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PRZEDMOWA 

Nowy kod~ks prawa kanorncznego zaczljl obowiljZywac od 

19 maia 1918 r. W tym tez rom ogiosiIem don komentare 

w dwoch cz~sciach. W r. 1921 komentarz ten pt. "Prawo Ka

noniczne wed~l£g !ThO\Vlego kodeksu", wydalem w jednym tomie. 

W r. 1927 ukazaJ:o si~ trzecie wydamie powi"kszone. Wszyst'kie 

te wydan¥ w kr6tldm stosunko\Vlo czasiJe zootaly wyczerp<me. 

Wiele p.lzeto os6b zwracalo si" do mnie '0 podr"cznik prawa 

kanoni<'znego. MogE;: wi"c powt6rzyc to, co pisa!em w przed

DO'Y-f~ do wydania z r. 1927: "Jest to r6wniez swiadectwem, 

2~/~prawy koScielne zaja:.wi"~.qj~~Pf?:,~zrp'itw:'i ze me jest 
zmo obojE;:tne na zagadni~ii pr~~ )<all.<!inie,:;:nego". 

Ta tedy okoliczndsc zadecyctowa!1ri o' sporz,!dzehiu obecne

go wydania (czwartego). Wydan\e to uzupebiileIll. szeregiem 

ust-aw prawa powszechnego, Jakie pojawily si" w ostatnich 

latach. Uwzgl<;:dn.ilem tez autentyczne wyjasnienia Komisji 

tlumacz6w kodeksu kanonicznego, oraz uchwa!y polski ego 

synodu plenarnego, jaki 5iE;: odbyl, w CZE;:stochowie w r. 1936. 

Ze wzgl.,ctu na obeene warunki wydawnicze calosc po~cz

nika nieco skr6ci!em. Dotyezy to g16wnie not historyeznych 

i niektOrych kanon6w. 0 ile B6g pozwoli, braki te zostan,! 

'Uzupelnionew przyszlym wydaniu. 

Ks. Ignaey Grabowski 

Warszawa; w sierpniu 1948 r. 
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I. PRAWO PUBLICZNE 

1. POJJ<;CIE SPOLECZNOSCI 

S pol e c z nos c jest to zespol ludzi, kt6rzy dqZIj do tego 
samego celu przy pomocy tych samych srodkow i pod kierun
kiem tego samego zwierzchnika. Istot<: tedy spolecznosci two
rZlj nast<:puj'lce skladniki: 1. wielosc czlonk6w, 2. moralna ich 
Iljcznose, 3. cel wspolny, 4. te samesrodki, 5. wladza zwierzch
nicza. 

1. nose czlcmkow nie jest okreslona, nie jest jednak wyma
gana znaczna ich wielose, np. tzw. societ,as domestica sklada si<: 
z kilku osob, a zwi'lzek malzenski tylko z dwoch. Z reguly atoli 
w poj<:ciu spolecznosci miesci si<: pewna mnogose czlonk6w. 
Czlonkowie stanowilj skladnik materialny. 

2. Mi~dzy pojedynczymi czlonkami rna bye l'lcznose we
wn~trzna. L'lcznose bowiem mi<:dzy ludzmi moze bye czysto 
zewn~trzna i fizyczna, alba wewn~trzna i moralna. Nie wy
starczy sarna jednosc zewn~trzna, np. co do miejsca, jesli na 
jakiejs przestrzeni rownoczesnie znajduje si" wiele os6b, to 
sarno ich umieszczenie na wsp61nej plaszczyznie nie tworzy 
zorganizowanej spolecznosci. J ednosc wewn~trznq i moralnq 
stwarza jednolita swiadomose celu i jedno pragnienie osi~ni<:
cia go przy pomocy wspolnych srodk6w, W~zel moralny {'lczy 
pojedynczych czlonk6w mi"dzy sob'l i ze spolecznosci'l i jest 
zr6dlem wzajemnych stosunkow, Zasadzaj'l si~ one na zobo
wi'lzaniu czlonkow stosowania srodk6w d" osi'lgni<:cia celu spo-



lecznego i na prawie danej spolecznosci z~dania od swoich 
czlonkow, by zd,!zali do celu w sposob wskazany przez dan" 
spolecznose. 

3. Cel jest to jakies dobro dla osi,!gni~cia ktorego powstala 
dana spolecznose. Cel rna bye szlachetny, tj. rna bye zgodny 
z zasadami rozUIDU i ostatecznym przeznaczeniem czlowieka. 
eel zajrnuje pierwsze rniejsce ze wszystkich skladnikow spole
cznych. On jest przyczyn'l sprawcz'! powstania 'Spolecznosci; 
on decyduje 0 naturze spolecznosci, jesli bowiem cel jest du
chowny i· spolecznosc jest duchowna, - jesli cel jest swiecki 
i spolecznose jest tak'!, oden zalezy dobor srodkow i caly kie
lunek zycia spolecznego. 

4. Srodki rnaj,! bye wspolnei zastosowanedo celu. Ponie
waz ludzie d'lz,! docelu w spos6b odpowiadaj,!cy naturze czlo' 
wieka, przeto jakas spolecznosc, chociaz jest duchowna·. ze 
wzgh:du na cel, moze miee rowniezcharakter ziemski ze wzgl~
du na czlonkow, z ktorych si~ sklada. W takim razie danaspoc 
lecznose winna mieesrodki dWDfakiej natury: duchDwne do 
osi,!gni~cia celu duchDwnego i ziemskie zastosowane do natury 
czlonkow. 

5. Wladz'! (auctoritas) w ogolnym poj~ciu (in abstracto) nac 

zywamy czynnik nadziemski, kt6ry rz,!dzi spoleczenstwem, 
w szczegolnosci (in concreto) jest iD piastun czyli posiadacz 
prawa rz,!dzenia spoleczeilstwern, jest to przeto osoba upraw
niona do kierowania czlonkow spoleczenstwa do wytkni~tego 
celu. Koni<ecznose wladzywynikaztego, ze nie kazdy z czlDn
k6w poznaje cel spoleczny, oraz potrzeb~ stosowania srodkew 
jednolitych do jego osi'lgni~cia, a niekiedy mimoich poznania 
nie chce ich stosowae. Obowi,!zkiem tedy wladzy jest wskazy·. 
wanie srodkow odpowiednich do celu, pouczanie nieswiado-
mych, wynagradzanie dDbrych, karanie zlych.Wladza jest spoj
ni,!, ktora l'!czy wielu czlonkow w jedn,! organiczn,! calose. Ten 
kto piastuje wladz~ nazywa si~ zwierzchnikiem (superiDr), ci 
zas wzgl~dem ktorych j'l spelnia. podwladnymL Wladz~ 

,-wierzchni,! moze piastowae osoba pojedyncza albo moralna , 
kolegialna. Zwierzchnik przez zharmonizowanie roznorodnych 
{'zynnikow w jeden organizm spoleczny wytwarza porz,!dek 
spoleczny. Aby zwierzchnik magi urzeczywistnie tryb zycia 
.spolecznegD, musi miec prawa spoleczne, tj; musi miec moc 
nakladania obowi,!zkow na podwladnych, czyli whdzE: prawo-' 
dawcz'! oraz prawo 'sprawdzania, czy czyrrnosci podwladnych 
S'l zgodne z przepisami przezenwydanymi, tj. winien miee wla
dz~ sqdowniczq i opornych karac, czyli winien miec wladzEi 
karania. 

Spolecznose moze bye doskonala i niedoskonala; societas 
perfecta et imperfecta. Doskonalym w Dgolnym pojE:ciu nazy
wamy to co posiada wszystkie cechy, ktore odpowiadaj'l jego 
naturze. Poniewaz kazda:' sp~lecznose pow-stala dla osi,!gni~cia 
Jakiegos celu, przeto ta spoleeznose jest doskonala, ktora po
siada wszystkie srodki do osi,!gni~eia eelu sobie wlasciwego, 
Earn" nie jest srodkiem do innego eelu i nie jest cZE:sci,! innej 
spoleeznosci. Dwa te skladniki nalez,! do istoty spolecznosci do
skonalej: eel zupelny (finis completus) i srolki wystarezaj,!ce 
isufficientia mediorum), to znaczy, gdy jest niezalezna co dt? 
(elu i srodkow. J esli spolecznosc pewnyeh srodkow nie posia
da, wystar,czy, iz moze z"dae ich (auetDritative) od innej spole
eznosci, a ta jest zobowi'!zana ich dostarczye. Taka niezaleznosc 
co do celu -i srodk6w zowie_ si~ - imperium, principatus, 80-

vranita, suw-erennosc, jest ana zrodlem tak zwanych ..,---' iura 
rnajestatica. 

Niedoskonal'l jest ta spoleeznose, ktorej eel jest podporz,!d
kowany Innej spolecznosd i nie Ina tez ana W 30bie srodkow 
.Irealiter e"., virtu21iter) do ,:,siqgni~c1a celu. Cel~nl spoJecznosci. 
_,iedoskonalej jest jakies dobro p"-rtyknlarne, ktcre je,st srod· 
kiem doeelu spolecznosci doskonalej. Spolecznosc niedosko
nala- sluzy ce10wi spoleczl1osci doskc.nalej i jeRt od niej wprost 
i::alezna. 
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. Ze wzgl~du )la .wzajemny stosunek roinych spolecznosei dD 
siebie, mQg'l bye Dne wspolrz~dne sobie (eoordinatae) alb{) pod
rz~dne (subordinatae). Wspolrz~dne S,! te, ktore s'l niezalezne 
cd siebie, np.dwa zakoi1Y; podrz~dne, gdy jedna zalezy od 
drugiej. Zaleznose tamoze bye bezposrednia - direct:l - albo 
posrednia uboczna - indirecta. Zalezr.ose bezposrednia wtedy 
zaehodzi, gdy eel jednej spoleeznosei wprost sluzy dD csiqgni~
cia celu innej spolecznosci. Takim jest eel nizszej spol.eczno
sci w stosunku do eelu spolecznosci wyzszej tego samego rz~~ 
du; zaleznose uboczna wtedy ma miejsce, gdy dwie spolecznosci 
Sf! --r6zn-ego Tz~du - swiecka i duchowna, -- kazda w swohn 
zakresie jest niezalezna, a schodz'l si~ tylko pod pewnym wzgl~
dem i pod tym wlasnie k'ltem swieeka zalezy od duchownej, 
to jest w sprawach natury duchownej. 

Spolecznose Jest pUbliczna i prywatna. Pierwsza ma na celli 
oobro powszechne, celem drugiej jest bezposrednio dobro i ko
rzyse pojedynczych ich czlonkow; - spolecznosci, ktoryeh eel 
jest tego samego rz~du, s'l rowne, - pares, ~ jesli cel jednej 
sluzy eelowi innej s'l nierowne - impares; jesli czlonkowie s'l 
na rtwnych prawach, zowiq si~ aequales, a jesli na-roznych .-:.:.. 
inaequales. Konieezn'l jest ta spolecznose, ktorej cel moze bye 
0si'lgni~ty tylko w jej granicaeh (soc. necessaria); tak'l spole
cZnosci'l w porz'ldku naturalnym jest panstwo, a w porz'ldku 
nadprzyrodzonym jest Kosciol; jesli eel moze bye osi'lgni~ty 

poza jej granicami, wtedy jest spoleeznose dowolna (societas 
liberal· 

MiEidzy spolecznosciami zachodzi roznica materialna, gdy 
czlDnkowie jednej spolecznosci nie s'l ezlonkami drugiej, tj. gdy 
;ledna spoleeznose ma jednych ezlonkow, a druga innyeh, zo
staj'l one pod kierunkiem roznych zwierzchnik6w, a maj'l ten 
sam eel spoleczny, roini'l si~ tylko liczebnie. Do tej kategorii 
spoleezenstw nalez'l rMne panstwa. Formalnie dziel'l si~ spo.,. 
h~cznosci, ktore majq rozny cel, a tych ,sarp.ych czlonk6w, za-:
chodzi tu roznica rodzajowa (speeifiea), w pierwszym wypadku 
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jest rozniea liczebna (numerica). Cz10nkowie, ktorzy nalez,! do 
spolecznosci liezebnie roznych mog,! bye rownoczesnie czlon
kami spolecznosci rodzajowo innej, np. obywatel panstwa jest 
rownoczesnie ezlonkiem Kosciola katolickiego ... 

Co si<: tyczy wzajemnego s t 0 sun k u czlonkow do spo
lecznosci i pojedynczych spolecznosci do siebie,to j.est on taki, 
jaki jest stosunek do celu, ktory w danej spolecznosci ma bye 
osi'lgni<:ty. J ezeli cel jakiejs spolecznosei jest konieczny i wyz
szego rz~du, wowezas tak jednostki, jak i spolecznose niiszego 
rz<:du winne si~ jej pod tym wzgl<:dem podporz'ldkowae, jezeli 

eel jest dowolny, w takim razie srodki don prowadz'lee nie.ma
g'! naruszae tej spo~ecznosei, ktorej cel jest konieczny i wyz
szy, a w razie Imnfliktu, tj. gdy w jakims wypadku nie da si<: 
osi'lgn'le celu jednej spolecznosci beznaruszenia drugiej, na
leZy dae pierwszenstwo tej, ktorej eel z natllry jest doskonal
s~y. Wi;'na tedy ust'lpie spoleeznose 0 nizszym celu; np. eel 
ziemski nie moze bye przeszkod,! do osi'lgni<:cia celu nadprzy
rodzonego. 0 ile eele roznycb, spolecznosci S,! r6wne co do swei 
jakosci, wowczas ez~onkowie tyeh spolecznosci maj'l swobod~ 
w wyborze nawet w razie konfliktu. 

Spolecznose wywodzi sw6j po c Z'l t e k albo. z natury 
hidzkiej, alba moze bye powolana do zycia osobnym aktem woli 
Bozej, alba ludzkiej. Czlowiek z natury swej stworzony jest do 
zycia spolecznego i dlatego tworzy organizaeje spoleczne, zycie 
bowiem samotne poza spoleczenstwem przeciwne jest naturze 
czlowicka. Pozytywnym a.ktem Boga utworzona zostala w Sta
lym Zakonie synagoga, a w Nowym Zakonie Kosel!,>!. Rowniez 
~ czlowiek maze tworzyc rozmaite zrzeszenia i zwiqzki. Spole
(znose nazywa si" leg a I n 'l, jesli ten jq tworzyl, kto ma 
ku temu prawo. 
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2. POJE/CIE KOSCIOLA 

Kosci6! j est to spo!ecznosc doskona!a z!ozona z wiernych 
ktCTZY wyznaj'l t~ samq wiar~, przyjmuj" te same sakrament~ 
i uznaj" biskupa rzymskiego za glow<:. Kosci6! jest spo!eczno
sci,! we wlasciwym znaczeniu, a nie tylko zwi,!zkiem ludzi do 
spelniania akt6w kultu religijnego, posiada bowiem wszystkie 
skladniki Jakie s,! konieczne do istoty spolecznosci. 

1. Do Kosciola nalezy wielu ludzi ze wszystkich narod6w. 
swiata. Stosownie do s16w Chrystusa wyrzeczonych do Aposto-
16w: ld'lc nauczajcie wszystkie narody, chrzcz'lc je w ill1i~ Ojca 
i Syna i DUcha swi<:tego. (Mat. 8. 19). 

Do KOBciola powolane Sq wszystkie narody (Mat. 28, 18), 
faktycznie jednak n a I e z y do K 0 sci 0 1 a ten, k t 0 

P r zy j q I c h r z es t z wody. Sarno pragnienie chrztu nie 
wystarcza. Chrzest uposaza w prawa, r6wnoczesnie jednak na
;'lada obowi'lzki; czyni czlowieka poddanym (subditus) Koscio
la i zvbowi'lzuje do posluszenstwa jego razkazom. Poniewaz 
chrzest jest niezmazalny, przeto obowi'lzki, kt6rych on jest 
podstaw,!, nigdy nie ustaj'l, chociazby nawet ktos pragn'll si<: 
0d nich uwolnic, prawa zas otrzymane na mocy chrztu, mog'l 
alec ograniczeniom,. a naw€t zupelnemu zawieszeniu (c. 12, 87, 
'737, 2257). 

2. J ednosc spoleczn'l wytwarza potr6jny w~zel spoleczny 
mi~dzy Koscio!em a ochrzczonymi: 1) publiczne wyznawanie 
tych samych zasad wiary (vinculum symbolicum), 2) stosowa
nie tych samych srodkow zbawienia (vinculum liturgicum), 
3) posluszenstwo prawowitym zwierzchnikom, a g16wnie naj
\vyzszemu zwierzchnikowi-papiezowi: (vinculum sociale, hie
rarchicum). Jeden jest tylko Kosci6! Chrystusowy, przeto kazdy 
c.chrzczony jest j ego podwladnym, bez wzgl<:du na podmiotowe 
przekonanie i bez wzgl~du na to, ze przyj,!! inne wyznanie i niE' 
Hznaje nawet swego do Koscia!a stosunku. Kosci61 jest spole
cznosci'l zewn<:trzn'l i widzialn'l, charakter zas chrztu jest nie-

1~ 

widzialny, wabec czego przynaleznosc do Kosciola winna sil'i} 
ujawnic w stosunkach zewn~trznych, a rna to miejsce wtedy, 
gdy wiara zapoczqtkowana na ch-rzcie ujawnia si~ w publi
cznym jej wyznawaniu oraz w posluszeilstwie dla zwierz,chni-
k6w Kosciola. 0 ile ez!owiek ochrzezony w zyciu swym ze
wn~trznym rzeczywiscie stosuje si~ do wymagan Kosciola, 
wowczas jest jego czlonk~em w scislym slowa znaczeniu (mem
brum Ecclesia!). 

Wyznawanie jednakowych zasad religijnych,. podawanyeh 
przez Kosdol, pos!uszenstwo tej samej wladzy i wspolny eel 
wytwarzaj,! l'leznosc cz!onk6w mi~dzy sob,!, ktora ieh skupia 
w jeden organizm spo!eezny. Mi,"dzy pojedynczymi czlonkami 
zaehodzi stosunek wsp6!rz~dnosci, ktory polega na tym, ze kaz
dy z ozlonkow Koscio!a i kazdy zwi'!zek partykularny dzialajq 
Jako cz~sc organicznej calosci, nie zas jako calosc odr~bna od 
innych ez~sei (coordinatio); natomiast wszyscy czlonkowie ra
zem oraz pojedyncze grupy s,! podporz'!dkowane jednej wspol
nej glowie, biskupowi rzymskiemu (subordinatio). '). 

3. Celem ~osciola jest prowadzenie misji rozpocz~tej przezc 

Chrystusa Pana, spe!nienie aktow kultu Bozego oraz uswi<:ee
nie i doskonalenie cz!owieka. 

4. Srodki, ktore prowadz,! do tego celu S'l dwojakiej natury: 
duehowne i materialne. Srodki duchowne jedne Chrystus usta
nowi!, inne S,! ustanowienia Kosc>ola z mocy wladzy danej mu 
przez Chrystusa. Poniewaz Kosci6l sklada 5i," z ludzi, posiada 
przeto srodki materialne zastosowane do natury ludzkiej. 

5. Dla utrzymania jednosci spolecznej Chrystus naznaczyl 
najwyzszego zwierzehnika w Kosciele w osabie sw. Pivtra i dal 

') Mar. 16. 16; Dz. Ap. 2, 41, 8. 'l'rid. SS, XII', e. 2, }J u g e
n ius IV Exultate Deo, 1439, c. 

Mat, 18, 17, I Kor. 1, 10; Ga.l. 6, 1, Rzym: 12, 5. Tak wiele nag 
jednym ei.a.lem jestesmy w Chrystllsie, s- kazdy zosobna jeden dru-. 
giego czlonkami. 
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rou pelni~ wladzy, ktora przeszla na jego nast~pcow, biskupow 
Izymskich. 

6. Kosci61 jest spolecznosciq prawnq 0 charakterze publi
cznym, istnieje z moey prawa Bozego,. a nie na podstawie 
umowy prywatnej. Na tej podstawie moze wydawae prawa 

zobowiqzac podwladnych do ich zachowania nawet pod gTOZq 
kar. Kosci61 jest wladny wydawae postanowienia nie tylko 
() charakterze moralnym ale i prawnym, np. wedle kan. 1017 
zar~czyny stwarzajq tytul moramy do zawarcia malzenstwa, 
Oraz tytul prawny do zqdania zwrotu kosztow, poniesionych 
z okazji zar~czyn. Poniewaz ustanowienie Kosciola oparte jest 
na prawie Bozym, ktore obowi'Izuje wsz~dzie i na kazdym te
rytorium, pr~eto Kosciol wsz~dzie ma charakter spolecznosci 
prawnej niezaleznie od stosunku do danego panstwa. Kosci61 
j~st spolecznosciq publicznq, misja jego przekracza granice zy
CIa prywatnego i obejmuje caly rodzaj ludzki. K·osci61 jest spo
lecznosciq koniecznq, gdyz jedynie sam posiada w calej pelni 
wszystkie srodki, ktore prowadzq do osi'lgni'icia celu nadprzy
rOdzonego. Kolici61 jest widzialny, gdyz latwo go poznae jako 
spolecznose nadprzyrodzon'! i odr6znie od innyeh zwiqzk6w re
:igijnych. 

Z a 1 0 z Y c i e I e m K 0 sci 0 1 a jest J ezus C h r y stu s. 
On bowiem stworzyl instytucj~, kt6rej nadal charakter spole
cznosci W scislym ,znaczeniu, nie zas charakter sZkoly lub sy
stemu religijnego. Chrystus nie jest tylko tw6rcq religii chrze
scijanskiej, ktora ma okreslie stosunek czlowieka do Boga, lecz 
Jest takze autorem organizmu spolecznego, kt6ry nazwal Ko
sciolem. On sam nadal organizacj~ Kosciolowi, nakreslil cel, 
7aopatrzyl w srodki, wskazal, kto ma bye zwierzchnikiem i kto 
moze bye czlonkiem. Ze Kosciol jest dzielem Chrystusa, swiad
czy OOtoria, faktycznie bowiem zjawia si~ on w tym czasie, 
gdy Chrystus naueza!' Sami tez Apostolowie uwazaj'! Chrystu
sa za tw6rcti Kosciola, swiadczy tez 0 tym sarna nazwa "Ko
sci61 Chrystusa-Ecclesia Christi", jaka powstala w tej epoce. 
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Poniewaz Chrystus jest tworc'! KosCiola przeto jego wola 
jest jedynym rniarodajnym miernikiem, na kt6ry nalezy si<: 
cdwolae, gdy idzie 0 stwierdzenieistoty Kosciola i jego praw: 
Konstytucja,jak,! Chrystus nadal Kosciolowi jest niezmienna, 
stanowi onaprawo podstawowe. Zgodnie z tym prawem Ko
sci61 moze tworzye inne ·instytucje i okreslae sw6j stosunek· 
do innych organizacji religijnych i cywilnych. Dlatego tez nie 
mazna niczego dowodzic a priori, gdy idzie 0 okreslenie we
wn~trznego uStTOjU Kosciola i rozciqglosci j ego praw, podsta
w'! bowiem wszystkich przeslanek musi bye zawsze postano
wienie Chrystusowe zawarte b,!dz w Pismie sw. bqdz w nie
przerwanej tradycji. Logiczne pTzeto jest j~aynie wnioskowa-· 
Die a posteriori. 

3. KOSCrOL JEST SPOLECZNOSCli\ DOSKONALi\ 

Kosci61 jest. spolecznosciq do s k 0 n a 1 '!, gdyz w swoim 
celu nie zalezy od innej spolecznosei i ma wszystkie srodki, 
potrzebne do jego osiqgni~cia. Cel ten jest najwyzszy i nad
przyrodzony. Rozum wskazuje, ze cel taki nie moze bye pod
porzqdkowany nizszym celom, lecz przeciwnie wszystkie nizsze 
cele winne si~ jemu podporz1j!dkowae. Do oSi,!gni'lcia celu po
trzebne Sq srodki tej samej natury. Poniewaz na ziemi obok 
Kosciola istnieje jako spolecznose doskonala jedynie panstwo, 
od niego wi'lC tylko m6glby Kosci61 otrzymae te srodki, kt6-
rych potrzebuje do osiqgni'lcia swego celu. Panstwo jednak 
jest spolecznosciq naturalnq i innego rz~du, przeto nie moze 
dae Kosciolowi srodk6w, przekraezajq one bowiem jego wla
sn,! kompetencj~. B'ldqc tedy co do celu i srodkow niezale
znym, jest Kosci61 spolecznosci,! sob i e w y s tar c z a
j '! c '!. Z dw6ch tedy wielkich spolecznosci na ziemi: ducho
wnej i ziemskiej, duchowna przekTacza zakres kompetencji 
ziemskiej, nie moze wi'lC bye jej cz~lici,! skladowq ani jej 
podlegae. 



Spoleczno.se ziemskq uwaza si" za doskona1'l, jezeli eo do 
celunie zalezy od innej spoleeznoSci i jeieli ma wystarezaj'lee 
srodki. Na tej samej podstawie nie moina odm6wie r6wniez 
i Kosciolowi prawa i eeeh spolecznosei doskonalej. 

Chrystus wyraznie nadaje Koseiolowi prawa i charakter 
spoleeznosci wlaseiwej i niezaleznej. Zr6dla objawienia wielo
krotnie nazywaj'l Kosci61 k reI est w e m (Mat. 4, 23; 
Luk. 1, 33; Jan 18, 36; 2 Piotr 1, 11). Okreslenie to wyraza po
j"cie spolecznosci doskonalej i zupelnej, Kosci61 bowiem w po
rZ'ldku nadprzyrodzonym i duchowym jest tym, ezym kr6-· 
lestwo ziemskie w porzqdku naturalnym i materialnym '). 
Z tego tez powodu i ezlonkowie Koseiola nazywajq si" jego 
obywatelami 2). Kosci61 przewyzsza jednak kr6lestwa ziemskie, 
bo, podezas gdy kazde z nieh moze bye wcielone do innego 
j stae si" jego prowincjq, a przez to utracie sw6j byt samoistny, 
Kosei61 nie moze wejse w sklad innej spoleeznosci ziemskiej, 
przekraeza bowiem granice kazdej z niehi jest innego rz"du. 

Zwierzehniey Kosciola otrzymujq najwyzszq wladz" bel
posrednio od swego Zalozyeiela. W szezeg6lnosci najwyzszy 
zwierzehnik w Koseiele otrzymuje peIni" wladzy niezaleznie 
od wszelkieh innyeh ezynnik6w. "Tys jest opoka - m6wi 
Chrystus do sw. Piotra -. a na tej opoee zbuduj'l Kosciiil mojo 
a bramy piekielne nie zwyci'lzq go, i tobie dam klueze krole
stwa niebieskiego, a cokolwiek zwitlzesz na ziemi, b~dzie zwi~
zane i w niebiesiech ... " (Mat. 16, 18; 28, 18; Jan. 20, 21). Chry
stus z a k lad a tedy sw6j K 0 sci 6 1 naP i 0 t r z e, 
jako na fundameneie, z kt6rego takq ezerpac b"dzie moe, ze 
oprze si" wszystkim nieprzyjaeiolom. Czym fundament dla do
mu, tym zwierzehnik dla spoleezenstwa. 0 ile Kosei6l bylby 

') Leo n XIII, Immortale, 1885: Intelligi debet Eooles;am 
societatem esse llon minus quam ipsam civitatem genere et jure 
pede.tam. W i I mer s, 141 sq. 

2) Ef. 2, 19: A przeto juz nie jestescie goscmi i przYchodniamt 
alescie mieszczanie (eives,) z s,ri~ty-mi i domowniey Bozy. 
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zaleiny ad innej spolecznosci, bylby faktyeznie na niej zbu
dowany, a nie na Piotrze; dzialanie tez Piotra sprowadza sku
tek bezposrednio, a nie posrednio, gdyi skutek nie jest zawa
runkowany zgod,! innych ezynnik6w (eokolwiek zwiqzesz, 2lwi,!
zanem b~dzie w niebiesieeh). Skora Piotr jest zwierzehnikiem 
bez iadnych zastrzezen, tym samym i wladza jego nie jest 
cgraniczona, obok niego wi"e nikt nie moze piastowac w Ko
seiele nietylko wyzszej wladzy, leez nawet rownorz"dnej. 

Apostolowie nietylko stwierdzajq, ze Kosci6l jest spoleezno
sci,! sobie wystarezaj,!C'l i posiadajqcq pelni" wladzy, moeq 
kt6rej moze doprowadzic wiernyeh do celu sobie wlasciwego, 
leez nadto rzqdz,! Koseiolern niezaleznie od zwierzchnik6w 
';wieckich, a wladz", kt6rq piastuj,!, odnosz,! bezposTednio do 
nadania przez Chrystusa '). 

To sarno stwierdza praktyka wiernych juz w czasaeh apo
stolskieh, kt6rzy we wszystkieh sprawach duchowyeh zwraca
jq sift bezposrednio do przelozonych Kosciola, nie zas do swie
ckich zwierzehnik6w. 

Tradycja tez od czas6w apastolskich przez wszystkie wieki 
stwierdza, ze Kosci61 jest spolecznosei'l doskona1'l i niezalein'l 
i wyklueza zwierzehnikow swieckieh ad wladztwa w Koseiele '). 

1) Sw. PM.yel wyraznie zaz-nacza, ze wladza jegu nie llochodz;i 
od Judz'i. Gal. 1, 1. Apostol nie od ludzi, ani przez czlow-ieka.. ale 
przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, 2 Kor. 13, 10. dlatego to pi
sz~ .. , wedlug wladzy, ktorl\ Illi Pan dal ... Dz. Ap. 15, 24, 1 Kar, 
5, 5, 1 rrym. 1, 20. 

2) G reg 0 r ius Naz. (389), Orat. ad popul. M. PG, 20, 582; 
Imperium enim nos quoque gerimus. addo etiam praestantius -00 

perfectins; H 0 Z jus z, biskup KDrduby, raz,em Z innymi hL 
skupami, do eesarza KOllstancju8za. (337-361. 

Inne teksty zoh. R. 0 s k {) van y, 1f.onumeuta catholica pro 
ind-ependentia potestatis ab iIll[)erio civHi. Quinque-8Cc-eles1ae, 1847. 

To sa-mo' stwierdza polska konstytueja z r. 1921 art. 114. Ko_ 
sci61 rzymsko-katoHcki rZ&,dz.i si~ wJasnymi prawami. 
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Niejednokrotnie tez sami wladcy sWieCCYl cesarze i kr6lo
wie np. Konstanty W., Teodozy, Karol W., Ludwik VII, krol 
traneuski, stwierdzali, ze Koseiol obok pailstwa jest drug" po
t~g,!, ktora kieruje swiatem i ze rz'!dzi si<;: swoimi prawami. 
Dowodz; tego rowniez historia konkordatow, ktore w takiej 
formie zawierano, jak umowy mi~dzy niezaleznymi od siebie 
pailstwami. 

Sam tez Kosciol opieraj,!e si<;: na prawieBozym i. tradyeji 
8postolskiej stwierdzil t<;: nauk~ w uroezystyeh lieznyeh aktaeh 
papieskieh i soborowyeh i wykazal bezpodstawnose uroszezeil 
tyeh, kt6rzy eheieli uzaleznie Koseiol od pailstwa. Ilekroe 
pailstwo usilowalo poddae sprawy koseielne swojej kompeten
cji zwierzehniey Koseiola zglaszali swoje pro testy . Liezne te 
protesty S,! swiadeetwem, ze idzie tu 0 obron~ prawa Bozego 
eo do organiz1<cji Kosciola. Wielu tez duchownych i swieckieh 
os6b W obronie wolnosci Kosciola smierc ponioslo. 

Gdyby Kosci61 podlegal pailstwu, przestalby bye Koscio
lem Chrystusowym. Chrystus zalozyl jeden liczebnie Koseiol 
, taki rna trwae po wszystkie wieki, ,gdy przeeiwnie pailstw 
iotnieje wiele i to 0 roznej organizaeji i 0 rcznych religjach. 
PanstwQ przenosi swe wlasciwosci na te instytucje, ktore oden 
zalez'!. Gdyby wi<;:c Kosci6l podlegal pailstwu, do organizacji 
Kosciola wchodzilyby rozne zmiany zaleznie od ustroju pail
stwa, wskutek ezego utracilby on swoj" jednolitose, jak" mu 
nadal Chrystus. Ristoria tez swiadczy, ze faktycznie Kosciol 
nigdy pailstwu nie podlegal, przyjmowal wprawdzie jego uslu
gi, nie ulegal jednak jego rozkazom. 

Jakkolwiek niekiedy panuj,!ey swieecy, np. cesarze greeey, 
mieszali si<;: do spraw lmscielnyeh, to z faktow tych nie nalezy 
wyprowadzal: zasady prawnej, lecz naleZy je oeeniae ze stano
wiska prawnego. Wladcy swiecey swoimi dekretami alb0 
stwierdzali ustawy koseielne i przezto zapewniali sW'oj,! pomoc 
w wykonaniu, albo dzialali z poleeenia wladz koScielnyeh, alba 
te;; nieprawnie post<;:p<lwali. 
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4. CECRY KOSCIOLA 

Wedlug soborow nieejskiego I (325) i konstantynopolitail
skiego I (381) S,! cztery cechy glowne po ktoryeh mozna po
znae Kosei61 Chrystusowy i odromc od innych zwi,!zkow re
Jigijnych nawet ehrzeScijailskich: 'jednose (unitas), swi~tose 

(sanctitas), powszechnose (eatholicitas) i apostolskose (aposto

licitas). 
Kosciol Chrystusowy jest co do swej organizacji liezebnie 

] e den, a w swej wewn<;:trznej spoistosci jest jed y n y 
i n i e pod z i e I n y (ecclesia indivisa et indivisibilis). Ko
seiDl nie jest zlozony z rozmaitych grup spoleeznych, zjedno
czonych ze sob,! w<;:zlem moralnym, lecz w istocie swej jest 
jednostkowy. Jednosci takiej domaga si<;: sarna natura Koscio
la, jeden bowiem jest jego zalozyciel, ktory rownoezesnie jest 
jego glow'!, jedencel bezposredni i posredni tj. uswi~cenie 
i zbawienie czlowieka, jedno objawienie ehrzeseijailskie, ktore
go jest strozem (M1<t. 12, 25; Jan, 18, 36). Jednosl: ta jest zu
pelna i bezwzgl<;dna. Wynika ona z jednosci nauki - unitas 
symbolica, z jednosei Srodkow - unitas Iiturgica, z jednosci 
wladzy - unitas socialis, ktorej wszysey podlegaj,!. Wszelklie 
0dchylenie od tej jednosci sprawia, ze Kosciol przestaje byl: t'! 
s,!m" instytuej,!, ktor,! Chrystus zalozyl (Jan 17, 23). 

Jed nos I: n auk i pod wzgl<;:dem przedmiotowym jest 
to ogol prawd objawionyeh, podanyeh do wierzenia (fides obiec
tlva); pod wzgl~dem podrniotowym zas jest to przyj~cie tej 
nauki ze strony wiernyeh i zewn~trzne jej wyznawanie (fides 
subiectiva). PoniewaZ eala nauka przedmiotowo opiera si~ na 
tyeh samyeh motywaeh, a podstaw" jej jest powaga Boga, dla
tego zadnego artykulu nie mozna wyl,!ezyl:, wyznanie bowiem 
musi obj,!1: wszystkie artykuly (Mat. '28, 20). To w Y z n a
n i e zewn~trzne nie moze bye tylko materialne, leez winn(} 
byl: takze f<>rmalne. Materialnym wyznaniem nazywamy sam" 
przyj<;:eie nauki objawionej, formalnym zas przyj~eie nauki ad -
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lych, kt6rzy zostali upowaznienido jej" oglaszania. Dla zacho
wania bowiem jednosci nauki Chrystus ustanowH urzqd nau
czycielski, kt6ty rna czuwac, by nie bylo w rzeczach wiary 
rozdwoj enia, w zalezn{)sci "tedy od tego urz"du nalezy nauk" 
przyjmowac i jq wyznawae. 

Skoro istnieje jedna nauka, jedno tez musi bye autentyczne 
jej t I u mac zen i e. Tlumaczenie to rna bye przedmioto
we, nie zas podmiotowe. Autentycznym tlumaczem jest ten, 
kto zostal powolany do opDwiadania nauki. Poniewaz podmio
towe tlumaczenie prowadzi do rozmaitego rozumienia tej sa
mej nauki, wynika z tego, ze nie jest ono prawdziwe i auten
tyczne, 'prawda bowiem przedmiotowa jest jedna i niezmienna, 
jak liczba w matematyce. Dlateg{) nie mozna przyjqe wykladu 
podmiotowego w tym znaczeniu, jakoby ta sarna nauka m{)gla 
miec rozne znaczenia stosownie od rozumienia danego podmio
tu. Chociaz Kosci61 odrzuca rO'zmaite tlumaczenie objawienia, 
okazuje jednak mHose dla blqdzqcych, kaze si" modlie za nich 
i poleca ich opiece duszpasterzy (c. 1149, 1152, 1350); kary zas' 
w6wczas tylko stosuje, gdy ktos mimo pouczenia upornie trwa 
w bl"dach i szerzy zgorszenie (c. 87, 731, 2241). 

Jed nos eli t u r g ic z n a polega na tym, ze mocq 
C'hrztu staj,! si" wszyscy czlonkami Kosciola, ze oddaj,! czese 
Bogu przez takie same akty liturgiczne oraz takich samych 
uzywaj'l sl'odk6w do swego udoskonalenia. Przede wszystkim 
wsp61ny jest obrz"d przyj"cia do Kosciola (Mat. 28, 19; Ef. 4,. 
5; 1 Kor. 12, 13), wsp61ne 1ez Sq i inne sakramenta, jako sro
dki do uswi"tobliwienia oraz ofiara eucharystyczna (Mat. 26," 
26; Jan 6, 54; Dz. Ap. 2, 42; 1 Kor. 11, 24). 

Jed nos e s pol e c z n a wynika z jednosci rz'!du 
i wladzy naczelnej. Poniewaz Chrystus powierzyl pelni" wla
dzy bezwzgl"dnie sw. Piotrowi, utworzyl tym samym w Ko-" 
sciele osrodek jednosci (Mat. 16, 18). Wszyscy wierni i wszyst
kie cz"sei Kosciola pod wladz,! jedneg<>. zwierzchnika tworz'! 
jednq spolecznosc. 
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Ze wzgl"du na mnogose wiernych, zamieszkujqcych wszyst
kie cz"sci swiata, Kosci61 Chrystusa nazywa si" kat 0 I i
c kim. W czasach apostolskich nazywano g{) Kosdolem 
chrzescijanskim (po raz pierwszy w Antjochji, Dz. Ap. 11, 26). 
Atoli juz w pierwszym wieku otrzymuje drugq nazw" - kato
licki, kt6ra byla uzupelnieniem pojE:cia "chrzescijanski". Przez ' 
tytul "katolicki" odr6zniano Kosci61 Chrystusowy od innych 
zwiqzk6w chrzescijaiiskich, jakie powstawaly w ciqgu wiek6w 
niezaleinie od pierwotnego Kosciola "). 

Pow s z e c h nos e moiebye f i z Y c z n a albo 
m 0 r a I n a, stosownie do J;ego, czy faktycznie Kosci61 jest 
wsz"dzie pod wzgl"dem lokalnym, czy tez tylko w ten spDs6b 
rozszerzony jest W 8wiecie, ze bez. trudnosci mozna go poznac 
, odr6znie od innych zwi,!zk6w religijnych. Do istoty katolicy
zmu nie jest konieczne fizyczne rozprzestrzenienie Kosciola, 
lecz wystarczy moraIne. 

Kosci61 z samego zalozenia jest powszechny, a nie partyku
larny i narodowy, z ustanowienia bowiem swego przezrraczony 
jest dla wszystkich narod6w (catholicitas juris). Od samego po
czqtku weszli don faktycznie przedstawiciele wszystkich naro
d6w i wszelkich stan6w (Mat. 8, 11; 24, 14; 28, 19; Mar. 16, 15; 
Dz. Ap. 1, 8; 2, 9) i w dzialalnoSei swej misyjnej nigdy nie 
ustawal (catholicitas facti). 

Ten Kosci61 jest pierwotnym, kt6ry nauk" i wladz~ otrzy
mal od Chrystusa za posrednictwem Aposto16w, oni bowiem 
Jako uczniowie Chrystusa byli pierwszymi czlonkami Ko'do
la i Qni otrzymali bezposrednio od Niego wladz" i nauk~. Ko
sci61 przet{) prawdziwy musi bye a p 0 s t 0 I ski m z tytulu 

1) \\Tyraz "katolicki" pochodzi od greckiego .slowa: I{athololl, 
caly, zupe11lY, QZlla.cza: bye WISzofldzie j pDwszechnie: 1 g n a c.~r ad 
Smyrn. ChrzHscijanie miasta Smyruy taki daja.. napis na l!i,s.c.De, 
kt6rym zawiadamiaja.. inne kascioly o· m~'Zenstwie sweg·o biskupa 
sw. Polikm,pa: Omnibus ubique terrarum sanctae et catholicae 
ecclesiae paroeeiis ... Mig 3, 625. 
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swego zalozenia (ratione originis), si~gac ma czas6w apostol
skich i glosie t<: nauk~, jak,! otrzymal tylko za posrednictwem 
Apostol6w (ratione doctrinae); winien miec tEl sam,! organiza
cjll i W!adzll, jak'! Chrystus przekaza! Apostolom (ratione mi
uisterii). Mi"dzy Kosciolem tedy czasow pozniejszych a Apo
Etolami musi zachodzie scisly i bezposredni zwi'lzek, czyJi ze 

. Koscio! obecny ma bye dalszym ci,!giem i przedluzeniem tego 
Kosciola, w ktorym Apostolowie byJi rz,!dcami. 

Chrystus ustanowil Apostolow pierwszymi zwierzchnikami 
i nauczycielami Kosciola, kazdy tedy przelozony w Kosciel" 
tylko od Apostolow mogl otrzymae wladz'l rz~dow. Dla udo
wodnienia apostolskosci nie wystarczy stwierdzie istnienie rz,!d
c6w w Koiiciele, lecz nalezy wykazae ich l'lcznose z Apostolami 
w nieprzerwanym nigdy nastllPstwie. Prawnym tytulem na-' 
stllPstwa w Kosciele jest po s I ann i c two, Chrystus bo
wiem posyla Apostol6w (Jan. 20, 21). Ten moze bye rz'!dc'! 
w Kosciele, kto od Apostolow otrzyma misj" i dlatego zwie
rzchnictwo Kosciola ma sill urzeczywistniac w kolejnym pOe 
slannictwie '). Prawnym zwierzchnikiem w Kosciele jest obec
nie ten kto cofaj,!c sill wstecz moze wykazae ze wladza jego po
chodzi od Apostolow. Poniewaz bezposrednie nastllPstwo apo
stoIskie zostalo faktycznie we wszystkich kosciolach przerwa
ne, a trwa jedynie na stoJicy rzymskiej, I,! c z nos e przeto 
z b i s ku p e m r z y m ski m jest dzis dowodem jednosci 
apostoIskiej. Wszystkie inne koscioly tylko posrednio, przez 
Kosci61 rzymski, S,! apostolskimi. L'!cznose z biskupem rzym
skim jest jedynym sprawdzianem jednosci z Kosciolem Chry
stusowym. 

1) Rzym. 10. 15: Jako bed& llrzepO\yi.adac, jesliby nie byli po
slanif Sw. Pawel tak piszc do Tytusa, biskupa Kl'ety: Dlat.egom 
CiE} zostawil w Kreeie, abY8 to, czego niedostawa, napra,vil i -1l0-
stanowil kaplany po miastach, jakom i ja tobie ro.zrz&dzil. 
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Drugim wa:runkiem apostoIskosci jest I,! c z nos c z c a-
1 y m e pis k 0 P. ate m. Chrystus utworzyl stale k 0 I e~ 
g i u map 0 s t 0 Is k i e ze sw. Piotrem na czele, dal temu 
kolegium wladz" i obiecal mu swoj,! asystencjll do konca wie
k6w (Mat. 28, 20). Poniewaz to kolegium skladalo sill z ludzi 
smiertelnych, wynika z tego, ze musi miee nastllPcow. Kole
gium to otrzyma!o przeto charakter osoby moralnej i w takim 
charakterze mialo trwae zawsze. Wedle swiadectwa Pisma sw. 
i tradycji miejsce kolegium apostoIskiego zaj,!l e pis k 0 pat 

W ogole, w szczegolnosci zas biskup rzymski jest nast'lpc'! 
sw. Piotra, ten sam przeto autorytet, jaki mialo kolegium apo
stolskie, przysluguje obecnie episkopatowi w l'!cznosci z papie
zem, z wyj'ltkiem tej nadzwyczajnej wladzy, jak,! rnieli apo
ftolowie do zakladania Kosciola. Dlatego tylko ten biskup jest 
czlonkiem kolegium apostolskiego, ktory jest poddany bisku
powi rzymskiemu i oden wla~z" otrzymal. 

Lqcznosc z biskupem rzymskim uwazano- za spr<awdzia,n apo
stolskosci i prawdziwosci Kosciola, dlatego tez nazwano Rzym 
Stolic", Apostolsk,!. 

Kosci61 jest swi"ty ze wzgl"du na cel, jakim jest uswi"canie 
wiernych i na. srodki nadprzyrodzone, ktore uswillcaj'l tych, 
ktorzy je w zyciu stosuj,!. Kosci61 jest swillty ontologicznie ze 
wzgI'ldu na scisl,! l'lcznose z Chrystusem, ktory jest jego glo
w'!. Skoro glowa swi"ta i cialo swillte tj. KoBcio!. Ef. 5, 6. 
Kazdy wierny przez chrzest 'otrzymuje zarodek swilltosci, kto
l'y go odradza do zycia nadprzyrodzonego, st,!d Apostol Piotr 
nazyl'la wiernych narodem swi'ltym ludem nabycia. (1 Pet. 
2. 9). Zawsze Kosciol jasnieje heroizmem cnot i rad ewengeli
(znych, zawsze bowiem w KOBciele wielu jest wiernych, ktorzy 
swym zyciem lub m"czenstwem stwierdzaj,! nadprzyrodzony 
jego charakter, co tez Pan Bog stwierdza cudami '). 

1.) Pins XII Afystic.i Oorporis 29 ezel'wc.a J943. 
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5. FORMA RZA,D0W 

Forma rzqdiiw w Koscielenie jest ani demokratyczuq, gdyz 
Chrystus nie dal najwyzszej wladzy og6lowi wiernych,ani 
arystokratycznq, bo Apostolowie ani pojedynczo ani kolegialnie 
nie otrzymaJi wladzy naczelnej niezaleznie od sw. Piotra, nie 
jest tez konstytucyjnq, gdyz zr6dla objawienia nie mowiq 0 po
dziale wladzy mi~dzy zwierzchnikami Kosciola a ludem. For
mq rzqd6w w Kosciele jest m 0 n arc h i a sui generis (c. 218). 

Najwyzszq w I adz ~ 0 t r z y mal od Chrystusa jed y~ 
n i e s w. P i 0 t r, a 0 d z i e d 'Z i c z y I i jq jego na
shiPCY b i sku P i r z y m s c y. N auka tEl zostala okreslona 
na soborach lugdunskim II (1274), florenckim (1439), a osta
tecznie sob6r watykansl<;i sformulowal jq w konst. Pastor 
aeternus. cap. 3. 

Pap i e z jest g low 11 nie tylko nad pojedynczymi kc.·
~c;01<mi (distributive), ale i nad calym KOFciolem (collective). 
podzielonym na pojedyncze cz~sel pod rZ<jc'.ami pGrtykcllarnych 
przelozonych. j ~mu podlegajq tak zwierzchnicy pojedynczych 
koscio16w, jak i wszyscy wierni bel wzgl~du na stan i pezy
naleznosc obrz'ldkow'l. Ma on nie tylko pierwszenstwo hono .. 
rowe w Kosciele, ale przysluguje mu jurysdykcja we wlasei
wym znaczeniu, honorowe zas jego prawa Sq tylko nast~pstwem 
Jego wladzy. Jurysdykcja papieza jest,powszechna, obejmuje 
vvszystkie kierunki zycia koscielnego tak w tresci, jak w roz
ciqglosci, a przedmiotem tej wladzy Sq wszystkie sprawy wia
ry i obyczajow i to wszystko, co dotyczy karnosci lzqdow w ca
lym Kosciele i w pojedynczych jego cz<;sciach. WI adz a ta 
jest: z w y c z a j n a, zwiqzana stale z url~dem przez Chry
stusa ustimowionym; b e z p 0 s red n i a, gdyz otrzymuje j'! 
wprost ad Boga, Die zas za posrednictwem innych czynnik6w, 
nie jest wi~c podmiotem wladzy prymatu ogO! wiernych ani 
caly episkopat; pel n a, gdyz papiez posiada wszelk'! wladz<:, 
jakq Chrystus dal Kosciolowi, czyli, ze w Kosciele nie rna ta-
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kiej wladzy, kt6rejby papiez moc,! swego urz~du nie byl pia
stunem; sam papiez rna j,! oddzielnie od episkopatu i nikt nie
zaleznie ad papieza nie maze wladzy w Kosciele -sprawowac. 
. .fest n a j w y Z s z a i n i e z ale z n a od wszelkiej zwie
rzchnosci ziemskiej, z tego tez tytulu nie ma apelacji od orze
czen papieza. Papiez moze tez znosic si~ bezposrednio ze 
\vszystkimi wiernymi, jak i ich _pasterzami, nie szukajqC po
srednictwa innych czynnik6w bqdz swieckich b,!dz duchow
nyeh (c. 218). 

Tak wi<;c jeden jest zwierzchnik nad wszystkimi nie w ten 
sposob jako pierwszy mi~zy r6wnymi (primus inter pares) leez 
jako zwierzchnik w scislym znaezeniu nad podwladnymi z pel
niq wladzy, ktorej wszyscy winni posluszenstwo. Ograniezona 
jest ta wladza tylko prawem Bozym, naturalnym i pozytywnym 
; rozciqga si" ty Iko do ochrzczonych. 

Obok sw. Piotra zostali powolani do uezestnictwa w rz'!
dach Kosei61a, Apostolowie. N ast"pcami Apostol6w Sq b i
sku P i. Episkopat jest obok papieza stalym czynnikiem, kt6-
ry z prawa Bozego wykonuje rZ,!dy w Koseiele. Tak wi~c for
ma rzqd6w w Kosciele jest monarchiczna, polqczona z pierwia
,tkiem arystokratycznym. Wladza atoli episkopatu nie narusza 
pelnoSci jurysdykcji papieskiej dlatego, ze wladza zadnego 
z pojedynczych biskup6w nie jest r6wn" papieskiej, a wladza 
calego episkopatu nie tylko nie jest wyisza, alepodporzqdko
wana papiezowi, wladza bawiem calego episkopatu w szczegol
niejszy sposob miesei si~ w prymacie papieskim. Wszyscy bi
skupi nawet razem zebrani, oddzielnie od papieia, nie Sq przed
stawicielami Kosciola powszechnego, tylko pojedynczych Ko
scio16w, w kt6rych Sq zwierzchnikami, natomiast papiez nawet 
niezaleinie od episkopatu jest przedstawicielem ealego Koscio
fa. Sobor watykanski (cap. 3). 

J akkolwiek aba stopnie, tak prymat jak episkopat, Sq usta
nowienia Boiego, to jednak granice ich nie Sq r6wTlOmierne. 
Jurysdykcja papieska jest prawem Bozym scisle okreslona tak 
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<0 do terytorium, jak co do osob j przedmiotu, rozci'1ga si~ bo
wiem na swiat caly, na wszystkich ochrzczonych, a poddany 

jej jest kazdy przedmiot, maj'1cy zwi'1zek ze sprawami duchow
llymi. Prawo Boze nie okreslilo natomiast granic wladzy bi
,kupiej. Papiez tedy ctokonuje podzialu Kosciola na cz~sci, na

macza w nich pasterzy i udziela im wladzy. W ten sposoh 
pap i e z jest ± r 6 dIe m j u r y s d y k c jib i s k u
F 6 w w diecezjach. Z chwil'1 przeto, gdy jakis hiskup utraci 
lljcznose ze Stolic'1 Apostolskq, przestaje tym samym bye rZ'ld
c'1 .. w tym Kosciele, ktory Chrystus zalozyL Rowniez nie jest 
prawowitym zwierzchnikiem diecezji ten, kto obejmuje rZ'ldy 
z wyboru ludu lub nawet duchownych, albo z nominacji rzqdu 
swieckiego z pomini~ciem papieza. 

Poniewaz· papiez jest zr6dlem wladzy biskup6w, moze jll 
przeto rozszerzac, s-ciesniac, a na\vet zupelnie odebrac. Chociaz 
papiez moze ograniczae wladz~ biskup6w, a nawet pojedyn
czych usuwac i znosic diecezje, to jednak 11 i e m 0 Z e 0 b a
j i e ins t y t u c j i e pis k 0 pat u w calosci, by Ko
f:ciolowi nadac innq organizacjE't, nie moz~ tez s'c i e S n i C 

i c h w 1 adz y do czczego tytulu, z ustanowienia bowiem 
Chrystusa biskupi maj'l rzqdzie poszczegoJnymi cz~sciami Ko
sciola wlasn'l powagq, nie zas jako delegaci papieza i wladza 
leh jest pasterska i prawidlowa (potestas ordinaria) '). Nomina
cja tedy, jakiej dokonuje papiez, obejmuje dwa akty: uc1zieleni" 
wladzy rz'1d6w kandydatowi, oraz nalozenie na wiernychda
llego terytorium obowiqzku posluszenstwa. 

1) Ojeowip K-os.cio-1a nazywaj& biskupa rzymskieg-o w stosunku 
do innych hiskupow glow&, zrodJem, korzeniem, sloncem. J ak bo_ 
wienl promienie bi-ora, poczft!tek od slonca, z korzeni wyrasta 1"0-
,gIina, a z€ zr6dla wyplywa strumd.eit. tak >od papieza pochodzi ju_ 
rysdy kcja biskupow: C:r p ria n, De unitate n. 4. 0 pta t U iJ: 

Miley, De .schismate 7, 3, Mjg. P. L. n, 1086. G reg 0 r.i i 'er •. 
• Toan. Const. Mtjg~ P, L 77,739. 
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Z prawa Bozego zosta! powolany do rZqd6w w Kosciele 
"bok najwyzszego zwierzchnika czynnik arystokratyczny, z cze
go wynika, ze monarchia w Kosciele rozni si~ ad manarchE 
swieekiej. W panstwach monarchicznych urz~dnicy peini q 

urz~dy swe w imieniu, mOCq i powagq panujqcego, biskupi 
natomiast sprawujq rzqdy wlasnq powagq. Monareha swie
cki moze istniejqce urz~dy znosie i zmieniae, papiez zas nie 
moze zniesc instytucji episkopatu i zastqpie go innq formq, 
np. swoimi delegatamt 

Poniewaz og6l wiernych nie jest podmiotem wladzy ko
scielllej, Kosci6! przeto nie jest spolecznoseiq demokratycznq, 
co si~ tyczy formy Tzqdow. Ze wzgl~du jednak na to, z" 
7wierzchnicy koscielni nie wst~pujq na urz~dy moc" dziedzicz
nego nast~pstwa, lecz mocq prowizji kanonicznej, przeto za
dna klasa wiernych nie jest wykluczona nawet od najwyz
szych godnosci. W ten spos6b pierwiastek demokratyczny 
uczestniczy w rzqdach Kosciola. 

Papiestwo tedy jest monarchiq sui generis, papiez jednak 
nie jest samodzierzcq (potestas autocratic a) ze wzgl~du na 
episkopat, kt6rego powagi papiez nie moze uszczuplie ze 
wzgl~du na postanowienie Boze. Wladza papieza w stosunku 
do kazdego terytorium, czy do kazdego panstwa nie jest ze
wn~trzna lecz wewn~trzna. Klemens XI Accepimus 1715. 

Chrystus, oddajqc rz'1dy w Koseiele Apostolom i ich nast~p
com, a nie wszystkim wiernym, dokanal podzialu wiernych na 
dwie kategorie: zwierzchnikcw i podwladnych. Pierwsi stano
wiq osobny stan, zwany duchownyrn albo k I ere m, drudzy 
majq miano I a i k 6 w. Laicy nie maj" zadrrej wladzy w Ko
tciele, stosunek ieh do kleTU jest stosunkiem zaleznosci '). Tak 
wi"c Kosci61 nie jest kolegium, zlozonym z czlonkow 0 rO-

') Mat. 10, 2: Mar. 6, 30,5, 1. Koy. 14, 16. Call. "PO!st. 1, 15. Syn. 
Nicaell. I c. 1. 3 8, 17, 19. R~ym. 12, i. Pi 11 S X, I,ameutabili, 1907> 
plOp. 50, 52 . 
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wnych prawach, lecz jest spolecznosciq, w kt6rej wladza spo
czywa w r~kach stanu duchownego, ktory ma og61 wiernych 

" prowadzic dragq zbawienia - ecclesia est societas inaequa
Hum (c, 107, 108 § 3, 118, 682, 948, 1333 § 1, 1521 § 2), Wladza 
ta nie jestrowna u wszystkich jej piastunow ani w swej tresci, 
ani co do rozciqglosci terytorialnej, w Kosciele bowiem istniej'l 
wyzsze i niZsze szczeble, stanowiqce szereg wladz duchownych, 
maj'lcych scisle oznaczony zakresdzialania, ktcre razem two
rz'l rZqd koscielny, zwany hie r arc hi q, 

Hierarchia w d 0 s low n y m znaczeniu jest to s w i ~ t e 
z w i e r z c h n i c two; pochodzi one z pozytywnego ustano
wienia bozego i dotyczy przedmiot6w swi~tych, Hte
rarchia w rzeczowym poj~Ciu jest to wradza, 

dan apr z e z C h r y stu s a Apostolom i prawo
witym lch nast~pcom do rZ'ldzenia Kosciolem i do spra
wowania tajemnic w'iary; hlerarchia p r zed m i 0 t o
w 0 oznacza pel n i ~ ·w I adz y, rozdzielonej w r6znej 
mrerze mi~dzy rozmaite stopnie zwierzchnictwa koscielnego; 
w pod m i 0 tow y m znaczeniu . jest to 0 g 6 los 6 b, 
kt6re S'l uczestnikami tej wladzy w ten spos6b jednak, ze jedni 
fq zwierzchnikami a drudzy podwladnymi (c. 108 § 2). 

Czlonkowie kleru spelniac majq zwierzone sobie poslanni
ctwo w imieniu i powag'l Chrystusa, przeto w zr6d!ach Obja
wienia nazywaj q si~ ,ministrami Chrystusa - ministri Christi 
(1 Kor. 4, 1). 

Tradycja stwierdza, ze ani Iud sam, ani tez wespor z klerem 
nie sprawowal rZqdow w Kosciele; laik6w niekiedy zapyty
wanD, gdy chodzilo 0 kwalifikacje kandydata, ktory mial bye 
przyj~ty do hierachii, nigdy jednak lud nie bra! udzialu w sy
nodach z glosem stanowczym. Jak ustanowieni przez Aposto
low zwierzchnicy wykonujq wladz~ w pojedynczych Koscio
lach, tak tez i p6zniej kazdy Kosci6! rna swego przelozonego, 
podobnie - m6wi Origines -:- jak kazde miasto rna swego 
przelozonego cywilnego. (Tyt. 1, 5. 1 Piotr. 5,2; Dz. Ap. 14, 22; 
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20, 28, Apok: 2 i nast. 0 rig i n e s, Contra Cels. III 30. Mig. 

G, 577). . 
Poniewaz hierarchiczny ustroj- opiera si~ na prawie Bozym~ 

przeto nie moze w nim bye wprowadzona zadna zmiana. Stqd 
Pius VI odrzucil zdanie, ze podmiot~m wladzy koscielnej 
jest lud, kt6ry jq przekazuje zwierzchnikom koscielnyrn (Ca
ritas 13 Apr. 1791; Auctorem fidei, 1794, prop. 2-3). 

6. WLADZA KOSCIOLA 

a) Wladza prawodawcza 

Chrystus dal Kosciolowi wladz~, by mogl spelnie zadanie 
"obie zlecone. Wladza ta szerszy obejmuje zakres ,mizeli w!a
dza panstwa, gdyz odnosi si~ nie tylko do stosunkow zycia 
spolecznego, lecz dotyczy r6wniez zycia wewn~trznego tj. su
mienia kaidego czlowieka. Kosciol zabiega nie tylko 0 dobro 
publiczne, ale i 0 dobro prywatne jednostek. Wladza tadzieli 
si~ na: kaplansk'l (ordinis) i 'rzqdow (iurisdictionis), pierwsza 
dla spelniania akt6w kultu Bozego, - druga dla kierownictwa 
(;.uchownego. Niekt6re czynnosci Kosci61 spelnia powagq i imie
niem Boga - potestate vicaria, ministeriali np. uwalnia od 
slub6w, od przysi~gi, inne natomiast wlasn'l powagq np. usta

nawia swi"ta, post 0' ... 
Kosei6! jest spolecznosciq doskonalq i z ·tego tytulu rna wla

dz~ nietylko nauczania i upominania swoich podwladnych, 
lecz przysluguje mu imperium w scislym znaczeniu, mocq 
kt6rego mD.ze wydawac prawa, wykonywac sqdownictwo i na
kladac kary na nieposlusznych (potestas gubernandi). Wladz" 
t~ daje Chrystus w 0' I q c z n i e z w i e r z c h n i k 0 m 
Kosciola z wylqczeniem wszystkich innych czynnik6w. 

Wladza prawodawcza wyplywa z prawa wiqzania i rozwiq-
zywania, jakie Chrystus dal Apostolom. Wyrazenie to "wiqzae 
i rozwiqzywac - ligare et solvere" nalezy brae w znaczeniu mo-· 
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ralnym, a wi~c w znaczeniu moralnego w~zla czy Z 0 b o
wi,! zan i a, nalozonego na kogos, by dzialal w sposob 
wskazany, czyli jest to zniewolenie kogos do dzialania za po
moc,! prawa. Ze nie jest to tylko wladza dawania rad, swiad
czy ta okolicznosi:, ze Apostolowie pod groz'! kar domagaj,! si~ 
posluszer,stwa (Mat. 18, 17). 

Apostolowie, ktorzy byli wykonawcami woh Zalozyciela 
Kosciola, rozumieh, ze przysluguje im wladza prawodawcza, 
ilekroc bowiem okazala si~ koniecznosi: albo potrzeba, wyda
wali ustawy np. dekret, jaki wydali Apostolowie na synodzie 
jerozolimskim w sprawie obrz~dow 8tarego Testamentu. Dla 
vchylenia w'!tpliwosci co do jakoSci tych postanowien, s,! One 
wyraznie nazwane przykazaniami, rozkazaniami - praecepta, 
i wierni byli obowi,!zani do posluszenstwa i do wykonania 
lych rozkazow. Prawa wydaj,! Apostolowie powag'! Chrystusa 
i wyraznie stwierdzaj,!, ze On jest zrodlem ich wladzy. Aposto
iowie staraj'! si~ tez, by ich ustawy byly wykonane i dlatego 
wysylaj,! delegatow do ich ogloszenia '). Wladza ta nie byla 
ograniczona tylko do czasow apostolskich, lecz dana byla i ich 
r,ast~pcom. Apostolowie przekazuj'! j,! swoim uczniom, z tym 
poleceniem, by d przekazywali dalszym nast~pcom. 8ko,rcl, 
bowiem Kosci61 ma trwac przez wszystkie wieki, nast<;pcy 
przeto Aposto!ow nie mogli bye pozbawiEmi takiej wladzy. 

P r zed m i 0 te m tej wladzy jest to wszystloo, co pro
wadzi do cel u nadprzyrodzonego wprost lub ubocznie. Rowniez 
]Jrzepisy prawa Bozego, naturalnego i pozytywnego, moze Ko
scio! wzmacniae swoj,! sankcj,! (c. 2221). Prawa dotycz,! karno
sci koscielnej i spraw moniInych. P raw a k a r nos c i 
(leges disciplinares) dotycz,! wiernych, 0 He S,! czlonkami spo
lecznosci koscielnej; g16wnym ich celem jest zachowanie 

1) 1 rres. 4, 2: Bo wiecie, kt6re rozkazania dalem wam przez Pa
na Jezusa. 1 Kur. 11, 2: A chwale was ii ... rozkazania moje trzT
Dlacie: 1 Tym. 5, 9, 
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1 udoskonalenle spo!ecznOSCl kosclelnej. Prawa zas ,m 0 r a I
n e (leges morales) okreslaj,! glownie stosunek pOJedynczych 
czlonkow Kosciola do celu nadprzyrodzonego. Wladza ta zowie 

5i~ takZe potestas clavium. 

b) Wladza s,!dowa 

Kosciolowi przysluguje w!adza s,!downicza, gdyz wyply
wa ona z natury doskonalej spo!ecznosci, jak,! jest Koscio!. 
Jakkolwiek wladza s'!downicza koniecznie miescisi<; we wla
dzy prawodawczej, to jednak Chrystus Pan, jalooby ce;e,:, 
uchylenia wszelkich w tyrn wz;gl<;dzie w'!tpli,;,osci, wyr:~me 
j,! okreslil. "A jeSliby zgrzeszyl przeciwko toble brat two~ , . 
m6wi On -idz a karz go mi~dzy tob,! a onym samym; Jesh 
ci~ uslucha, pozyszczesz brata twego. Ale jesIi cit: ~e. uslucha, 
weimij z sob,! jeszcze jednego albo dwoeh, aby w useleeh dwu 
albo trzeeh §wiadkow stan<:J:o wszelkie slowo. A jesIiby ich nie 
usluchal, powiedz Koseiolowi, a jesliby Kosciola nie usluchal, 
nieeh ci b'ldzie jako poganin i celnik" (Mat. 18, 15 - 17). 810-
wa te jasno wskazuj'!, ze przelozeni Kosciola rnaj,! wladz~ S'!
downiczq i przysluguje im prawo rozpoznawania spor6w mi~~ 
dzy wiernymi i wydawania wyrokow. Przelozony rna S,!dZIC 
niepoprawnego brata nie w sposob ojcowski, ale moc,! swego 
urz~du, jako przedstawiciel najwyzszej wladzy spoleczenstwa 
koscielnego. Maj,! tu rniejsce wszystkie czynniki s'ldowe i za
chodz,! wszystkie czynnosci procesowe. Oprocz s~dziego i po
zwanego wyst<;puje tu oskarzyciel i swiadkowie, rna tez rniej
see wniesienie skargi i sqdowe rozp'oznanie sprawy, ogloszenle 
wyroku i jego wyloonanie. Apostol narodow podaje swernli 
aczniowi Tyrnoteuszowi prawidla procesu kanonicznego, gdy 
idzie 0 rozpoznanie skargi przeciw kaplanowi (1 Tym. 5, 19). 
Zaznacza, ze wyrok wydaje "Z mocy Pana naszego Jezus.:\ 
Chrystusa" tj. na podstawie w1adzy z prawa Bozego. ~ Kor. 5, 
4; gani tez Koryntian, ze w swoich sprawach odwo1uJ'l si~ d. 
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~,!dow swieckich z poniini~ciem s'!dow duchownych (1 Kor. 6. 
1). 

Podobnie, jak Apostolowie, sprawuj,! s,!downictwo takze 
ich bezposredni nast~pcy, papiez i biskupi. Jakkolwiek zwierz~ 
chnicy koscielni mogli pojedynczo sprawowac s,!downictwo, 
to jednak wedlug najstarszych ustaw synodalnych mieli zala~ 
twiae sprawy spome i kryminalne b,!dZ na synodach w tym 
celu zwolywanych, b'ldZ przy pomocy miejscowego prezbi~ 

terium "). 
OJ cowie Kosciola dowodz,! na podstawie Pisma sw i pra

wa przekazanego, ze Kosciolowi przysluguje niezalezne s,!do
wnictwo 2). 

cj Wladza karania 

Bezskuteczne by!yby prawa, gdyby Kosciol nie mag! pod
wladnych sobie zmusie do ich wykonania. Poniewaz grozba kaT 
faktycznie moze zniewalac do poddania si~ prawu, Kosci':!· 
przeto maze je nak!adae. J ezeli kai:dej osobie fizycznej i mo-· 
ralnej przysluguje prawo do w!asnej obrony, a wi~c i Koscio
lowi nie maina odmawiac prawa nawet do uzycia sHy przy
musowej, gdy zajdzie tego potrzeba; cnilibet lice! vim vi repel
lere. Poniewaz zajsc maze wypadek, ze nie wszyscy czlonko-· 
wie Kosciola dobrowolnie poddadz,! si~ jego przepisom, lecz 
mog,! nawet dzialae na jego szkod~, nie moze przeto Kosci61 
bye pozbawiony srodk6w do sparalizowania zgubnego dzia!a-· 
nia, oraz dla naprawy porz'ldku spolecznego, naruszonego prze
st~pstwem. 

1) Can. apost. 88. Bis in anno episeoporuDl eoncilliae elebrentur; 
ut iater 5e invicem dogmata pietati,s explorent et emergente.s:. 
oocles'iaS'tiGas ,eontentiones alllOveant. Elvdr. (305) c. 74. Arelat .. 
(314) c. 13 ... 

2) S. A ill b r 0 >s ius ep. ad Valentianulll Imp. V i g i_, 
~ ius, ep. 15. Vee c h Ii 0 t t ~ lust. II 209, 
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Chrystus tei pozytywnym aktern dal t~ wladz~ zwierzchni
kom Kosciola (Mat. 18, 17). Apostolowie, jako pierwsi zwierz

chnicy Kosciola, nak!adaj'! kary materialne i duchowe. Kary 

te polegajq na pozbawieniu pewnych dobr materialnych lub 
duchowych wbrew woli tych, ktorych one }otycz'!. Oba rodza
ie kar moie Koscio! stosowac dlatego, ze wladza jego nie zo-. . 

stala ograniczona tylko do pewnego ich rodzaju '). 

Od czasow tez najdawniejszych stosowano oba rodzaje kar. 
duchowe i materialne 2), St6sQwanie kar normowal zawsze Ko- . 

sciol zaleznie od okolicznosci. Chociai tedy niektorych kar nie 
stosowal Kosci61 nawet przez kilka wiek6w, nie mazna stqd 

wnosic, ze nie rna wlacizy, albo ze jq utracH. Przeciw prawu 
Bozemu nie rna skutecznego przedawnienia, nie mnze tez pow
stat zwyczaj przeciwny '). 

Kosci6i nie rna kary smierci. Koscio! wplywa! tez na pan

stwo, by nie stosowalo kary smierci z powodu wyst~pk6w po
pelnionych w zakresie koscielnym. 0 ile atoli wyst~pek byl 
tardzo ci~zki) a przest~pca mimo upomnienia nadal zbrodni

czo post~pow,al, w6wczas KOEci61, by z.apobiec szkodliwej je

go dzialalnosci, oddawal go w!adzy swieckiej, z tym zastrzeze
niem, by winowajca nie byl poddany karze smierci'). 

o ile duchowny mia! zlecone rZ'ldy swieckie w jakirns 

J) 2 R'or. 10, G': I ,y IJogotowiu maj&c msciC sie wszelakiego nie_ 
posluszeiistwa. 2, 6, 13, 2, :2 Tes, 3, 14, 1 rrym. 1, 20. 

2) S. Aug u s t j n n 8, Sel'lno 164 de verb. Apost. :NI, 38, 
900. 

3) Ko.sei61 w uroczYiStych orzeezenia.ch siw:'crdzil wladz~ kal'R
nia" .iak&, mill Chrystu8 nad<lf. .J a 11 XXII kODst. Licet juxta do
ctrinam (1327). 

4) c. 27. de V, S. v 40, ut degra,datus .. , sic jnteligitur- tradl 
{mria,e ,saecular~j :pro quo tam,en debet Esslesia efficac:ter illter

, cedere, ut ultra lll-o:r:tis periculum cirea. emu sent-entia Jllodel'etul'. 

Prawo !Ian. - 3 
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panstwie nie walno mu byro karac smierciq pod sarlkcjq de

gradacji '). 
PanstwQ natomiast rna wladz~ karania smierciq, co Apostol 

Narodow nazywa prawem miecza - gladius, Rom. 8. 35; 13. 4. 
Prawo miecza oznacza kay£: srnierci, stwierdLajq to teksty Pi
sma sw. 2

). 

d) W!adza nauczycielska 

Chrystus da! Kosciorowi wladz~ nauczycielsk'!, moc,! kto
r ej zwierzchnicy Kosctala maj '! nauk~ ewangelii g los i e 
i t 1 u mac z y e oraz d 0 mag a e s i ~ JeJ p r z y
; ~ cia. To prawo nauczania jest cz~sci,! wladzy jurysdykcyj
!lej. Slowy: "ld,!c na wszystek swiat, opowiadajcie ewangeli'l 
wszemu stworzeniu" (Mar. 46, 16), ustanawiaChrystus urz'!d 
IJauczycielski, (magistedum vivum personale), zlozony z ludzi, 
ktorych wyposazyl powag'l nadprzyrodzon,! nauczania tego,. 
w co nalezy wierzye i co czynie. Jest to officium, ktCre daje 
zwierzchnikom koscielnym prawa, lecz takze wklada na nich 
obowi,!zek gloszenia ewangelii. Nakaz ten, dany Apostolom, 
jest rownoczesnie nakazem takze dla sluchaczy, aby przyj~li 
gloszon,! nauk~ (magisterium auctoritativum). 

Otrzymawszy nakaz przepowiadania ewangelii, otrzymaJi 
tez Apostolowie wladz~, ze mogli zlecac t~ funkcj'l swoim na
st~pcom. 

Poslannictwo, zapocz'!tkowane przez Chrystusa i Aposto
low, jest w Kosciele jedynym srodkiem autentycznego naucza
nia. 

1) C. 9. Ne Clerici III. 50: aententiam sanguini·s nullus clericus 
dietet aut pr,oferat,. sed nee sanguin.1s vindictam exerceat aut ubi 
exerceatur, dmtersit. .. Ulnde in CUIJiis p'r.incipum haec colHcitud-e 
nOn clerfuis \Sed laiCli'l CDl1l:mittatul' 

2) DBllt. 13, 15, 29. 13--17, ,Tozue 10, ll, 28, 19, 47, Mat. 10, 34. 
Zallinger V § 4. 
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Kosciolowi przysluguje p raW a g los zen i a 
e wan gel i i w s z y s t kim !l a rod om, . taki bo
wiem rozkaz otrzymal on ad Chrystusa Pana (c. 1322) Od cza
sow tez najdawniejszych Kosciol sam kierowal nauczyciel
stwem, Jakie w jego imieniu spelniali funkcjonariusze kosciel
!li. Zwierzchnicy ikoscielni wydawali instrukcje, w ktorych 
okreslali sposob nauczania oraz wskazywali artykuly, maj,!ce 

bye przedmiotem nauki. 
Poniewaz nauczycielstwo ·zostalo dane tylko Kosciolowi, 

przeto niezaleznie oden nikt nie moze go sprawowac. Kazdy 
przeto nauczyciel religii, tak swiecki jak i duch~wny, m~Sl 
otrzymae osobne up a w a z n i e n i e od ZWlerzchmkow 
Kosciola. Upowaznienie to moze bye dane osobno w wypad
kach poszczeg6lnych, alba tez razem z urz~em (c. 1328, 1381). 

P r zed m i ° tern nauczycielstwa Kosciola jest cala ."a
uka objawiona, oraz to wszystko, cO bezP,osre:mio l,:b yosre
dnio l'!czy si~ z Objawieniem. W szczegolnoscl KOSClOl me
tvlko glosi nauk~ objawionq, lecz jest jej autentycznym tluma
c'zem i strozem i w miar~ post'lPU czasu wyjasnia pojedyncze 
artykuly i stwierdza, czy jakas nauka j~st ob~awi~na. 0 lIe 
KosciOi stwierdzi, ze jakas naUka faktycznle mleSC1Sl~ w ObJa
wieniu wowczas taki artykul nazywa si~ dog mat e m. 
D.Ogm~t przeto nie p0daje nowej 'nauki, lecz tylko w Jasny 
sposob okresla nauk~ juz objawionq i znan'!, a tym samym 
usuwa w'!tpliwosci. Okreslenie to moze bye niekiedy podane 
negatywnie,' to znaczy, ze Kosci61 odr:zuca p€wne zdania, jako 
przeciwne zasadom nauki objawionej '). Poniewaz ze smierci'l 
Apostolow objawienie publiczne zostalo zamkni~te; przeto pod-

1) K.oustytucje apo:stolskie po'daja. s.zel'eg zdan pohwiony-ch 
np. Jan XXII, loon-st. Vas electioni., 1320, c. 2. De haeret: V 3. 
Ext. com. Mar c i n V, Inter cunctas, 1416. P 1 u s- IX, Gra
vissimas, 1862, Quania eura, 1864. P i 11 S X, Paseendi,. 1907· 

i Lamentabili, 1907. 
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etaw,! dogmatow jest wy!qcznie ta nauka, jakq glosili Aposto
)owie. (c . . 1322, 1379, 1381). 

o.K{)sci61 spe!nla swe nauczycielstwo w imieniu Chrystusa 
i w jego asystencji, dlategoO tez nauka przezeii g!oszona jest 
n i e 0 m yIn a i nazywa si£: s lowe m B 0 Z Y m (cla
vis scientiae). Z tego powodu Koscic! domaga si~ przyj~cia jej 
bez zadnych zastrzezeii. 

e) Wladza wykonawcza 

Wszelkie prawo wtedy jest skuteczne, gdy zostanie wyko
nane, dlatego _konieczna jest wladza wykonawcza w spoleczen
stwie. Jest ana nast~pstwem wladzy prawodawczej. W pan
stwach cywilnych wladze te Sq rozdzielane i z regu!y in~. 
ne organa wydajq prawa, a iune je wykonujq. W Koscie
Ie natomiast rozmaite kategorie w!adzy schodzq si~ w tym sa
mym podmi{Jcie. Biskup ma w!adz~ rZqd6w w dyecezji (ius gu
bernandi), obejmuje ona w!adz~ prawodawczq, sqdow,! i kar
llq, r6wnoczesnie jest on wykonawcq swoich posta:nowien, de
kretow i wyrok6w s,!dowych (c. 335, 1572, 1920), wydaje tez 
normy wykonawcze dla organow sobie podwladnych. Biskup 
Jest tez wykonawc,! wYirok6w s,!dowych, chociai: w ich wyda
niu nie bra! udzialu. Przelozony ZakoOnu wykonuje wyroki,. 
ktore sam wydal (c. 1920). 

MoC'! wladzy administracyjnej biskup tworzy osoby mo
raIne i daje im osobowose prawn'! (c. 100, 1489), powoluje do . 
zycia zgromadzenia zakonne (c. 492), zaklada szkoly, semina
ria klerykow (c. 1354), okresla taksy i inne daniny (c. 1355), 
dzieli terytorium dyecezji na mniejsze stacje duszpasterskie 
(c. 217), mianuje proboszczow (c. 455) itp. 

Nizszy zwierzchnik jest wykonawcq postanowieii wydanych 
przez wyzszego. Kongregacje rzymskie czuwaj,! nad wykona
niem kancnow kodeksu, tak stanowi Benedykt XV Motu pro
prio, 1917. Pius X oddzieli! w Kurii rzymskiej kompetencjead-
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ministracyjn,! od s,!dowej, co tez Kodeks zachowal (c. 205, Sa
jOienti consilio 1908. c. 249, 251, 257 § 3). Egzekutor jest nie tyl
ko wykonawcq postanowieii prawnych, lecz z reguly jest upo
saZony w pewne uprawnienia, maze bowiem rozstrzygac wa.t
pliwosci, jakie powstanq przy wykonaniu prawa i dekret6w. 

(c. 200. 53). 

7. ZASADY STOSUNKOW ROZNYCH SPOLECZNOSCI 

Kazda spolecznose moze wchodzic w stosunki z innq podo
bn" sobie lub innego rodzaju; zachoOdzq tez pewne stosunki 
mi~dzy dan,! spolecznosci,! a jej podwladnymi oraz obcymi. 

Jezeli ktos j"';t cz!onkiem dw6ch spolecznosci formalnie 
r6znvch kazda z nich moze mu stawiac swe zqdania; mog~ 
bye ~ne' spelnLone bez wzajemnej obrazy, alba tez moze zajsc 
kolizja. 0 ile rozmaite obowiqzki dadzq sif! pogodzie, wtedy 
rna miejsee tzw. stan zgody - status eoncordiae, jesli nato
miast nie mozna ieh spelnic bez naruszenia jednej z nich, 
wowczas zachodzi stan konfliktu - status conflictus. Stan 
?goOdy lub konfliktu jest przedmiotowy, a nie faktyczny tj. 
wywolany z!,! wolq zwierzchnik6w. 

Zadna spo!ecznose w stanie zgody nie powinna nk takiego 
'czynie, co obrazaloby prawa drugiej, dlatego nie powinna swoim 
cz!onkom nakladae takich zobowiqzan, ktore przeszkadzalyby 
im w wype!nianiu obowi,!zkow, jakie maj,! wzgl~dem innej. 
Z dwoch spolecznosci formalnie roznych jedna jest wyzszego 
rz~du, a druga nizszego, w ~akim razie ta ostatnia nie tylko 
negatywnie rna s!uzyc wyzszej spolecznosci ale i pozytywnie 
'.vinna jej pomagac w osiqgni~ciu celu. -Wyzsza spolecznosc nie 
moze mc takiego uczynic wzgl~em nizszej, co mog!oby spo
wodowae dla niej szkod~, a pozytywnie rna jej pomagae, 0 He 
lego wymaga jej wlasny eel. Z dWGch spolecznosci formalnie 
r6znvch w' -stanie konfU!ktu rna pierwszenstwQ ta, kt6rej eel 
jest ~yzszy i konieczny. Co pomoze czlowiekowi) m6wi Chrys-
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tus, jesli caly swiat posi'ldzie, a na duszy szkod~. Mat. 10, 37; 
J 5, 26; Mat. 5, 28. 

Spolecznosci tylko' materialnie rozne, jakiemi S'l panstwa, 

s'l sobie rowne. W stanie zgoOdy winne kierowac si~ zasadami 
sprawiedliwosci, nie Sq wyklucz:one mi~dzy nimi""' umowy t 
a nawet tytul miloOsci. SpolecznoOsci takie nie S'l wzgl~dem sie
bie zupe!nie odr~bne, l'lczy je wszystkie przynajmniej tytul 
ludzkosci (ratio humanitatis). 0 ile przeto zajdzie koniecznose, 
a druga strona moze pom6dz, w6wczas powstaje oObowi'lzek 
przyjscia z pomDcq potrzebuj'lcemu: zawsze tedy istnieje pra
WD tak zwany intervelltus dla utrzymania lub pTZywr6cenia 
pokoju. Zasada zupelnej neutralnosci poniej<'ld aprobuje bez
karnose i jakoby wyraza zgod~ na naruszenie obcych praw, 
w!asnosci i krajow, wbrew prawom Bozym i lud21kim, co mialo 
miejsce przy rozb]orach Polski. DlategD Pius IX Novos 1860 
nazywa zasad(:t de non interventu - funestum et pernitiosum 
principum. 

8. STOSUNEK SPOLECZNOSCI DO PODWLADNYCR 
I DO OBCYCR 

. Spoleczenstwo mozez'ldae od swych podwladnych tego, co 
jest komeczne lub uzyteczne do osi'lgni~cia celu, bez wzgl~du 
na to, czy jest to spoiecznosc, konieczna, czy dowolna stoso
wnie jednak do sif i moznosci cz!onk6w. Jesli jakis Srodek jest 
komeczny do celu, lecz z natury swej nalezy do rz~du wyz
szego, 1 z tego tytulu podlega innej spo!ecznosci, w takim ra
zie, spolecznosc nizszego rz~u mocE! wlasnq nie moze go naka
zac swym podwladnym. Co postanowi spolecznosc wlasciwa 
~]a spraw wyz8iego rZEtdu maze' to przyjqC nizsza spolecznosc 
) przekazae dla swoich poddanych. J esli rozmaite srodki pro~ 
,~adz'l do tego "amego celu, a zaden z nich nie jest 'bezwzgl~d
DIe kOllleczny, w takim razie sarna spofecznosc moze wskazac 
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Jakie srodki maj'l bye stosowane, albo tez zostawie sWDbod~ 
w wyborze. 

Obcym (extraneus) wzgl0em pewnej spolecznosci .jest ten; 
kto nie jest jej czlDnkiem. Ktos moze bye zupelnie obcy dla 
ciane] spolecznosci (perfecte seu totaliter extraneus), gdy pod 
zadnym wzgl~dem do niej nle nalezy, albo tez pod pewnym 
wzgl~dem moze jej podlegac, a pod innym moze bye czlonkiem 
innej spo!ecznosci (imperfecte seu parcialiter extraneus). Kto 
me jest czlonkiem jakiejs spolecznosci nie ma wzgl~dem niej 
zadnych obowi'lzkow z wyj'ltkiem tych, jakie wyplywaj'l z pra
wa naturalnego. Nad obcym spolecznose nie ma zadnej wladzy, 
l:Ie moie go przeto wiqzac swotlni prawami. 

9. KOSCIOL A PANSTWO 

Dualizm wladzy 

Bog oddal rZ'ldy nad swiatem dwom wladzom - mowi 
Leon XIII w enc. Immortale, 1888 -k 0 sci e I n e j i s w i e
c k i e j, jedn'l przelozyl nad sprawami duchownymi, drug'l 
nad swieckimi. Obie w zakresie swoich spraw Sq najwyzsze, 
kazda ma pewne granice zakres10ne naturq danej spolecznosci. 
Kosci61 zawsze uznawal suwerennosc panstwa, nigdy nie stwa
l"zal monarchii uniwersalnej z wY!'lczeniem wladztwa 
zwierzchnikow swieckich, nigdy tez nie poddawal tych wlad
c6w pod swoje panowanie w sprawach cywilnych. Wedlug 
Grzegorza VII dwie wladze maj'l rZ'ldzie swiatem jak dwoje 
6cz kieruje cialem czlowieka. Chrystus zostawil wladz" cywil
n'l nienaruszon'l, a Kosciolowi dal wladz~ tylko w sprawach 
duchownych. Kosci6! przeto domaga si~, by panstwo nawza
jem uznalo jego suwerennosc i zostawilo 'mu swob:od~ w za
kresie j ego spraw. ;Kodeks najnowszy stwierdza r6wniez samo
dzielnosc i najwyzsze zwierzchnictwo wladcGw swieckich 
i przyznaje im i urz~dnikom panstwowym przywileje (c. 600, 
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1557 § 1, 1962, 776 § 1, 1263 § 1, 1755 § 2), kaie stoSDwac pra

wo cywilne w niekt6rych wypadkach w zakresie spraw ko

scielnych (c. 547 § 2, 1508, 1529), przyznaje tei, ie do panstwa 

nalezy sila 2JbTojna (c. 121, 141 § 1). Tak wi~c Kosci61 i panstwb 

IDHjq nbok- siebie istriiec, jako dwa zupelne organizmy I dosko
nale spoiecznosci, kt6re, ·chociaz Sq raine, nie rnogq jednak 
bye oddzielne. Jaklwlwiek cel Kosciola jest ostateczny, nie jest 

on jednak jedyny dlatego, ze kazdy wierny winien si~ starac 

r6wniez 0 osiqgni~cie celu, jarki wSkazuje pans two. 

R6wniez ir6dla Objawienia m6wi'l 0 dw6ch w!adzach, 
a ewangelia przeciwstawia Kosciolowi, kt6ry nie jest kr'6Ie
stwem z tego .§wiata, paiistwD pod zwierzchnictwem cesarza 
i kr616w (Jan 18, 36; Luk. 21, 12; Mat. 16, 18). Objawienie nie 
podaje systemu wzajemnych stosunk6w mi~dzy Kosciolem 
i panstwem, wskazuje jednak prawa i obowi'lzki obu spo!e

cznosci i zakres i-ch spraw,- tym samym przeto stwarza pod
waiiny J na ktorych rna si~ opierac ich wsp61zycie. Wladca 

fwiecki wykonuje najwyzsze zwierzchnictwo z postanowienia 
Bozego, przeto zowie si~ slug'l Bozym (Rzym. 13, 4). 

Poniewaz Kosci61 i pafistwo istniejq na tym samym tery
iorium i wykonuj" rZ'ldy nad tymi samymi podwladnymi, oby
watele bowiem panstwa Sq r6wnoczesnie wiernymi Kosciola, 
wynika stqd, ze obie spofecznnsci winny si~ w s pie rae, 
\V barmonii rzqdzic i uzyczac sabie wzajemnie pomoty. Taka 
wspolnosc w dzialaniu i wzajemne wspomaganie si~ ucbyli' 
konflikty i przyczyni si~ do wzmozenia dobra duchowego i ma
terialnego. Kodeks juz z gory zapewnia panstwu pomoc, na
k!ada np. kary na zdrajccw panstwa (c. 2335), zabrania zgub~ 

nej dla porz'ldku spo!ecznego lektury (c. 1399), troszczy sit; 
o los robotnik6w (c. 1524), rownoczesnie ",!da, by i pafutwo 
udzieli!o mu swojej pomocy, 0 ile zajdzie tego -potrzeba 

(c. 2198). Prawodawstwo fez niekt6rych panstw postanawia, 
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,. zawsze dzialali w J. ednosci z przedsta-by urz~dnicy SWl€CCY 
wicielarni Kosciola '). 

10. PRZEGLl\D HISTORYCZNY 

Stosunek Koscio!a do panstwa w Ci'lgu wiek6w ujawnia! si" 

Vol rozmaity sposab. 
W pierwszych wiekach do edyktu mediolanskie~o Konstan-

iyna w. (313) trwa okres przesladowania. ChrzescIJame m.e 
uznaj,! religii poganskiej, przeto uwaza si"ich za ~i~~rzYJaclOl 

anstwa rzymskiego i dlatego przesladuJe. KOSClO! schodZl 
p .. . ~ 

w6wcz;as do podziemia, do katakumb i tam rozWIJB. SIt; sa -

dzielnie. 
Po edykcie mediolanskim nast"puje uchrzescijanie;,-ie pan-

stwa rzymskiego; religia chrzescijanska s.ta~e Sl~ ~anstwOWq, 
kult poganski jest zakazany, jak r6wniez. 1 hereZJe. ~esarze 
iednak wschodni przekraczaj'l granice sweJ kompeten<:Jl,. gdyz 
~odporz'ldkowuj,! sobie wiele spraw natury d~c~owneJ, np: 
og!aszaj,! nawet dogmatyczne orzeczenia. KOSClOl wschodn1 
faktycznie uzaleznil sit; od panstwa i takim pozos tal w wlelkieJ 
mierze do czasow obecnych. Koscial zachodnl bronl atoll swe} 
riezaleznosci, a OJ cowie Kosciala zwalczajq roszczenia ce-

sarskie. , k" 
Po upadku cesarstwa zachodniego narody barbarzyns Ie 

przyjmujq chrzescijanstwo, nast~puje zbratanie si~ panstwa 
z Xosciolem, religia katolicka staje si" panstwow'!. Jest to 
okres obop61nej zgody, obfity w b!ogie skutki dla stron obu. 
Kosci6! skupi! wszystkie panstwa i narody w 1m1" chrz~
scijanstwa etnarchia christiana - christia~tas. - ~~zde pan
stwo zachowuje autonomi~, a za posredn1ctwem KOsclola lqczy 

1) Nlco1a.u~ I ad j\'Iiphael. ;lllper. (865) c, R D. X SuJ1l: 
Reges PGntificibus pro aeterna vita et pon!ifices regibus IJro tem_ 
poralibm; indigent, c. 20 sq C. XXIII, q. :J, 
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siEZ z innym panstwem. Szereg tez panstw poddaje siEZ papie
zowi w lenno. 

Od wieku dziesiqtego ksiqzEZta naduzywajq swego wplywu 
na stosunki koscielne i uzurpujq sobie prawa do obsady urzEZ
dow koscielnych. Dzialanie takie wywolalo walk~ Kosciola 
7 panstwem 0 tzw. inwestyturEZ, zakonczonq zwyci~stwem Ko
sciola w konkordacie wormackim (1122). Od trzynastego wie
ku dzialalnosc kosciJola utrudniajq teorie demokratyczne (Mar
syIius Patawinus) i arystokratyczne (synody w Konstancji i Ba
zylei) wprowadzane w zycie przez ustawy cywilne jak sankcja 
pragmatyczna Karola VII 1438. Ostrze zwolennikow tych 
teoryj zostalo zlagodzone przez konkordaty r. 1448, 1516 i inne. 

Reforrmacja szesnastego wieku zaognila stosunek panstwa 
do Kosciola, gdyz uznala roszczenia wladcowswieckich do 
spraw koscielnych przez przyjEZcie zasady: cuius regio eius re
ligio. Panstwo spelnia poniekqd rolEZ policyjnq wobec Koscio
ia, poddaje swojej kontroli w5zystkie kierunki zycia kosciel
nego, jakoby supremacja panstwa nad Kosciolem, powstajq no
we teorie, ktore majq za zadanie upozorowac uprawnienia pan-

. stwa, jak jozefinizm, febronianizm itd. Wprawdzie teorie te zo
staly przez papiezy PotEZpione, skutki ich jednak w calosci nie 
zostaly sparalizowane. Sobol' trydencki wyjasnH nauk~ Ko
scioJ:a i wskazaJ: drogEZ zyciu koscielnemu, przez co zostalo od
l1owione w wielkiej mierze zycie chrzescijanskie. 

W wieku dziewiEZtnastym pans two normuje sw6j stosunek 
do Kosciola za pomocq konkordatow, jakie zawiera Napoleon 
z Pius em VII w 1'. 1801, za nim idzie szereg konkordatow za
wartych z panstwami Europy i Ameryki. Panstwo mocq tole
rancji przyznaje swoim obywatelom wolnosc sumienia i swo
bodEZ wyznania. Panstwo jednak staje siEZ indyferentne pod 
wzglEZdem religijnym. 

Pierwsza polowa dwudziestego wieku dala swiatu dwie dlu
gie wojny. Wsrod ogolnego zniszczenia i Kosciol poniosl wiel
kie straty. Po wojnach powstaly nowe panstwa, a niektore 
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z dawnych otrzymaly nowe granice. Mimo upadku moralnego 
pod niejednym wzgl~dem, panstwa uznaly za konieczne .ure
gulowanie stosunku do Kosciola, a swiadectwem tego Sq hc~ne 
konkordaty oraz nawiqzanie stosunkow dyplomatycznych mlEZ
dzy Stolicq Apostolskq a panstwami, gdzie tez zostaly utwo-

rzone nuncjatury. 

11. SYSTEMY, OKRE8LAJl\CE STOSUNEK K08CIOLA DO 
PANS TWA 

Kanonisci i prawnicy w rozny sposob okreslajq wzajemny 
:stosunek obu spolecznosci. Razne poglqdy na istot~ Kosciola 
i panstwa byly podstawq do stworzenia kilku teoryj, ktore po

dajq zasady tych stosunkow. 
Glowne teorie Sq nast~pujqce: 
a) He gem 0 n i a pan s twa. Teoria ta daje panstwu 

przewagEZ nad Kosciolem, z regufY uzaleznia KosciCl od pan
stwa. Co do swej rozciqglosci odndnie do kierunkow zycia ko
~cielnego, nie ujawnia si~ ona w jednolitej formie, stosownie 
tez do tego rna rozmaite nazwy: g a 11 i k ani z ro, j 0 z e
fin i z m, tan u c jan i z m, feb ron ian i z m, 1 i b e
r a Ii z m, mod er n i z m, tot ali z m. Podczas gdy je
dni uwazajq Kosciol za instytucj~ czysto ludzkq, i wladzEZ jego 
nawet duchowq wywodzE); od panstwa, inni przyznajq wpraw
.dzie Kdciolowi boskie pochodzenie, jednak dzialalnosc jego 
uzalezniajq odpanstwa w crozmaitym stopniu; niektorzy przy
znajq wladcy swieckiemu zwierzchnictwo nad Kosciolem i dla
tego dajq mu prawo nawet przyjmowania apelacyj ,od orzeczeii 
koscielnych, inni natomiast uwazajq ogo1 wiernych za zrodlo 
wszelkiej wladzy w Kosciele. Wreszcie wedle zdania jednych, 
. panstwo rna prawo wglC!:dac we wszystkie kierunki zycia ko-
scielnego tak wewnEZtrzne jak i zewnEZtrzne, wedlug innych zas 
wladzy panstwa poddana jest tylko zewnEZtrzna dzialalnosc 

Kosciola. 
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Wszystko, co dzieje si~ na terytorium panstwa, podlega je
go kontroli. Wszelkie objawy zycia spolec:mego nawet religij
ne, maj,! sluzye panstwu; tylko onO jest spolecznosci,! prawn,! 
i :irodlem wszelkiego prawa nawet religijnego. Wszystkimoby
watelom nalezy dac swobod~ wyznawania, natomiast Koscio
lowi nalezy nie dawae wolnosci. 

OgO! wszystkich praw, jakie przysluguj,! panuj'!cemu 
"\v stosunku do Kosciola,_ nazwano ius sublime seu ius majesta
ticum circa -sacra,' Sac r a Q2naCZa to wszystko, co odnosi 

si~ do kultu Bozego, szafarstwa sakrament6w, czynnosc! litur
gicznych. Podzielono je 11a ius in sacra i ius circa sacra. Pierw
sze jest to spelnianie czynnosci duchownych, drugie to naj
wyzsza wladza kierowania sprawami religii; pierwsze nalezy 
do kleru, drugie do zwierzchnika swieckiego. 1). 

Ius circa sacra jest negatywne i pozytywne. Neg a t y w

ne ohejmuje: 1. Ius cavendi, tj. prawo -c z u j nos c i ze 
. strony panstwa, by nie doznalo szkody z powodu dzialalnosci 
Kosciola nie tylko w danejchwili, ale i w przyszlosci, w tym 
\vi~c celu maze panstwQ wydawac ustawy prewencyjne, kt6re 
maj'! paralizowae czynnosci Kosciola. 2. AppeIIatio tamquam 
ab abusu. Jest to praw~, przysluguj'tce obywatelom panstwa, 
o d W 0 I ani a si~ od orzeczen i wyrok6w zwierzchnikow 
koscielnych do wladcow swieckich. 3. Placetum regium jest to 
p 0 z w 0 len i e, jakiego udziela zwierzchnik swiecki, by akty 
wladzy koscielnej mogly bye ogloszone na danym terytorium, 
a tym samym by mialy moc prawn'!. Stosowano je nie tylko 
do akt6w papieskich, lecz i do rozporz'!dzen biskupich, a roz
ciqgano do spraw karnosci koscielnej i wiary. 

Urban VI (1378 - 1389) wprowadzil tzw. placetum episco
pale, tj. pozwoli! biskupom, by przed wykonaniem pism apo-

1) P e h C III Joan. .Jus eecles:asticum uniyersum~ Viiennae, 
1191, §, 764, Fundamentum cui potestas })rineipnm eirca sacra iuni
titur, esse ipsam civilem majestatem. Ham 111 e il' s t e i n 
Lud. De Er·clesia oJ- statu, Trl:nrjris; 1886 p. ]81. 

stolskich, stwierdzali, czy zostaly one wydane prz,ez papieza 
czy tez przez antypapieza. Poniewaz stosowano je i po. upad
ku schizmy zachodniej, przeto papiez Marcin V zabrom! tego 

PGd surowymi karami koscielnymi (const. Quod 'antidota, 1418, 
Bul. fLux. I 294). Przywilej ten, dany biskupom, panuJ'!CY 
swieccy rbzciqgn~li na swoje forum i zakazywali oglaszac pi
sma papieskie bez swego zezwolenia i w ten sposob wprowa
dzili tzw. regium placet. W Rosji carskiej do ostatnichchwil 

istnienia panstwa stosowano placetum -do wszystkich zarzq;dzen 

Kosciola katolickiego. 
P 0 Z Y t Y w n e ius 'Circa sacra obejmuje: 1. Ius advoca

tiae, moc,! ktorego panuj'!cy, jako obronca Kosciola, jako epi;co
pus externus, rna r6wniez prawo kierowania tymi sprawam1, 
kt6re nalez'! do zakresu wladzy episcopi interni. Zwierzchnik 
tedy cywilny maze ustanawiae i usuwae benefi.cjat6w, orzekae, 
komu nalezy dae swi~cenia kapianskie i naznaczae ksi,!zki do 
nauki religii i katechizmy. Do kierowania sprawami koscielny
mi ustanawiano osobne komisje cywilne (np. w Prusiech). 2. Ius 
supremae inspectionis, jest to prawo w g 1 q dan i a we 
wszystkie czynnosci koscielne nawet liturgiczne i zarzqdzenia, 
celem stwierdzenia ich stosunku do ustaw cywilnych. 3. Ius 
l'eforrnandi, na pndstawie kt6rego sarno panstwQ okresla sto
f,unki religijne na ~woim terytorium, naznacza warunki, pod ja
kirni jakies wyznanie moze bye dopuszczone, czuwa tez nad za
chowaniem kanonow. 4. Ius supremi et alti ~ominii czyni pan
stwo najwyzszym administratorem maj'!tk6w koscielnych i da
,ie mu moznosc ich sekularyzowania, jesli uzna to za stosowne. 

Zwolennicy tej teorii w rozmaity sposob starajq si~ uza

sadnie te urcs:zcz·Enia panstwa w stosunku do Koscioia. Powia
daj'l: 1. Wladzabiskup6w przeszla na panuj'lcych swieckich -
mowi Car p z 0 w - dlatego obecnie wladcy swieccy jako 

prawowici spadkobiercy jurysdykcji biskupiej piastuj'l obok 
w!adzy Swieckiej rowniez i duchown,! i to z prawa Boiego. Jest 
:0 tzw. s y s t e m e pis k 0 p a I n y. Carpzow dzieli wla-. 
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ciz~ koscielnq na w€wn~trznq i z.ewn~trznq. Do pierwszej nale
zy np. gioszenie slowa Bozego, szafar-stwo sakramentow, do 

drugiej zas jurysdykcja koscielna, opieka nad Kosciolem; pod
mlOtem wladzy wewn~trznej s,! osoby duchowne, zewn~trznej 
natomiast zwierzehnicy paiistwa '). 2. Chrystus nie dal Koscio
lowi zadnej okreslonej forrny - twierdzi H e i nee ius. 
Kosciol sklada si~ z pojedynczych kolegiow; czlonkowie kole
gi~W S,q rowni; wszelk~e prawa i zobowiqzania w k~le.gimn opie
raJ'! Sl~ na umowie. Podmiotem wladzy koscielnej jest gmi
na, ktora cz~se wladzy deleguje zwierzchnikom swieckim. Po
niewaz gmina, jako .kolegium, jest spolecznosci'l nirooskonal", 
dlatego zalezy od patistwa. Jest to tzw. s Y s t e m k 0 I e
g i a I n y 2). 3. Wladcomswieckim _ glosi G roc jus z _ 
przysluguje prawo okreslenia zewn~trznej formy kultu oraz 
wszystkich stosunkow religijnych jedynie z tytulu zwierzchni
ctwa, jakie wykonuj" na danym terytorium. Poniewaz kazda 
orga~z~cja na danym terytorium zalezy od patistwa, przeto 
1 KOSClDl me moze bye wolny. Haslem jest tu dewiza, przyj~ta 
w pokoJu westfalsklm: cuius regio, illius et religio. Jest to tzw. 
s Y s t e m t e r y tor i a I n y'). 

Poniewaz do kompetencji patistwa - nalez" tylko sprawy 
porz,!dku naturalnego, tym samym wszystkie sprawy porzqdku 
nadprzyrodzonego Sq poza sferq wladzy paiistwowej i dlatego 
ten system nie.ma prawnej podstawy. 

1) Car 11 Z D W Benedict-us, J ur-ispl'udentia eecle8i.a.sr~ca IJ1p_ 
siae, 1721 lib. 1. .' ' 

2) H e i nee ius" Elementa juris naturaljs et gentium: 
eeclesia est collegium reJig'ionis gr~tia inituni. Collectio I.ace'ns.i.s 
VII oSO. ' 

3) Instrum!entull Pa.c1.s Osnabriig. § 30: Statilms cum iure 
te~rito~'ii et .superiol'Hatils ex 00mmunj hact.enus usitate praxi
etram IUS reforman.dj exereitimu_ religioni.s compet.at. E ill ill j u

. g h a u s, Corpus Juris Germanici Jena 1824 II 231 , , ' . 
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b) Teo ria z a I e z nos c i p a ti s twa 0 d K o
sci 0 I a - potestas directa. Teoria ta uzaleznia panstwo od 

Kosciola w sprawach duchownych i swieckich. Kosciol posiada 
podwojn,! wladz~ w patistwach ,chrzescijatiskich': duchownq 
j swieck", Chrystus bowiem ustanowil swego zast~pc~ na ziemi 
wladc,! duchownym i swieokim. Wladz~ duchown'! papiez sam 

wykonuje, cywilnq zas delegowal panuj"cym swieckim; papiez 
jest rozdawc" wladzy swieckiej i patistw, jak Bog jest ich twor
Cq. Wszyscy wicrni tworz" jedno cialo, tj. jedn" doskonal" spo
lecznos<\_ a skora istnieje jedna spolecznose, rna bye takZe je
ana glowa, ktarq jest zast~pca Chrystusa, biskup rzymski. Gdy

by wladca swiecki mial wladz~ niezaleznq, powstaloby mon
,trum, tj. spolecznose czyli cialo 0 dwoch glowach. Chrystus, 

daj"c sw. Piotrowi wladz~ mocq symbolicznyeh kluczy, powie
dzial w Iiczbie mnogiej: , Tobie dam klneze krolestwa niebie
.kiego", nie zas w liczbie pojedynezej: tobie dam kluez krole
stwa. St,!d wnosi - Hostiensis, Qui filii, et qualiter - ze prze
llosnia ta, w liczbie mnogiej uzyta, wyraza podw6jnq wladz~, 

dan'! Kosciolowi '). 

Poniewaz jednak - sprawy swieckie bezpqsred.rlio .podlEoga
jq panstwu, teoria ta nie maprawnego uzasadnienia. Papie~owi 
przysluguje wladza swiecka tylko na terytorium panstwa ko
scielnego, nie zas w innych krajach. Natomiast panuj"cy, 0 ile 
jest chrzescij aninem, zalezy bezposrednio od Kosciola tak, jak 
kazdy wierny, zalezy rowniez wtroy, gdy idzie 0 te prawa 
i przywileje, ktore wylqcznie Kosciol nadaje, np. przywilej 
przedstawiania kandydatow na beneficja, albo tez, gdy idzle 

') Z a bar e II a, SllJper lib. dccrei. ,: enetifs, 16~2, De. e:,,
etione, c. Verum omnis potestas temporahum In habItu .est u~
papa ... sed in actu et exercitio est in)mperatore..--et cerhs caSl
bus in papa. Bella r ill i n, De Romano pont. \' c, 1 . 
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o tytuly honorowe, jakie Stolica Apost. przyznala panuj'l
cym 1

). 

C) Teo l' i a pot est a tis d ire c t i v a e .. Wedlug 
tej teorii Kosci61 moze w ply w a e nap l' z e k 0 n a

n i a, moze d a wac r a d y, maze nawet orzekac 0 jako
sci praw cywilnyeh, nie moze jednak wydawae praw z zagro
zeniem kar i tym bardziej nie moze ieh stosowae do panuj'lcych 
swieekich, Poniewaz teoria ta poniek'ld odmawia Koseiolowi 

wladzy prawodawezej oraz karania, z tego przeto tytulu nie mo
zna jej przyznac s!uszmosci, Koseicl bowiem, jakkolwiek podaje 
rady, to jednak i prawa oglasza ilia wszystkich wiernyeh, bez 
wzgl~u na to, jakie zajmuj'l stanowisko w spoleezenstwie, od 
wszystkieh tez ''Ida posluszenstwa nawet pod grozq kaT. Histo

ria podaje wiele przykladow stosowania kar takZe do panuj'l
cyeh, Kodeks nie wyjmuje ich rowniez spod wladzy karania 
Koseiola (c. 901, 906, 2332) 2). 

d) R 0 z d z i a 1 K 0 sci 0 ! a 0 d pan s twa: 
Rozdzial wyraza brak jednosei, ktora jest nast.;pstwen: wzaje

mnego porozumienia si.; alba umowy mi~zy Koseiolem a pan
stwem co do sposobu post<;powania w tych sprawaeh, kt6re do

tyez'lobu spolecznosci. Poj<;eie to jest negatywne, oznaeza ono, 
ze oble strony wstrzymuj'l si<; od wzajemnego wspoldzialania, 
nie okresla przeto jakiegos systemu, wedle ktorego b~'l dzia~ 
lae, Istota "1'ozdzialu na tym polega, ze panstwo n i e u z n a

j e K 0 sci 0 1 a j a k 0 s po! e e z nos e i d 0 s k o
n a I e j, tylko jako zwi'lzek p1'ywatny; Koscio! nie doznaje 

1) G rz c go l' z VII, R<>g, lib, IV cp, 2, M, 148, 454. K I e
men s XIII., canst. Flagitavit 1761, dal kr610111 wE:,g:erskhn ty~ 
tnI krola 8!po'8Ji:olsroieg'0 oraz prawo krzy-za, A I e k san d e' r 
VI przyzual kr610m hi'Szpail'skim. Ity-tul rex catholicus, K- I e
m e Jl ,H VII krolo'wi angielski.emu defensor fidei, Ben e d y k t 
XIY kr61Dwi portu,galskliemn rex fidelissimus _ . 

2) B 0 S sur-It, Defensio cleri Gallic8ni, Ii. 2. e. '5, P, I s~.ct 
1e,2sq, Suarez, DelegiJbu,s,IVc,9,Syll,24, , 
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zadnej opieki ze stro~y panstwa, nie rna tez zadnych praw 
i przywilej6w! wszyscy czlonkowie kleru: nizsi i wy:zsi we 
wszystkich sprawach panstwowych zr6wnani Sq z innymi cby
watelami; nie istnieje budzet wyznan religijnych; a jesli pan
:::tWQ wspiera finansowo Kosci6l, czyni to z innego tytulu, a mia
nowicie wspomaga Kosci61 podobnie jak inne instytueje uzy
tecznosci pubIicznej 1), Zasad'l tej teodi jest: Ecclesia ,libera in 
statu lihero - wolny Kosci61 w wolnym panstwie, W olnose ta 
;ednak, gdy idzie 0 Kosciol, jest og1'aniczona do dzialalnosci 
w swi'ltyniach i w niekt61'ych akt",ch zycia prywatnego. 

Co si.; tyezy formy rozdzialu nie jest ona jednolita nietylko 
w teorii ale i w tych panstwaeh, w ktoryeh rozdzial zostal p1'ze
prowadzony, W wielkiej mierze zalezy to od pobudek, jakimi 
kie1'uj'l si.; tworcy rozdzlalu w danym wypadku. Dlatego tez 
w praktyce po dokonanym 1'ozdziale wytwa1'za si.; taki stosu
nek, ze albo panstwo p1'zychylnie odnosi si<; do Kosciola,uznaje 
i udziela mu swego wspareia, albo Kosciola nie uznaje jako 
cpolecznosci od1'~hnej, przyjmuje jednak 1'eIigi<; ch1'zescijansk'l 

;ako ezynnik zycia spolecznego, lub tez zajmuje stanowisko 
wp1'ost nieprzyjazne i wowczas zamiast rozdzialu powstaje wal
;;'a, nast~puje zupelny rozb1'at nietylko z Kosciolem, ale i z re
llgiq. PanstwQ mimo rozdzialu zastrzega sobie ius circ~ sacra. 

Natu1'alisci i modernisei uzas",dniaj'l w nast.;puj'ley sposoh 
rozdzial Kosciola od panstwa, N it t u r a lis c i od1'zucaj'l 
Objawienie i tym samym obowi'lzki wzgl<;dem Boga, Poniewaz 
Koseiol jest instytucj'l pozytywn'l i glosi nauk~ objawion'l, z te
go powodu jest wprost przeciwny teorii naturalistCw, uwaza
j'lcyeh panstwo. za instytucj<; natu1'aln'l, ktora nie moz'2 bye 
zl'lczona z Kosciolem, jako spolecznosci'l nadnaturaln'l2), 

Mod ern i sci dzie1'l ezlowieka na obywatela i na kato
Iika i powiadaj'l, ze jako obywatel moze dzialae wbrew temu, 

') Pi u, X Jam dudum, 1911. Leo n XIII, Au milieu, 1892, 
2) Leo n XIII, Humanum, 1884, Liberlas, 1888, 

PrallJO clan. - 4 
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do czego jest obowiqzany jako katolik, ,czyli, ze w dzia!alnosci 
"wej obywatelskiej nie jest zwiqzany prawem Bozym i kosciel
nym. Kosci61 przeto nie maze zobowiqzyvvac wiernych do za
chowania swoich praw w6wczas, gdy ci dzialajf! jako obywa
tele. Wobec tego, ze czlowiek jest poniekf!d podzielony, nalezy 
przeto oddzielii: Kosci6! od panstwa, by w ten spos6b niejako 
uwolnii: obywateli od odpowiedzialnosci, gdy dzialai: b~dq 
-wbrew pTzepisom Kosciola. Status ab Ecclesia dissociandus est 
slent etiam catholicus a dve 1). 

TeorH rozdzialu nie mazna przyjqC, poniewaz w y r z a,

d z a s z k 0 d ~ K 0 sci 0 low i i P a :6 s t w u, Ko
sciolowi bowiem odmawia powagi spolecznej, panstwQ zas po
,bawia sHy moralnej,Krzywdzi tez obywateli, gdyz ogranicza 
dzialalnosi: panstwa tylko do spraw ziemskich a wyklucza du
chowe. Praktycznie nie da si~ przeprowadzic bezwzgl~dnie dla
tego, ze sprawy koscielne i panstwowe dotyczq tych samych 
podwladnych, kt6rzy Sf! r6wnoczesnie obywatelami panstwa 
i wiernymi Kosciola, Kosci61 nie jest zamkni"ty w granicach 
jednego panstwa, przeto wplyw jego mimo rozdzialu nie m.Dze 

bye udaremniony) 'chociaiby bowiem dzialalnosc czynnikow 
koscielnych na danym terytorium zostala unicestwiona, zostaje 
nietkniEtta instytucja Koscida i jego najwyzszy zwierzchnik 
dlatego, ze on jest nie tylko zwierzchnikiem koscielnym na te
lytorium danego panstwa, ale i glow,! calego Kosciola .. Chociaz 
tedy panstwQ nie uznaje jego powagi na swaim terytorium, nie 
moze jeduak zopobiec, by nie wplywal na swoich poddanych 2). 

e) K 0 sci' 0 low i p r z y s lug u jew 1 adz awe 
'N s z Y s t k i c h s p raw a c h z i ems k i c h, 0 i I e 
o d nos Z f! S i ~ doc e Iud u c how ego. Kosci61, 

1) Pi u s X, Pascendi. 1907. 
2) G r z ego r z XVI; Mirari vos; 1832: P d u s IX; Quanta 

cura; 1864: Sy!!: 1864: Leo XIII; Immortale. 1885; Libertas;1888: 
Annum; 1902: P ius X, Jam dudum; 1911; B p ned i c t u s 
XV:Ad beat.issim1, 1914; 
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wykonujqc t~ w!adz~ w sprawach ziemskich, ni.e przekracza 
-swej kompetencji, ani te~ nie narusza powagi wiadc6w swie
ckich, dlatego ze nie tyka tych spraw z tytulu doczesnego, lecz 
duchowego. Poniewaz Kosci6! stosuje swojf! wladz~ do spraw 
ziemskich tylko posrednio, przeto powstaly stf!d s t 0 sun e k 
zwie si~ po S red n i m, ubocznym - potestas indirecta 1). 
Kosci61 jest str6zem nietylko prawa pozytywnego Bozego, ale 
i naturalnego i dlatego ·czuwa nad jego wykonaniem bez wzgl~-

. du na to, czy idzie 0 forum swieckie czy duchowne, on tez 
autentycznie to prawo tlumaczy. Gdy idzie 0 stosunek do tegoz 
prawa, Kosci6l moze orzekai: 0 ws~ystkich aktach kazdej wla
dzy. Ponjewaz prawo naturalne, jako zasada sprawiedliwosci, 
rna byi: podstaw'l zycia nie tylko dla pojedynczych ludzi lecz 
\akze dla narod6w i panstw, dlatego wzajemne stosunki prywa
tne, spoleczne i polityczne w nim znajdujq ostateczne rozwi'l
zanie i z tego wlasnie tytulu kompetencja Kosciola odncsi si" do 
wszystkich tych spraw, Chociaz zakres kompetencji jest bar
dzo szeroki, wladza jednak Kosciola jest ograniczona, gdyz doc 
tyczy tylko jednego kierullku tj. czy i 0 ile jakis akt jest z g 0-

,1 n y 1 u b r 0 Z b i e z n y z p raw e m B 0 z y m. 
o ile tedy j akas sprawa swiecka nie narusza tego prawa, ani 
tez nie odnosi si~ do cell! nadprzyrodzonego, w takim wypadku 
Kosci61 nie jest kompetentny do wydawania orzeczenia <] jej 
)akosci. Nie moze on tez v/ydawai: praw dlapanstwa w zakre
fie spraw cywilnych. Kanon 1553 § 1 tak okresla t~ kompeten
cj~ Kosciola: Ecclesia iure proprio et exdusivo cognoscit ... de 
omnihus, in quibus inest ratio peccati, quod attinet ad' culpae 
defh;titi()nem. N a podstawie tej wladzy Kosci61 wielokrotnie 
-orzekai 0 niewaznosci ustaw cywilnych- W rozma~tych pan-

1) Bella r m i 11 U s, De Summo POll!tifiee, V: Poniificem 
habere potestatem in temporalibus non autem habere -potestaiem 
t.emporal-em. \\TJadza- ta,- 'chociaz d,otyczy spraw docze"nych~ nie
j,est doezesna, lecz ducho~a.:8-. ThoillLas,- De 'reg~nllne p~llJei
pUll, I 14. 
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stwaeh, 0 ile, byly w kolizji z prawem Bozym; a w stosunkach 
mi"dzynarodowych dom"gal si" przywroeenia zas8id sprawie-
cJliwQsci, ora~ ulzenia' srogasci wojennych 1). . 

Aleksander VI Inter eaetera 1493 dzieli nowy swiat mi"dzy 
Hiszpani" a Portugali", by zapobiedz ewentualnej rozteree mi,,
dzy panstwami, ktora moglaby naruszyc pokoj mi"dzy naroda
mi; Benedykt XIII In supremo 1728 orzekl, ze ustawa sejmu 

. grodzienskiego r. 1726 jest niewazna z tego powodu, ze wzbra
niala adwokatom or"dowac w nuncyaturze apostolskiej w War

szawie. 
Taki jest stosunek Koseiola do panstwa, jaki jest stosunek 

celu jednej spoleeznosei do 'celu drugiej. Cel Koseiola jest nad
przyrodzony,a panstwa ziemski. PoniewaZ eele te nie S'l wsp61-
l'Z"dne, przeto obie spoleeznosei' nie S'l do siebie w stosunku 
w spa I r z " d n y m (coordinatio). Kosci6l bowiem i panstwo, 
lile Sq to dwie spolecznosci istotnie r6wne, nie Sq- to cz~sci je
dnej calosei, lecz s'l to dwie organimeje 0 odr"bnym zakresie 
dzialania, 0 roznych celach. Poniewazcel ziemski, do ktorego 
zd'lza panstwo, podporz'ldkowany jest celowi nadprzyrodzone
mu, do ktorego Kosci61 prowadzi, z tego przeto wzgh,du pan
stwo nie stoi w stosunku wspolrz<idnym do Kosciola, ale w sto
.mnku pewnej pod r z ~ d nos c i (subordinatio). Panstwo 

fiie moze wi"e przeszkadz"c wiernym w dljZeniu do celu nad
przyrodzonego, winno im pomagac pozytywnie do osi'lgni"cia 
tego celu. rozumie si", tylko w granicach swojej kompetencji; 
panstwo np. nie moze bez waznej przyczyny w dzien swi'lteezny 
,:obowi,!zywac obywateli do takiej praey, ktor8iby stale uniemo

-lliwiala spelnianie obowiqzk6w religijnych. 
Obie wladze VI zakresie swoich spraw Sq niezalezne i' wy

konuj,! najwyzsze zwierzchnietwo, w tyeh wi"e granieaeh S,! 

l.) c. 5. De procurat. I 88. G r z .e ~ 0 r z XVI, Mirari vos,. 
1832 .. Leo 11 XIII, Humanum genus, 1884. P ius X, Vehemen

'ter,1906. Ben e d y k t XV, Diuturni, 1919. 
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,vsp6Irz~dne, coordinatae, w tym te± znaczeniu m6wi 0 nich 
i.eon XIII: utraque potestas est maxima. Albowiem jak w spra
v:aeh ziemskieh najwyZsz,! wladz~ dzierzy pailstwo, tak w spra
waeh duehowych Koscio!. 

12. PODZIAL SPRA W 

Trzy s,! kategorie spraw, kt6re podlegaj'l b,!dz Koseiolowi, 
b,!dz panstwu: duehowe, ziemskie i mieszanej natury. 

Sprawy duehowe nalez'! wyl,!eznie do 
k 0 m pet e n e j i K 0 sci 0 I a. Nalez'! tu wszystkie te 
sprawy, kt6re bezposrednio prowadz'! do eelu nadprzyrodzone
go i te, ktore s,! zl'!ezone z wladz'l kaplanstwa lub jurysdykeji 
koseielnej, alba odnosz'l si~ do konstytueji Koseiola, nadto orze
ezenia dogmatyezne, sprawy kultu religijnego, komunikacja 
z wladzami koscielnyrni, wizytacje pasterskie, wyehowanie kle
IU, mianowanie na urz~dy koscielne, aprobata zakon6w, sprawy 
maj'ltkowe, 0 ile dotyez'l celu Kosciola. Kodeks zaznaeza za 
pomoe,! osobnej klauzuli te wypadki, ktore bezwzgl"dnie nalez'l 
DO kompeteneji Koseiola. Klauzul,! tak'l jest np. zastrzezenie: 
a quavis humana auctoritate independens, alba unice a supe
riorihus ecclesiasticis depend"re dehent (c. 218, 1260, 1322, 1342, 
1784, 109) '). 

W sprawaeh c z y s t 0 z i ems k i e h, 0 ile dotycz,! one 
celu doczesnego, Kosciol nie rna zadnej wladzy. Poniewaz 
Kosei61 rna jurysdykcj~ tylko w sprawaeh duehowyeh i takieh, 
ktore odnosz'l si" do eelu duehowego, st,!d wniosek, ze sprawy 
ziemskie, 0 ile idzie 0 eel doczesny, S,! poza sferq wladzy Ko
sciola, (c. 120, 2341). Sprawy tedy materialne, 0 ile idzie 0 kie
I unek ziemski, nalez,! do wladey eywilnego, stosownie do slow 
ewangelii: "oddajcie, co jest cesarskiego, cesarzovviH (Mat. 22, 
21). 

1) Leo n XIII~ Immor"tale. 



\111 spra-wach m i e s zan e j nat u r y- (res mixtae;, 
mixti iuris), tj. w takich, ktore dotycz'l celu obu spolecznosci, 
k 0 m pet e nt n e s'l K 0 sci a lip a n s two. Spra
wy takie maj'l podw6jny charakter: naturalny i nadnaturalny, 
duchowy i swiecki .. W sprawie mieszanej natury nalezy odr6-
znie istote samej neczy od skutk6w z niej wyplywaj'lcych. 
Skutki takie mog'l bye nierozl'lczne od danej rzeczy, alba tez 
mog,! bye oddzielone. Jesli rzecz sarna jest duchowa i nadprzy
rodzona, wowczu'S skutki naturalne, a He Sf! nierozlq:czne, na-' 
zywaj,! sic c y w i 1 n y m i, 0 He zas daj'l sic rozdzielie bez 
naruszenia istoty samej rzeczy duchowej, nazywajq si~ c z y
" t oc Y w i 1 n y m i - effectus mere civiles. Malzenstwo np. 
:iako sakrament rna charakter nadprzyrodzony, wzajemne prawa 
, obowi'lzki wspolmalzonkow s,! to skutki nieodl,!czne od sa
mego zwi'lzku, sprawy zas maj'ltkowe mog,! byl odl'!czne. Gdy 
1edy idzie 0 istot~ sakramentu malzenstwa, kompeteritna jest 
wladza koscielna, skutki zas czysto cywilne nalez,! do panstwa 
ic. 1016, 1961). Panstwo tedy moze niezaleznie wydawae prawa 
w. materii, kt6ra nalezy do jego zakresu, moze tez karat tych, 
horzy nie stosuj,! sic do tych praw. Celem uchylenia konfliktu, 
:aki moze powstae z powodu kompetencji obu wladz w tych 
samych sprawach, wskazane jest poprzednie porozumienie lub 
zawarcie umowy. Jakiej natury jest .dana rzecz, nalezy to 
cceniac pod wzgl~dem formalnym nie zas ze strony materialnej, 
der'l bowiem dzialalnosci obu spolecznosci faktycznie S'l rzeczy 
podpadaj,!ce pod zmysly. 0 ile jakas sprawa w rownej mierze 
dotyczy obu spoleczno.sci, w takim razie 'rownomierna jest kam
peteneja. J esli jest to sprawa cywilna, :w6wezas orzeka 0 niej 
ten zwierzchnik, do ktorego trybunalu naprzod zostanie wnie
siona (c. 1553 § 2), w sprawach zas kryminalnych obie wladze 
mog,! nakladae kary na winowajcow (c. 2192): Delictum, quod 
laedit utriusque societatis legem, ab utraque potestate puniri 
potest. 
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W szerszym zna-czeniu sprawami mieszanej natury Sq takie 
'prawy, ktore nalez,! do zakresu jednej spolecznosci, wywie
raj'l jednak wplyw na uksztaltowanie si~ stosunk6w drugiej, 
z tego powodu tejostatniej zaleiy na tyro, w jaki sposob zostan,! 
cne unOrmOwane. Do spraw koscielnych nalezy np. okreslenie 
granic diecezji, ustanowienie lub zniesienie swi'lt uroczystych; 
sprawami swieckimi s,! np. sprawa dlugosci dnia roboczego, 
mianawanie urz~dnik6w ·albo nauczycieli. W takim znaczeniu 
sprawami mieszanymi Sq r6wniez te, kt6re nalezq do kompeten
cji jednej spolecznosci, zostaly jednak w jakiejs mierze prze
niesione na drug'! h'ldz wyraznie, b,!dz moc'l prawa zwyczajo
' ... ·ego, np. razdawnictwo urz~d6w kosdelnych zalezy od zwierz
chnik6w koscielnych, jeSli jednak wladca swiecki zostal do

puszczony do uczestnictwa, w 'prowizji, wtedy sprawa ta staje· 
si~ poniek'ld podw6jnej natury, dlatego, ze zalezy od dw6ch 
zwierzchnik6w i w6wczas przelozony koscielny nie' rna swobo
ely. 

13. ROZNICA MIE;DZY KOSCIOLEM A PANSTWEM 

Kazda spolecznose zd'lza do owego celu przy parnocy srod
k6w Bobie wlasciwych, przeto ani panstwo nie moze si~ mieszac 
do spraw czysto koscielnych, ani Kosd61 do spraw ezysto swie
ckich. Panstwo zwi'lzane jest prawem Bozym, kt6rego glosi
clelem i str6zem jest Kosci6!. Kosci61 r6wniez w wielu spra
wach korzysta z panstwa zwlaszcza z takich srodkow, kt6rych 

sam nie posiada. 
Wladza jak'l piastuje zwierzchnik cywilny posrednio pocho

dzi od Boga, przeto zowie si~ on slugq Bozym (Rzym, 13. 4). 
Bezposrednim podmiotem tej wladzy jest Iud, kt6ry jq prze
kazuje wybranym przez siebie przedstawicielom, b,!dz na stale 
Hp. dynastia, bqdz w pOJedynczych wypadkach; Iud tez okresla 
forme; rz~d6w. W tym przeto znaczeniu nalezy rozumiec to 
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wyrazenie: wszelka wladza od ludu. Na tej zasadzie podwladni 
winni wladey czese i posluszenstwo (Piotr 2, 13). Bog dal lu
dziom prawo do organizowania spolecznusci, a istotnq jej ce
eh'l jest posiadanie najwyzszej wladzy, st'ld wniosek, ze spo
leeznose tak'l wladz~ otrzymala i przenosi j'l na wybran'l przez 
siebie osob~ ") 2). 

Obie te spoleeznosei rozni'l si~ od siebie co do swego po
,'hodzenia. Bog jest zrodlem i poez'ltkiem kaZdej z nieh, leez 
,1ie w ten sam sposob powolal je do bytu. Koseiol bezposred
nio poehodzi z prawa Bozego pozytywnego, panstwo natOl:niast 
pochodzi od Boga posrec1nio, jako Stw6rey natury ludzkiej, 

kt6ra d'lzy do zyeia spolecznego. 
Celem Kosciola jest kult Boga, uswi~eenia ezlowieka i tro

ska 0 jego zycie wieezne, eelem panstwa jest staranie si~ 0 do
bro ziemskie materialne i 0 dobrobyt doezesny ezlowieka. 

FODma rZ'ld6w w Koseiele jest seisle okreslona przez sa
mego Zalozyciela; nie tylko w og6lnosei, ale i szezegolowo 
wskazal ChTystus kto ma piastowae najwyzsz'l w!adz~, dlatego 
forma ta jest niezmienna i niezalezna ad woE wiernych. Tw6r
(;q organizacji -panstwQwej jest sarna spolecznosc; swabodnie 

1) S. Bellarmiuus; De laic:s, ca<put. 6. Hmw potestateIil imme
diate esse tamquam in 8uhk·cto' in tot.a ll1ultitudine nmn ha{',e pH_ 

jestas est de jure divino" atque ius dhninum nulli ho.mini parti
cular] dedit hanc po-t>estatem, erg,Q dedit lllultitndlini ... hane po
te&trutem, transferri a multitudine ill unum vel plures eodem jure 
naturae, l1am res publica. llQ.Il potest Iper Be ipsam ex·ercere hanc 
potestatem, ergo. tenetul' eam transferre in aU quem unum vel 
aliquos paneO's si cau-sa legitima adsit, pote-sf. muH:itudo mutare 
regnum in adstocratia'Irl aut de:mocrati3111 et converso; .. hane 
potestatem in paDticulari esse quid-em a Deo, scd mediante cnn_ 
sili:o et eIe-cHone humana politica unlvm'se consideraka est de lure 
divino, in particulari e.onsiderata est de iure gentium. 

:2) Leon XIII, Imn1JortaJe: Ex ii.s pontifion'ill (Gregocii XV[ 
et Pii IX) praescriptis illa o-mnino intelligi necesse est Qrtum 
publicae potef;tatis a De-o ip'so non a multitud.ine repeti oportel'e. 
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Htanawi ana 0 formie rzqdow, przeto maze jq zmienlac sto
,ownie do rozmaityeh potrzeb i warunk6w; historia przekazala . 
"ozmaite formy rZ'ldu nie tylko w rozmaitych p·anstwaeh, leez 
nawet w tym samym panstwie. 

Kosei6l jest jeden i powszechny, jego terytorium obejmuje 
swiat ealy i wszystkie panstwa, przeto w zadnym panstwie Naj
wyzszy zwierzehnik Kosciola nie jest wlade'l obeym. Panstwo 
zas zamkni~te jest w gmnicaeh terytorialnyeh dose eiasnyeh, 
wladza przeto panuj'leego terytorialnie jest ograniezona gdyz 
poza granieami danego terytorium nie ma ±adnej w!adzy na
wet nad swymi podw!adnymi. Rozmaitosc narodow i rozmaite 
potrzeby spo!eezne wywolaly konieeznose powstania wielu 
panstw niezaleznyeh od siebie, jedne tez upadaj'l a inne po
\vstaj&-. 

Kosei61 jest spoleeznosei'l kcinieezn'l, bo tylko przezeit mo
ze bye osi'lgni~ty eel ostateezny, natomiast nikt nie jest obo
wi'lzany na stale pozostae obywatelem danego pans twa, kazdy 
moze zmienic obywate1stwo. 

14. WPLYW KOSCIOLA NA PANSTWO 

Kazdy zwiqzek spoleczny na danym terytorium moze do
magae si~o pie k i 0 d pan s twa, jesH przez swoj'l dzia
lalnose przyezynia si~ do wzmozenia jego dobra. Tym wi~ksze 
rna do tego prawo Kosci6l, kt6ry jest moraln'l podpor'l pan
stwa, reI i g i a bowiem, kt6rq glosi, jest s i1 q wewn~trz

n'l, ktora spaja rozbiezne niekiedy kierunki obywateH i w ten 
spos6b zape\vnia panstwu pok6j i trwalosc. Religia stoi na 
Etrazy sprawiedliwosci i wzajemnej mil a oS c i tak w sto
'unkach obywateli do siebie, jak i do swoieh zwierzchnik6w, 
;,rzeto jest ona r~kojmi'l dobra' powszeehnego. Chroni ona 
panstwo fld rozstroju spolecznego i wzmacnia powag~ zwierzch
nikow p2rlstwa. W ten spos6b Kosei6l stwarza silniejsze po
oudki do P 0 S lug zen s twa, kize bowiem sluchac nie 
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z bojazni kar, lecz dla. sumienia, r6wnoczesnie tei: zwierzchni
kom· przypominaob 0 w i 'lz k i, jakie rnaj'l wzgl~dem pod
danyeh. ReJigia jest podstew'l spoleeznej m 0 r a I nos e i, na 
kt6rej opiera si~ porzqdek, koniecznym bowiern warunkiem 
utrzymania porz'ldku spoleeznego jest zaehowanie praw, do 
czego skuteczniejsza jest sUa moralna, anizeli fizyczna, ta 
ostatnia bowiem pozbawia obywateli wolnosei, sprowadza nie
wol~ dueha, a tyro samym Iekeewazenie a nie szaeunek. dla 
w!adzy. Historia swiadezy, ze te panstwa, dla ktory,eh tylko si
la bez wyiszyeh pobudek nadprzyrodzonyeh byla spojni'l ieh 
jednosei, staly si~ szkol'l zgubnych dla siebie pr'¥iow, ktore 
'ioprowadzily je do upadku. Gdy panuj'ley nie zaehowali po
wagi religii, Iud odrzueil ieh powag~. 0 ile przeto panuj'ley 
udziela swej poinoey reJigii, 0 tyle tei wzmaenia swoje wladz
t\~lO. Pan.::.two jest wowczas wewn~trzl1ie silne, gdy obYW3.tele 
l'jel~gnllj'l en 0 t y. Kosei6l,. wdraiaj'lC cnoty i poboinosc, 
tym samym l:~ .. szlachetniJ. o.bywateli i zabezpiecza panstwo 
l'rzed pqdami wywrotowymi, oraz ehroni prawo od kry:y ki 
1 zniewagi. Bez cnot obywateJi sam dobrobyt materiaIny nie za
l;ewni pomyslnosei panstwu. Poniewaz Kosei6l domaga si~. by 
obywatel~ dzia!ali zgodnie z reJigi,! nie tylko w zyeiu prywat
nym ale i .politycznyrn, przeto nie dozwala dzielic czlowieka 
w ten spos6b, by W zyciu domowym kierowal si~ zasadami 1'e
Jigii, a w polityee byl religijnie neutraIny. 

Sw. Jan Chryzostom (404) Ad popu!. Antioch M 27, 178 
tak kresli obraz wielkosei panstwa: Ozdob,! panstwa nie jest 
:ego wielkosc, leez enoty obywateli. Nie jest to ujm'l dla pan
~twa; ze jest male, jesli nie brak cnot obywatelskich, nle przy
sporzy mu ehwa!y jego' wielkosc, skoro przewrotnosc tam pa
nuje. heb 10. 22. Rom. 9. 17; Tak i Chrystus nazwal n~znym 
miasto, nie z tcgo powodu, ze jest male, lecz dla zlego zycia 
jego mieszkancow; jakq korzysc mu przyniesie jego wielkosc, 
:lesE zyje rozrzutnie; co pOl:i1o:ie miastu jego dostojenstwo, mn6-
stwo budowli, ze jest stoli~_c:!; czy to naprawilo, wzmocnilo dom . 
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chy I'lcy sit: do upadku, ezy z tej godnosei miasta masz poiytek, 
czy to usun~lo smlltek, ezy powroeilo zdrowie cialu, albo wy
plenilo nalogi duszy? Gdy eheeszpodniesc stan miasta, nie wy
rnieniaj wysokich eyprys6w, ani irodel wod, ani wielosci mie
szkaiicowJ ani przechadzek po forum do poznego wieczora, ani 
wieIkiej ilosei rzeezy sprzedanyeh, - to wszystko jest zmyslo~ 
we i odnosi si~ tylko do iyeia terazniejszego. Leez jesJi mozesz 
wymienic cnoty, skromnosc, jalmuzny, nocne czuwanie, rno
dlitwy, eichosc, m'ldrosc, to tylko zaleca miasto. Jesli te enoty 
kWltnq na pustyni s!awniejsza jesi ona nii rniasto, a bardzo 
lest podlyrn miasto, kt6rernu tych enot nie dostaje ... nie jest to 
chwalq naszego miasta, ze rna senat, konsul6w, wiele posq.g6w, 
s,klady tow.arow, korzystne polozenie, leez to ze rna Iud eh~tny 
ao .slucha~la,. zapelnlOne Sq sWiqtynie, kosci61 si~ rozwija, ciqg
le Jest d'lzeme do doskonalenia si~. 

15. TOLERANCJA 

T'Jlerancja ·jest to pozwolenie zwierzchnika panstwa na wy
zn~wanie pewnych zasad reJigijnyeh i na spe!nianie praktyk, 
ktorych "n wprawdzie nie uznaje, lecz tylko dopuszcza ze 
wzgl~du na wyzsze cele. W poj~clu tolerancji rniesci sie -oier
wi~ste~ u,~emny, na ktor? godzi si~ zwierzchnik panst~:, by 
:lnlknqc wlftkszego zla. Tolerancja moze bye zawarowana przez 
ko~stytucj~, zwyczajem przez umowy. Zwierzchnik panstwa 
moze dopuseic toleranej~, gdy przyniesie korzysc panstwu _ 
'" odm6wienie moze bye szkodliwe 1). Tolerancja ujawnia si~ 
w rozmaitej formie. 

1) S. rrhonw.s, 2, 2 quest. 1O~ art. 11. Sic quamvis infidel-es ill 

-s~is litibu~ peccent) t-olerari po:ssunt vel propter honum qUDd eX 
€i1S pI"~vemt. vel pr.op.ter aliql~Dd majuro, quod vitatur ... prupter 
hoe elllm e.flam herehcoJ'um et paganorulll rHus aliquando ecc]e
sia tolera'Vlt, quando erat magna infideliulll multittud{}. 
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Panuj'lcy bez wzgl<:du na to do jakiej religii sam nalezy 
moze dae kazdej religii swobod~ organizowania. si~ wed!ug 
swoich zasad. Zadna tez religia nie ma przywilej6w, ani obrony 

ze strony panstwa. -, , 
Wolnose sumienia (libertas conscientiae) jest to wolnosc 

wyznawania takich zasad religijnych, jakie podaje wl~sne su
mienie

J 
wlasne przekonanie czlowieka, nastE~pstwem teJ w~ln~

sci jest wolnosc ujawniania swych przekonan slowem 1 Pl-

smem. 
Wolnose kultu (hbertas· cultus) jest to swoboda jak'l pan-

stwo przyznaje wszystkim wyznaniom do spe1niania akt6w re
'igijnych. Wszystkie· bowiem religie w prawle cywllnym. Sll 

zrownane 1). Rownouprawnienie religijne w6wczas rna IDle]

sce, gdy panstwo przyjmuje wszystkie wyznania pod swojl! 
opiek~ i udziela im swego wsparcia. W tym systemle Jest za
pewniona r6wna obrona wszystkim wyznamom. Przyznane Sq 

te same przywileje i prawa polityczne, i ta sarna obrona 
i wsparcie materialne. Z powodu r6wnosci wszystkich obywa
teli wobec konstytucji niekiedy zachodzi koniecznose. uznania 
a nie aprobaty wszystkich zwi'lzk6w religijnych jakiefaktycz
nie istniei'l na danym terytorium i Tz'!dz'l si~ w!asnymi prawa
mi. R6wnouprawnienie nie jest r6wnoznaczne z poj~ciem tole-

1) Leon XIT!, Immortale 1£85, Revera si -divini cultus varia 
'gClle'ra eodem jure erSse quo Yeram religl{)nem ecclesia judicat non 
Iicere, non ideo tamen e-os damnat rerum publjcorum moderatore'> 
qui magni alicu.]us aut adipiscendj bani aut pr.ohibend~ MUlSa ?nal?, 
1ll0ribuR atque usu pat1enter ferunt., ut ea habeant smgula ill C'

vitate locum. . 
Leon XIII) L,ibertas 1888, L"'St dicendum aibsurdum est e~1-

sfnlarB veriLaH et Inendatio hOl1estat.i ct turpitudiui. promiscu~ 
e·~. cOlll-mun:tel' ius a natura dwtur ... perm·issa cuilibet loqnel1ch 
scrjbcndiqque. ~nfiJlite IlHontia, nihil est sanctum inviolatumquo 
permansurrWTI... sic sens:im ohductu-a. tenebris veritate id quod 
saepe contigit facile·dominabitur opini-ollulll err-or perniciosuiO et 
multiplex. 
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rancji W ogolnym znaczeniu. W poj~ciu bowiem rowl1oupraw,
nienia mieoci si~ pojftcie tolerancji, a nie odwrotnie) np. w p~ri
stwie moze bye przyj~te jedno wy.manie jako panuj,!ce i maze 
bye wspierane z funduszow panstwQwych, a inne ·wy~nania ma
j'l swobod~ organizacji i kultu, w takim panstwie, jest toleran
cja wyznari, a nie rownouprawnienie. R6wnouprawnienie z re
gu!y jest w tych panstwach, gdzie obywatele nalez'! do r6znych 
wyznari. Poniewaz w rozmaitych wyznaniach Sq rozmait.e za
sady nawet wykluczajqce si~ wzajemnie, przeto i fa!szywe, 
st,!d wniosek, ze nie wszystkie mog,! bye wyrazem czci Boga. 
Leon XIII Immortale 1885. 

.Rozr6zniamy tolerancj~ podw6jn,!: dogmatyczn,! i polity
czn'!. Dog mat y c z n Il nazywamy pozwolenie zwierzch
nika koscielnego na r6zne tlumaczenia tych samych zasad re
ligijnych wewn'ltrz samego Koscio!a. Poniewaz istnieje jedna 
tylko prawda objawiona i jedno tylko autentyczne jej tluma
czenie, z tego powodu Koscit! nie uznaje tolerancji dogmaty
tznej, gdyz nie maze podawae do wierzenia sprzecznych ze sO

bq zasad jako prawdziwych. Kosci6! nie uznaje tez chrzescijan
stwa w znaczeniu o.g61nym - interconfessionalis - bez scisle 
okreslonej formy. Glosi on tolerancj~ chrzescijansk,!," kt6ra na 
tym polega, ze kazdego cz!owieka, bez wzgl~du na jego wy
znanie religijne, nalezy milowac i 0 ile zachodzi potrzeba, do
brze mu czynie i), 

Tolerancja pol i t Y c z n a jest to zezwolenie, by na tym 
samym terytorium, np. w granicach danego panstwa, istnia!y 
obok siebie r6zne wyznania, b'ldz zupe!nie swobodnie, bqdz 
z pewnymi ograniczeniami. W 01 nos C w y z nan i a po
lega na tym, ze obywatele rozmaitych religij mog'l swobodnie 
wykonywae swoje praktyki religijne, objawiae swoje przeko
nania religijne na zewnqt.rz siowem i pismem i tWOTZYC zwiqz
ki 0 charakt.erze wyznaniowym, paristw·o zas ze swej strony nie 

') Pius X, Notre charge, 28 Aug. 1918, Singulari. 1912, Leon 
XIII; Immortale, 1885. 9uibus enim ... 
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czyni zaleznym nadawania urz~d6w ad jakiegos wyznania. 
Panstwa maze przyjqe taleranej~ palityezn'l, a nawet maze za
pewnic wszystkim wyznaniom r6wnouprawnienie, nie spelnia 
ono bowiem nauczycielstwa religijnego, a przez -nadanie wol
nosci roznym wyznaniom faktycznie zadnego z nich nie apro
buje. Wolnose ta jednak nie jest absalutna. Toleraneja nie mo
ze adnasie si~ do spraw, ktore z natury swej Sq zlyn1i, dlatego 
pan'StwQ mimo przyznanej wolnosci maze domagac' si~J by za
dne wyznanie nie naruszalo moralnosci i by nie zak!6calo po
IZ'ldku spolecznego '). 

Choeiaz Kosci61 nie uznaje tolerancji dogmatyeznej, broni 
jednak wolnosci sumienia w ten spos6b, ze zakaz'uje zmuszac 

do przyj~eia religii, kt6rej ktos nie uznaje za prawdziw,!, R6w- . 
noczesnie tei Kosci61 naucza, ze czlowiek rna moralny obowiq-

zek przyj,!c zasady wiary, skoro je poznal· (c. 1322) 2). 

Konstytueja z 17 marca 1921 r. (art. no - 116) por~eza 
wolnosc sumienia i wyznania wszystkim obywatelom. Wszyscy 
mieszkaney mog,! swobodnie wykonywac przepisy swej religii, 
zwiqzki religijne meg,! samodzielnie prowadzic swe sprawy, 
oraz posiadae i nabywae maj'!tki, korzystanie takze z praw oby
watelskich nie jest uzaleznione od wyznania. Wolnosc ta jed
nak nie jest bezwzgl~dna, z",dna bowiem praktyka nie moze 
si~ sprzeciwiac porz'ldkowi publieznemu ani obyezajnosci, nau
ka tez i -ustr6j zwiqzk6w religijnych nie mog,! pozostawae 
w sprzeeznosci z ustawami panstwa. Kazdy zwi,!zek religijny, 

1) Leo n XIII, Libertas, 1888,"Vernmtamen in eiusmodi rerum 
adiunetis, si communis' boni causa, et 'hac tantum causa, potest vel 
etiam debet lex hominnm ferre toleran!er malum, tamen nee po
test nee debet id probare aut velie per se. 

2) V\TL A bra ham.· Konstytu>Cja a st.osunki wyznaniowe 
i K-osci61.w "N3Jsza Konstytucja". Krak6w,.1922. Wlad. Jaw 0 r
·s k i, . Arikieta 0 konstytucji z 17 niarca 192L Krak6w, 1924 st. 398 
;nast. Dr .. C y b i ,C how s k i~ P.olskie prawo panstwQwe. Wa'r_ 
szawa 1925, 156. 

by magi prawnie istniec, musi otrzymac ,zatwierdzenie. Przed 
udzieleniem swe.go uznania musi panstwQ stwierdzic, czy prze-"' 
pisy danego zwi,!zku nie b~dq szkodliwie oddzialywae na po
rZ'ldek spoleczny i obyczajnose publiezn'!. NatorDiast nie jest 
rzeczq panstwa badanie wewnEitr-znej jakosci danego zwiqzku 
pod wzgJ<,dem religijnym. 

16. I00SCIOL A AKATOLICY 

Akatolikiem jest ezlowiek nieochrzezony alba ochrzezony; 
kt6ry nie uznaje swego stosunku do Kosciola katolkkiego. Ten 
ostatni nazywa si~ takZe heretykiem, apostat'l (c. 1099). 

Nieochrzezeni wobee Kosciola Sq obeymi i dlatego nie pod
legajq jego wladzy. Apostol przeto giosi, ze nie rna prawa Sq
dzie tyeh, ktorzy S'l poza Koseiolem (qui foris sunt 1. Kor. 
5, 12: sob. tryd. SS XIV e. 2 de poenit; e. 8 de divort IV. 19) 
c. 87. Nieoch-rzczeni wprost nie Sq zwiqz51ni prawen1. kosciel
nym, niekiedy atoli si"gajq kh skutki prawa koscielnego (indi
rcete) np. gdy wehodz,! w stosunki z osobami oehrzczonymi, je
sli np. nieochrzezony zawiera malzenstwo z osob'l katolick'l 
jest obowiqzany do formy kanonicznej, rowniez, gdy w mal
zenstwie os6b nieochrzczonych, jedna' z nich przyjmie chrzest, 
zwi'!zek ieh maze bye rozwi'!zany (1099, 1120). Maj'l oni obo
wia"zek poznac nauk~ chrzescijanskq i to z prawa Bozego i przez 
chrzest wejsc do Kosciola, nie wolno kh atoli zmuszac do te
go c. (750, 1322); mog,! bye karani, jesli obrazaj'l religi~ ehrze
seijansk,! np. bluini,! Chrystusowi. 

Heretycy S'l poddani Kosciolowi ze wzgl~du naprzyj"ty 
chrzest; Sq przeto zwiqzani prawem koscielnym, 0 He w jakims 
wypadku nie S'l zwolnieni, np. S'l woIni od formy koseielnej 
zawierania malzenstw mi~dzy sobq (c. 1099 § 2). Kodeks Prawa 
Kanonicznego .glosi, ze do zachowania jego 'postanowieJl Sq 

obowi'lzani wszyscy och~zezeni (baptisati), a nie tylko katolicy 
(c. 12. 87, 1038, 1099, 1960). Heretyey. s,! zwiqzani prawem B.,-



tym naturalnym i pozytywnym w takim tlumaczeniu, jakie 
daje Kosciol katolicki. Her~zja w obliczu Kosciola jest delic
tum, przeto Koseiol naklada surowe kary na heretykow, np. 
q oni usunieci od uczestnictwa w owocach ogolnych i m0dIi
~\~;ach Kosci~la, tracE!, wszelkie urz~y koscielne, jakie posia
dajq, - ani tez nie mogq ich otrzymac (c. 2314). 

Kosci61 na terytorium wladcy poganskiego i heretyka z mo
cy prawa Boz€go moze glosie ewangelie, moze posiadae majq
tek i wykonywac jurysdykcje nad swoimi podwladnymi. kto
rZY tam mieszkajq (c. 1322). Wladzaswiecka nie moze tez praw
nie zabronie obywatelom panstwa b8ldania prawdy, ktora mo
glaby zaspokoie ich sumienie pod wzgl~dem religijnym. Ko
sei6l moze .tei domagae sie w takich krajach przyznania sobie 
praw, jakie po'recza prawo miedzynarodowe w szeregu trakta
tow ostatniej doby. 

17. KOl'lKORDAT 

Konkordat jest to umowa" zawarta Ini~zy Koscio~enl 

a panstwem, okreslajqca wzajenme stosunki w materii, ktora 
dotyczy obu spolecznosci. Umowa taka rna charakter prawa 
partykularnego. Poniewaz prawo to wytwarza zgoda dwoch 
wladz, tj. koscielnej i swieckiej, przeto konkordat ma dla pod
wladnych panstwa podwojny charakter, jest mianowicie row-· 
noczeilnie prawem koscielnym i cywilnym. Celem konkordatl! 
jest wzmocnienie !txb wprowadzenie jednosci i zgody miedzy 
wladz,! duehownq a swieck,! na d8lllym terytorium, oraz pod
niesienie ducha wiary i poboinosei obywateli. Cel taki wyra
iajq niekiedy wstepne artykuly konkordatow. Po-niewai z na
tury obu spolecznosci wynika ich zakres dzialania, stqd wnio
oek, ie konkordaty nie s'l konieczne do ustalenia wzajemnych 
stosunkow. Sfer,! dzialania Kosclola jest porz'ldek nadprzyro 
dzony, porz'ldek zas ziemski nalezy do panstwa, 0 He wiec obie 
spolecznosci dzialaj'l w granicach swojej kompetencji, nie za-
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klocaj,! w niczym wzajemnej jedno"ci i pokoju. Niekiedy jed
nak konkordat jest w z g led n i e k 0 n i e c z n y, przede 
wszystkim wtedy, kiedy powstal konflikt mi~dzy Kosciolew 
a pafLstwem, w takich bowiem okolicznosciach moze on bvc 
jedyn,! drag,! do ustalenia praWlidel wsp61zycia. Ohociaz Im~
kordat nie jest bezwzglednie kOJ;:lieczny, jest jednak wielc2 
k 0 r z y s t n y dla Koscio!a i dla panstwa, albowiem wzma
cnia Mnkcj,! prawa koscielnego i panstwowego zakres kom
petency~ obu spolecznosci. W ten sposob zapewnia on wzajem
ny poko], zapob1ega konfliktom, uchyla podejrzenie, jakoby 
]edna strona miala dzialae na szkode drugiej, nadto rOZszerZd 
kompetencje tak Kosciola jak i panstwa, gdyz staj,! sie pod
mlOtem takieh praw, kt6re nalei,! tylko do sfery b'ldz Koscio
la, b'fdz ~at;stwa. Tak wiec konkordat nie p021bawia zadnej 
spolecznoscl praw jej wlasciwych a wyposaia j,! w nowe. 

. P D c z'! t e k konkordatow siega drugiej polowy sredmo
Wlecza. Konkordaty nie mialy miejsca w pierwszych wiekach 
chrzescijanstwa, gdyz panstWQ nie uznawalo w6wczas ZU'Pe~111e 
Kosciola. Nie bylyone konieczne wtedy, gdy paitstwo i 1<..0-
scial zgodnie dzialaly, np. w epoce Karolingow. Gdy jednak 
Bprawa obsadzania urzedow koscielnych wywolala konfilkt 
mi~dzy wladz'l swieck" a koscieln'l, okazala si~ potrzeba unor
mowania tej kwestii, zwanej walk,! 0 inwestytur~, zapomoc'! 
Cosob"e] umowy. W ten sposob przyszedl do skutku pierwszy 
konkordat, zwany k a n k 0 r d ate m war mac kim "lbo 
kalikstynskim, zawarty mi"dzy Cesarzem Henrykiem V a Da
piezem Kalikstem II w r. 1122. Papiez Mikolaj IV zatwieriza 
(1288) uklad episkopatu Portugalii z kr61em Dionizym. p~ upad
ku schi'zmy zachodniej Marein V w r. 1418 zawiera konkordaty 
7 grupami r6znych narodowosci, concordata Constantiensi~. 
Leon X, na przedstawienie krola Zygmunta' I r. 1519, wyJaje 
bull~ Romanus POl1tif~x, w sprawie prowizji beneficj6w w Pol
ece, a Klemens VII bull,! Cum singularem, 1525, rozszerzyl 
przywileje poprzedniej bulli i wyjasnil, ze obie bulle maj,! cha-

Prawn Kan. 5 
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rakter umowy. Krol August III r. 1736 zawarl konkordat z pa
piezem Klemensem XII w sprawieopaetw '). Dnia 10 lutego 
1925 zostal podpisany konkordatzawarty mi~dzy Stolic,,! Apost. 

a Polsk". Sejm przyjql uklad dnia 26 marca. Uklad zostal za
twierdzony ustaw,,! z dnia 23 kwietnia 1925. 

Konkordat zawiera ten zwierzchnik ktory piastuje najwyz-
5Z"! wladzE;. Ze strony Kosciola przysluguje to prawo wyl,,!cznie 
papiezowi a nie biskupom, biskup bowiem nie jest najwyzszym 
zwierzchnikiem t.ego terytorium, na ktorym sprawuje rza,dy, 
a diecezja jest tylko cz"!stk"! Kosciola powszechnego, z ktorym 
organicznie jest zwiqzana i dlatego. poddana jest prawu po
wszechnemu. Poniewaz w konkordatach idzie cz~sto 0 zinian~ 
lub zniesienie prawa powszechnego i 0 stworzenie na to miej
sce innej normy post~powania, przeto biskupi, jako poddani 
prawu po\vszechnemu, nie mog1l czynic w nim wylom6w i dla
tego mUSZq miee do rokowan 0 ugod~ upowaznienie od Stolicy 
Aposto1skiej i zawada przez nich umowa musi otrzymae za
twierdzenie papieskie. Ze strony panstwa powolany jest do za 
wierania um6w ten, kto rna wladz~ prawodawczq. Wobec te~ 
go, ze artykuly konkordatu majq stanowie podstawowe prawo 
panstwowe, w tych przeto panstwach, w ktorych wladzausta
wodawcza nalezy do sejmu, potrzebna jest jego zgoda. 
. P r zed m i 0 t e m konkordatu mog,! bye rzeczy duchowe. 
materialne i mieszanej naturY1 tj. takie,. kt6re odnoszq si~ d~) 

celu Kosciola i panstwa, idlatego obie spolecznosci wzajemnie 
Ie okreslajq. S p raw y d u c howe, z .J1stanowienia Boze
go, mog,! bye przedmiotem konkordatu, 0 ile idzie 0 ich spel
nianie, nie magq bye jednak--zmienione ani, przeniesione TId. 

czynniki swieckie. Nietkni~ta musi bye np. zasada, ze zrodlem 
wladzy w Kosciele jest przynaleznose do hierarchii (c. 109). 

Wladca swiecki moze otrzymae w konkordacie przywilej pr !ed-

~) Nus s i, OO'llVenti011es inter S~ Sedem et .cidlem p-ote'statem, 
Mogu~tiae, 1870. Mer cat i, Haccolta di Concordati, Roma, 1919. 
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stawiania kandydat6w, kt6rym nast~pnie zwierzchnik kos:.:iel 
ny, nadaje wladz~. Natomiast te sprawy duchowe, ktorycll 
tworc,! Jest Kosciol, mog,,! ulec zmianom, np. liczba swi"!t. gra
mce diecezYJ,. posty ... Rzeczy mat e ria 1 n e mog,! bye na
wet przenleSlOne na inne czynniki w ten spos6b, ze Kosci61 
traci do nich wszelkie prawa i przestaje bye wlascicielem 0 ile 

K~sciol zrzeka si~ maj'!tk6w swoich na korzyse panstwa. to 
w~wczas zwyczajnie one przyrzeka, ze dostarczac b~dzie sl'od
kow napotrzeby koscielne. W szczeg61nosci pan s two 
w konkordacie p r z 0' r z e k a: uznanie religii katolickiej, 
swoQodne wykonywanie kultu, wolnosc znoszenia si~ ze \vszvst
k~i zWierzchnikami koscielnymi, swobodne wykonywcmie 
wladzy jurysdykcyjnej, pomoc w egzekucji praw, przyznjnie 
m.alzenst~u, zawartemu wediug przepis6w kanonicznych, skut
kow cywllnych, pewne przywileje dla kleru·np. uwolnienie od 
sluzby wojskowej, walnose w nabywaniu maj'ltku. i admini
stracji... K 0 sci 01 p r z '0' z n a j e panstwu pewne prawa 
i przywileje np. prawo prezenty i nominacji biskuuow 
zwierzchnicy koscielni przed obj~ciem rZ,!d6w skladaj,,! p~.zy
Sl~g~ wiernosci dla panstwa i zarzqdzajq odprawianie uroczv
stych modl6w za panuj,!cego, nadawanie oficjow tylko ·obyw~ .. 
telom pa>'lstwa i tylko tym, ktorzy pod wzgl~dem politycznym 
Sq be,z. ~arzu,tu wobec panstwa, uzaleznienie erekcji nowych 
beneflcJow od zgody rZ,!du danego panstwa. 

Konkordaty zawierano w rozmaitej for m i e: a) Obic 
strony, tj. Kosci61 i panstwo, oglaszajqoddzielnie kazda t~ cz~sc 
umowy, ktora zawiera tylko to, co jedna strona drugiej przy
znala. Z obydwoch przeto akt6w mozna dopiero poznae tresc 
calego konkordatu. W tej formie zostal zawarty .np. kQnkordat 
wormacki. b) Papiez z rZ,!dem swieckim normuje stosunki ko
scielno-panstwowe na, danym ferytorium, a osnow~' umOWj 

oglasza osobnq bullq, kt6r,! nast~pnie panstwo przyjmuje. c) Obie 
strony dla usta!enia artyku16w naznaczajq swoich pelnomocni
k6w, ktorzy po wzajemnym sprawdzeniu dokumentow uma-. 
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wiaia si~ co do tresci konkordatu, naznaczajq termin ratyfi
kacli

e 

i podpisuj'l przygotowany projekt. Papiez ratyfFc'uje 
w ten sposab, ze oglasza konkordat na konsystorzu alba porla]e 

do vviadomosci wiernych danego pailstwa za pomacC!-. osobnej 
bulli. RZ'ld swiecki dokonuje ratyfikacji w sposob przy;~ty 
w danym paiistwie. Moq ratyfikacji strony zobowiqzuj'l si~ 
do zachowania artykulow konkordatu, ehoc obowi'lzek ten wy
plywa z natuTY samej umowy oraz z klauzul w niej umieszLzo
nych. Konkordaty obowiqzuj'l i nast~pcow stron ukladaja;cych 
si~, nie tracq one mocy przez zmian~ formy rzqdu w pafutwie 
lub dynastii. Przestaj'l natomiast obowi'lzywac, gdy na danyrr< 
terytorium powstan~ nowe or ganizmy panstWQwe, r6zne -od 

paiistwa poprzedniego '). 

Przy okreslaniu p raw n e j 
i wo~zylo si~ szereg rozmaitJ'lch 

j'l ujmuj'l' 

j a k 0 sci konkordataw vy
teoryj, kt6re w r6zny sposoh 

a) Teo ria leg a 1 n a przyznaje konkordatom .~ h a
r a k t e r p raw a c y w i 1 neg 0, kt6re wyraza ]ednosc po
gl'ldow Kosciola i paiistwa na pewne sprawy w danej ep.o~~. 
Panstwo nie jest zwi,!zane konkordatem dlatego, ze KOSClOl 
mu podlega, nie rna przeto obowiqzku stosowac si~ do d~nych 
obietnic. (Hinschius, Gareis). Teoria ta me jest jednak sClsla. 
skoro bowiem panuj'!cy jest obowi,!zany do dotrzymama umo
wy zawartej z podwladnymi w innych sp~awach np. pozy;zk:" 
wewn~trzna, przeto od tego obowiqzku DIe maze Sl~ ZWDllllC, 

gdy idzie 0 Kosciol, chociazby nie uznawal jego natury spole

('znej. Nadto Koscio! wchodzi w uklady z paiist~ern' me Jako 
jednostka terytorialna, lecz zawiera je przez pap,eza Jako sw'! 
glow", jako Kosci61 powsz,echny, ktilry przekrac"a gnamce da
nego panstwa, nie zachodzi tu przeto stosunek zWlerzch'11ka 

do podwladnego. 
• 

:1) Np. u:e ohow~<-\zl1jt't Poi:s,ki ~onk{)rdaty, jakie dawniej z.a
wa,rl~T P<1l1stwa zahorcze. Benedykt XV, all. 1921. 

b) Konkordaty maj'! c h a l' a k t e r p r z y w i 1 2 j 0 W 

papieskich - theoria pri:\rilegiorum. W konkordacie i'Izie 

o sprawy duchowe lub inne z niffii zwiqzane, a te nie mbgq bye 

przedmiotem umowy pod rygorem symonii, 0 ile pI-zeta Kosci61 

czyni ust~pstwa na rzeCz panstwa, maj,! one charakter przy
wilejow koscielnyeh. Papiez przelewa na pans two wiele praw, 

a- sam n.ic nie zyskuje, panstWQ jest bowiem takZe z innego ty
tulu obowi'!zane do tego, co daje Kosciolowi w konkordacie. 

(Tarquini, Nicolarts, Luise). Wywody zwolennikow tej teoril 
nie Sq rowniez scisle. Nie rna tu 'miejsca symonia, gdyz papiez 
nie daje panstwu praw duchownych, jako r6wnowaznik za do
bra materialne, lecz przyznaje mu pewne prawa w zakresie ko

scielnym, by zapewnic Kosciolowi pokoj, lub by uzyskac uona
nie swoich praw. Kosciol tez zyskuje nowy tytul prawny na 
podstawie ktorego moze si~ rozwijac na danym terytorium 
j bronk praw swoich wobec tych, ktorzy don nie nalez'!. 

c) Konkordaty s'! to u mow y m i ~ d z y n a rod 0 w e 
we wlasciwym znaczemu (Laurentius, ~bbeloos). Zachodzl 
jednak pewna rMnica mi~dzy konkordatem a zwykl,! umow" 
mi~dzypaiistwowq. Qna normuje interesy r6z11ych naroc~6w, 

konkordat zas obejmuje tych, ktorzy s,! rownoczesnie obywa 
telami panshva i \viernymi Kosciola. Przedmiotem takiej umo
wy Sq sprawy materialne, natomiast w konkordaty wchodzq 
r6wniez nadprzyrodzone. Panujqcy swiecki nie rna \vladzy na 
obcym terytorium i dlatego wobec innego panstwa zawsze jest 
to wladca zagraniczny, papiez zas jest najwyzszym zwierzch-:
nikiern na terytorium tego panujqcego; z ktorym zawiera kon
kordat, podrniotem przeto Sq obie wewn€itrzne wladze. PO'tE::

waz.Stolica Apostolska przyznaje konkordatom moe akt6w mi~
{}zynar,odowych, nadto poniewaz co do formy, klauzul, oraz 
ratyfikacji odpowiadajq one warunkom, wymaganym w UHlO

wach mi~dzynarodowych, z tego tytulu maj,! one chankter 
um6w mi~dzynarodowych. Z powodu !ednak odr<:bnych rech, 
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jakie S'l wlasciwe tylko konkordatom, stanowi,! one osobny ro
dzaj aktow mi~dzynarodowych, jako umowa sui generis. 

d) Teoria u mow y d w u s t ron n e j - pactorum 
bilateralium. - (Cavagms, Pichler, Billot). Poniewaz jed'"lak 
w konkordatach idzie CZG5tO 0 sprawy nadprzyrodzone, cc do 
ktorych jurysdykcja Kosciola nie moze ulec ograniczeniu, prze
to odnosnie do tych spraw nie maze bye zawarta umowa w sci
slym znaczeniu. Papiez tedy, chociaz dopuszcza czynniki sWle
ckie do uczestnictwa w takich sprawach, maze jednak dzialae 
waimie nawet wbrew waH drugiej strony dlatego, ze whdza 
;ego zostaje nietkni~ta. Konkordat przeto wy~warza scisle pra
wo tylko w stosunku do osob trzecich, nie zas do papieza Sko
ra tedy nie istnieje scisle prawo, nie rna tez umowy dwustLo~
nej w scislym znaczeniu. Z tego powodu konkordat nie moze 
bve nazwany bez zastrzezen umow'l dwustronn'l, jakkol","ek 
;;a taki charakter pod innym wzgl~dem. 

e) luna teoria bierze pod rozwag~ trese pojedynczych artr 
kulow i jed n y m przyznaje charakter p r z y w i I E

j 6 W, inn y m natomiast charakter p raw a w znacze
mu scis!ym (Hammerstein, Wernz). Niekiedy pojedyncze ~r

tykuly konkordatow wyraznie zaznaczaj'!, ze np. w!adca swie
cki moC'! przywilejow apostolskich jest dopuszczony do ucze
stnictwa w sprawach duchownych. Okreslenia takie nalezy 
brae w zna.czeniu'scislym. Poniewaz przywilej ten zostal stwier..:.. 
dzony uroczystym przyrzeczeniem, z tego tytulu zadna ze stron 
nie moze dzialai: wbrew danej obietnicy. Tej woH dochowania 
c-bietnicy dowodz,! nadto klauzule konkordatowe, !<tore b,cz 
zastrzezen obejmuj'l wsiystkie artykuly, oraz osobnenoty mie
dzy StoHc" Apostol. a wladc" danego panstwa. Wzajemne obi.c
tnke dotycz'l calosci konkordatl.<, nie rozr6zniaj" podstawy 
rrawnej pojedynczych artykulow, z tego wzgl~du konkordat 

TIla vim pacti. 
Poniewaz konkordat przychodzi do skntku za zgod'l Ko

,.sciohi i -panstwa, na tej zasadzie 0 b i est ron y winne 
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go t I u mac z y c i usuwac wqtpliwosci. 0 ile konkordat saln 
wyra*nie inaczej nie po~tanawia, wszystkie artykuly w nim 
zawarte obowi'lzuj,! stale. Za wsp6lnym porozumieniem kon
kOl'dat moze bye rozwiqzany. 

Po ogloszeniu konkordatu tym samym traq moe prawn'! 
wszystkie ustawy koscielne i panstwowe, 0 He Sq niezgod.ae· 
z jego artykulami. Podobne postanowienia obejmuj,! tez niekie
dy klauzule konkordatowe. Natomiast we wszystkich innych 
~prawach, 0 ktorych konkordat inaczej nie stanowi, normq po
stepowania S,! kanony prawa powszechnego. 

Artykuly konkordatowe okreslaj'l niekiedy tylko bardzo 
ogolnie stosunki na danym teryforium z tym zastrzezeni~m, ze 

rostanowienia szczeg6lowe bed,! wydane w osobnym dodatku. 
S" to tzw. an e k s y, kt6re stanowi" rowniez istotn" cZesc 
konkordatu, pcdpisuj'l je pelnomocnicy obu stron i s,! tez ra~-

1yfikowane. 

II. Z ROD L A 

18. POJl<;CIE ZRODEL 

Z r 6 dIe m prawa koscielnego S,! te same przyczyny 
sprawcze, z kt6rych wszelkie prawo wywodzi sw6j poczqtek 
i czerpie zycie, a mianowicie W 0 1 apr a VI 0 d a 'W c y. 
Prawodawc'l jest Bog lub czlowiek. Bog objawil swoj,! wale 
przez swiatfo rozumu, wrodzone kazdemu czlowiekowi, ~ jest 
to prawo nat u r a 1 n e, - oraz wskazal jq pozytywnie 0"30-

bnymi aktami zewnetrznymi, ktore tworz" prawo p 0 z Y t Y -
w n e. 

Kosci61 zostal ustanowiony przez Chrystusa Pana, st'ld tez 
Jego wola ustawodawcza jest zrodlem ustroju koscielnego i pod
staw" calego prawodawstwa. Nikomu tedy innemu nie przysb
guje w Kosciele wladza rz"dow, a tym samym wladza prawo
dawcza, jak tylko temu, ktoj'l otrzymal bezposrednio lub P,)_ 
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srednio od Boga-Chrystusa. Bezposrednio od Chl'ystusa otrz;
J:1uje w1adzfi prawodawczGl w Kosciele najwyzszy pr-awodaw
ca - papiez, wszyscy zas niZsi prawodawcy dostaj" j" za jego 
posrednictwem. Z r 6 dIe m wi~c sprawczym p raw a 
I: 0 sci e I neg 0 jest p raw 0 B 0 zen a t u r a I n e 

p 0 z Y t Y w n e i ci P r z e 1 0 zen i Kosciola, kt6-

rym przysluguje wladza rz"d6w. S" to tzw. z r 6 d 1 a i s t
n i e n i a prawa - fontes existendi. 

Aby prawo stalo si~ nOTInq dzialania, musi bye poznane. 
Dlatego kazdy wierny, a tym bardziej prawnik, powinien wic
dziec, skqd maze zaczer:pnqe znajo!llO'sci prawa koscielnego, 
czyli jakie Sq Z r 6 d i a p 0 z nan i apr a w a - fontcs 
cognoscendi. Idrzie tu Inianowici2 0 wskazanie tych zr6del, 
w kt6rych si~ mieszczq autentyczne ustawy koscielne, zawie
rajqce wol~ prawodawcy. Zr6dlem prawa w tym znaczeniu Sq 

z b i 0 r y u s taw koscielnych bqdz autentyczne, b'ldz pry
\-vatne. 

19. PRAWO 

P raw 0 jest to s tal a nor mad z i a 1 ani a, 
o g los z 0 11 apr z e z z w i E: r z c h n i k a d 1 a sp 0-

{ e c zen s twa. Prawo abej·muje wszystkich, okresla sto
wnki jednostek i ich grup rni~dzy sobq i do Kosciola, wklada 
wreszcie na podwladnych abowiqzek zachowywania go i tym 
r6zni si~ «d rady, ktora 'Zostawia swobod~ dzialania. 

C e I e m prawa jest przysporzenie dobra spolecznego b",dz 
v.-prost, b"dz ubocznie. Moze ono bye dane alba dla calej spo
lecznosci. albo dla pewnego stanu np. dla kleru, zakon6w. 

Ze wzgl~du na zr6dlo pochodzenia dzielimy prawo na Bo
skie i ludzkie - ius divinum et humanum; prawo Boskie jest 
naturalne c. 1016 i pozytywne. Pierwsze jest zwi"zane z natu
r'l ludzk'l .. drugie osobnym aktem Boga zostalo nadane; pozyty-
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wne prawo Boskie jest Starego i Nowego Zakonu; prawo lu;le
he jest koscielne i cywilne. 

Prawo pub I i c z n e okresla konstytucj~ i organizacj~ 
Kosciola i podrniot wladzy koscielnej, oraz prawa i' obowi'lzki 
:zwierzchnik6w koscielnych jako takich, . pry w a t n e zas 
stanowi 0 prawach i obowi"zkach wiernych jako czlonk6w Ko
.sciora oraz normuje karnosc kascielnq. Prawo jest p 0 iN

S Z e c h n e, ius universale, gdy obejmuje caly Kosci61 i obo
"\viqzuje w calym swiecie chrzesciia:6skim; par t y k u I a I"

n e zas, particulare, dane jest tylko dla jakiegos terytorium, 
np. prowincji, diecEZji, prawo 0 g 6 1 n e, generale, dotyczy 
wszystkich wiernych calego Koscioia, np. obowiqzek sluchanla 
Mszy sw. w dnie 8wiqtec·zne, ius commune stanowi norm~, kto
l'll z reguly naleZy-stosDWae 'fcc 324, 336, 1245) (c. 7. c\e procurat 
I. 28; c. 51 de apellat II. 38), zwane takze ius ordinarium (c. 
1216), j ius peculiare, prawo wlasciwe dla pewnych grup OSJb 
lc. 501, 150), albo dla pewnych spraw (c. 1444), zwane r6wni~z 
ius speciale, prawo szczeg61ne (c. 1112). Prawo 0 sob 0 w e, 
l'ersonale, bezposrednio dotyczy os6b,bez wzgl~du tedy na te
rytorium, na kt6rym pr·zebywajq "'I obowi'lzan'2 je spelniae IlP, 
ro-czna spowiedz i Komunia sw. (c. 859, 906), swi~cen.ie sW:4t 
(c. 1248), odmawianie brewiarza (c. 135), odprawianie Mszy sw. 
w swoim obrz'ldku (c. 816). Prawo t e r y tor i a I n e nato
miast bezposrednio dotyczy danego terytorium, a osoby 0 tyle, 
o ile na nim przebywa, skoro tedy dana osoba opusci teryto
Tium, tym samym jest wolna od zachGwania prawa. Niekiedy 
prawo jest r6wnoezesnie osobawym i terytorialnym, tj. ze ZQ

bowi"zuje dan" osob~ do pelnienia jakiegos aktu na oznaczo
nyrn terytorium, 0 ile by jednak ten akt nie m6g! bye t.;n 
spelniony, w takim razie winien bye dokonany poza terytoriufn. 
Probosza np. rna obowiqzek aplikDwania Mszy sw. za parafian 
w swoim kosciele, 0 He jednak nie maze tam celebrawae, winlell 
~,,! odprawiC tam, gdzie przebywa (c. 466 § 4). Z reguly prawa 
s,! terytoriaJne, chyba ze pralWodawca inaczej post,anawia (c. 8), 



7.4 

zr6dla nazywajq prawo k05delne -prawem p _a p j e ski m, 
ius pontificium, w odrMnieniu od prawa, jakie wydajq wladcy 
swieccy~ zwanego ius caesareum, civile (c. 1529); prawem k a
non i c z n y m (c. 1016), w przeciwstawieniu do prawa cy
wilne-go; prawem s w i ~ t Y m, ius sacrum,_ ze wzgl~u ·nei, 
cei, 'do kt6rego prowadzi, kt6rym jest uswi~cenie wiernych; 
constitutio, to jest ustawq. 

K 0 n s ty t u c j" w scislym znaczeniu zwie si~ prawo 
papieskie pisane. Ustawa, wydana przez papieza _z wiasnej ini

rjatywy, nazywa si~ motus proprii, Ua przedstawienie zas_ in
nych: decr"ta, decretales, litterae apostolicae, epistolae. Pod 
wzgl~dem formyistniejq: chirographa, encyclicae, brevia, bul

lae. Te ostatnie sporz'ldza si~ w formie uroczystej. 
Prawo ,koscielne jest pisane alba niepisane. Prawo n i e

pis a n _e dzieli si~ na prawo- przekazane, ius traditum, i pra
wo zwyczajowe, ius consuetudinariUJl1.: 

Prawo r6zni si~ od nakazu,- praeceptum. Rozkaz bywa wy

dany przez przelozonego w pojedynczych wypadkach. Przepisy 
moze wydawae kazdy prawodawca (c. 774 § 2) i ten, komu przy

sluguje jurysdykcja i wszyscy, ktorzy.maj,! tzw. wladz~ ojco
wsk'l np. z tytulu zlozonych slubow, przysi~gi, przyrzeczenia 
ie. 501, 543), oraz przelozeni zakladow, kolegi6w, seminari6w; 
Z reguly przepisy S'l osobowe (ossibus haerent) i dlatego oba

wiqzujq zawsze, bez wzgl~du na miejsce, gdzie przebywa teD, 
kto je otrzymaL Moc przepis6w ustaje, skoro utraci wladz~ ton. 
kto je wydal, 0 ile nie zostaly dane pisemnie lub wobec dw6ch 
swiadk6w (c. 24) (c. 2310). 

P raw 0 d awe ami w KosCiele Sq tylko zwierzchnicy ~ 
H6rzy majq j u r y s d Y k c j ~ czyli wladz~ rz'!d6w, a wi~c 
prawa powszechne dla calego Kosciola mog" wydawac: p a
pie z (c. 218), sob 0 r y po,wszechne (c. 228), w niekt6rych 

sprawach k 0 n g reg a c j e rzymskie; prawa partykularne, 
i ega c i papiescy wedle danego sobie zlecenia (c. 266), b i· 
sku P i poza synodem i na synodach prowincji lub diecezji 
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(c. 281, 335, 362, 391), w'i k a r ius z e 1 pre f e k c i apo
stolsey (294), k a pit u 1 a katedralna, a wzgl~dnie wikariusz 
kapitulny, w czasie wakansu stolicy biskupiej (c. 436), kapituly 
i wyzsi p r z e 1 0 zen i zakon6w kleryckich (c" 501); nato

miast nie majq wladzy prawodawczej ci przelozeni; kt6rzy 
wykonujq tylko tzw. wladz~ ojcowskq dOlniniativa, oeconomica 
,..Jbo jurysdykcj~ in foro interno, jak r6wniez przelozon'2 zako-

now zenskich. 
P r zed m i 0 t em prawa koscielnego jest to wszystko" co 

\V jakikalwiek spos6b odnosi si~ do celu nadprzyrodzonego; na

Iez,! tu wszystkie sprawy d u c howe i te, kt6re si~ z niemi 
1 qC Z q, sprawy zas ·materialne 0 tyle, 0 ile eel Kosciola tego 
wymaga. Poniewaz prawo jest normq. zycia w stosunkach zc..

v;n~trznych, przeto a k t y z e w n ~ t r z n e s,! bezposre
dnim przedmiotem prawa, akty za~ w e _w n ~ t r z n e wtedy 
tylko, jesli domaga si~ tego istot" jakiegos czynu, tj. kiedy to 

jest konfeczrte do waznosci aktu, albo do jego caiosci np. inten
cja przy sprawowaniu 'sakr~ment6wJ przy odmawianiu modli
twy (c. 125, 861, 907, 126, 1001). Prawodawca np z'"da, by kazdy 

wierny przyst'lpil ~o spowiedzi i do Komunii sw. przynajmniej 
raz w roku (c. 861, 907), jezeli przeto ktas przyjmie te sakra
menta niegodnie lub swi~tokradzkoJ ten nie czyni zadose pra

wu, chaciaz bowiem prawo zostalo spelnione pod wzgl~d2m 
~formalnym, cel jednak, jakim jest udoskonalenie czlowieka. 
nie zQstai osiqgni~ty. 

Trese prawa ludzkiego nie mDze naruszae prawa wyzszego 
tj. Bozego pozytywnego lub naturalnego (lex honesta), nie mo

ze np. ustanowie innej materii sakramentow. Prawo rna bye 
s p raw i e d I i w e (lex iusta), tj. ma uwzgl~dniac potrzeby 
i ci~zary podwladnych; ma bye mozliwe (lex possibilis) do spel
nienia nie tylko fizycznie ale i moralnie. 

Przed ogloszeniem musi niekiedy ustawa otrzymac z a

t w i e r d zen i e zwierzchnika koscielnego wyzszego lub 
tez isc do r e w i z j i. Zatwierdzeniu podlegac moze akt 



"\-v .":,WEJ jstccie wazny, zwierzchnik rna go swojq powag~ a1bo 
\\'ZlY,ccnic, albo nadac mu calq moc prawnq. Zatwierdzenie 

prz€io jEst w ustawie albo czymS dodatkowym, zewn~trznym 
Dla nadania aktom wi~kszej powagi, lub tez jest istotnym Wd

runki2m jej waZ'nosci. I tak do waznosci uchwal soboru pow
szechnego konieczne jest zatwierdzenie papieskie (c. 227), na
tomiast statuty synodaw prowincjonalnych musz'! bye jedynie 
poddane rewizji papieskiej, by metropolita mag! je og!osic jako 
prawo obowi'lzuj"ce (c. 291). 

Pod wzgl~d€m for-my rozrozniamy z a t Vl i e r d z e -n i e 
·0 g 6 1 n e i s z c z e g 6 i 0 w e. Pie·fwsze (in fOrIna com
muni) nie zmienia jakosci danego aktu, natomiast drugie (in 
forma specifica) podnos; go do godnosci prawa tego przelozo
nego, kt6ry zatwierdzenie daje. Kiedy papiez udziela zatwier
dzenia w spos6b sz.czeg61owy, zaznacza to alba przez wlqczenie 
osnowy danego aktu do swojego reskryptu, alba przez odpowic
dnie klauzule np. ex certa scieniia, ex plenitudine potestatis, 
~upplentes omnes iuris et facti detectus.' W ten spos6b udzielo
ne zatwierdzenie poci"ga za sab" ten skutek, ze zaden nizszy 
przelozony Flie moze wbrew ,temu prawu d;zialac bez zezwole
nia papieskiego. Prawo partykularne, zatwierdzone przez pa
pieza in forma specifica, nie rozcia,;ga si~ na caly Kosci61, le~z 
vdnosi si~ tylko do tego terytorium, dla kt6rego zostalo wy
dane. Akt zatwierdzony przez papieza nie maze bye zmieniollY 
przez zwierzchnika nizszego. J ezeli zajd" wazne powody, odwo
luje papiez niekiedy zatwierdzenie, a raczej daje zezwolenie 
przeiozanym nizszej instancji, by mogli dzialac wbrew zarZq
dzeniom apostolskim. Zezwolenie k, a raczej ten srodek pra
'.vny, nazywa si~ aperitio oris. 

Do istoty prawa nalezy jego oglcszEnie. 0 g los zen i e 
jest is tot n 'l c e c h" prawa, jest dusz'!, kt6ra daje mu 
;'yde. Musi ana bye dokonane dla danego spoleczenstwa powa
g'l prawcdawcy. Prawa parpieskie s" oglaszane w "Acta Apo
:stolicae Sedis" i obowiqzujq po· uplywie trzech miesi~cy, liczqc 
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od dnia wydania zeszytu Akt6w, jesli prawodawca dla pewnych 
ustaw nie zakresli terminu (c. 8, 9). Prawodawcy partykularni 
poza synodem, ograszajq zwyczajnie swe prawa w tak ZWd
nych kurendach arbo wiadomosciach diecezjalnych; dla praw 
synodalnych naznaczaj'l biskupi po ukonczeniu synodu sposjb 
ich ogloszenia (c. 291, 335). Okres czasu mi"dzy ogloszeni,em. 
a wejsciem w zycie prawa przeznaczony jest na to, by wierni 
mogliz&rcznae si~ z jego tresci". Jest to tzw. vacatio legis. 
Vacatio nie istnieje jednak, gdy papiez wydaje orzeczenia 
w sprawach dogmatycznych, a to dlatego, ze Kosci61 nie tworzy 
dogmat6w, tylko autentycznie stwierdza nauk~ objawion". 

Praw{) odnasi si~ do p r z y s z los c i, wstecz zas dZ'iala 
w6wczas, gdy 0 tym wyraznie wspomina, gdy okresla istniej,,
ce prawo lub sankcj" karn" zaostrza prawo Boze naturalne 
alba pozytywne (c. 10, 17). Nowe prawo maze sprawie, ;:'" akt 
dawniej wazny, jest dziS pozbawiony skutk6w prawnych. Zmia
lla ta atoli nie moze odnosic si~ do takich czyn6w, ktorych ja-
kosc zawisla jest od prawa BOZE:go, np. malZenstwo zaw'arte 
w·edle ustaw dawniejszych nie moze byc uznane za"" nieistniej,q
ce wedle ustaw obecnie wydany,ch, nie mO'zna mu tez odm6wlc 
skutk6w, zwiqzanych z prawem malZenskim. Prawa pozniejsze 
maze naklladac kary za prz~kroczenie prawa dawniejszego, wy
danego bez sankcji karnej (c. 2222); maze tez inne skutki przy
pisac aktom davv-niejszym, np. postanowic, ze ktos jest irregula
ris za czyny, ktore wedle prawa pierwotnego takich skutkow 
nje- mialy. 

Do z a c h' a w y wan i a praw koscielnych a bow i ,,_ 
7 ani Bq d, kt6rzy zostali wainie 0 c h y z c zen i, doszli_ 
do uzywania rozumu i ukonczyli 7 lat zycia, a ile prawodawca 
w jakims wypadku inaczej nie postanawia (c. 12, 87, 682). I tak 
do formy za,wierania malZenstw'a nie Sq obowiqzani ochrzczeni

t 

nalez"cy do innych wyznan chrzescijanskich, nie zas do wyzna
nia katolickiego (c. 1099); obowi"zek rocznej spowiedzi i Komu
nU sw. obejmuje wszystkich, ktorzy majq uzywanie rozumu

t 
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tez wzgl"du na osi'l@1i~ty wiek (c. 854, 859, 906, 940, 2230); 
zaehowania scislego postu z"da prawodawea od tyeh, ktorzy 
ukonezyli 21 lat (c. 1254). 

Do zachowania praw powszechnych obowiqzani Sq wszysc~-! 
dla ktoryeh jest wydane, bez wzgl"du na terytorium (c. 11); 
pmwom p:artykularnym, danym dla jakiegos terytorium, S'l 
poddarui ty lko ci, ktor!Zy maj'l tam zamieszkanie wlaseiwe lub 
niestale (do~icilium vel quasi domicilium) i faktyeznie tam 

przebywaj'l. 
Pod r 0 z n i nie S'l zwi'lzani prawem partykularny::n 

swego terytorium, ani prawem partykularnym tego miejsea, na 
kt6rym w danej ehwili przebywaj'l, z wyj'ltkiem tyeh przepi
sow prawnych, ktore odnosz'l si" do utrzymania porz'ldku pu
blicznego, alba okreslaj'l formalnosei aktow np. zawieranie 
kontraktow; powinni natomiast zaehowae prawa partykularne 
swego terytorium wtedy, gdy ieh przekroezenie moze spowo-. 
dowae szkod" na tymze terytorium, alba gdy S'l osobiste, jaki
mi S'l '"p. prawa zakonne; podlegaj'l rowniez prawom pow-, 
szechnym, chociazby na terytorium opuszczonym nie 'obowiq-
zywaly (c. 1566; 804, 927). Z reguly nikt nie moze bye karany 
za przekroczenie prawa poza granicami swego terytorium. 
Extra teritorium ius dicenti non p'aretur impune c. 2 de Canst. 
J, 2. 

W 10 e z " g i, tulaeze (vagi) S'l ohowi'lzani do przestrzega
nia praw tak powszeehnyeh jak i partykularnych tego miejsea, 
gdzie przebywaj'l (c. 14). 

Kazde prawo obowi'lzuje do posluszenstwa tyeh, dla ktorych 
z"stalo wydane. Prawo wiqi;e podwladnyeh w porz'ldku moral
nym, nakazuj'le alba zakazuj'le pewnych ezynnosei. 

Niekiedy prawodawca nie zabrania pewnyeh ezynnosci, ale 
i nie nakazuje- akt6w im przeciwnych; 'zostawia swobod~ dziala
nia i rownoezesnie zobowi'lzuje wszystkich innyeh do jej usza
nowania. Wprawdzie prawodawea wskazuje kierunek dzialania, 
Jednak nie zabrania' aktow przeciwnyeh· (lex 'permissiva), np. 
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:zawarCle powt6rnie maizenstwa po smierci pierwszego wspoi

malzonka (c. 1142). 

Ustawodawea niekiedy juz z gory p 0 z b a w i a pew"e 
akty mac y p raw n e L kt6ra im przysluguje z prawa 
naturalnego. Uniewaznienie takie moze bye dakanane posr~

dnio lub bezposrednio, tj. ze samo prawo alba odmawia danej. 
csobie kwalifikaeji do pewnego dZlalania (lex inhabilitans), alba 
wprowadza jak'lS form~, wedlug ktorej akt ma bye dokonar.y 
1 skora forma zostanie pomini~ta, tylTI samym czynnosc jest 
niewazna (lex irritans). Pierwsze udnosi si~ do as6b, kt6re pra
wo czyni niezdalnymi do dziaiania i akt dlatega jest niewazny, 
ze dokonuje go dana osaba, np. nie maze waznie zawrzec mai
iefutwa, kto zlozyl sluby uroezyste w zakonie, lub przyj'll 
swi"eenia kaplanskie (c. 154, 172, 568, 581, 1064 nast.). Drugie 
prawo (irritans) natomiast sprawia, ze akt jest niewazny be~ 
wzgl~du na to, kto go spelnia, dlatego ze jego jakose nie zale
zy od osoby dzialaj'lcej leez od formy (c. 1530). 

Czynnosci, spelniane wbrew p'rzepisom prawa kananicznega, 
tylko w6wczas Sq niewaine, gdy pra\vo wyraznie tak posta
nawia (c. 1530), alba gdy ustawa przepisuje konieczne warun
ki (c. 1074 § 1). Nalezy tedy rozroznic z a k a z spelniania 
pevmyeh ezynnosci od ieh u n i e Vl a Z n i e n i a, np. kan. 
1639 zabrania w swi"ta uroezyste spelniania ezynnosci s'l:Jo
wyeh, 0 ile jednak ktos ieh dok'onuje, s'l one wazne, dlatego, 
·;.e ten kanon nie jest opatrzoay klauzulq uniewazniaj'l"q 
(e. 11'). 

1) W pra;'ie ki:moniezuym nire zo~tala przyj~ta zasada, zc k-lz
dy akt. dokonany wbre'VIT przepisom prawnym, je'st .aiewazllY: -Akty 
takie lliekiedy 84 nicwazJle, invalidi, niekiedy zas 8ft wazne, Ieez 
niedozwolone, vaIide sed illicite facti, ·s'tnsownie do· t.ego, cz.y opa
trzone sq. sanJkcj4 uniewwiniaj-tlc.[t, lezy t.ylkQ Sft zaka!1Al.ne, 'nIP. mal
zenst.wo za",varte; mhno pr·zeszkody wzbn:miaj&cej jest waine vali
dum, Iecz niegod'ziwe (c. 1058). 
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Chociaz ktos nie rna "lLpelnej s w 0 bod y przy dokon:- ~ 
'\vaniu pewnych czynnosci, mimo to majq' one mac prawnq, 
o ile prawo inaczej nie postanawia (c. 572, 1087). Zwierzchnik 
l:oscielny moze je rozwiqzac na prosb~ stron (actus rescindi'
biles), jezeli np. ktos pod wplywem przymusu zlozyl przysi~g~ 
dla siebie niekQrzystnq, jest ona wazna, prze!ozony jednak ma
ze od niej uwolnie (c. 103 § 2, 1317, 1684). 

J ezeli prawo papieskie w jakiejs prowincji koscielnej n; e 
o d pow i a d a miejscowym stosunkom, zbyt trudne jest do 
wykonania lub nawet ujemne sprowadza sl$.utki, mogq biskt·
pi odniesc si~ do papieza z prosbq 0 jego z m ian ~ alba a --::a
I.vieszenie na jakis czas. Prosta ta nazy'Wa si~ remonstratio Iub 
suplicatio. Dop6ki biskupi nie otrzymaj,! odpowiedzi, wyko
nanie prawa rna bye w zawieszeniu '). W w '! t P 1 i w o
sci a c h p raw nyc h (in dubio iuris) ustawa n i e 0 b '1-

wi q z u j e, chociaiby nawet obejmowala prawa irritantes et 
mhabilitantes. W'!tJpliwe prawo nie moze nakladae ci~zar6w lla 

waln,! wol~ czlowieka: Dubia lex nulla lex. W w'!tpliwosciach 
fa k t Y c z nyc h ordynariusz moze dyspensowae, gdy idzie 
o wypadki, w kt6rych papiez moze i zwyczajnie udziela dy
spensy (c. 15). 

W '! t pI i w 0 s cpr awn a wtedy rna miejsce, gdy jest 
niepeV\Tnym, czy prawo, 0 k~orYln wiem, ze zostalo wydane, 
jeszcze istnieje, czy tez mocq zwyezaju zostalo zniesione, alba 

ezy si~ odnosi do tych wypadk6w. W'!tpliwose fa k t y c z n a 
wtedy powstaje, gdy np. nie mam pewnosci co do wlasciwosCl 
danych rzeczy, np. czy ten pokafln jest mi~semj czy ten chlc;b . 

Iest pszenny, albo ezy udzielilem absolucji penitentowi. 0 ile 

1.) Ale k s a'n d e-r III uSl)okaja arcybi:skThpa Rawenny, kt.6ry 
mial tru.dnoSci w egzekucji prawa- P3Ipieski,ego, B. 5; De rescrip: 
I 3: : .. per litteras tuas, quare adimplere non possis. rationabilmn 
causam praetendas. Quia patienter sustinebimus, si non fecer.is~ 
quod prava nobis fuerit insinuatiolle suggestum. 
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natomiast jakas w'!tJpliwose dotyczy prawa BOiego, nie mozna 
wtedy udzielic dyspensy; dop6ki up. nie zostanie rozwi'!zana 
w'!tpliwose, czy dany chleb jest pszeniczny, dot'l;d nie moze on 
bye materiq Eucharystii; nie mozna zawierac malzenstwa, gdy 

jest w'!tpliwosc, ze ktos jest spokrewniony w prostej linii 
(c. 1076 § 3). 

Z ad nan i e w i ado m 0 s e, bez wzgl~du na to, czy jest 
zawiniona czy niezawiniona, me usprawiedliwia, gdy idzie 
o prawa, irritantes lub inhabilitantes, 0 ile prawodawca wv
;aznie inaczej nie postanawia. Niewiadomosc prawa nie Ino~e 
.5'prawic, by ten akt,' ktory prawo uznaje za niewazny, nie 'by1 

takim, albo by osoba, kt6ra jest niezdolna do spelniania pe;"
,:1ych czynnosci, staJa si~ zdolnCl. ChDciaz ktos nie ¥lie, ze ta 
osoba z kto"'q zawiera malzen8two jest jego krewn,! w drugiro 
stopniu, ten jednak zwi'!zek jest niewainy (c. 1076). Kto np, 
odpadl od Kosciola katolickiego, albo dopusci! si~ zab6jstw'1, 
staJ~ Sl~ lrregularis, chociaz nie wie 0 istnieniu takiego prawa 
(c. 985, 988, 1082). 

~oniewaz po oglo'Szeniu prawa przypuszcza si~) ze znajq je 
wszyscy, z tej tez przyczyny poddani odpowiedzialni Sq za je
go nast~pstwa (c. 16); w niekt6rych jednak wypadkach wy
raZUle domaga si~ prawodawca znajomosci ustawy tak iz kto 
jej nie pozna!, nie sciqga.:ria siebie skutk6w, jakie on~ spra
wadza. G!6wnie rna to rniejsce, gdy idzie 0 kary duchowe, 
gdyz tu potrzebna jest nie tylko swiadamosc ale i Z!y za,midr 
(c. 2229, 2242). 

Niekiedy z wainych powod6w l'!czy prawodawca skutki 
prawne z pewnymi faktami, kt6re w danych okolicznosciaeh 
nie mialy miejsca. Jest to tzw. fictio iuris, ktorq stosowac mo
zna w wYlPadkach wskazanych przez prawo, np. malZeristwo 
uwaznione moc,! sanacji, rna te same skutki, jakby od POCZ'l;t~ 
ku bylo waZne. (c. 1138),. syn, legitymowany przez nast~pne 
lflal.ienstwo rodzic6w, zrownany jest co do skutk6w kanoni
cznych z urodzonym z prawego malZenstwa (c. 1117). 

PIIl\lJO 1\1111. _ 6 
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Prawo, kta.rego celem jest usuni~cie n i e b e z pie c z e ii

s twa 0 g 6 1 neg 0, obowiqzuje, chociazby to niebezpieczen
stwo w danym wypadku nie grozilo, praesumptio periculi g~

neraIis - np. nie walno czytac ksiqiki zakazanej, chociazby 

ala jakiej.s osoby nie byla ana gorszqca.ani niebezpieczna (c. 21, 

1396, 1405). 
Niekiedy prawodawca ze zbiegu pewnych okolicznosci wy

urowadza w~ioski, kt6rym nadajR charakter prawa. Poniewaz 
;/odstawq danego nakazu lub zakazu jest jakis fakt, przeto ~,a
kie -praWD tak dlugo obowiqzuje, dop6ki .llie zm:tanie stwie:--

dz.o~e ze albo sam fakt nie jest uzasadniony, albo ze w dany:m 
wypa~ku wnioski Sq falszywe, leges fundatae in praesumptione. 

Dop6ki przeto nie zQstanie wykazane przeciwienstwo, nale?:y 
np. uwazac dziecko za prawowite, skoro rod~ice zawarli praw
ne malzenstwo (c. 1115) a chrzest wqtpliwy za wazny (c. 10i 1, 

1070). 
T i u m a ,c z ·e n i € jest to u jaw 11 i. e n i e rzeczywl

::::tej tresci prawa wedlug my s Ii i intencji p r a ~ 0 ~ a.w
e y. W scislyrn znaczeniu tlumaczenie jest to w Y J a sn 1~
n i e t r e § c i w q tp I i w e j i niejasnej osnowy Jakle

gas prawa, w szerszym znaczenill jest to w Y j as n i e n ~ ~ 
8. 1 6 w prawa przez inne wyrazenia wl~cej pewne i latwleJ. 
zrozurniale. Tlumaczenie jest potrojne: a) aut e n t y c z n e, 
ktore podaje wlasciwq tresc prawa i dlatego rna takq powag~, 
Jakq ma sarno prawo, b) z w y C 7 a j 0 w e, powstale na po~
ftawie praktyki wiernych (usualis), c) n auk 0 w e (doctn
nalis), jakie podajq kanonisci i prawnicy na podstawie regu! 

prawnych; ma on~ tak'l wartosc, jakq majq motywy, na ktc
Tych si~ opiera. Tlurnaczenie autentyczne rnoze bye: 0 g a I
n e lub par t y k u I a r n e, dane bqdz w formie prawa dla 

wszystkich podwladnych, bqdz w formie wyroku sqdowego 
lub reskryptu w jakiejs sprawie partykularnej. To ostatnie do
iyczy tylko tych osob, dla ktorychzostalo wydane. 
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Autentycznie in t e rp r e tu j e prawo· sam us taw 0-

d -a w c a, ,jego nast~pca, wyzszy -zwierzchnik, a nadto ten, kto 
otrzymal o'Sobne upowazmenie. Unde ius prodiit interpret9.~.Q 
quoque procedit, c. 31, De sent. V, 39. Pap i e z tlurnaczy 
prawa swoje, wszystkich poprzednich papiezy, soborow I'')
wszechnych i wszystkich niZszych prawodawcow np. biskupo,." 
syriod6w, jest on tez autentycznym tlumaczern prawa Bozego. 
lak naturalnego jak pozytywnego. B i sku p tlumaczy pra
wa swoje iswoich poprzednikow, wydane bqdz na synodzie, 
bqdz poza synodem, natomiast patriarcha i metropolita nie rria~ 
.Iq wladzy tlumaczenia praw wydanych na synodzie prowincjj. 
K a pit u I y g en era I n e zaJmnne oraz najw,yzsl prze
.lozeni zakonow kleryckich wyj~tych wyjasniajq autentyczllle 
swoje prawa. Stosowanie prawa do poszczegolnych wypadkow 
nalezy do s ~ d z i ego, 0 ile tedy z urz<;du wyda orzecze
nie, p.rzem,awia 'Za nhn przYPusziCzenie, ze odpowiada mysli 
danego prawa, czyJi ze jest wyrazem woli prawodawcy 
(c. 1868) i z tego tytulu strony wmny mu si~ poddae. 

Dla autentycznego tlumaczenia uchwal soboru trydenckiego 
~tworzyl Pius IV osobnq kongregacj~ (const. Alias nos, 1564), 
Benedykt XV zas powolal do zycia komisj~, by abjasniala kc
deks (motu propr. Cum iuris, 15 wrzesnia 1917). 

Jezeli prawodawca przy pomocy odpowiednich wyrazen 
dobitniej uwydatnia trese prawa, zwiemy to declaratio legis. 

Nie jest to w scislym znaczeniu tlumaczenie prawa, lecz racz~:j 
dokladniejsze w y j as n i e n i e. Tlumaczenie nadaje poje

dynczym wyrazom prawn szersze poj~cie, albo je sdesnia co 
pewnej tylko kategorii przedmiotow, przez co trese prawa alba 
obejmuje szeroki zakres spraw, .albo .tez scisle okreslony. 
i ograniczony. W pierwszym wypadku rna miejsce tzw. inter
pretatio e-xtellsiva, w drugim zas restrictiva. In t e t p r (?

t -a c j a s z e r s z a priekracza zakres znaczenia i pOlt:;cia -da
nych slow i rozciqga postanowieriie prawa do wypadkow podob
nych, interpretacja zas sci e s n i a j- q c -a ogranicza doslo\<\/-



ne znaczenie, wyjmuje bowiem -pewne wypadki, ktOre fakt:/
l'znie mieszczq si~ w danym poj~iu. Chociaz takie Humacze
hie jest poniek,!d odchyleniem od doslownego brzmienia wyra-
1.6w, hie' narUsza jednak istoty danego prawa, gdyz odpowiada 

mysli pr"wodawcy. 
T!umaczenie n auk 0 w e prawa podajq kanonisci i UC~e

ni prawnicy, rna ono tak,! powag~, jak,! maj,! dowody, na ktG
,-ych si~ opieraj,!. 

Tekst pra\va nalezy rozumiec w b r z m i e n i U d c-

o low n y m wedIe calego kontekstu. W w'!tpliwosciach nc
lezy odwolac si~ do m i e j S coo d 0 b nyc h w kodeksi,·, 
trzeba tez wziq,c pod rozwag~ eel ustawy, okolicznosci jej wy
dania i mysl prawodawcy. Nalezy tlumaczye sci s I e prawo 
karne i te ustawy, kt6re S,! wyj'!tkiem od praw og6lnych acbo 
kr~puj'l swobcd~ dzialania (c. 18, 19, 2332). Jezeli w jakiejs 
sprawie nie rna wyraznego przepisu, wtedy moina utworzyc 
norm~ post~powania na poC\stawie praw, wydanych w po
dobnych wypadkach, mozna j'l tez wyprowadzic z og61-
nych prawidel, lub wreszcie powolac si~ na post~powanie kur'ii 
fzymskiej(c. 20). 

R6wniez nauka oparta na p;- a k t Y c e stworzyla pewne 
normy, ktore Sq srodkiem pomocniczym do wyjasnienia slow' 
j tekstuustaw. Wobec tego, ze wiele z tychnorm 'sankcjono
wal najwyzszy prawodawca w ustawodawstwie dotychczas,)
wym, otrzymaly one przez to charakter regul. 

Przed wyjasni€'I1iem Tzeczowym rralezy naprz6d ustalic 
z n a c zen i e po~edynczych s 1 6 '!", niekiedy bowiem 
siowa maj,! podw6jne znaczenie tzw, naturalne i cywilne czyli 
prawne. Pierwsze wYlPlywa jakoby z natury danego wyrazu. 
przeto og6lnie jest przyj~e w spoleczenstwie, drugie pOWlsta-
10 :rr.OCq fikcji prawnej z powodu pewnego podobienstwa ze 
znaczeniem naturalny,m. Prawo kanoniczne, jak kazda nauka,
rna tez swojq termjnologi~, w zakresie kanonistyki pewne po-

_'. j~cia s,! poniek,!d namralnymi. 
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Pojedyncze wyrazenia niekiedy majq szersze znaczenie, 
anizeli w uzyciu po\vsze.chnym np. rodzice, parentes, oznacza: 
ojca, matk~, dziadka i babke; (c. 542), wnuk przeto jest synem. 

N alezy nastEjpnie zwr6cie uwage; na c z a s i m i e j see 
pow s tan;' a d"nej ustawy, gdyz te same wyrazenia w roz
maitych epokach i miejscowosciach majq niekiedy rozne zna",,: 
ezenie, np. parafia oznacza niekiedy diecezJE!;, a diecezja para
fi~, dlatego wyjasnienie wyr"z6w winno poprzedzic tluma
czenie rzeczowe. Celem uchylenia wqtpliwGsci co do znacze
nia p0jedynczych wyrazen, niekiedy sam prawodawca daje 
okrdJenie prawnych poj~c. Papieze, tw6I'cy autentycznych 
zbiCTOW prawa: Grzegorz IX, Bonifacy VIII, Klemens V, pod 
osobnq ntbrykq "De verborum significatione", umiescili zasa.,., 
dy tlumaczenia praw. R6wniez tw6rca nowego kodeksu w wie
lu kanonach um~escil wyjasnienie, W jakim znaczeniu nalezy 
brae bqdz (pojedyncze wyraZenia, bqdZ poj<icia. Gdy idzie 
D prawo kodeksu, nie nalezy Ddst~powae od terminologii tam 
podanej (c. 7, 80, 105, 145,147, 193, 215, 391, 445,451, 479,488, 

702,707 727,893,949-950). 

Pl~zYI=uszczenie przemawia za tYln, ze prawod?-wca uzywa 
wyr;azen we wlasc1wym znaczeniu, 0 He wyraznie inaczej nie 
postanaw.a (c. 2. D. 4; c. 7. De rescript, I 3, in VI). 0 ile siowa 
Sq jasne tak, ze nie budz,! zadnych wqtpliwosci, nalezy je brae 
w znaczeniu doslownym: Verba clara non admittunt inte1'pre~ 
tatiOonem neque volunt",tis coniectur;lm (c. 7. De privil. V 33). 
SIt,-v, a, ¥.tcle cgdnie ees pos1anaw:iajq, tak nalezy ro:zumiec 
i samowolnie nie mozna czyn~c zadnych zastrzezen, 0 He jakas 
osc1:na ustawa inaczej nle :postanawia: Verba generalia, gene
>aliter sunt intelligenda. Ubi lex non distinguit, neque nos di
stinguere debemus. Generi per speciem derogatur. (R. J. 34 in 
VI; c. 22. De elect. I 6 in VI; c. 22. De privil. V 33). Og61ne 
wyrazenie bez 'ograni-czen obejmuje wszystkie osoby luib rze
czy, tyczqce si<i da'llego przedmiotu: Indefinita lo~utio aequi-
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pollet universali (c. 1. D. 19), np_ si quis, oznacza rodzaj m~

ski i zenski. 
. Kazdy wyraz w k.odeksie rna swoje znaczenie, prawodawca 

bowiem. zbytecznych,- bezcelowych slow nie umieszcza (c. 10. 
De privi!. V 7 in VI. Cum verba aliquid operari debeant; c, L 

D.19) 

W kcdeksie wielokrotnie to sarno wyrai:enie rna rozne zna-, 

czenie np. ecelesia (1161, 1498), officium (145, 1268, 1393 §2, 

1665 § 2, 1664), censura (1385, 2241), conditio (c. 1092, 1533). 

W takich wypadkach nie nalezy zwracae uwagi na jednolite 
brzmienie wyraz6w, lecz na ich trese, jakq prawodawca chcial 
przEz nie dbjawic: Scire leges non hoc est verba earum tenere
sed vim ac potestatem (1. 16. D. de legib. I 3). 

Jezeli sam prawodawca podaje cel jakiejs ustawy, alba jesli 
z gory postanawia, jak naJ.ezy i'l TOZUm<iee, objawilOna w ten 
cposob wola prawodawcy ma bye podstaw'l tlumaczenia. eel 
ustawy miesoi si~ _niekiedy w p 1 zed mow i e, niekierly 
znowu napisy pojedynczych rozdzialow zawieraj'l jej prz-2d
miot. Nalez'l tu takZe tzw. rub r y k i w prawie dekreta-
16vl oraz w kodeksie. 

Na pcdstawie c z ~ §. c i jakiejs ustawy nie mozna wy-c 
prcwadzac wniosk6w og6lnych ani tez orzekac 0 postano~ie
niach w calosci zawartych (i. 24. D. de leg. I 3). Incivile est, 
lJisi tota l',ege pIXlsp,ecta, una aliqua particula eius proposita 
iudicare vel respondeJ'le. 

KaDon 19 kcdeksu' }:cstanawia, ze scisle nalezy. Humaczyc 
prawo karne bez wzgl~du na to, czy dotyczy kar duchownych 
czy wlasciwych, czy tez srodk6w karnych. 

(R. J. 15 in VI) Odia restringi et favores convenit ampliari. 
In poenis benignior est inte,rpretatio facienda. Skoro tedy usta
wa naznacza kar€2 za wystwek, nie mozna jej stoSQwac, jesli 
mialo miejsce tylko usilowanie alba gdy wyst~pek zostal uda
r€-mniony (c. 2212). 
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Poznanie pow a d 6 w (mtio legis), ktore wplyn~ly na 
1.vydanie jakiegos prawa, prowadzi takze do zrozumienia roysli 
prawodawcy. W tlumaczeniu nalezy uwzgl¢nie motywy, ktore 
sklonily prawodawc~ do wydania danego prawa. Interpretati(} 
potius menti quam verbis legis conveniri debet. 

o He jakies prawo jest niejasne, wowczas na podstawie 
analogii z innym prawem, ktorego ratio jest widocznq, maina 
wydobye jego trese. Ubi eadem est raitio, ibi eadem debet esse 
IUriS tiispositio. De similibus idem est iudicium (c. 3. De COllist. 

I 2; c. 2. De trans!. I 7). 
Nickiedy sam prawodawca za pomoc,! odpowiednich klau

zul juz z gory wskazuje, ze dany kanon stosownie do okolicz
nosci moze miec wiE;:cej lub mnie] szerokie znaczenie. Klauzu...: 
1e takie "l np.: nisi ex rei natu:~a vel sermonis conte;xtu aliud 
appareat (c_ 7); nisi aliud ex natura vei vel ex cont'extu verbo
lum eruatur (c. 950); nisi aliud ex rerum natura 8\Ut ex iure 
constet (c 201 § 3). 

Niekiedy atoli tak scisly mi"dzy sprawami zachodzi zwi,!
zek, ie postano\'Cien;e, wydane w jednej, bezposrednio doty
ezy drugiej. W tych wypadkach ratio legis jakob", z natury 
&amej rzeczy stosu.ie si~ do jednej i do drugiej cz~sci .. Ma to 
miejsce: in correlativis: co jest zabronione iorne, tego nie wo
Ina czynie i m~zowi (c. 1111); skoro nie w01no rzeczy kosciel
nych sprzedawae bez prawnych formalnosci, tym samym ni·" 
wolno i kupowae (c. 727, J530); in c(mncxis: gdy jedno nie ma
ze istoiee bez dr"giego, np. kto delegowany jest do sporz'l
dzenja precE-su, l1}oze swiadkow zmusic do jawienia si~ i do 
skl:adania zeznan (c. 1607, 1755); in aequiparatis: kto maze bye 
wybrany na beneficjum koscielne, maze bye takZe prezento
wany (c 1452); in c()ntentis: jesli jedno rniesci si~ w drugim, 
np_ kary na heretyk6w dosi~gaj,! i apostatow (c. 2314). 

Wykonanie prawa w calej rozci'lglosci jest niekiedy zbyt 
uci'lzli\'Ce, a niekieoy na\'Cet moze bye pol'lczone ze szkod". 
o iJe tedy zachodza takie nad"wyczajne okolicznosci, przy-



88 

puszczac nalezy, ze prawodawca nie chcial zobowiqzac do. jego 
spelnienia. W takim wypadku idzie raczej 0 tluimaczenie mysli 
prawodawcy, aniZeli litery prawa. Takie tlrumaczenie- prawa, 
ktore uwzgl~dnia WlSzystkie okolicznosei, utrudniaj'lce jego 
wykonanie, nazywa si~ e p ike j a (aequitas), np. mimo 

zakazu noszenia broni palnej, mog~ siE; ni,! poslugiwac, 
skoro wiem, ze w drodze b~E; napadniE;ty przez dzikie zwie

rz~taJ a nie mam innego sposobu ku wlasnej obronie. 

Kodeks wielokrotnie kaze rozstrzygac sprawy i dawac za
rzq.dzenie z zachowaniem slusznosci naturalnej i roztropnie, 
w tym celu uzywa takich zwrot6w: aequitate naturali, cano~i
ca, serva!a (c. 92, 144, 1033, 1929., 1954, 2218, 2222), zwroty 
takie s'l rownoznaczne z takimi np. prudenti judiciS, arbitrio 
relinquitur, poenas intra aequas terminos moderari (c. 2224, 

2193); quo meliore modo fieri potest (c. 2241, 2303); commitu;

prudE'niioe ac conyenientiae judicis, paterne (c. 2158, 2160). 

J ezfeli prawodawca inaczej nie stanowi, nalezy przyj'lc to 

t!umaczenie, ktore jest wiE;cej dla stron korzystne. Lagodniej
SZq' form~ mo~na takze w6wczas stosQwac, gdy w wykladzie 
istnie.i4 rozne zdania, alba gdy norm~ prawnq rna si~ utwo-
rzyc na podstawie analogii. \ 

Pra" 0 moze z n i € S C ten, kto je wydal, jego nastE;pca 
~ wyzszy zwierz,chnik. Prawo, p6zniej wydane, znosi poprze
dnie, jesli prawodawca wyraznie tak postanawia, a~bo gdy no

we je;:;t wprosL. ~""rzeciwne paprzedniemu lub tez gdy prawo
dawca w danej sprawie zu:r;elnie inne oglasza zarz,!dzenia. 
Prawo pozniejsze powszechne odwoluje prawo poprzednie 
powszechne, nie odnosi siE; jednak do ustaw partykularnych, 
wydanych dla pewnych miejsc lub osob, chyba ze w tym 
wzgl~dzie ITa osahn,! klaruzul~ (c. 22). Prawo gas n i e 
(cessat ah inti'inseco), jesli cel, dla ktorego zostalo wydane, 
przestal istniec. Ilekroc zachodzi w'!tpliwosc,czy prawo do
tychczasowe zostalo odwolane, czy nie, przypuszczenie pra-
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wne przell1awia za tYill, ze prawo istnieje nadal i pozniejsze 
nalezy godzic z poprzednim (c. 23). 

Zupdne zniesienie prawa istniejqcego przez wlasciwego 
2.wieTlchnllia IT{}c'I {}so'bnego aktu,nazywa siE; abrogafio, cz~
sciowe odwolanie derogatio, uzupemienie _istniejqcego subro
gatio, 0 ile prawo pozniejsze jest w\prost przeciwne poprze-_ 
dniemu, rna miejs-ce ob-rogatio. Wyrazne zniesienie prawa na
stE;puje moc,! osobnej klauzuli, np. contrariis quibuscunque 
non ohstantibus. 

Kodeks zniesienie prawa okresla takimi slowarni: abrogare 
(c. 410, 489, 1040, 1359); obrogare (c. 22, 2226), revocare (c. 60, 
71); tollere legum .0c. 22~6). R6wniez zrwyczaj pYlzeciwny znosi 
przEciwne sobie prawo pisane (c. 27). 

20. PRA WO NATURALNE 

PrdWO naturalne jest w I a sci W 0 sci q nat u r y-
1 u d z k i e j. 3wiadomosc prawa naturalnego pop r z e
d z a u czlowieka wszelkie p 0 z nan i e, nabyte b,!dz 
drog,! <lauki, b'l;dz doswladczenia. Nalezy iu np .. wiadomosc 
o istocie malzenstwa, wychowaniu d-zieci, dotrzymaniu umo
wy, umiejE;tnosc odr6zniania zlego od dobrego. Prawo to ob
jawia si~ w giosie sumienia. Swiad~zy 0 n:im Objawienie, oraz 
filozofia nawet poganska. 3w. Pawel mowi; Bo gdy poganie, 
ktorzy nie m~jq zakonu, z przyrodzenia czyniq . to, co zakon 
ma,-taC;}'-"zakonu niemajqt::y sam-i-sobie s~--zakonem; kt6rz,y O-ka
zujq dzielo zakonu, napisane na sercach swoich, gdy im su
mieni'e ich swi"dectwo daje i mysli mi'ldzy sob" rozne, alho 
ich oskarZaj,!ce, albo tez wymawiaj'lce (Rzym. 2, 14). Prawu te
mli poddany jest kazdy ozlo.wiek i cale spoleczenstwa, przeto 
jest onG FqO,taW'l wszeJakiego prawa tak koscielnego jak 
i swieckiego i obejrnruje w r6w·nej mierze zwierzchnik6w 
i podwladnych. Poniewaz prawo naturalne jest n i ez m i e rr
n e, ni~ rna wi~c oden dyspensy. Ze wzgl~u na to, ze prawo 
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naturalne jest zbyt og61ne prawodawey okreslaj'l doldadnie 
jego vcymoiii stosownie do jakosci sprawy i danych okoliez~ 
nosei. Czyni to takZe tw6rea nowego kodeksu, kt6ry nie ty lko 
st¥. i€-rdza jego jstnitnie, i kaze si~ -do ni:ego stosowac. Wszel-

'kie prawo ludzkie ma bye podporz'ldkowane prawu natural
nemu, jako prawu wyzszemu (e. 27, 1068, 1499, 1139, 1513, 1509., 
1529, 1926, 1935). 

Frawodawca rzymski odwofuj\~ si~ r6wniez na prawo natu
ralne iure naturae aeqvum est nemine~ cum alterins detri..
mentoetin-iuriafieri locupletiorem. 1.206 D. R. J. 50, 17. 

2l. PRA WO PRZEKAZANE 

Prawo pr-zekazane wy-dane zostaio i ustnie ogloszone przez 
prawodawcow w pierWiszych wiekach chrzescijanstwa, a prze
chowane przez wiarogodnyeh swiadk6w i praktyk~ wiernych. 
Prawo to nazywa siti takze pod ani em u s t n y~, czy
li t r ;;. dye j q, ius traditum. Nazywa si~ prawem niepisa
nym, l.:cniewaz praw-cdaw·ea, wydajqc je, nie ujql go w fOf'm~ 
piETr.a. Tradycja cJ:ejmuje nie tylko trese prawa ale i swia
dectwo 0 Dim przechowane, kt6re ma charakter formy w pra-. , 
wie pisanym. Tradycj,! pod wzgl~dem materialnym s,! dogma
ty, obrz,dy i wszelkle prawa nam przekazane (traditio mate
rialis) , pod wzgl~em zas formalnym s,! to wszystikie srodki, 
kt6re j,! przekazywaiy (traditio formalis). 

Tradycja jest b 0 s k a i Iud z k a. Przedmiotem 
pierwszej Sq przepisy, wydane przez Chrys-tusa Pana lub przez 
Apostol6w ped natchnieniem Ducha Sw.; druga obejmuje pra
wa, c·gloszone przez Apostol6w jako przelozonych koscioi6w, 
lub przez ieh bezposrednich nast~pc6w. Z jednej i dcugiej tra-

1) C 1 c e r 0, De legibus
J 

II c. 4, I L. 1. D. De iustitia et 
iure r 1. Sw. Am b r 0 i y, Ji1b. V ep. 41: Ea lex non scribitur; sed 
innascituf nee aliqua percu)itur lecfione, sed profluo quodaul na_ 
turae Fonte in sing-nlis exprimitur. '" 
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dycji bierze pocz'Itek wiele obowi,!zuj,!cych dzis przepis6.w, 
na nie tez odwolywali si~ zwierzchnicy Kosciola w ciqgu Wle
k6w przy rozstrzyganiu r6znych spraw. Nalez'l tu np. zegna
nie si~} swi~cenie nirozieli, liczne obrz~dy przy o.~praW1a~n~. 
Iviszy sw. i sprawowaniu sakrament6w, cz~s~ ob~a~zo:v. Paplez 
Stefan <1 (254 - 257), opieraj'!c si~ na zasadzle: mhll mnovetur, 
IDSI quod' .traditum est, Tozsttzygn'll kwest;<: waznosci chrZltu, 

udzielonego przez heretyk6w. . 
Zrodlem, z kt6rego Kosci6l czer'[Jie autentyczne wiadomo~ 

sci 0 rravcie pzekazanym, jest nieustanna p r a k t y k a 
w i ern y c h, d z i e 1 a 0 j c 6 w Kosciola i inne d o
k u men t y z czas6w starochrzescijaitsikich, np. symlbole 
wiary, 2lbiory kanon6w, pomniki archea1ogii, ksi~gi liturgicz

ne, pokutne. 
Miano Ojc{w Koscio!a przysluguje tym m~zom z pierw

szych wiek6w Kosciola, kt6rzy slyn~li z gl~okiej wiedzy 
i swietosci zycia. Ci z nich, kt6rzy jak swi<:ci Ignacy, Klemens 
Rzy';ski, Polikarp, byli bezposrednimi uczniami Apostol6w: 
otrzymali nazw~ 0 j c 6 w a p 0 s t 0 I SkI C h. U czem 
owych czas6w, kt6rzy odznaczali si~ wprawdzie gl<:bok'l.nau
k'l i pozostawili liczne dziela, jak Tertuljan, Orlgenes, kto:y:h 
jednak zycie nie mialo cechy swi~tosci, uznanej prZeZ KOSClOl, 

nosz'! tytul pis a r z y Kosciola. 
P6zniejszym uczonym, kt6rzy zaslyn~li z wielkiej, pozo

sta"jcnej w dzdElach vciedzy i swi~tosci jak sw. Tomasz 
z Akwinu (t1274), Franciszek Salezy (t1622), Alfons Llgoun 

(t1787), nadal Kosci61 tytul d 0 k tor 6 w Kosciola. . 
OJ cowie wyjasniajq tez przepisy kanon6v.,r, a· tlum.a?Ze~H~ 

leh tym jest" ainiej8ze, im rrniejszy okres czasu oddzlela lch 
od bcskiego Zalozyciela Kosciola. Na tej podstawle odsyla do 
nich Kosci61 nawet wtedy, gdy idzie 0 autentyczne tlumacz€
nie prawa bc:i:ego. (Trid. SS. IV). Wiele zdan Ojc6w, uffinesz
czonych w zbiorach prawnych 12rywatnych i. autent;vcznych, 
przeszlo do now ego kodeksu. Tak wi~c Ojcowie Kosewla S'l 
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7~lamLnitym :lqcznik~em mi~dzy prawem llowym phecnych cza~. 
,·OW, a praw":,, pierwotnym. Prawodawcy koscielni przyjmuc 
~'l zda,,,a OJ cow do swoich zhiorow praw i nadaj'lim moc p~ac 
,va. ~~OWl'lZUJ'lcego. Pisma wielu Ojcow otrzymuj'l aprobak 
kOSClemq Jako norma prawna np. na synodzie trubanskim (692) 

c. 2, mceJskim II (787); sredniowie.czne papieskie ",bioirY pod
nosz~ d~ g~dnosci prawa powszecbnego zdania Ojcow, a sobOe 
watYKanskr stwlerdza, ze tradycja- przecho\va1a objawieni-e' 
Boze ') 

22. ZWYCZAJ 

Z VtJ Y C z a j jest to p raw 0 n i e pis a n e, w p r o
W a·d zone p r a k t y k '1 wi e ,r nyc h z a z go d 'l 
P r z e.l 0 z on ego, koscielnego. Zwyczaj moie bye poj"ty 
podwoJme: Jako praktyka post"powania, consuetudo facti, albo 
Jako pra.wD zwyczajowe, consuetudo iuns. Praktyka, wytwo~ 
rzona ~zlaianiem wiernych,' jest podstawq prawa zwyczajowe
go, kt"J:€lllU praw.odawc8. udziela swej macy. Oprocz prawa 
zwyczaJuwego kodeks pozwala' 'stosowae si" do przyj"tej 
praktykl w danym spoleczenstwie, ktora nazywa si" mos (c 136 
1067, 1262) albo usus (c, 33 1779 1833 1877 1295) Z' : 

t- - •• ' J,'J , • wyczaJ 
prawnJ J podobnle ]ak prawo pisane, maze bye powszechn v 
lu". partykularny, W stosunku do prawa pisanego zwycz~j 
maze b~r:' z nIm zgodny (secundum ius), alba mu przeciwny 
(contra '~S), albo wreszcie rstniec abok Il'liego (praeter ius). . . :v Kosclele odwolywano si~ na zwyczaj ad czas6w najdaw
~,eJszych. Faktycznie tei rozmaite praktyki, wytwarzaly normy 
:~Osj"~o,,al1la zwlaszcza w tych sprawach, w ktorych brakbv

. JO ~~awa stanowionega, niP. so!bf~r nicejski I ,c. 6 -' 7 ze zw;..: 
czajow ",Yprowadza przywileje Tozmaitych koscio16w. Nie toe 

1) Yat SS. In (0. 3: Pro fide rlivina ct catboliea ea omnia: cre_ 
denda sunt, quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur .. : 
{·t ah EecJesia credenda 'pr~)JJolluntur. 
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ierowano n-atomiast zwycz,aj6w przeciwnych prawu, a -zwi'2rzch
nicy k0scielrii domagali s-i~ bezwzgl~dnie, by prawo stanowio
::le bylo zachowane, Kosci61 zatwierdzal tylko zwyc-zaje, kt6re 
mialy n3. celu wzmoienie -dobra duchowego, potr:;:pial natomiast 
te, kt6re byly przeciwne prawu Bozemu alba mogly -s-powodo
wac rvzluznienie karnosci koscielnej 1}. 

Aby z" yczaj faktyczny magi bye podniesiony do' godnosci 
prawa, nlusi miee te wszystkie warunki, jakie Sq koniec:one do 
powsb.nia prawa pisanego. War u n k i ,do powstania p r a
w a z w y c z a j 0 w'e go S,! nastElpuj'lce: 

1. Zwyczaj musi bye wprowa'Clzony przez s pol e c z noS e1 

ktora jest z dol n a przynajmniej' do otrzymania prawa 
(c, 26), [Jp. diecezja, prowincja, zaJkon, 

2. C z y n nos c i, przez ktore spolecznosc wprowadza ja
k'ls praktyk~, musz'! bye Ii c z n e, pub I i c z n i e spelnia
ne, d 0 b row 0 1 n e, nie zas pod w:plyweln, przymusu Iub 

U"du, jed n 0 1 i t e, spelniane przez wi"ksz,! cz"sl: spole
czenstwa i to p""zez ludzi dojrzalych i swiadomych swych czy
now. 0 He idzie 0 zwyczaj obok ,prawa, spolecznose rna miec 
intencj~ wiProwadzenia nowego prawa przez swe praktyki 
i w ten spos6b uzupelnil: brak prawa stanowionego, 

3. Czynnosci maj,! byl: spelnione jednym ci,!giem bez dlu
giej przerwy mi<)dzy nimi. Przerwa bowiem wstrzymuje bieg 
r:za9U. Rtwniez lrTzerywa si~ bieg czasu, gdy zwierzchnik 
ur err "i ,'r:{}lEczeis~w.o z powodIu takie§O dzia<ania, albo tez 
naloiy kar~ na tych, kt6rzy inaczej post"pujq jak on nakozal. 

1) M i k 0 -1 a,j r· ad Hinkmara (860) c. 3. D. 8. Synod l~c.zycki, 
1523, uSUWa zlwyezaj wzajen1Jnego fJble'wauia sj~ wada.. Vi' UY.OCiZY
stose. ',Viclkaul0eml: Ut consuetudo aquis perfudendi homines' pro
miscui sexus in celebritate paschali, qua diabolus IDultas animas 
mortalium lucrifacere solet propter submersiones aliaque sea-ll
dala Qb id' evenieIttia., penitus abole.atur:- K,s .. Dr .. J an ,V i s 1 i c k i" 
Zwyczaj W pJraw;ie kano-niczu-y'Jl1. LUhldn. 1924. . 
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4. Cz;}'nnosci te winny bye r 0' Z U m n e; to jest, muszq. 
ocJpcwladac celowi Kosciola; nie 'IDOgq bye przeciwnB prawu 
BozeIT1u bqdz naturalnemu, bqaz pozytywnemu, ani naruszac 
d{)brych <Ybyezajow, ani rozrywac karnosci koscielnej; nie mo
g'l tei: miee miejsca w iych wypadkach, w ktoryoh kodeks 

z gory pot~pia przeciwne dziahnie (0: 27 § 2). Wypadki te ozna
cza prawodawca taka. lull podobn,! klauzul'l: reprobata qmwis 
wntraria cansuetudine (c. 5, 343, 409, 460, 818, 1492). 

5. Zwyczaj musi bye za d awn ion y, to jest musi uply
nqe prawem przepisany okres czasu ad weJscia w zycie dan:ej 
praktyki. Miarq czasu jest okres 4,0 lat, nieprzerwany i zu
pelny, te.k gdy idzie 0 zwyczaj przeciwny prawu (contra le
geno), iakD. tez gdy :rr a on wprowadzie Dbok istniejqcego pra
wa inne nowe (pra.eter·legem) (c. 27, 28). Jezeli zas prawo ko
iA:ielne cfatrzone jest klauzul,!, wykluczaj,!c'l przyszle zwy
ezaje, w takim razie skutecznie -moze dzialac jedynie zwyczaf 
!,tuletni alba istniej,!cy od czasow niepami~tnych. 

6,. Zwyczajom faktycznym udziela mocy prawnej ten 
zwierzch!·ikkoscielny, ktory rna wladz~ rZ,!dow bqdz teryto
rialn,!, b'ldz personaln'l. Z god a prawodawcy moze by': 
w y r ~l Z n. a, m. i 1 C Z q C a, lub w ustawie wyrazona-
1 ega 1 n a. Pierwsza wtedy rna miejsce, gdy prawodawca 
wyraznie zatwierdza zwyczaje panuj'!ce; druga, gdy je tole
ruje, chociaz m6gtby obalie; oBtatnia, gdy wyda ustaw~, moc,! 
kt6rej z gory zatwierdza wszystkie zwyczaje, maj'lce wyma
gane przezen warunki. Nie jest konieczna aprobata wyrazna, 
',vystarC'z& mDcz'lca lub legalna. 

Sku t e c z nos e prawn ego zwyczaju polega na tym, ze 
obala an istniej'lce prawa zupelnie lub cz~sciowo, wprowadza 
c;bok 'stniej,!cych nowe i ze jest on najlepszyrn tlumaczem 
pI ave a oboveiqzuj'lcego (c. 29); naklada wreszcie takie same 
obowiqzki i z tq samq odpowiedzialnosci,!, jak praw{) pisane 
ti· pod grzechem lub kaT'!. Kiedy istnieje ad lat stu albo {)d 
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czas6v; niepami~tnych) rna za sobq prawne przypuszcz·eni0 
o udz,elunym przywileju apostolskim (c. 63). 

Prawo zwyczajowe moz-e bye ad w 0' I a n e przez pra
wodawcE:: mocC! prawa pisan-ego, alba tez prz-ez zwyczaj prz~
ciwny. Zwyczaj przeciwny prawu moze zniese prawo obow.''!
zuj'lce, nie "l'rcwadzajqc innego prawa (desuetudo). Prawo 
pisane nie znosi jednak zwyczajow stuletnich ani od cz.9.s6w 
niepami~tnych) je.sli wyraznie 0 nich nie wspomina; prawo 
pcwsz2chne nie usuwa zwyczajow partykularnych. Chc'lc 
zniesc panujqce zwyczaje, wyrazajq papieze SWq wol~ W o.g61-
nych ustawach za pomoc,! odpowiednich klauzul. 

Np. nulla obstante cansuetudine albo quasunque con5,uetu
dine albo quaconque c(msuetudine contararia non obstalnte; 
prawo rna klauzulEi: omnes consuetudines etiam centenarias aut 
immemorabiles, wtedy usuwa wszystkie zwyczaje ~awet stu12t
nie i od czasow niepami~tnych istniej'lce (c. 30). 

Pra.wodawca -przypuszcza, ze zwyczaje powszechne Sq og61-
nie znane, partykularne zas ty}ko w danej miejscowosci. Kto 
odwoluje si~ na prawo zwycz8.jowe partykularne, winie"1 
is t n i e n i e jego u dow 0 dill: e. Zwyczaj bowiem party
kularny jest faktern odosollnionym, a fakt6w nie przyjmuje si~ 
bez d0wodow. Nie wystarcza jednak udowodnienie samego je
go isinienia, Jecz trzeba takze wykazae, ze trwal bez przerwy 
przez czas prawem wymagany; ocenia sam zwierzchnik ko
scielny, czy zwyczaj jest rozu:rnny. Srodkiem dowodowym jest 
np. '.viactectwo przelozonego danej prowincji koscielnej, 
cmtentyczny zbi6r prawa zwyczajowego, zeznania wiarogo
dnych swiadk6w; wyroki sqdowe r6wnobrzmi~ce, pisma os6b 
prywatnych. Swiarlkowie winni stwierdzic, czy czynnosci ta
kie w spoleczenstwie spelniano, ze uplyn,!l czas wymagany 
i ze wierni dzialali swobodnie nie zas pod wplywem przy
musu. 
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23. LICZENIE CZASU 

Wszystkie czynncsci prawne dokonujq si~ w czasie) majq 

pocz'ltek i koniec. Poniewaz okolicznosc czasu niekiedy ,,:ply
wa na \1I1aznosc danych czynnosci, przeto prawodawca kosClel

"y, cdem uchylenia w'!tpliwosci co do ich jakosci, pod~: . 
"zczeg6Iowe normy, wedlng kt6rych nalezy mierzyc dlugosc 

czasu i oznaczac jego granice. 

Co si~ tyczy sposabu liczenia czasu, kodeks obok : a c h u
b nat u r a I n e j wprowadza rachub~ k a non 1 c z n 'I, 
kt~Ta l1iekiedy schodzi si~ z naturaln'l, niekiedy zas znacznie 
r6zni -ie od niej. Miernikiem komputacji naturalnej dla licze
nia goJ;in jest stosrunek danej miejscowosci do pol u d n i k" 
s Ion e c z neg 0, dla lat i miesi"cy jest rachuba kalendarzo
wa. Podobnie i prawDdawca swiecki wprowadzH u nas czas 
prawno-panstwowy obok czasu naturalnego, slonecznego. . 

Wedlug kanonicznej ,achuby dzien sklada sie z 24 godzm, 
ktore nalezy liczyc jednym ci,!giem bez ods~pow od polnoey 
dopolnocy, tydzien z 7 dni, miesi'lc z .30 dni,. rok z 36~ dm. 
W prawnej tedy komlPutacji wszystkie mlesl'lce Slj rowne. 
Czas kanoniczny nalezy stosowae we wszystklch aktach: wcho
dZ'lcych w zakres stosunk6w prawno-koscielnyc,h Z wyJljtkiem 
wypadkow, w ktorych miesi'lc i rok S,! wyrazIlle wskazane, 
w6wczas bowiem nalezy trzymae si" kalendarza (c. 32). 

Od ogolnych prawidel kanonicznych prawodawca stanowi 
!<ilka wyj'!tk6w. Nalez,! tu przepisy prawa hturglcznego, oraz 
lakie sprawy, dla ktorych ustawa W[lrowadza mne normy dZla

lania (c. 31). 
CZa'S nalezy 1 i c z y c f i z Y c z n i e, nie ~as m~ra:nie. 

Nie ffivzna- spelhiac przepisowych czynnosci, jesiI terml~ Je~z~ 
cZe ni~ nadszedl, chociazby brako~alo bardzo malo; rO':~lez. 
!lie reoina przeciqgaE ich' poza okres naznaczony, choclR-z'by 

szlo 0 przekroczenie bardzo malej granicy, 
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CZ:i3 prawny musi bye pel n'y, np. caly dzien, miesiqc, 
Tok, bez wzgl~u na to, czy idzie 0 pocz'!tek okresu czy 0 ko
niec, nie mozna uwazac czE?§ci okresu za c~.ly, np. rozpOCZ'itego 
dnia za caly dzien. Dlatego kodel" oznaeza wymagan'l pelnosc 
czasu za pom,ocq OdpoViTiednich wyrazeii, np. expletum, com· 
pletum tempus. 

Kodek6 rozr6znia czas: c i q g i Y i u Z Y tee z n y, tem
pus continuum et tempus utile. Czas uzyteczny nie plynie dla 
1ego, kto nie wie, ze mu przysluguj,! pewne prawa, albo· z po
wodu Iiieobecnosci nie moze wniesc apelacji przeciw wyroko
wi; czas zas ciljg!y nie zna przeszk6d w swoim biegu (c. 35). 

Poniewaz tem!pus utile zalezy od wielu podmiotowych oko
licznosci, przeto jest wyj'ltkiem od ogolnej zasady ciqglosci 
czasu i dlatego tylko w6wczas morna si~ nan odwo!ae, gdy 
prawo tak stanowi, albo zwierzchnik zarz,!dzi, alba strony: na
wzajem si~ um6wi,!. 

Z prawa tempus utile przysluguje np.: kolegiom 3 miesi'lee 
do dokonania wybor6w (c. 161); dla prowizji kanonicznej 
6 rniesi~cy (c. 155, 458, 1432); db wyborow wikariusza kapi
tulnego 8 dni (c. 432). 

Jest jeszcze rachuha de momento ad momentum i. de die 
ad diem. W pierwszym wypadku bierze si~ w raclmb~ chwil~ 
rozpoc2~cia danej czynnosci, kt6ra si~ konczy w tej' samej 
chwili pc uplywie naznaczonego terminu,np. dnia 3 maj1 
o godz. 10 rano ogloszono interdykt na jeden miesi,!c, okres 
ten konczy si~ dnia 3 czerwca 0 godzinie 10 rano. W drugim 
wypadku nalezy brae pod uwag" tylko dzien rozpocz~tej i do
konanej czynnosci~ me zas chwiJ~, oblicza si~ bowiem czas 
wedlug ealych dnL Pierwszy spos6b liczenia nazywa si~ na
:uraln). drugi cywilny. 

W obliczaniu godzin WlProwadza kodeks nast~puj,!ce mier
niki: c z a s przyj~ty w dan e j m i e j s cow 0 sci, 
tenlpus usuale, czas rzeczywisty czyli as t-r 0 nom i c z-n y, 
iocale verum, czas s red n i, locale medium, pan s t w 0-

Prawo nil" 
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wy, legale regionale, n adzw y c z a j ny, legale extraor
dinarium, Z reguly nalezy stosowac si~ do tego czasu, jaki jest 
w danej miejscowos.ei og6lnie przyj~ty (c. 33. Com. Cod. 10 

Nov. 1925). 
Od og6lnej tej normy wprowadza prawodawea cztery wy

i'!tki, w kt6rych mozna odst,!pic od czasu miejscowego i dD
wolnie obrac w praktyee jeden z eztereeh rodzaj6w ezasu, wy
zej wymienionych. Nalez,! tu: 1) prywatne odprawianie Mszy 
'w.; 2) prywatne odmawianie brewiarza; 3) przyjmowanie Ko
munii tw.; 4) prawo postu i wstrzemi"Zliwosci. Punktem wyj~ 
seia do ohliczen czasu do uprawiania Mszy sw. nie jest po
cZ'!tek dnia, leez pojawienie si~ jutrzenkL M"z~ sw. mozna 
cdprawiac godzin~ pirzed jutrzenklj, a najp6zniej godzin" po 
poludniu. To samo odnosi si~ do przyjmowania Komunii sw. 

ie. 821. 867). 
W obliezaniu miesi~ey i lat nalezy stosowac nast~pujljee 

prawiJla. Jezeli miesilje i rok Slj imiennie podane albo szezeg6-
{OWO sf! zaznaczone, ,w6wczas nalezy je brae w takiej rozciqg-
10Ed, jak je kalendarz oznaeza, jesli og6lnle jest mowa 0 mie
,iljcaeh, wtedy miesilje liezy 30 dnL 

Jezeli jakiS okres sklada si~ z kilku tygodni, mie~i~ey lu') 
iat, to \vowczas, celem oznaezenia terminow, nalezy wziqc pod 
uwag~: ezy poezljtek okresu (terminus a quo) jest wyraznie 
c.naczony, oraz czy chwila rozpocz~tej ezyunosei zbiega si~ 
z poezljtkiem dnia (c. 34). Jeze1ii te:rmin a quo nie jest wyraz
nie wska2any, lecz og6lnie tylko wymieniony jest jakis okres, 
np. i.nterdykt na 3 mftesiflce, waWleZlas ten czas nalezy Jkzye de 

lnomento ad momentum. 
Jezeli termin a ;quo jest wyraznie oznaez,ony, wowezas na

lezy lkzye rok i miesi'lc wedlug kalendarza i dzien zaezyna si~ 
o p61noey i konezy si~ 0 polnoey. 0 ile to zdarzenie, od kto
rego dany okres bierze poczljtek, mialo miejsee w ciqgu dnia, 
w takim razie ten dzien jako ulamkowy odpada z raehuby. 
Mog'! tu zajsc eztery ewentualnosei: 
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a) J ezeli poczljWk temruinu a quo zbj,ega si~ z poczljtJci.em 
-dnia, wtedy dzien pierwszy, jako ealy, wlieza si" do og6lnej 
liczby dni oznaczonego okresu, a konczy si~ czas z nastaniem 
.dnia danego terminu; np. ktos otrzymuje 2 miesiljce urlopu 
od 10 maja: poczljtek tego terminu ro~poezyna si~' o. p6lnoey 
na 10 maja a konezy si~ 0 p61no~y z 9 na 10 lipea. Pierwszy 
dzien bo-vJiem liezy si", a ostatni tej samej liezby odpada. 

b) Jez"li termin a quo nie 2!biega si~ z poezljtkiem duia, 
w tak,m razie poezljtkowy dzien na tej podstawie, ze nie jest 
<caly, nie wlicza si~ do og6lnej rnehuby, natomiast wlicza si~ 
raly dzien ostatni; ktos np. rozpoezyna nowiejat przez otrzy
manie habitu dnia .20 listopada (c. 553): pierwszy ten dzien 
odpada, rok przeto rozpoezyna si~ 0 p6lnoey na 21 listopada, 
a konez} si~ 0 polnocy z 20 na 21 listopada roku nast~pnego. 

c) J ezeli ten miesilje, w kt6rym konezy si~ oznaezony ter
min, nie ma tego dnia, w kt6rym terrnin si~ rozpoez'!l, wtedy 
bieg terminu konezy si~ z r02ipoez~ciem alba po ukonezeniu 
.ania ostatniego Ganego miesiljea, stosownie do tego, ezy po
cZljtek term:i'nu a quo zbiega si~ :z poc:zll'tkiem OOia, ezy nie; 
np. mieEi,!e urlopu od 31 maja konczy si~ z roz!poez~eiem 
30 czerwca. 

d) 0 ile idzie 0 takie akty, kt6re w stalyeh terminaeh majlj 
bye odnawiane, np. sluby roczne, w taltim razie pierwszy dzien 
nie liczy si~ dlatego, ze ezynnosc dana nie schodzi si~ z po
<:z'!tkkm dnia, a termin konczy si~ ostatniego dnia danego 
okresu tak jednak, ze w kazdej chwili w eiljgu ostatniego dnia 
odnowienie aktu mo,ze bye dokonane; np. zakonniea sklada slu
by roczne dnia 8 grudnia 1948 r. 0 godzinie 8 rano, moze je 
odnowie w ciqgu ealego dnia 8 grudnia 1949 r. np. po nieszpo
Tach, 0 godzinie 6 wieezorem. Wybran'l raehub~ moina zmie
niae przy czynnosciaeh formalnie r6znyeh np. do odmawiania 
brewiarza ktos moze wybrac czas sloneczny, a do pastu czas 
panstwowy, natomiast trzy Msze sw., jakie slj odprawiane 
w noc Bozego N arodzenia nie EIj to ezynnosei formalnie r02-
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ne, dlatego nalezy je odprawiai: wedl:ug jednej rachuby. Com. 

29 maja 1947. 
Co si" tyczy dIu g 0 sci czasokresow, kodeks dla je

dnych spraw scisle je naznacza, VJ innych zas zostawia swobo
d~ ni'z3zym zwierzchnikom, a nawet pozwala niekiedy, by sa
me strony zakreslHy sobie terminydla prowadzenia spraw. 
J edne p1zeto terminy Sq a iure, inne ab homine; zachodzi ta 
r6znica miE:dzy nimi, ze termin6w prawnych nizszy przelozonv 
nie nl()ze zmienic, natomiast moze zmienic te, kt6re sam 
zwierzchnik naznaczy albo strony us¢anowiq (c. 33, 1634, ter

mini iudiciales aut conventionales). 

24. RESKRYPT 

R p s k r y p t jest to 0 dp 0 w i e d z zwierzchnika ko
§cielnego, dana pis e m n i e w pewnym p 0 S Z C z e
g 6 In y m w y pad k u. Prosba, ktora wplywa na wyda
nie reskryptu, moze mi€i: charakter relacji, konsultacji lub su
pliki. Rei a c j '! zwie si~ akt, w ktorym przelozony niZs,zej 
instancji zasi~ga rady u wy,"szego zwierzchnika, w jaki sposob 
ma oSqdzii: jakqs Gznaczonq spraw~. Sup I i k a jest to pro
sba, w kt6rej strona poszkodowana orzeczeniem nizszego s~
dziego, zwraca si~ do najwyzszego przelozonego, by odw~lal 
wyrok, przeciw kt6remunie pr~ysluguje jej za<;len inny sro
dek prawny, zwyczajny czy nadzwyczatny. Termin~m "k 0 n
sui t a c j a" okreslamy prosb~ nizszego przelozonego do 
najwyzszego zwierzchnika 0 wyjasnienie prawnych trudnoscl: 
aby magi pMniej wedle danego sobie tlumaczenia rozstrzygac 

spory lub wydawai: zarz'ldzenia. 
Rozrozniamy reskrypty: gratiae et justitiae. Reskrypty gra

tiae oanoszq si~ do spraw pozasqdowych, justitiae zas dotycz,\ 
wypadk6w, kt6re majq byi: zalatwione w <;lro<;lze s,!dowej. Re
skrypt 0 g 61 n y, generale, obejmuje wszystkie sprawy,ty
cZ'lce si~ jakiegos przedmiotu, 3 z C z e g 61 0 w y, peculiare, 
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zas odnosi si~ tylko do jakiejs sprawy szczegolowej (c. o!,8); 
in forma gratiosa zwie si<: reskrypt, jesli sam zwierzchnik ,bez
posrednio udziela lask<:, in forma commissoria, jesli upo-waznia 
kogos innego do- jej udzielenia (c. 54), pierwszy jest prawo
mocny od chwili wystawiertia, 'drugi od chwili wykonania 
(c. 38). Wykonawca reskryptu moze bye konieczny executor 
necesarius, gdy jest obowiqzany reskrypt wykonai:, alba wy
konanie reskryptu zostawione jest do swobodnej jego decyzji, 
executor voluntarius gratia facienda. Chociaz reskrypty dawa
ne Sq zawsze na prosb<:, to jednak niektOte z nich maj" taki 
charakter, jakoby byly dane z wlasnej inicjatywy zwierzchni
ka. Ckolicznosi: t<: zaznacza osobna klauzula tzw. motu pro
prio. Erzez tak'l klauzul~ zwierzchnik zaznacza, ze udziela la
ski bez wzgl€,du na prosb~ (c. 45). 

Reskrypty wydawaf maze Stolica Apostolska, kazdy ordy
nariusz tj. biskup rezydujqcy, wikariusz generalny i wyzszy 
przelozony zakonu, czyli ci przelozeni, kt6rzy majq jurysdyk
cj~ nad danq osob,! lwb na danym terytorium (c. 36). 

Kaidy podwladny prawodawcy, nawet oblazony cenzurq, 
maze wamie otrzymai: reskrypt w sprawach, ktore nalez'! do 
jego jurysdykcji. Wyj~ci SOl spod tego prawa wyk1~ci vitandi 
i ci, kt6rzy s,! w cenzurze mac,! wyroku, nakladaj"cego t~kar<:, 
lub orzekaj,!cego 0 jej sci'lgni<:ciu (c. 2265 § 2, 2275 n. 3, 2283, 
36), (c. 36, 1654). Reskrypt mozna uzyskac dla kogos innego, 
nawet bez jego wiedzy i czy interesowany zeli korzysta czy 
nie, r2skrypt pozostaje wamym i to jeszcze przed zawiado
mieniem i przyj~ciem przez iritereSQwanego, 0 ile w jakims 
wypaJkcl sam reskrypt inaczej nle postanawia (c. 37), np. przy 
nadaniu beneficium konieczna jest zgoda duchownego 
(c. 1436). 

Petent obowiqzany jest pod niewaznosciq reskryptu zacho
wac p r z e pis any p L r z 'l d " k przy odnoszeniu si~ do 
r6znych przelozonych. Jesli jedna kongregacja rzymska lub 
kt6rys z urz~6w kurii odm6wily komu jakiej laski, w takim 
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razie am mna kongregacja, ani ordynar,iusz, maj,!cy do tego, 
wladz~, me mogq laski tej waznie udzielie bez zgody odnosne
go urz~du; mlllsi tedy petent w prosbie swej nowej podae, kto
ra wladza poprzednio nieprzychylnie mu odpowiedziala. Bez 
padania wspomnianych okolicznosci . .odnO'sic si~ moznajedy
nie do sw. penit,mcjarii w sprawach surnienia, Podobnie rzecz 
si~ ma, gdy czy to ordynariusz czy wikariusz generalny odmo
wiq rdentowi zalatwienia jego prosby, wtedy bowiem am in
ny biskup bez porozurnienia si~ co do powodow odrnowy z po
przednim, ani ordynari'Usz, nie wiedzqc 0 odmowie wikaxiusza, 
ani wreszcie wikariusz bez zgody biskupa, do prosby przychy

lie si~ nie mog,! (c. 43, 44). 
Kta ehce zyskae mOCq reskryptu jakq§ lask", winien pro s

b" swodq uzasad'nie, podajqc waZilly powod. Pow6d t<m 
jednak niekiedy jest konieczny~ w .a run k i e m waznoscl 
reskry!,tow, to znowu tylko jego 0 k a z j q. Jezeli zwierzeh
nikkoscielny wydanie reskryptu czyni zaleznym od prawdzi
\vosci podanych po\v.od6w, zaznacza to w nim za pomocq przy
s16wk6w warunkowyeh: si dummodo (c. 39). Prawodawea moze' 
udzielic laski bez wzgl"du na przytoezony powod, moze wi"c 
uniezaleznie wainose reskryptu od wymienionyeh przyezyn, 
zaznacza to jednak za pomoeq odpowiednich klauzuli, np. i" 
reskry;:>t jest wylqcznie aktem jego laskL 

Z ~eguly reskrypt opiera si~ na· tym wyraznym lub domysl
nym wnrunku: 0 ile Sq prawdziwe podane powody, si preces 
verital~ nitantur (c, 40, 1052), z wyjqtkiem reskryptow w spra
wie dyspensy cd przeszkody mal:Zenskiej mniejszej, w tyeh 
bowiem wypadkach reskrypt jest wainy ehociazby nawet ktos 
zatail istotny powcicJ! (c. 45, 1054). Powod rzeezywisty winien, 
istuiee w ehwri.li wydani'a reskryptu prxy resklrypt",eh in forma 
gratiosa, natomii.la:s,t w reskryptaeh in forma commissoria wy
starez}, gdy pow ad· zostanie urzeczywistmony w chwili egze
kucji, dlatego ie nie sprowadzaj,! one skutkow w chwili wy
dania, tylko w ehwili wykonania (c. 41). Skoro strona zamilezy 
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istotne powody (subreptio), alba naprowadzi falszywe (obreptio), 
reskrypt jest niewazny, J ezeli ktos naprowadzi wiele okolicz
nosci falszywyeh, a mi"ctzy mmi umiesci przynajrnniej jednq 
istotnq, przypuszeza si~, ze zwierzchnik udzielil lask" ze wzgl,,
du na ten jeden rz€czywisty powod i dlatego reskrypt jest 

wazny (e 42 § 2), Niekiedy powody pojedynczo wzi"te nie wy
starczajq do udzielenia reskryptu, razem natorniast mogq sklo
niezwierzehnika do jego udzielenia - Singula quae non pro-' 
"nnt'simul collecta juvant. J ezeli reskrypt sklada si" z wielu 
ez"sci, a jednq z nich uzyskano podst"pem, w takim razie tyl
ko ta jedna cz~sc jest ruewazna, a nie inne, jesli w nim, umiesz
czono razem rozmait€ laski. Kto falszuje reskrypty, sci'lga na 
siebie surowe kary, nie wy1'lezaj'le klqtwy(e, 2360 § 1, 2362, 

2406 § n 
Rcskrypt wtedy jest w i a r 0 god n y, gdy jest wy

dany w formie p r z e pis a n e j, Jest wi"c niewazny lub 
podejrzany, gdy nie ma irnienia wydawcy, ani daty wystawie
ma, lub gdy jest poprawiony lub wytarty w miejscu istotnym; 
Bl'ld natorniast w imionach wydawcy reskryptu, osoby, ktora 
go otrzymala, miejsca zamieszkania i w nazwie sprawy, nie na
fusza jego waznosci, skora zdaniem ordynariusza ,nie zacho
dzi wqtpliwosc co do samej osoby lub sprawy (c. 47). Reskrypt 

niewazny maze otrzymae sanaej" moe,! innego pisma tego 
zwierzehnika tak zw. Perinde valere. 

J esli w jednej splt"awie uzyskal ktos dwa przeciwne sobie re
skrypty, wowez"," reskrypt szezegolowy i w sprawie ~zczego
lowej przewaia nad ogo1nym, 0 ile oba Sq albo szezeg610we alba 
og61ne, w takim razie wczesniejszy rna pierwszeiistwo, jezeli 
w drugim nie ma wzmianki 0 pierwszym, alba jezeli petent 
nie korzystal z pierwszego w zlym zamiarze lub z niedbalstwa; 
dwa rMne reskrypty wydane w tym samym dniu Sq niewa
zne, jesli rue mazna sprawdzic, kt6ry z nich jest wczesniejszy 
(e, 48). 
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Reskrypty nalezy brae w znaezeniu d 0 s low n y m 
wedlug zwyezajnego sposobu wyrazania si," i nie mozna ieh 
moey rozei,!gae na inne wypadki oproez wymienionyeh (c. 49). 
Quod alieni gratiose coneeditur trahi non debet aliis in exem
plum, R. J. 74 in VI. W razie w,.tpili-wosci, jak daleko s"-~a 
trese, nalezy reskrypt tiumaezye szerzej, 0 ile nie odnosi sic 
do spraw spornyeh, beneficjalnych i praw nabytych przez in
ne osoby i 0 ile nie narusza praw danych na korzysc osab 
prywatnych np. udzielenie dyspensy, wtedy bowiem obowi,!
zuje interpretacja scisla (c. 50). ,Tezeli znaczenie jakiego wy
razu obejmuje wiekszy lub mniejszy zakres spraw, nalezy je 
brae w znaczeniu scislym '). Nie ma tu zastosowania analogia 
dlatego, ze reskrypt z natury swej dotyczy wypadk6w poje
dynczych wprzeciwstaW'ieniu do prawa, Iotore jestog6lnq 
norm'!. 

Reskrypt wtedy sprowadza skutek, gdy jest wykonany. Do 
w y k 0 nan i a reskryptu potrzebny jest niekiedy egzeku
tor, niekiedy zas same strony wprowadzaj,! go w zycie. Osta
tni wypadek zachodzi wtedy, gdy ktos otrzymal reskrypt w tzw. 
forma gratiosa. Wobec tego, ze zawiera on ~zw. gratiam factam, 
moze ZEn interesowana osoba natychmiast korzystae. Jezeli 
ktos otrzymal taki reskrypt od Stolicy Apostolskiej, wtedy 
tylko jest obowi'!zany przedlozyc go ordynariuszowi, jesli za
wiera wyrazn,! wzmianke 0 tym, jesli odnosi sie do spraw pu
blicznych lub gdy maj,! bye sprawdzane poWody, na ktorych 
sic opiera (c. 919, 1195, 51). 

Wykonawca nie moze zalatwic reskryptu, dop6ki nie otrzy
ma pewnej wiadomosci 0 jego wydaniu i nie sprawdzi auten
tyc:/ll1Osci). (c. 53). N.e wystarczaj,! tu tedy ani przY'PUJSzcwnia, 
ani pogloski 0 wydanym reskrypeie, lecz egzekutor musi bye 
zawiadomiony powag'! daj,!eego reskrypt. Musi tez egzekutor 

') C. 4. De praebend: III 4,;" VI, R. J. ~. in VI; In obs""ris 
JI!liaimum est sequend1lDl. 
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zachowa': wszystkie istotne warunki, zawarte w otrzymanym 
zleceniu, pod niewaznosciq egzekucji, oraz form~ przepisariq 
b,!dZ przez praw~, b,!dz przez udzielaj,!cego, (c. 885, 2250 § 3). 

JeZeili l1eskrypt dO'tyczy forum externum, wykonac go rualezy 
pisemnie (c. 55, 56). 

Wyko~awca maze z 1 e c i c zalatwienie. sprawy innemu, 
jesli reskrypt tego nie zaorania, albo jesli nie wyznacza do tego 
jakiejs asoby (c. 57). Jezeli ktos jest wykonawc'! reskryptu 
z mocy swego urzedu, np. biskup, w takim razie maze on in
nych delegowae i ta wladza jego przechodzi na nastepcow (c. 
58, 368 § 2, 435 § 2). 

o ile sam reskrypt nie naznaeza t e r min u przedsta
wienia egzekutorowi, moze on bye przedstawiony w kazdym 
('zasie, byle nabywca nie dziaial w zlej intencji, nie zwlekal 
np. w tym celu z przedstawieniem reskryptu, by przeeiwnika 
s\i\!ego narazic na wi~ksze straty. JezeU jest naznaczony osta
teczny termin przedstawienia reskryptu koniecznie nalezy te
go dokonac w tym """sie, w pmeciwnym ra:z<e reskrypt traci 
w?znost:. 

Reskrypta t r a c '! swoj,! moe przez odwolanie, np. 
Pius XI w 1922 r. odwolal wszelkie reskrypta i oracula vivae 

"ocis, Jakie mialy zakony tenejarskie co do zmiany habitu. 
A. A. S. 1922, 353. Mimo odwolania reskryptu moze intereso
wana oS0ba korzystac zen, dopoki nie zostanie 0 odwolaniu za
wiadomiona. Reskrypty nie traq swej mocy, chociaz zostanie 
wydane prawo im przeciwne, chyba ze prawoto wyraznie je 
odwoluje, lub tez jesli zostalo wydane przez wyzszego przelo
zonego, np. prawo wydane przez papieza odwoluje reskrypta 
-ardyndriuszy, chociaz 0 nich n.ie wspomina. R6wniez gasnie 
reskrypt ze smierci,! tego, kto go otrzymal, 0 He jest to reskrypt 
osobisty. Kazdy tez moze zrzec sie reskryptaw osobistych. Res
krypta, opatrzone klauzul'!: ad beneplacitum nostrum, trac,! 
moe swaif! zesmierci,! tego, kto je wydal, nie. trac,! zas, gdy 
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klauzula opiewa: ad beneplacitum Sedis. W ostatnim wypadku 
zaehowuj'l reskrypta moe prawn" takZe w ozasie oproznienia 
stolie), 0 ile nie zawieraj'l innyeh zastrzezen (c. 61). 

25. PRZYWILEJ 

P r z y wi I e j jest to p raw 0 pry w a t n e, mocq 
ktorego ktos 0 t r z y m u j e j~kies uprawnienie w b r e w 
lub m i mop raw a 0 bow i 'I z u j 'I e ego. Przywi
lej jest prawem, gdyz stanowi norm" post"powania dla tego, 
kto go otrzymal, dla innyeh zas 0 tyle,ze nie powinni korzy
staj'leemu zen przeszkadzae w dzialaniu w mysl uzyskanyeh 
ust~pstw prawnyeh; nazywa si" prawem prywatnym, gdyz jest 
dany pojedynezym osobom albo pewnej grupie wiernyeh, np. 
zakonom, braetwom, wyl,!eznie dla ich dobra, podezas gdy pra
wo dotyezy dobra calej spoleeznosci '). 

Przywileje S,! 0 sob 0 wei r z e e z 0 w e zaleznie 
od tego, ezy bezpoSrednio i wip!rostdane S,! oeoham, ezy tez 
vriqzq siG z rzeCZq, np. z pewnym urz~en1, godnosciq, miej
seem, a przez ni,! dopiero przeehodz,! na osoby. Ze wzgl~u 
na powody, ktore wplyn~ly na ioh wydanie, rozrozniamy przy
wileje: gl'atiosa i remuneratoria, 0 ile przelozony rozdziela je 
z 1 ask i lub za z a s 1 u g i. W stosunku do istniej ,!e.ego 
prawa jcdne S,! p r z e e i w n e p raw u, (contra legem), 
drugie a b a k p raw a (praeter legem). Do pierwszyeh 
"alezy np. wyj"eie sped jurysdykeji biskupa, do drugieh wla
dza rozgrzeszania ad cenZUT, zastrzezonych wyzszemu zwierz
ehnikowi. Dalej rozrozniarmy przywileje be z w zg I " d n e 

war u n k 0 w e, stosownie do tego, czy Sq zaleine -ad 
jakiego,s warunku, ezy nie. Przywillleje "przyznaje peWlnym 080-

') Did. Grat. post. c. 16: 0, XXV q. 1: Privilegia dicnntnr 
qnasi privata legia, eo quod priva-ram legem singulis generenil:-
0. 4. C. XXVI q. 2: lex privata favorabilis. 
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born lub rzeezom alba samo prawo powszeehne i wtedy umiesz
ozone S,! w kodeksie (in Codice contenta, dawniej clausa in 
corpore iuris) alba dane bywaj'l moe,! osobnego reskryptu (pl'i
vilegi& extra ius). 

Na pcdstawie kodeksu maj,! I>Tzywileje np. kler (c. 119 ... 1, 

kardyna!owie (c. 239), biskupi (c. 349), wikariusz generalny 
(c. 370), wikariusz kapitulny (c. 430), zakony (c. 613). 

Przywileje, dane w formie prawa, maj,! bye a g ! 0 s z o
n e, a innych natomiast, danyeh np. w formie reskrypb, 
rna bye 2awiadomiona osaba zainteresQwana. 

P r zed m i ate m przywilejow moze bye to wszystko, 
co moze bye przedmiotem prawa 

Przywilejow udzielae maze tylka sam p raw 0 d awe a 
i to W pl'zedmiocie poddanym swej wladzy. Daje je swaim je
dynie podwladnym i na swoim ·terytorium, gdy ehodzi 0 przy
wileje przeciwne prawu, s,! one bowiem wyj~eiem spad prawa 
obowiqZlijqCego, zrobionym, w nim wyiomem, co tylko pra
wodawea maze ezynie. On tez jeden jest w stanie nakazae pod
danym, by takiego przywileju, danego asobie ezy wi~kszej 

grupie osob, przestrzegali. Inaezej rzeez ma si" z przywilejem 
praeter legem. Moze on bye udzielony abeym poddanym, po
niewaz rna poruekqd charakter darowizny i nie narusza wia
dzy innego przelozonego. Papiez udziela wiernym przywile
jow w ealym Kosciele, biskupi w swej dieeezji. 

Przywileje u z y s k a e mozna w pro s tad w!a
dzy wlasciwej, przez k 0 m,_ u n i k a c j~, mOCq Z W y
o z a j n, alba przez p r zed awn i e n i e (c. 63). 

Prawodawea nadaje przywileje u s t n i e (oracula vivae 
vocis) alba pis e m n i e. J akkolwiek mozna korzystae 
z przywilej6w ustnie danyeh, to jednak in foro externo musi 
si~ stwierdzic, na jaldej zasadzie si~ ich uZywa, koniecznq wi~c 
Jest rzee",!, by uprzywilejawany otrzymal dokument, ktory b~c 
dzie autentyeznym swiadkiem, potwierdzaj,!eym nadanie (e_ 
79). Papieskie oracula vivae vocis nie trae,! swei eeehy pier-
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wotnej, chociaz pozl1le] zDstanq spisane, co jednak zrobione 
bye musi w formie przyj~tej w kurii rzymskiej, bo w przeci
wnym razie tracq wiarogodnosc 1). 

K 0 m un i k a c j a przywilejow wtedy ma miejsee, gdy 
przywilej, udzielony jednemu, za zgod,! przelozonego zostanie 
Tozciqgni<;:ty na innego. Moze ona bye b e z w z g I <;: dna 
(absoluta, in forma aeque principali), alba dod a t k a w a 
fin forma accessorial. W sposob bezwzgl<;:dny mog,! bye komu
nikowane oczywiscie podmiotowl zdolnemu do ich przyj<;:eia, 
te tylko przywileje, kt6re pierwszy uprzywilejowany atrzy
rnai wprost, wieczyscie, bez wzgl~D: na miejsce, rzeczy, lub 
osoby (c 64). Rozci,!glose i waznose przywilejow, w tej formie 
komunikowanych, nie zalezy od' pierwszego posiadacza, gdy 
przeciwnie przywileje, nabyte przez komunikacj<;: in forma acce
ssoria, podlegaj,! wszystkim tym zmianom, ,jakim ulegly 
u pierwszego wlasciciela. 

Nie mog,! bye przekazywane przywileje, kt6re ktos otrzy
mal drag,! komundkacji, alba na pewny tylko okres czasu, alba 
tez te, kt6re zostaly przyznane ze wzgl~du na miejsce, np. ja
kiemus kosciolowi z tego tytulu, ice jest tam abraz slyn,!cy cu
dami. 

Mocq z w y c z a j u moze zyskae przywileje tylko spo
lecznosc zdolna do otrzymania prawa, natomiast przez p r z e
d awn i e n i e mog,! je nabyc nawet pojedyneze osoby fj
zyczne i moraIne, 0 ile zostan,! spelnione wszystkie, potrzebne 
do tego warunki (c. 1509). Przez przedawnienie nie mozna je
dnak zyskae takich przywilej6w, kt6re Stolica Apostolska na-

') ,Tuz G r ze g 0 r z I (598) c. 7. C. XXV q. 2 ol'wkl, U 
orzeezenia p'apieskie maj&, jednakie ZJli::wzen!ie bez wzgl(}du na to, 
ez:,\, dane sq. pisemnie czy ustnie. Celem jednak unikni~cia nadu
zyc, 52_ga regula kancelar.ii 8['l,ostc1-s1dej domaga si~J by papie
skie _Ol·a.cula b:rly ujEltc :w pismo, celem stwierdzeThla ich auten
tycznosci: P ius X postanowH, ie oracula in foro exter-llo llljH.-

2Zfl bye lldowodn\iolle Ordo servM1.d. in COIli'reg. r. 1908. 
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daje osobnym aktem, np. by zwyczajny kaplan mogl bierzmo_ 
wac (c. 139 § 2, 782 § 2, 811 § 2, 822, 913, 1040, 1520 § 2). Po
siadanie stuletnie lub od ezasow Diepami"~tnyeh wytwarza pra
wne przypuszczenie, ze przywileje zostaly nadanc i na tej za
sadzie posiadacz moze z nieh korzystae dot,!d, dopoki nie zo
stanie obalone to przypuszczenie (c. 63, 1827). 

Zwierzchnik koscielny wyzszy upowaznia niekledy nizszych 
przelozonyeh do spelnienia takich czynnosci, kt6re przekraczajf\ 
zakres ich wladzy, np. do udzielenia absolueji od cenzur za
strzezanych. U paw a z n i e n i e takie, zwane facuItates 
habituales, maze bye dane na stele, na scisle okreslony czas, 
albo na pewnq tylko liezb" wypadk6w; ma one charakter przy
wileju praeter ius. Udzielaj,! go Stolica Apostolska i ordynariu
sze. Upowaznienie, dane przez Stolic<;: Apostolsk'l, nazywa si<;: 
takZe indultum apostolicum (c. 955). Maze one bye przyznane 
komus albo na pojedyncze wypadki (facultates particulares), 
alba ogolnie (facultates habituales, generales) (c. 1402). Bisku

pi otrzymuj,! takie upowaznienie z reguly na pi~e lat tzw. Fa
cultates quinquenales, udziela je kazda Kongregacja rzymska 
w sprawach swego zakresu, a dor~cza je wszystkie Kongrega
cja konsystorska. Pius XI Post datum 1923. Nunejusze otrzy
muj,! podolme Facuitates od PaJpieZia. PrZ)edmio'tem indultu ma
ze bye jurysdykcja in foro externo i interno. Wiad'za taka, 
udzi~lona przez Stolie<;: Apostolsk,! ordynariuszom, przechodzi 
na ieh nast~pcow, 0 He nie bylo szezegolowych zastrzezen; da
na biskupowi przysluguje takZe \Vikariuszowi generainemu (c. 
66,368 § 2, 435 § 2). Umocowany takim przywilejem otrzymuje 
tym samym wszelkie upowaznienia, potrzebne do jego wykona-
nia. 

Np. ktos otrzyrrnal w{adz~ dYSlpeh'Sowania, tym samyffi- maze" 
udzielie ubsolucji od cenzur, w jakieh w danym wypadku znaj
duje si~ petent, chociaz w reskrypcie nie rna wyraznej 0 niej 
wzmianki (c. 66, 200 § 1, 368 § 2, 435 § 2). 
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Przywileje nalezy tlumaczye wedle ieh osnow~,.nie 
walno tedy ani ich sciesniac, .ani rozciLlgac, W W8,;tphwOSClach 
zas trzeba uzye taki<;,j interpretacji, by uprzywilejowany za~ 
wsze j ak'ls lask~ pozyskal (c. 68); zreszt'l nalezy tu stosowac 
reguly takie, jak przy tlumaczeniu reskryptow (c. 50). Nle ma 
tu zastosowania analogia dlatego, ze przywIleJ Jest aktem 
laski daj'lcego, chociaz wi~c istniej'l takie same powody, prz~
wileje jednak mog,! bye rozne: Quod alieui gratiose concedi
tur, trahi non debet aliis in exemplum. 0 ile jednak przedmlOt 
jest wspolny dla kilku, wtedy przywilej, jednemu dany,odno

si si~ do wszystkich. 
Z reguly przywileje S,! bezterminowe, ehyba ole wyraznie 

zostaly nadane na ezas nieograniezony (c. 70), 

Przywilejow osobistyeh nikt r;ie jest obowi'!zany u z y
wac, chyba ole obowi,!zek ten wyplywa z innego tytulu; kaz
dy atoli winien ,korzystae z przywilej6w, gdyby w puczecIwnym 
razie by! narazony na przekroezenie prawa Bozego; (c. 69). 

Kaplan, zarz'!dzaj'!ey dwoma parafiami, rna przywilej .od
prawiania w niedziel~ dwu Mszy sw. i jest Obowl'!zany z rr.,ego 

korzystac\ albowiem wierni ani jednej, anI drugleJ parafn TIle 

mog,! bye pozbawieni Mszy sw. 
Moe swoj,! t l' a e '! przywileje priez 0 d w 0 1 ani e 

prawodawey. Odwolanie to moze bye dokonane moc,! prawa 
albo przez osobne l'eskrypty. Prawo powszeehne, uchyla to 
+ylko przywileje, ktore zawarte S,! w kodeksie, natomlast me 

usuwa innych, jesli 0 nich wyraznie nie m6wi. 
Kodeks abala istniej,!ce dotyehezas przywileje za pomoe,! 

klauzul np. reprobato (revtlcato) quacumque contrario privile
gio (c. '343 § 2, 403), revocato aC reprobato quov,is cont~ario 
.privilegio (c. 774, 1356). Klauzula taka: non obstantlbus qmbus
cumque privilegiis znosi przywileje, zawarte w kodek.sle: .ZO~ 
stawia natomiast nietkni~te przywileje, przyznane z Jakiegos 

szezegolniejszego tytu!u, np. za zaslugi. 
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Przywilej osobisty gas n i ~ ze s m i e r c i '! danej 
Qsoby.Kazdy tez moze si~ z r z e e przywilej6w osobistyeh 
i plyn,!eych z nieh korzysei. Nie mozna zrzee si~ przywilejow 
stanowych, ani przywi'!zanyeh do j akiejs godnosei lub miej
-sea, ani tez danych jakiejs spolecznosci. TO' zrzeczenie si~ mu
si bye przyj~te przez zwierzehnika, ktory tez s,!dzi 0 powodaeh 
rezygnaeji. 

Przywilej, dany z klauzul'l ad beneplacitum nostrum lub 
podobn,!, gasni€ w ehwili, gdy moeodawea utraci wladz~ (c. 73). 

Przywilej e rzeezowe i miejseowe gasn,!, gdy rzeezy lub 
miejseowosei, z ktorymi byly zwi'lzane, np. kosei61, ulegn'! 
ca!kowitemu z n i s. z e zen i u z tym jednak wyj'!tkiem, 
ze mIeJscowe odzywaj'l, jesli miejseowosc zostanie w ei'lgu 
.50 lat odbudowana. Nie gin,! przywileje z powodu n i e k o
r z y s tan i a z nieh, lub wprost przeciwnego dzialania, j'2:
sli nie stanowi,! dla drugich ci~zaru, 0 ile bowiem S'l dla innyeh 
uciqz,liwe, zHl'Jikaj,! jui to przez przedaW!nleme, juz to przez. mful
cZ'lee zrzeezenie si~ (e. 75, 76). Nie traei przywilejow, kto 
z nieh nie korzysta z powodu jakiejs waznej przyezyny, np. 
z powodu slabosei, nieobeenosci. By przywilej zanikl przez 
przedawnienie, musi uplyn'!e przepisany do przeda,wnienia 
czas. 

Jesli parafianie nie plae,! naleznyeh danin, a uprzywilejo
wany nie protestuje, maze si~ rOzpOCZqC przedawnienie na ich 
korzysc. Kto otrzymalprzywilej pobierania danin w diecezji, 
a nie pobiera ieh przez dlugi ezas, zrzeka si~ milcz,!eo swego 
prawa. Skoro natomiast mam przywilej odprawiania Mszy sw. 
w nocy~ nie ga§nie on, chociazbym zen nie korzystal nawet 
przez ezas dlugi, dlatego, ole nie jest dla nikogo .ci~zar€m alba 
jezeli jestem zwolniony od postu, a mimo to post zaehowuj~, 
przywileju nie tracQ przez przedawnienie. 

Wygasaj,! przywileje, skoro s t 0 sun k i, kt6re by!y 
powoderrl ich nadania, tak siE::, zdaniem zwierzchnika, z m i e

_ n i ,!, ze korzys1anie z p,rzyw!.1ejow staje si~ szlmdliwe lub 
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niedozwolon-e; skoro uplynie. naznaczony CZalS, albo wyczeJ:'
pie si," liczba wypadkow, dla ktorych zostaly przyznane (c. 77). 

KtD n a d u Z Y w a przywilejow, np. korzysta w innym 
czasie z takiej materii, ktora jest okazjq do grzechu, kto prze
kracza dozwolonq granic,", powimen ich bye pozbawiony. 

Z powodu naduzycia traq niekiedy przywileje swojq moe 
w c:hwili popelnienia naduzycia, np. zakonnik, kt6ry niepra
wnie przebywa poza klasztorem, traci przywilej egzempcji (c. 

616); . 
Kto odwoluje si" na otl;zymane przywileje, winien je in fo

ro externo udowodnie, zwlaszcza wtedy, kiedy zwierzchnik 
nadal je ustnie. Dowodem takim moze bye autentyczny doku
ment, wystawiony przez dykasterj~ ;koscielnq, zeznanie swiad
kow, a przy przywilejach papieskich swiadectwo nawet jedne
go kardynala (c. 239. 17, c. 79). 

26. DYSPENSA 

Dyspensa j,est to zwolnieonie od prawa 
w w y pad k a c h p 0 s z c z e g 6 1 nyc h przez wi a
sci w ego p r Z e lo z 0 neg 0 z waznych powodow. Dy
spensa uchyla obowiqzki, wyplywajqce z prawa w pewnym 
okreslonym wypadku, pozostawia j ednak samo prawo w calo

sci, nietkniE:te. 
Dyspensa moze bye udzielon~ dla miejscowosci, np. dla 

diecezji, alba dla os6b, stqd rozrozniamy dyspens" m i e ]
s cow a lub 0 sob c, w 'I. Z miejscowej korzystae mog'! 
wszyscy .. przebywajqcy w obr~bie terytorium, z osobistej zas 
tylko ci, ktorzy j'l otrzymali. Dyspensa moze bye od calego 
prawa, lub od pewnej jego cz'"sc: (totalis vel particularis); ':'0-
ze bye dana bezwzglEidnie albo warunkowo, na czas okreslo

ny albo bezterminowo. 
. Dyspensa maze bye udzieloina nie tylko pl"zed ale i po d~~ 

konaniu jakiejs czynnosci. Skoro mimo przeszkody czynnosc 
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ta zostala faktycznnie spelniona, nie istnieje ona w obliczu pra
Via. Dopiero dyspensa sprawia, iz akt, pocz'ltkowo nieprawny, 
staje si," wamym. J ezeli dyspensa sprowadza takie skutki, jako
by dany akt juz od pocz'ltku byl wazny, wowczas ma miejsce 
tzw. dispensatio czyli sanatio in raruce (c. 1138). 

Praktyka dyspensowania od praw idzie w parze z rozwojem 
prawa. W pierwszych wiekach chrzescijanstwa, zwlaszcza 
w epoce przesladowan, niewiele bylo praw pisanych, 'Stfld tez 
niewiele bylo dyspens. W tyro atoli czasie mamy juz przykla
dy lagodzenia rygoru owczesnej karnosci, glow"llie w praktyce 
pokutnej, niejednokrotnie bowiem skracano czas pokuty z waz
nych powodow'). Z nastaniem pokoju w Kosciele wzmaga si~ 
hczba praw. 

Co si~ tyczy powod6w dyspensy, to do wieku jedenastego 
wymagano, by powod by! ogolnej natury (causa communis), 
w XII wieku branD pod uwag~ i osobiste przymioty petent6w 
i uznawano za wystarczaj'lc'l przyczyn~. Wypowiada to Gra
cjan w c. 17. C. 1. q. 7: quem evidens meritorum praerogativa 
commendet. N auka ta znalazla swoj wyraz w prawie Dekreta
!Ow. 

Sobor trydencki SS. XXV c. 18 de ref. zwraca uwag,", ze 
przy udzielaniu dyspens nalezy kierowae si," wielk'l roztropno
SCI'l, by nie dac powodu do lekcewazenia prawa. 

Od p raw pap i e ski e h moze dyspensowae n I z
S Z Y z w i e r z c h n i k, gdy otrzymal do tego wladz~, 
albo gdy trudny jest dost'"p do Stoliey ApostoL, chociaz mozna 
odniesc si," do legata papieskiego. Com. 26 czerwca 1947. Spra
wa zas nie cierpi zwloki, a chodzi 0 taki wypadek, w ktorym 
papiez zwykle dyspensuje (c. 81, 1040, 1963, 2236, 2289). Gdy 
sprawa nagli, moze niekiedy nie tylko ordynariusz ale i zwy-

') S. C y p ria n. ep. 54, ad Co=el., ep, 59 ad Fidum. M. 3. 
348. 359, Syu. AncYl"aIIl. c. 5. P i 1 r a I 443. 

Prawo-Kan. -- 8 
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czajny kaplan zwolnic od praw-a powszechnego, np. od cenzur l 

ad przeszk6d malzenskich (c. 882, 2253, 2254, 2290). 
Chocia:i; nizszy przelozony ma wladz~ do udzielenia dys

pensy, nie moze z niej korzystae - z wyj'!tkiem tylko naglych 
wypadkow - gdy strony odwolaly Sl~ do przelozonego wyz
szego (c. 204, 1048). Daj,!c jednak w takich wypadkach me
cierpi,!cych zwloki uwolnienie od prawa, ma bezzwlocznie za
wiadomic 0 tym zwierzchnika; Kta udziela dyspensy maCE!: 

indultu apostolskiego, musi si~ nan w pismie, ktorym 0 zala
twieniu prosby zawiadamia, wyraznie powolae (c. 1057). 

Na podstawie prawa powszechnego mog,! biskupi dyspen
sowae kaplimow od egzaminu konkursowego przy obsadzaniu 
beneficjow parafialnych (c. 459 § 3) i od odprawiania ewi
czen duchownych (c. 126); ad nieprawidlowosci plyn,!cej z taj
nego przest~pstwa (c. 990); od zapowiedzi przed§lubnych (c. 
; 028) i od przeszkod malzenskich w wypadkach, okreslonych 

prawem (1043-45). . 
B i sku p moze dyspensowae ad praw diecezjalnych, ad 

praw zas, wydanych na synodzie prowincjonalnym lub plenar~ 
nym, w pojedynczych tylko wypadkach (c. 82, 291) 1 Z wazneJ 

przyczyny. 
Pro b 0 S Z C Z 0 w i e nie mogq dyspensowac ani 09-

praw powszechnych, ani partykularnych, z wyj'!tkiem przepi
sow odnosz,!cych si~ do postu i swi'lt i to tylko w poszczegol-
nych wypadkach, oraz od przeszk6d ma!Zenskich w okoliczno
sciach nizej podanych (c. 83, 1044, 1045, 1245). 

D Y s pen s a uchyla skutki prawa, dlatego tez u d z i e-
1 a e jej moze tylko prawodawca, jego nast~pca: wyzszy prze
!o'zony i kto otrzyroal odpowiedIii'l wladz~. Od prawa Bozego 
naturalnego i pozytywnego nie madyspensy, papiez moze je
dynie uwolnie od jego nast~pstw, 0 ile zobowi'lzal1ie WYl1ika 
z dobrowolnego dzialania czlowieka np. papiez daje dyspensy 
od §lubow Bogu, zlozonych i od przysi"gi (c. r30~);od interpel a
cji, gdy idzie 0 rozwiqzanie ma!zenstwa z"wartego mi.,ctzy nie-
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cchrzczonyroi, z ktorych jedna strona przyj"la chrzest (c. 1121, 
247 § 3); rozwi,!zuje ma!Zenstwo niespe!nione mi.,ctzy ochrzczo
nymi (1119, 1963, 1973). 

Kazdy spa w i e d n i k mo'ze dyspensowa6 ad irregula
ritates tajnych stosownie do c. 990, w wypadkach zas wskaza
nych w c. 1043---44 moze dyspensowae kazdy kaplan od przesz~ 
k6d ma!zenskich. Prze!ozeni zakon6w kleryckich maj'l rowniez 
wladz~ dyspensowania (c. 514). 

Do w a z nos c i dyspensy potrzebna jest odpowiednia 
wladza Le strony udzielaj,!cego, ze strony zas prosz'!cego wa
ina i prawdziwa p r z y c z y n a. J ezeli dyspensy udziela 
sam prawodawca, dyspensa bez istniejqcego powodu jestwa
;,na, jezeli dyspensator nie uzaleznil jej waznosci od jakiejs 
przyczyny, niewazna jest natomiast, jesli udzielil jej nizszy 
przefozony (c. 84). Powody musz'! istniec przed udzieleniem 
dyspensy w tych wypadkach, w kt6rych nie ma osobnego egze
-kutora, josli zas jest on wyznaczony, wystarcza,. ze b~dq istniec 
dopiero w czasie wykonania (c. 41). 0 ile zachodzi w'!tpliwosc, 
czy powody S'l wystarczaj'lce, mozna prosie 0 dyspens~ i udzie
lie j,! (c. 84 § 2). Obok podania powodow musz'!. strony dopel
nie jeszcze niekiedy pewnych warunk6w, np. przy dyspensie 
cd przeszkody mixtae religionis i disparitatis euhus ",usi stro
na niekatolicka dae pisemne zapewnienie, iz dzieci wychowywa
"e b~d'l po katolicku ize nie b~dzie przeszkadzac stronie kato~ 
)]ckiej w wykonywaniu praktyk religijnych (c. 1061, 1071). 

Sku t e k dyspensy obejmuje forum intemum, gdy slu
zy do uspokojenia sumienia, fonun externum zas kiedy obja
wia si~ w swiecie zewnEttrznym. Dyspensa, udzielona in foro 
interno sacramentaH - przy spowiedzi - nie rna waloru pro-
101°0 externo, zatrzymuje zas swe znaczenie, jesli jesi dana 
poza sakramentem, np. kto otrzymal dyspens~ od tajnej przeszc 

kody mafzenskiej przy spowiedzi, musiponownie pro'sic odysc 
pens~; skora przeszkoda ta stanie si~ jawnq, niepotrzebne "JeSt. ' 
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ponawianie prosby, jesli stro1Ja otrzymala zwolnienie in .foro 
interno p0za spowiedziq (c. 1047). 

Otrzymanq dyspens~ D.alezy Ii e i Ii let ! u mac z y e. 
Tak samo tez nalezy Humaezye wladz~ do dyspensowania w po
jedynezyeh wypadkach, nie mozna jej tedy rozciqgae do in
nyeh osob, ani stosowae do tej samej osobY' w innyeh wypad
kaeh. Wladz~ danq ogolnie (ad universitatem can.arum), Hu
maczy si~ szeroko, moina tedy z niej korzystac nawet wtedy~ 
gdy zachodz!! podobne wypadki (c. 50, 85, 200). 

W Y k 0 n a w c q dyspens, udzielonyeh przez papiez a, 
jest ten 0 r d y n a r ius z, ktory spraw", poleeal, alba jq 
przedstawi! Stolicy Apostol. (c. 1055). 

T r a c i moe swojq dyspensa w podobny spos6b jak 
przywilej, a oproez tego takZe, gdy ustanie przyezyna, dla kto
rej zostala wydana (c. 86) i gdy uplynie naznaezony termin, 
jesli dyspensa udzielona zostala tylko na czas okreiilony, np. 

na p61 roku. 

27. ZBIORY PRA W A KOSCIELNEGO 

W rozwoju historyeznym przedstawia ustawodawstwo ko
seielne rozne typy. W pocz",tkaeh Kosciola aZ do soboru nieej
skiego (r. 325) przepojone one bylo duehem apostolskim nie 
tylko pod wzgl~dem tresci leez takZe co do formy. Glownym 
hodlem do poznania 'praw tego okresu to pisma Apostolow 
i ieh bezposrednieh uczniow. Po soborze i po ustaniu przeiila
dowan ujawniajq si~ w prawodawstwie Koseiola dwa odr~bne 
kierunki. Kosdol wsehodni zostaje w pewnej zaleznosei od 
nanstwa, w ustawodawstwie tez jego wyst"puje pierwiastek 

, ~ywilny: panstwo nawet wydaje przepisy w sprawaeh czysto 
.uuehownyeh; przeciwniezas Koiiciol zaehodni zajmuje wobee 
panstwa stanowisko przodujqee. Zrodlem praw na Wsehodzie 

,Sqglownie synody; na Zachodzie oboksynodow takZe postano

. ·'Wi~nia papieskie-. 
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28. ZBIORY PRAWA APOSTOLSKlEGO 

W pierwszym okresie istnienia Koiieiola niewiele powstalo 
ustaw pisanyeh. Wierni pierwszyeh wiekow zyli zyciem we
wn"trznym, dueh wiary przenikal eale spoleezenstwo, ktore 
z niej eztrpalo wskazowki do okreslenia stosunkow prawnyeh. 
Pis m u Ii w. i z Y w a t r a d y c j a apostolska byly 
poniekqd k 0 d e k s e m, ktory normowal wszystkie kie
runk; zycia chrzeseijan i staly si" jakby "Magna Charta", ktora 
Tozwiqzywala wszystkie trudnosei zyciowe; krwawe zresztlj 
przesladowania tamowaly wszelkq prae" organizaeyjnlj. 

K s i " g i Pis m a sw. Starego i Nowego Zakonu za
w~erajq prawo, wydane przez Najwyzszego Prawodawe~, two
rZq - corpus juris divini. Przepisy tam zawarte Sq norm", dla 
zwierzehnikow koseielnyeh do. wydawania praw w Koseiele. 
Tnne jednak znaezenie dla prawodawstwa, majq ksi"gi Starego, 
a inn6 Nowego' Zakonu. Poniewaz ksi"gi Star. Zakonu z na
staniem N owego stracily moe prawnq, Sq one przeto zrodlem 
prawa tylko w dalszym znaezeniu '). Kosciol od ezasow apostol
"kieh zabranial wykonywae przepisy starozakonne obok pra-· 
wa ewangelii, 0 ile przeto niekt6re z nich weszly w zycie Ko
sciola i vbowiqzywaly, to moe prawnq mialy one z aprobaty 
Koseiola, me zas z pierwotnego nadania. 

W przeciwienstwie do Starego, weszlo Pismo iiw. Nowego 
Zakonu w calej rozciqglosei do usiawodawstwa kanonieznego. 
Poniewa± w ksi~gach N owego Zakonu mieszezq si" przepisy 
prawa Bozego, prawodawca przeto koseielny wyst"powal i wy
st"puje w stosunku do nieh w charakterze wykonawey, na 
lch podstawie tworzy kanony i podaje prawidla, w jaki sp-o
sob majl! bye spelniane . 

Ksi"gi N. Zakonu podajq obok prawa Bozego takze prawQ 

1) Sobor lateranCIlrski IV, c. 24 De ac-cusa-t V 1, stwierdza, ze 
.Pismo {;w, jest zrodJem, z kt6rego wyplyn(}ly u,stawy kanonicz.ne' . 
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apostolskie. Apostolowie bowiem otrzymali powszechn'l wla
dz" prawodawcz'l, wlasn'l przeto powag'l wydali wiele przepi
sow, ktore nalezy odroiniC od tycb, ktore tylko oglaszali j ako 

prawo Boze. 
Najstarsze pomniki, ktore nas doszly z pierwszych wiekow, 

to pis m a a p 0 s t 0 I ski p lub u c z n i 0 w a p o
s t 0 I ski chi szereg pism przypisywanych Apostolom, zwa
nych p s e u d 0 a p os t 0 I ski m i. Chociaz autorstwo 
wielu z nich nie jest znane, to jednak jest pewnym, ze 'powsta
ly w pierwszych wiekach , z tego wzgl"du w bliskiej byly l,!cz
nosci z Apostolami lub ich, uczniami, st'ld tez wielka ich war
tose. Na!ez,! tu np. K 0 n sty .t u c j e a p 0 s t 0 1 ski e
Kanon.y apostolskie - Nauka dwunastu 
a p 0 s t 0 low - San c tor u mAp a s t 0 lor u m c 0 n
$- tit uti 0 n e s de mystico ministerio-C a non i cas a net 0-

rum Apostolorum defin·itio-Kazanie Pia

t r a, Praedicatio Petri - K 0 n sty t u c j e K 1 erne n s a 
i koscielne kanony apostolskie - Listy 
pap i e ski e: Dwa sw. Piotra, ktore nalez,! rowniez do 
k5i,!g kanonicznych Pisma sw.; K 1 erne n s a rzymskiego do 
Koryntian (r, 100); Wi k tor a I w sprawie swi"ta 
Paschy (195); S t e fan a I 0 chrzcie udzielonym przez he~ 
retykow (255) '). 

29. ZBIORY KOSCIOLA WSCHODNIEGO 

Gdy Kosci61 otrzymal swobod" w imperium rzymskim. 
przyst,!piI bezzwlocznie do organizacji owczesnych stosunkow. 
Rozmaite tez kierunki zyda koscielnego zostaly uj"te w form" 
prawa. Tw6rczosc ta objawia si" glownie na licznie odprawia-

1) Tekst t.ych i mny-ch z-ob. Pit r a, Juri.l ecclesda;st.~e:i Grae_ 
-corUIll historia et mt?~~umenta, Roruae 1864, Tom L 
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nych synodach, uchwaly tedy synodalne dostarczaj'l materia
low do powstania zbiorow prawa. 

Pierwszy sob Or powszechny odbyl si" w roku 325 wNicei· 
usun'!l on mi"dzy innymi spory co do obchodzenia swi.,t ';"iel~ 
kanocnych i ostatecznie ustalH obowi'!zuj'lcy do dzis termin 
tego swi,ta, wydal nadto szereg ustaw dyscyplinarnych. Na 
Wschodzje tez odbyly si" wszystkie sobory powszechne w pierw
szym tysi,!cleciu; mialy tu mleJsce liezne synody partykular
ne, ktorych statuty b'ldz moc., ogolnego, przyj"cia, b,!dz wyra
znego zatwierdzenia otrzymaly charakter prawa powszechne
go, a wi"c: w Ancyrze (314) Neocezarei (314-320), Antjochii 
1341),Sardyce (343), Gangrei (362-370), Laodycei (343-381). 
Wielkie znaczenie maj,! uchwaly synodu trulanskiego (692), 
kt6rego kanony (102) do dnia dzisiejszego stanowi,! kodeks 
powszechnego prawa koscielnego na Wschodzie. Synod ten 
~ ka~. 2-im wylicza i zatwierdza P9przednie synody wschodni~, 
ZlO ktorych dol,!cza z zachodnich synod kartaginski (418) i tzw. 
reguly 12 ojc6w Wschodu. 

Od czasow najdawniejszych'powstawaly osobne zbiory pra
wa koscielnego. Pierwsi tw6rcy zbior6w kanonicznych nie S,! 
znani, zaginezly r6wniez same zbiory; ze one jednak istnialy, 
swiaciczq 0 tym oj cowie soboru chalcedonskiego, kt6rzy odwo
luj,! s;" na te zhiory. Ten sam sob6r nakazal, by zachowy
wanD u3tawy dotychczas 'wydane (c. 14. C. XXV q. 1). Jan 
Sc hoI a sty k (ok. r. 540 - 550) utworzyl systematyczn,! 
kolekcj~ kanon6w, kt6rq podzielil na 50 rozdzial6w na wz6r 
r andekt6w, podzielonych na 50 klsiqg "Zbi6r kanon6w". Jan 
J' 0 s t n i k, patriarcha konst. (582 - 595), Nesteutes, zebral 
kanony pokutne. 

Osobny rodzaj 7bior6w prav\- na Wschodzie tworzq tzw. 
nom 0 k 2. non y. S'l to zhiory, ktore obok kanon6wkosciel
nych kanones zawierajq rozporzq.dzenia -cesar-sIde nomoi, stq.d 
nazwa nomokanon. Nalezy tu ncmokanon, przypisywany Ja
nowi Scholastykowi i drugi, utworzony za cesarza Herakliusza 
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(610 - 640). F 0 c jus z, patriarcha konstant., uzupelnil ostat
ni nomokanon i nada! mu innq form~ (1'. 883). Zbi61' Focjusza 
!,odzielony jest na 14 1'ozdzia!6w, kt61'e skladajq Sl~ z pojedyn
czych UlSt<cp6w (capita, kefalaion). W pierwszej cz~sci ust~pu 
umieszczGne Sq przepisy kanoniczne, a w drugiej postanowie
nia cesarskie nomoi. W Rosji obowi",zujqcymprawem byl 
zbi6r Kormczaja Kniga, ogloszony w r. 1653 przez patria1'ch~ 
Nikona 1). 

W wieku IX nast~puie ·.przelom w rozwoju prawa kanoni
czneg" na Wschodzie i odt"d idzJe one w dw6ch kierunkach. 
Kosci61 wschodni tworzyl dotqd z zachodnim jeden Kosci61 
katolicki. poddany byl biskupOWl rzymskiemu, kt61'Y zatwieT
dzal uchwaly sobor6w. Focjusz, Jako patriarcha Konstantyno
pola, oderwal Wsch6d od wsp6Jnosci z Rzymem. i utworzyl 
kosci61 niezalezny od glowy chrzescijanstwa. Narody jednak 
wschodnie po zerwaniu z papiestwem nie utworzyly jednolitego 
kosciola. Miejsce biskupa rzymskiego zaj~la tam cz~sciowo wla
dza swiccka, CZE;ECiowo synody duchownych zwierzchnik6w. 
Panuj'lcyswiecki stal si~ faktycznie zr6dlem prawa. 

Jakkolwiek Wsch6d odpad! od zwiqzku z Rzymem, to jed
nak Stol'ca Apostolska rtl€ uznala go za przepadly dla Ko
sciola katolickiego, owszem, starala si~ 0 przywrocenie jedno
sci. Zabiegi te nie zostaly bezskuteczne, aibowiem w ci'lgu wie
k6w rozmaite narody wschodnie wracaly do wsp6lnosci wiary. 
Na soborze florenckim (1439) caly Wsch6d poh!czyl si~ z Ko
sciolem zachodnim i uznal papieza za swojq glow~, jak go uzna
wal do IX wieku. Chociaz w6wczas zawarta lqcznosc trwa!~ 
kr6tko, przywrocila ona :radycje dawnej unii z Rzymem, kt6-

1) Do kolekcji FocjUiSza wydali komentarze: J an -Z~onara& 
(1120), Aleksy Arystenes (1166), 'l'eodor Baj,Sa1ll011 (1170), Mateusz 
Blastares (1835). Tekst kornentatorow. w j~zyku greekim ilacin
sktim wyda! Guiel. BeT _e r e go i 11 Ii Parudectae canonum,-' OX1o_ 
nii 1627. 
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TemU w nast"pnych wiekach faktycznie poddaly si~ rozmaite 
narody wschodnie. Rusini przyj~li uni~ na synodzie w Brzesciu 
Litewskim r. 1595, a Ormianie 1630. Obecnie pewna cz~sc na
wd6w wschodnich uznaje biskupa rzymskiego za glow" Ko
sciola (unici), inne trwajq jeszcze w odszczepienstwie (schizma
tycy) "). 

Choci"z unici podlegajq papieiowi i uznajq wszystkie zasa
dy wiary katolickiej, nie tworzq jednak jednolitego organizmu 
koscielnego, r6zni,! si" mi~dzy sob,! j"zykiem liturgicznym i ob
rz'!dkiem, Omal kazdy nar6d ma sw6j rodzimy, odr~bny obrzq-
dek i inne autonomiczne przywileje i prawa w zakresie dyscy
plinamym, zatwierdzone przez Stolic~ Apostolsk,!. Dla pozna
nia pEeto wschodniego prawa katolickiego, nalezy poznac usta
woda\\rstvvo_ kazdego narodu Z osobna. Pierwotne prawo wschod
nie do w. IX jest prawem powszechnym calego Wschodu 
i wszystkich obrz,!dk6w, p6zniejsze jest prawem partykular
nym wiernych tylko jednego obrzqdku i jednego narodu. Pra
wa te zQstaly wydane na synodach narodowych i zatwierdzone 
przez St(,lic~ Apostolskq. W ostatnich czasach omal kazdy na
r6d przeprowadzil na synodach ;oartykularnych jakoby kody
fikacj" swego rodzimego prawa i tam Maronici na synodzie 
Montis Libani (1736), Rusini w Zamosciu (1720) i we Lwowie 
(1891), Rumuni w Alba Julii (Fogaras) (1872, 1882), Syryjczy
cy w Sciarfensie (1888), Koptowle w Kairze (1899), Ormlani~ 
w Rzymie (1911 i 1928). 

cO. ZBIORY KOSCIOLA ZACHODNIEGO 

Zr6dlEm praw na Zachodzie Sq sob 0 r y, s y nod y 
1- d e k ret y papieskie. Zbiory tu powstale nie ograniczaj q si~ 
tylko do z€stawienia materialu poprzednio nagromadzonego, 

1) Rls. Edward Liko'WSI,ki, Dzieje Kosciola urnickiego na 
na Litwie, i RUJs'i, WarEzawa 1906; Unia brzeska WaN'Z&Wa 
1907. P j u. IX, Omnem aollicitudinem, 1874. ' 
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. kanoniczne Wsehodu. tak powszech-
lecz obejmujq takZe ustawy , 'ednolite ani pod wzgl~-
ne jak i partykular~e. Zb~:;ut: ~~~:~ pewne odr~bne eechy, 
dem formy, amtresel, wy t]' Zbiory te dzielimy na chro
zaleznie od czasu swego pows ama'

k 
. . lne wedlug czasu ich 

. kt· podajq ustawy OSCle 
nologlCzne, ore ktorych Sq umieszczone 
powstania i zbiory systematybcz1:,e, W" prywatne stosownie do 

d' . c'h trescI''''U! lczne t.::anony we '!.Jug 1 , r r • 1 0.' . aka pra-

tego, czy zosta!y Og!~SZOt:~ Pz~::a~~ :!~,!:~:o;;~:Zn;S~bY pry-
wo ObOWH\ZU]qCe,. Y yf'k t" Rozpada]' a si~ one na czte-tentyczne I fals I a y. . 
watne; - au. ,. . ktorych si~ wytwo-

T • stosownie do okresow czasu, w , 
r) grupy '. do o!owy dwunastego wleku, dru
rzy!y. P,ErWSZY okres~,~ga (154~ _ 1546), trzeci do ogloszenia 
gi do soboru trydenc ego . kodeksu ra-

k d ksu (1917), czwarty okres: og!oszeme p. 
nowego 0 e .. t wydane za jego panowama, 
wa kanonicznego I mne us awy . t . 1 z b i 0 r y p r y_ 

. rwszym oKreSle lSnlaY ... 
W : I e a z pomi~dzy nieh 'przewazaly uk!a.dane c h ron 0 

wan e, . t e mat y c z n e z prze-~ '. . w druglID SYS 
109 1 c z n 1 e, c h w t r z e c i m zapanowaly 
wagq aut e n t y c z n Y t 'd p n c k i ego i liczne i n-
u e h w a ! y sob 0 r u r y. . kich 

. w konawcze papiezy i kongregacy] rzyrns . 

,t r; ~:c~:tkac~ pierwszego .ok~esu odb,Ywajq s~~ li~ne IS~:~~~ 
"tkich prawie prowmc] ach kosclelnyc . 

we WSZ} s . 'In' akie zwolvwali papieze w Rzy
glosne byly synody genela <os] h (498 _ 514) Grzegorz I 
mie np Gelazy (492 - 496), ymnac , 
(5a~ -' 604) Grzegorz II (715 - 731). 

~ •• '. , YT ,. 1 a c i ft ski e t { u m a
Pojawla]q Sl~ do~yc "czesme,_. h Z V wieku pochodz; 

. odow grec,,,c. 
c zen I a s y n ' 'E' alba Isidoriana i versio Hala 
przekl:ad zw~ny v~rslo ',lspana zwano Hispana, poniewaZ 
albo translatlO Prrsca. Flerwszy na '" rzypisywano go 

. wstal w HIszpann I p 
~Yl~e d~;~:';~~=a~~ni Hiszpania nie jest jego ojczyzn,!, a~i 
sw. y, tal bowiem we W!oszech. W pocz'! _ 
sw. Izyder ~utorem, pows M I v Exiguus, przygotowal 
kach VI Wleku D ion i z y a" ' 
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tiumaczenie ustaw synodalnych wschodnieh, ze.bra! nadto de
krety papieskie od Syrycjusza (384 - 398) do Anastazego II 
(496 ~ 498). Oba zbiory rozpowszechnily si~ w calym Kosciele. 
W r. 774 papiez Hadrian I ofiarowal je Karolowi W. Na syno
dzie akwizgrariskim (802) zbior ten, uzupelniony nowymi usta
wami, zostal ogloszony j ako prawo obowi,!zujqce w panstwie 
frankonskim. Zwie si~ on takZe Collectio dionisio-hadriana. 
Zbi6r ten, pod na2lw'! canonrnn codicis corpus albo codex cano
nmn, corpus canonum byi W Kosdele szeroko rozpo.wszech_ 
niony. 

U s taw y s y nod al n e zbierano w pojedynczych 
krajach w jednq calosc i w ten sposob powstaly par t y k u-
1 a r n e z b i 0 r y p raw. W Afryce dokonali zbioru F u 1-
g e n c jus z Fer ran d u s (t 546), diakon kartaginski, (Bre
'\"iatio canonum), K res k 0 n ius z (Concordia canonum); 
w Galii przy koncu V wieku powstal z bioI' Codex canonum ec
clesiae Romanae, pierwszy raz ogloszony przez Peschazjusza 
Quesnellego (1657), st'ld tez collectio quesnelliana zwany; W Hi
szpanii Marcin, metropoJ±ta braganski (t 580), zebra! tzw. Ca
pitula albo excerpta (Martini Bracarensis). Drugim zbiorem 
blszpairskim jest Collectio Hispana albo Isidoriana, przypisana 
sw. Izydorowi. 

Do zbiorow synodalnych dol'!czono listy papieskie. N alezy 
~u zbior tzw. collectio AvelJana, kt6ry powstal w drugiej polo
wie wieku VI (okolo 560) i zawiem pisma papieskie i cesarskie, 
biskup6w i prefektow od roku 367 - 553. Autor nieznany. 
Collectio hiberna albo hibernensis powstala w poczqtkach 
VIII wieku, 

Oprocz 2Jbiorow, obejmuj'!cych caloksztalt kanon6w roznej 
tresci, dokonano z b i 0 row m 0 n 0 g r a f i c z nyc h 
praktycznych przedmiotow, ktorych znajomosc byla szczegol
niej potrzebna tak duchownym jak i laikom. Nalez,! tu k s i ~_ 
g i po k u t n e ~ libri poenitentiales, ktore oznaczajq miar~ 
pokuty, jakq nakladano za przewmienia; k s i ~ gil i t u r g i-
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c z n e, "rdines, podaj'lce obrz~dy przy odprawraniu funkcyj 
koscielnych i sposob post~powania na synodach, koronacjach 
Up.: liber my~teriorum, sacramentorum, sacramentarium, w Ko
'dele greckim euchologium zwane; z b i 0 r y for m u 1 a r z y, 
libri formularum, formulae, S'l to zbiory formul do zalatwiani" 
spraw, daj'lce przy tym wskazowki 0 prawnych przepisach. 

Do ksiqg liturgicznych nalez'l tzw. sacramentaria: Leonia
nUll, Gelasianull, Gregorianunl, stworzone przez papiezy: 
Leona W., Gelazego i Grzegorza W. 

Ksi~gami formularzy S'l np. liber diurnus, powstaly w la
tach 685 - 752, zbior Markulfa z 660 r. 

W tym okresie pojawiaj'l si~ obok zbiorow autentycznych 
kanonow takze i fa 1 s y f i kat y, ktorych autorstwo, czas 
i miejsce powstania i cel nie S'l dotychczas wyjasnione. Po
chodz,! one z IX wieku, podaj'l systematyczny calozbi6r prawn 
koscielncgo i przez pewien czas uchodzily za autentyczne ko
lekcj€. Pierwszym z mch jest zbior kapitularzy Benedykta 
Lew i t Y (840 - 847); drugim capitula Angilramni albo ca
pitula Hndriani (ok. r. 850), przedmiotem kt6rego jest porz"dek 
,,,dowy; trzecim kolekcja P s e 11 d 0 - I z y d 0 r a. Tworca 
tego zbicru nazywa siebie Isidorus Mercator (lub peccator). 
Tego rodzaju nazwanie si~ nasuwa przypuszczenie, ze autorem 
jest sw. Izydor, biskup sewilski. Autor jednak nie jest znany, 
rowniez nie jest wiadomym, kiedy i gdzie ta kolekcja powsta
la; najprawdopodobniej pochodzi z IX w. z Galii. Celem zbio
ru byla obrona praw KoscioJ:a i wprowadzeni€ reformy. 
Autor obral tak'l form~ 'prawdopodobnie dlatego, aby latwiej 
przeprowadzic swoje plany reformy. Wplyw tego zbioru w tym 
si~ ujawl:H, ze wiele kanon6w z tej kolekcji przeszlo do zbio
rOw nast~pnych wiekow nie tylko prywatnych ale i urz~do
wych. 

Mnogosc materialu prawn€go wywolala potrzeb~ ugrupo
wania go w pewien system, z zastosowaniem praktycznym tak 
dla duszpasterstw .. jak i dla studium, Z b i 0 r y s y s t e-
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rna t Y c z n e pojawiaj'l si~ z koncem wieku IX i staj'l si~ 

pozmeJ Coraz cz~stsze. Nalez'l tu: Collectio Anselmo dedicata, 
powstala we Wloszech z koncem wieku IX; Reg ina Pru
mensis (t 915), Libr; duo de synodalibus causis et disciplinis 
ecclesiasticis (906), zawieraj'lce przepisy do wizytacji diecezji; 
Bur c h a r d a Decretum albo Collectarium' canonum (1022); 
An s elm a, biskupa Luki (1086) zbior, zlozony z 13 ksi'lg; 
kardynala D e us d e d ita (1087) ",bior, poswi~cony papiezowi 
Wiktorowi III (1086 - 1087), zlozony z 4 ksi'lg: 1. 0 prymacie 
sw. Pioha i biskup6w rzymskich, 2. 0 duchowienstwie, 3. 0 ma
j'ltku ko§cielnym, 4. 0 immumtetach. W zbiorze tym jest 
wzmianka 0 oddaniu przez Mieszka I Polski w lenno Stolicy 
Apostolskiej; biskupa Iwona U 1117), Decretum w 17 ksi~_ 
gach i Panormia w 8 ksi~gach. 

Jakkolwiek wymienione zbiory zawieraly liczne przepisy, 
nie czynily jednak zadosc owczesnym wymaganiom, z powo
du bowkm nagromadzenia wielu ustaw bezkrytycznie, tak sta
ryeh jak i nowych, partykularnych obok powszechnych, po
wstal:y sprzecznosci. Celem ujednostajnienia kanon6w, zawar
tych w r6znych zbiorach i usuni~cia powstalych niedogodno
sci, sporz,!dzil G r a c jan, mnich klasztoru sw. Feliksa i Na
cora w Bolonii, magister teologii i profesor prawa, wi'elk" ko
lekcj~ praw mi~dzy r. 1139 a 1150. Powstala ona po roku 1139, 
gdyz Gracjan umieszcza w niej uchwa!y soboru lateranenskie
go II (r. 1139), istniala zas juz w roku 1150, poniewaz Roland, 
p6zniejszy papiez Aleksander III, jeszcze jako profesor aka
demii bolonskiej, napisal do niej komentarz zw, Stroma Ro
landi, a w r. 1150 zostal on kardyna!em i ust'lpil z katedry. 
Zbior Gracjana otrzymal nazw~ Concordia discordantium ca
nonum, poniewaz celem jego bylo pogodzenie roznych praw 
mi~dzy 50b'l. Sam Gracjan nazywa go Decretum. 

Decret pqdzielony jest na trzy cz~sci. Cz~sc pierwsza roz
pada si~ na 101 dystynkcyj - distlnctiones, z ktorych kazda 
zawiera ust~py ze irodel prawnych, zwane canones. U st~py te 
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.nazywa Gracjan auctoritates alba capitula. Cz~se druga ma 
36 spraw, causae, z ktorych autor wysnuwa pytania, quaestio
nes, a jako odpowiedz przytacza teksty prawne, canones. Trze
cia quaestio Causae XXXIII tworzy cdr~bny traktat De poeni
ientia, podzielony na 7 dystynkcyj z odpowiednimi ust~pami. 
Cz~se trzecia dzieli si<: na 5 dystynkcyj, distinctiones, 0 sakra
mentaliach i zwie si~ de consecratione. Do kancn6w gracjan
skich wcielali g los sat 0 row i e takZe inne postanowienia 
prawne. Dodatkowe te kanony zwano paleae, prawdopodobnie 
od Paucapalei, ucznia Gracjana. Dzielo Gracjana jest nie tylko 
zbicrem praw, ale i pracq literackq, grupuje bowiem kanony 
i wyjasnia w tzw. dicta, wypowiadaj'lc w nich swe zdanie 0 da
nym przedmiocie. 

Zbi6r Gracjima jest jako calose p r a c q pry w a t n 'l, 
jesli- zas idzie 0 ocen~ pojedynczych kanon6w, to majq one ta
kie znaczenie prawne, jakie przysluguje im na mocy pierwotne
go pochodzenia. Dekret od chwili swego pojawienia si~ zazywal 
wielkiej powagi, cytowano zen ust~py w nauce i praktyce, byl 
tez podstaw'l wyklad6w uniwersyteckich. Wtedy to oddzielono 
nauk~ prawa kanonicznego od teologii, j ako odr<:bn'l umiej'l
tnose, profesorom prawa nadano tytul doktorow, dociores, ca
nonistae, decretistae, star sis wi~c Gracjan ojcem' nauki prawa 
kanonicznego. Wkr6tce po wydaniu pojawily si~ do dekretu 
sumy i glossy. Sumy pisali Paucapalea, Roland Bandinelli, 
Stefan Tornacen (t 1203). 

Gracjan dal pocz'ltek zlotemu okresowi prawa koScielI1ego. 
Po ogloszeniu dekretu praca u8tawodawcza nadzwyczaj si~ 

wzmogla W ciqgu kr6tkiego czasu odbyly si<: dwa powszechne 
sobory, lateranenski III (1179) i IV (1215), na Stolicy apostol
skiej zas zasiadaj'l wieley prawnicy: Aleksander III (1159-1181), 
Klemens III (1187 - 1191), Celestyn III (1191 - 1198), Inno
centy III (1198 - 1216), kt6rych dzialalnose dostarczy!a wiele 
nowego materia!u prawnego. By!o to powodem, ~e dekret oka
~a! si'lwkrotce niewystarczajqcym. Po ogloszeniuzbioru Gra-

I 
I 
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cjana pojawia si~ szereg zbiorow. Poniewaz obejmowaly one 
. ustawy! kt6re istnialy poza dekretem, naz\vano je ext r a v a
g ant e s, poniewaz extra decretum Gratiani vagabantur. Do 
wi<:cej glosnych nalezy p i <: e k 0 m p i I a c y j,. kt6re w od
r6znieniu od innych, p6zniej pOVistalych, nazywajq si~ compi
lationes anti quae. 

T VI 6 T' C q pie r W s z e j, zwanej Breviarum extravagan
tium, jest B ern a r d z Pawii (Papiensis) przEd r. 1198. Ber
nard wprowadzil nowy system w nkladzie material:u, podzielil 
mianowicie caly zbi6r wedle tresci na 5 ksiqg, kt6re roz!ozy! 
na tytuly z odpowiednimi napisami, zwanymi rubrykq, pod 
kt6r'l umiesci! ust~py prawne, capita. Glossa uj~la trese ksi'lg 
.;, heksal11etr: judex, iudicium, derus, sponsalia, crimen. Pierw
sza ksi~ga m6wi 0 prawie koscielnym, 0 swi~ceniach i obo
wi'lzkach oseb duchownych, druga 0 s'ldownictwie, trzecia 
o zyciu ciuchownych i 0 zakonach, czwarta 0 ma1i:enstwie, piqta 
o wyst<:pkach i karach. Podzial, wprowadzony przez Bernarda, 
przeszedl do wszystkich nast~pnych autentycznych kompilacyj 
papieskich. 

K 0 m p i I a c j <: d rug 'l stworzyl Jan W a I i j
c z Y k (Galensis) i zebral w niej dekretaly, wydane mi~dzy 
kompilacj'l pierwszq a trzeciq, papiezy Klemensa II (1187 -
.1.191) i Celestyna III (1191 - 1198). Powstala mi<:cizy rokiem 
1210 - 1215. 

T r z e c i 'l k 0 m p i I a c j <: oglosil Inn 0 c e n t y III. 
Zawiera ana dekretaly z pierwszych dwunastu lat jego ponty
fikatu (1198 - 1210) i stanowi pie r w s z y z b i 6 r u r z~
(; 0 \IT y. Papiez oglosil jq, odsyl"j'lc bullq Devotioni vestrae 
(1210) udwersytetowi bolonskiemu: ut eisdem absque quolibet 
dubitationis scrupulo uti possint cum opus fuerit tam in judiciis 
qUaIn in -scholis. 

W k 0 m pi I a c j i c z war t e.j zestawil nieznany 
autor dekretaly z ostatnich lat rZ'ld6w Innocentego III (1210~ 
1216) i uchwaly soboru lateranenskiego IV, . 
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K 0 m p i 1 a e j a pi,! t a zawiera dekreta!y papleza Ro
Doriusza III (1216 - 1226) i na jego rozkaz zosta!a przygoto
wana. Jest ona z b i 0 rem aut e n t y e z n y m. 

Mnogose zbiorow i okolicznosc, ze zawieraly ustawy sprze
czne i przestarzale, utrudnia!y rZ'ldy w Kosciele. Aby usun'!c 
te niedogodnosci, papiez G r z ego r z IX (1227 - 1241), 
po wst'lpieniu na tron apostolski, polecil sw. Raj m u n d o
wi przygotowanie nowej kompilacji. Po skonczeniu pracy 
Grzegorz IX og!osi! nowy zbior bullq Rex pacificus (1234), od
sy!ajqcgo uniwersytetom w Bolonii i Paryzu. 

Kompilator zebral w systematyczn'l calose dawniejsze de
kretaly, usun'll zachodz'lce w zr6dlach sprzecznosci, skrocH te
ksty, opuszczaj'!c to, co bylo zbyteczne. W ten sposob sporz'l
dzil k 0 de k s p raw n y, ktory odpowiadal potrzebom ow
czesnym. Zatrzymal wprowadzony przez Bernarda. podzia! na 
5 ksi'lg. Ksi~gi podzielone S'l na rozdzialy, zwane tytulami, 
Z odpowiednimi napisarni czyli rubrykami, ktore wyrazaj'l 
trese umieszczonych ustaw. Pojedyncze ustawy, zawarte S'l 
w ust~pach zwanych capita. 

K 0 m p i I a c j a Grzegorza IX byla k s i ~ g q u s taw 
pow s z e ch n 'I i u r z ~ dow 'I oraz wyl",czn'l; przez 
jej og!oszenie stracily moe prawn", wszystkie zbiory pogracjan
skie. Dekreta!y staly si~ podstawowym tekstem wyk!adow 
uniwersyteckich, od tego tez czasu ucz'lcych i s!uchaczy zwano
dekretali" tami. 

Zacz~to takZe wkrotee tworzye do nowego zbioru sumy 
prawne, komentarze i glossy. Glossam ordinariam ulozyl Ber
nard de Botone (t 1263). 

Po ogloszeniu kompilacyj Grzegorza IX, za nast~pcow tego 
papieza prawodawstwo nie stan~10 na miejscu, lecz owszem 
rozwijalo si~ szybko. Pojawiaj'l si" nowe zbiory urz~dowe 
i prywatne. In n 0 c e n t y IV oglasza swoje dekretaly bUl
l", Cum in coneilio (1251) i Ad expediendos (1253), G r z ~-
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go r z X bull", Cum nuper (1274), M i k 0 1 a j III bull,! 
Cum quasdam (1280). 

Aby zapobiec niedogodnosciom z powodu powstalych kilku 
nowych zbiorow, Bon i f a c y VIII oglosil bull" 8acro
sanctae (1298) now'! k amp i 1 a c j~, odsylajqc j,! uniwer
sytetom w Bolonii i Paryiu, ktora bezposrednio !,!czyla si" z de
kretalami Grzegorza IX. Bonifacy VIII nazwal swoj zbior Iiber 
sextus, zaznaczaj"c w ten sposob, ze jest todalszy ci'!g dekre
ta!6w Grzegorzowych, zlozonych z 5 ksiqg i rownoczesnie po
zhawil macy prawnej wszystkie kempilacje, jakiepojawily si" 
po ogloszeniu zbioru Grzegorza IX. 

Po ukonczeniu soboru wienenskiego (1311) przygotowal 
K I e men s V systematyczny zbi6r uchwa! soborowych i in
nych przcd i po soborze przez si" wydanych praw, przed og!o
szeniem go jednak UIilllrl i dopiero jego nast"pca, Jan XXII, 
bull,! Quoniam nulla (1317) go opublikowal. Zbior ten nazywa 
si" K 1 e men t y n ami ad imienia swego pierwszego tworc 
oy i jest autentyczny, urz<:<lowy. Podzial taki sam, jak u Grze
gorza IX. 

Jan C hap p u i s w r. 1500 zestawil z konstytucyj pa
pieskich w porz'ldku systematycznym d w i e k amp i I a
c j e, z ktorych jedna zawiera dekreta!y Jana XXII, zw. Extra
vagal1tes papae Joannis XXII, druga zas ustawy papieskie od 
Urbana IV do Sykstusa IV (1484), zw. Extravagantes communes. 
J akkolwiek konstytucje urnieszczone w tych zbiorach S,! auten
tyczne, to jednak komplikacje jako calosc S'l d z i e! e m p r y_ 
w a t n y m, pojedyncze tedy konstytucje tak'l Iilllj'l wartos6, 
jak,! mia!y przed wcieleniem ich do tego zhioru. 

Zbior wyzej omowionych cz"sd: G r a c jan a, G r z e
g 0 r z a IX, Bon i f ace g 0 VIII, K I e men s a V, 
Extravagantes Jana XXII i Extravagan
t esc. t' m m u neB, oznaczano jednq nazw-q.: Corpus juris 
canonicL 

PraUlO Kiln. - 9 
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Celem us t a len i a jedno1itego t e k stu, ktory w ciq-
gu wiekow ulegl skazeniu, ustanowil papiez Pius IV r. 1564 
osobnq l! 0 m i s j~, tzw. correctores Romani. Ukonczyla ona 
swe prace wr. 1580, a Grzegorz XIII bullq Quum pro munere 
(1580) zatwierdzil poprawiony tekst, dajqc mu rniano Corpus 

juris canonici. . 
Po ogloszeniu ostatniego urz"dowego zbioru r. 1317 nle po

'awil sip noWV zbior praw do r. 1917, tj. do wydania nowego 
J " " 'd k kodeksu 0 charakterze prawa powszechnego. Praca Je na 
prawodawcza w tak dlugim okresie" nie ustawala. Do wielu 
konstytucyj papieskich, jakie pojawily si~ w tym. czaSle, nale
zy dodac postanowienia kilku soborow, a mianowlcle: w Kon
stancji (cz"sciowo powszechny) 1418, we FlorencJl 1439, late
ranenskiego V (1512 - 1517, trydenckiego (1545 - 1563) I wa-

tykanski€go (1869 - 1870). . . . 
Sob art r y den c k i' (1545 - 1563) zagl Sl~ rue tyl

ko sprawami dogmatycznymi, lecz wydal takze wiele praw, od
noszqcych si" do k a r nos c i koscielnej, tzw. decreta de re
formatione. Papiez Pius IV zatwierdzil i oglosH uchwaly sobo
rowe bulla Benedicms Deus (1564) jakoprawo obowiqzujqce 
w calym K·osciele. W Polsce na sejmie parczowskim (1564) przy
jql krol Zygmunt August uchwaly trydenckie,. podane p.rzez 
nuncjusza Kommendoniego, ogolne zas ogloszeme dla KOSClO
la pol,kiego nast!!pilo na synodzie piotrkowskim (1577). Po so- . 

borze trydenckim odbyl si" jeden jeszcze sob a r powszec~~ 
w a t y k a n ski m zwany (1870), Z ktorego dzialalnoscl 

ny, k t' P t ma dla prawa kanonicznego znaczenie onsty uCJa as or 
aeternus, 0 prymacie i nieomylnosci biskupa rzymskiego. 

Od o"loszenia Klementyn, chociaz nie pojawil si~ zaden 
zbior aut~ntyczny ustaw koscielnych, wydano natomiast liczne 
~ b i 0 r y pry w a t n e, ktore zawierajq nie tylko ~stawo
dawstwo pozniejsze, lecz takZe dawniejsze od poczqikow Ko" 

sciola. 
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Grzegorz XIII r. 1530 powolal koinisj" d1a utworzenia 
nowego zbioru praw. Nowy zbior zwany Liber septimus r. 1593 
byl jill przygotowany, Klemens VIn odmowil mu aprobaty. 

Konstytucje papieskie mieszczq si~ w tzw. bull a ria" c h. 
W okresie soboru trydenckiego i po nim powolali papieze 

do zycia szereg dykasteryj, zwanych k 0 n g reg a c jam i, 
kiore mialy Humaczyc wqtpliwosci prawne, wydawac instruk
cje i dekrety z mOCq obowiqzujqcq w calym Kosciele. Zarz'l
dzenia kongregacyj S,! bardzo waZnym hod!em prawnym, 
zwlaszcza gdy chodzi 0 praktyczne stosowanie prawa. Poszcze
golne kongregacje og!asza!y swoje dekrety w wydawnictwach 
periodycznych np. Analecta ecclesiastica, Acta Sanctae Sedis. 
Acta Apostolicae Sedis i w osobnych zbiorach. 

Historia prawa kanonicznego nie zna instytucyj 0 charak
terze urz~dowym na wzor Instytucyj justynianskich. Jan Lan
celotti, prof. prawa kanonicznego uniwersytetu w Perugii, 
przygotowa! takie instytucje, nie uzyska!y one jednak aprobaty 
papieskiej. Lancelotti og!osil je w r. 1564. Instytucje te dol,!
czano w wydaniach do Corpus juris canonici, a nawet byly 
glossowane. Instytucje podzielone s'l na 4 ksi"gi: de personis, 
de rebus, de iudiciis, de delictis et poenis. Podzial ten, 'wpro
wadzony przez Lancellotti'ego, wszedl w nauk~ prawa kano
n1cznego, i zosta! takze zastosowany w ukladzie nowego ko
-deksu. 

Orzeczenia roty rzymskiej pojawily si~ w wydawnictwach 
pt. S. Romanae Rotae decisiones seu sententiae. 

Szczegolniejszy rodzaj prawa stanowi,! tzw. regnlae cance
lariae. apostolicae w liczbie 72. Byly to normy, ktore wskazy
waly, w jaki sposob urz~dnicy rzymscy winni zalatwiac naply
waj'lce do kurii rzymskiej sprawy (regnlae directivae et expe
·ditivae) i podawaly przepisy w sprawach beneficjalnych (bene
ficiales et reservatoriae) i procedury sq-dowej (iudiciales). Nie
ktore reguly byly wydane tylko dla kurii rzymskiej, wiele je
<lnak mialo charakter prawa powszechnego. Charakterystyczne 
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jest to, ze obowi,!zywaly one tylko za zyeia papieza, kt6ry je 
wydawal, a nowo obrany papiez musial je ponownie zatwier
dzic. Od Piusa VI (1775 - 1799) ustal zwyezaj ich uroezystego 
oglaszania. Pius X poddal rewizji reguly kaneelarii apostol
skiej i w motu proprio In Romanae, 1910, przepisal forme: roz
maitych akt6w kurii rzymskiej. Wiele tez postanowien regul 
kaneelarii apostolskiej weszlo do nowego kodeksu prawa kano

nieznego (c. 1446). 

31. KODYFIKACJA NOWA 

Papiez Benedykt XV bull'! "Providentissima Mater Eccle
sia", wydanq dnia 27 maja 1917, oglosil nowy kodeks 
p raw a k ano ni czn ego. 

Dzielc kodyfikacji pow5zechnego prawa koseielnego z a
poe Z 'I t k 0 w alp a pie z P ius X pismem motu 
proprio "Arduum sane" z dnia 19 marea 1904. W pismie tym 
wyrazil powod, dla ktorego przyst'lpil do praey. Wiele daw
niejszyeh przepisow mowi papiez - jest przestarzalyeh i nie 
mog,! bye stosowane w odmiennych obecnie stosunkach; prze
pisy tez kanoniezne s,! rozrzucone w lieznyeh zbiorach, a to 
utrudnia ich poznanie, gdyz nie latw,! jest rzeez'! nabycie tych 
zbior6w, nie tylkodla agolu wiernyeh, leez nawet dla rZ'ld
cow Kasciola. Z tego przeto powodu utrudnione jest duszpa

sterstwo i rZ,!dy. 
Kodeks ujmuje w jednolit'! calose ustawy koscielne, wy

dane w roznyeh czasach przez sobory i papieZY, uwzgl<:dnia tez 
nowoczesne stosunki, odrzuca te ustawy, ktore obecnie nie 
maj'l 'zastosowania w zyciu praktyeznym i wprowadza szereg 
praw nowyeh, opartych na obeenym stanie zyeia koscielnego. 
Z dawniejszych ustaw koseielnyeh kodeka jedne powtarza da

slownie, a inne modyfikuje. 
Caly kadeks podzielony jest na pie:c ksi'lg. 

Pierwsza kai~a podaje ag6lnezasady prawne (normae gene-

i 
I 
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rales), druga prawo osobowe, trzecia rzeczowe, czwarta sqdo
we, pi'lta karne. Kazda kai<:ga dzieli sie: na t y t u 1 Y z odpo
wiednimi napisami, ponadto caly material prawny rozlozony 
jest na k a non y wliczbie 2414. Kanony S'l kr6tl<'ie, jasno 
ujmuj'ltresc przepis6w, w spos6b pozytywny lub negatywny; 
dluzsze kanany rozpadaj'l sie: na par a g r a f y. 

Benedykt XV moc,! swej aprobaty nadal kodeksowi c h a
r a k t e r u r z e: dow Y p raw a paw sz e c h neg a 
ito nie tylko calosei ale i pojedynczym jego cze:sGiom i poszcze
golnym kanonom. Caly przeto uklad, nawet napisy czyli ru
bryki pojedynezych eze:sci, maj,! moc urze:dow,!, gdyz papiez 
tak m6wi W bulli: praesentem codicem, sic ut digestus est, pro ... 
mulgamus, vim legis posthac habere pro universa EccIesia, de
<:ernimus, iuhemus. 

Kodeks obowi'lzuje od 19 maja 1918 r. 
Napisy ezyli rubryki, ktorymi zaopatrzone s,! pojedyncze 

tytuly, S'l srodkiem do wyjasnienia b'ldz tresci kanonow, b'ldz 
wyrazell w nich umieszczonyeh: A rubra ad nigrum valet 
matia. 

32. NOWY KODEKS A PRA WO DOTYCHCZASOWE 

Tresci,! kodeksu jest prawo koseielne powszeehne. Nie jest 
,ono w caiosci nowe, prawodawca bowieln. nie magI pominqc 
<!alego dotychezasowego dorobku prawn~go tylu stuleci, nie 
m6g1 tez zerwae radykalnie z zyciem spoleeznym Kosciola, 
ktore si~ na podstawie obowi,!zuj,!eyeh ustaw wytworzylo. Po
zostalo przEde wszystkim nietknie:te prawo Boze naturalne 
i pozytywne, Kosciolbowiem, jako jego wykonawca, zadnych 
zmian wprowadzic nie mog!. Kodeks podaje jedynie wskazow
ki wykonawcze. Z dawnego prawa koscielnego zaehowano wie
le ustaw bez zmiany, inne zas umieszczono cz~§ciowo, wprost 
iub ubocznie; pomini~to tylko te, ktore' w zupelnosci nie odpo
wiadaly dzisiejszym stosunkom, wprowadzai'lc na ich miejsee 
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nowe, odzwierciedlaj1\ce w sobie dzisiejszy bieg zycia i odpo

wiadaj1\ce jego potrzebom. 
Pod wzgl~dem formy jest kodeks dzielem zupelnie samo

dzielnym. Jest prawem wylqcznie Qbowiqzuj1\cym. Z dawniej
szych ustaw pozostajq w mocy tylko te, ktore czy to wyraznie 
czy ubocznie aprobuje, np. c. 624 zatrzymuje moc prawnq 
wszystkich instrukcyj zakonnych w sprawi€ kwesty: Quod vero 
attinet ad modum quaeritanda stipe servandum ... , religiosi stare 
dehent instructionihus a Sede Apostolica hac de re datis. 

Ustawy, zawarte w kodeksie, S1\ prawem powszechnym 
t y I k 0 d I a K 0 sci 0 1 a z a c hod n i ego, do wschod
niego zas odnoszq si~ 0 tyl€, 0 ile kodeks w poszczegolnych 
wypadkach 0 tym mowi, np. c. 98, 257, 804, 816, 819, albo gdy 
jakas sprawa jest tego rodzaju, ze z istoty swej musi objqe ca
ly Kosciol katolicki, np. wyjasnienia w sprawach wiary. 

Kodeks nic n i e p 0 s tan a w i a 0 0 b r z ~ d a c h 
lit u r g i c z nyc h przy odprawianiu Mszy sw., przy szafar
stwie sakrament6w, lub udzielaniu sakramentaliow. Wszystkie 
przeto ksi~gi liturgiczne zachowuj1\ niezmienionq pierwotnq 
moc prawnq, z wyj1\tkiem wyraznie w kodeksie wyszczegol

nionych wypadkow (c. 947). 
Rowniez ustawy kodeksu 

fikujq k 0 n k 0 r d a t iJ w, 
stwami. 

n i e z noS Z q ani nie mody
zawartych z rozmaitymi pan-

Waznymip 0 z 0 s tal y takZe oPrawa nabyte mOCq faktow 
prawnych, np. przez przedawnienie, umow," i p r z y w i I e
j e, jakie Stolica Apostolska przyznala czy to pojedynczym 
osobom, czy tez cialom moralnym, np. kapitulom, uniwersy
tetom, chyba ze kanony kod€ksu w jakims wypadku wyraznie 

je odwoluj,!. 
Co si~ tyczy z w y c z a J 0 w, istniej,!cych w Kosciele, 

a przeciwnych ustawom kodeksu, podaje prawodawca nast~ 
puj,!ce normy. Zwyczaj bez wzgl~u na to, czy jest powszech
ny, czy partykularny, chociazby istnial od czasow niepami,"-
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tnych, jest obalany, gdy kodeks wyraznie go pot,"pia jako "cor
ruptela iuris"; zwyczaje od czasow ni€pami'"tnych, lub stu
letnie, 0 ile ich kodeks nie pot~pia,mog'l bye tolerowane, jesli 
ordynariusz jest tego "dania, ze w danej miejscowosci nie mo
g,! bye uchylone; inne wreszcie zwyczaje S,! tym samym usu
ni'"te, jezeli kodeks wyraznie ich ni€ aprobuje (c. 5). 

Wszelkie prawa powszechne i partyku-
1 a r n e, jesli sprzeciwiaj'l si~ przepisom kodeksu, s,! znie
sione, partykularne jednak zachowuj'! moc prawn'!, ,; ile kodeks 
na to zezwala. W stosowaniu k a r duchowych i materialnych, 
poprawczych i wlasciwych obowiqzuj1\ wyl,!cznie prawidla ko
deksu (c. 6). 

Prawa dawniejsze, chociaz n i e 
u s taw 0 m kodeksu (praeter legem), 

s~ przeciwne 
stracily moc prawn'!, 

o ile w kodeksie nie mieszczq si~ wyraznie ani ubocznie. 
Kodeks nie obejmuje p raw tzw. s p e cia I e s, kt6re 

zostaly wyClane ze wzgl~du na pewne okolicznosci b,!dz czasu, 
bqdZ miejsca. Po ogloszeniu przeto kodeksu pozostaly w swej 
mocy np. przepisy 0 modernistach Piusa X Pascendi i Sacrorum 
antistitum, 1908, S. O. 22 marca 1918; 0 goleniu si~ duchow
nych S.' C.Concil. -10 stycznia 1920. 

Rowniez nietkni'"te zostalo p raw 0 p r z e k a zan e, np. 
apostolskie, 0 ile kodeks wyraznie inaczej nie postanawia. Pra
wo Boze naturalne i pozytywne zostalo uwzgl~dnione w ko
deksie bqdz wyraznie, bqdz ubocznie w szer€gu kanon6w 
(c. 1405, 1499, 1139, 1513, 1935). 

Kanony, ktore podaj'l w calosci dawne prawo, nalezy t I u
mac z yew ten sposob, jak je pojmowala dotychczasowa 
nauka. Kanony zas te, ktorych trese cz~sciowo jest wzi~ta 
z dawnych, cz~sciowo tez nalezy zachowae w dawniejszym tlu
maczeniu, Skoro zajdzie w'ltpliwose, czy jakis kanon kodeksu 
rozni si~ od dawn€go prawa czy nie, nie nalezy odst<:powac ad 
dotychczasowego prawa. 
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Choci,," jakis kanori, nawet w doslownym brznrieniu, zostat 
wzi"ty z prawa dawniejszego, moc jednak jego obowi'lzuj'lca 
plynie z kodeksu, nie zas z prawa dawniejszego; prawo bowiem 
dotychczasowe jest tylko zrodlem tlurnaczenia kanonow. 

33. USTAWODAWSTWO PARTYKULARNE POLSKIE 

Z rod 1 em p raw a par t y k u 1 a r neg 0 S'l s t a
t u t y s y nod a I n e i k a pit u In e J k 0 n sty t u c j e 

reg v. 1 y z a k 0 nne, p r z y w i 1 e j e, jakie Stolica 
Apostolska przyznala instytucjom i osobom moralnym, i kon
tordaty, tj. urnowy zawarte mi.,azy wladz'l koscieln'l a Pan
stwem Polskim. 

Glownym zi-odlem prawa partykularnego w Polsce Sq 
u c h w a 1 y s y nod 0 w prowincjonalnych i diecezjalnych. 
Od powstania naszej panstwowosci odprawiano liczne synody 
prowincjonalne ba,dz pod przewodnictwem arcybiskupow gniez
nienskich, b'ldz tez legatow papieskich. Po utworzeniu metro
polii lwowskiej (1412) w synodach prowincji gnieznienskiej 
brali tez udzial arcybiskupi lwowscy, synody przeto, zwolywa
ne przez arcybiskupow gnieznienskich, mialy faktycz:q.ie cha
rakter synodow plenarnych.; postanowienia ich mialy moc obo
wi'lzuja,cq w calym Kosciele polskim. Synody zwolywane przez 
legatow papieskich odbywaly si" nie tylko na ziemiach Polski, 
ale niekiedy i poza jej granicami np. synod legata Filipa w Bu
dapeszcie (1279), legata Gentilisa w Preszburgu (1309). Usta
wodawstwo nie tylko normuje zycie koscielne lecz czuwa row
niez nad zachowaniem narodowosci i j"zyka polskiego '). 

1) Np. Synod Jakuba, 1285, c. 6: StaiuimU8 insllper, quod ad 
conservationem et promotionem linguae polonieae, in singnIis 10-
cis ecclesiarum cathedralium et conventaulium, et aBis quibuscum
que loeis non ponantur rectores scholarnm~ nisi Hnguam polonL 
cam proprie seiant, et llossint pueris auctores repeteve sive expo
nere in poJonica lingua. 
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Mnostwo uchwa! synodalnych wywolalo potrzeb" tworz·e
nia osobnych z b i 0 row prawnych dla ulatwienia poznania 
prawa obowiqzujqcego i tym samyrn do skuteczniejszej jego 
egzekucji. 2ibior6w takich pojawilo si" kilka. Oglaszanebyly na 
synodach ,prowincjonalnych powagq arcybiskup6w gnieznien
skich, mialy przeto charakter urz.,aowy. 

Jaroslaw Bogoria S k 0 t n i c kina synodzie k a I i
ski m r. 1357 odnawia statuta dawniejszych synodow arcy
biskupow gnieznieiiskich, oglasza je obok swoich i rowno
(:zesnie nakazuje, by bi'Skupi, ar,chidiakonowie i rektorowie ko
sciolow sporzqdzili sobie ich odpis: decnwimus aliqua nova 
statuta non cudere, sed vetera praedecessorum nostrorUln piae 
memoriae Fu!conis (1257), Janussii (1262), Jacobi Swineae (1285), 
.Tanislai (1326), innovaTe, et huius approbatione coneilli inno·· 
vamus, add.itis nostris declarationibus ... 

Mikolaj T r q b a, za zgodq Stolicy Apost., zwolal synod 
prowincjonalny do Wi e 1 u n i a, a potem do K ali s z a 
l". 1420. Synod zajql si" rewizj'l dotychczasowego ustawodaw
Btwa, usunql zen przepisy przestarzale, niekt6re z nich zmie
nil i zastosowal do stosunkow danej epoki. Zbi6r ten podzie
lony jesf na pi~c ksiqg na wz6r dekretalow Grzegorza. IX. 

Liczne synody, jakie odbyly si" w ciqgu wieku od ostatniej 
kodyfikacji, wywolaly potrzeb" nowej jednolitej kolekcji. Dla
tego na synodzie 1" c z Y c kim, 1523, zostali upowaznieni 
do uloienia nowego zbioru statutow: Jan Choje11ski, archid. 
krakow ski i J erzy Myszkowski, kanonik gniezn. N owy zbior 
wstal przyj<zty na synodzie l" c z Y c kim 1527, i ogloszony 
powag'l arcybiskupa Jana Las k i ego. 

Maciej D r z e w i c k i r. 1532 odprawil synod prowin
cjonalny w Pi 0 t r k 0 w i e, na kt6rym r6wniez zostal do
konany zbior ustaw synodalnych, z dodaniem niektorych bull 
papieskich. 

Na synodzie prowincjonalnym 
pod przewodnictwem arcybiskupa 

pia t r k 0 w ski m, 
Uchanskiego 

1577, 
przy-
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j~to sobor trydencki. Na tymze synodzie uchwalono ulozyc no
wy zbi6r statut6w, co jill postanowil synod piotrkowski r. 1557. 
Redakcji mieIi dokonac St. Krasmski, archidiakon i Marcin 
Izdbmski, scholastyk krakowski. Tymczasem przygotowaniein 
zbioru zaj,!l si~ Stanislaw K a r n k 0 w ski, biskup wloclaw
ski (od roku 1581 arcybiskup gnieznieiiski). Zbior Karnkow
skiego otrzymal aprobat~ Stolicy Apostolskiej (Grzegorz XIII), 
1578, i zostal ogloszony drukiem r. 1579. Podzielony jest na 
5 ksiqg. 

Synod odprawiony w Pi 0 t r k 0 w i e, 1628, przez ar
cybiskupa gniezn. Jana W ~ z Y k a, oglosil nowy zbi6r. 

Synod prowincjonalny odprawiony w War s z a w i e 
r. 1643 pod arcyb. gniezn. Maciejem L ubi ens kim, na
znaczyl komisj~ do rewizji dotychczasowego prawa partyku
larnego. P6Zniej odbywaly si~ tylko synody diecezjalne. W ro
ku 1936 odbyl si~ synod plenarny w C z ~ s to c how i e, 
w kt6rym wzi~li udzial biskupi trzech obrz'!dk6w: lacinskiego, 
ruskiego i ormianskiego. Synod obowi,!zuje od 16 czerwca 
1938 r. Po ogloszeniu nowego kodeksu prawakanonicznego od
byly si~ synody w diecezjach. Waznym zr6dlem prawa pol
skiego S,! tez konstytucje papieskie, wydane wyl,!cznie dla 
Polski, oraz dekreta rozmaitych kongregacyj rzymskich. Nie
kt6re z nich Sf! umieszczone w zbiorach statut6w synodalnych. 
Nalez'! tu takZe instrukcje i listy pasterskie biskupow wyda
ne poza synodem '). 

') Np. Leo n X, Ex debito, 1513; Creditam, 1515, Sacro_ 
sanetae, 1515: Paw e J III, Cunetis, 1543; G r z ego r z XV, 
Decet Romanum, 1623: U r b an VIII, Exponi Nobis 1643: B "
ned y k t XV, Ex Us litteris, 1921: 

BernaTda Mac.i.ej.owskn.eg-o, Epistola pastor-alia r. 1607, wielo
krotnie polecana i przyjm-owana pr-ze:z syn.a.dy; Arcyb. Bilcz,e\v
skiego, I.isty pas"tenskie, 

1 
I 
! 
I 

I 
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] 
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34. PRA WO KANONICZNE A CYWILNE 

Kosci6l rozszerzal si~ pierwotnie na terytorium pan s twa 
r z y m ski ego, gdzie bylo doskonale rozwini~te prawo cy
wilne. Przyj,!l je Rosci6! i s t 0 sow a I w pre.ktvr.e Z b i o
r y jus t y n ian ski " zyskaly nawet apr 0 bat <: 
k 0 sci e 1 n 'I w kolekcjach autentycznych sredniowicczc, 
(c. 1. De uovi operis nuntiatione V 32). W mysl prawodawc), 
yoscielnego ustawy justyuianskie staly si~ z r 6 d 1 e ill p 0-' 

m 0 c n i c , y m dla ustawodawstwa koscielnego, cauones le
gihus adiuventur, 0 ile odpowiadaiy zasadom chrzescijanskim. 
Kosd61 niekt6re prawa rzymskie poprawil, niektore wyraznie 
odrzucil. Prawo rzymskie odnosnie do nowego kodeksu rna. 
charakter zr6dla materialnego co do tych przedmiot6w, ktore 
~en zosta,y zaczerpni~te np. 0 skargach (c. 1668, 1693, 1676, 
1678), 0 przypuszczeniach (c. 1825), restytucja do pierwotnego 
stanu (c. ]687, 1905). 

Prawo cywilne wszystkich kulturalnych narod6w przez 
dlugi okres czasu posilkowalo si~ prawem kanonicznym. Zbio
ry Justyniana wraz z Corpus Iuris Canonici w wielu pan
stwach byly prawem powszechnym - ius commune. 

Prawo kanoniczne niemaly wplyw mialo na dawn;' prawo 
cywilne polskie. Prawodawca polski wzoruje si~ na prawie 
kanonicznym przy tworzeniu swoich ustaw; wiele materialu 
czerpie z kanonow koscielnych; niekt6re przyjmuje, a nawet 
doslownie przytacza w swoich ustawach. Np. sejm w r. 1594 -
co do w&runk6w przedawnienia c. 5. 20. x. II. 26; sejm z r. 
1540 - w sprawie zwrotu rzeczy, kt6rych ktos gwaltem zostal 
pozbawiony (actio spolii) c. 5. 18. x. II. 13; poj~cie i prawa oso
by moralnej cywilnej odpowiadaj,! kwalifikacjom osoby mo
ralnej koscielnej - sejm z r. 1538, c. 1. 4. x. 1. 29; c. 10. x. III. 
10; do aliencji rzeczy cywilnych sejlm w r. 1635 przepisuje 
takie formalnosci jakie podaje prawo kanoniczne do alienacji 
rzeczy koscielnych c. 12. x. II. 13. Nadto polski ustawodawca 



wciela do swoich zbiorow praw niektore konstytucje papie
skie: GregorH XII "Ad reverentiam" 1409, BonifacI'I' IX I t' " us 13 

et honest's" 1400, leg. i466, 1505, 1635. 
Gdy dekretaly zostaly pozbawione mocy prawnej, rowno~ 

·czesnie takze ustawy prawodawstwa rzymskiego stracily moe 
irodla posilkowego. Miejsce dekretalow zaj'!l nowy kodeks 
prawa kanonicznego, na miejsce zas zbiorow justynianskich 
weszly kodeksy panstw nowozytnych. Jakkolwiek obecny 
p raw 0 d awe a k 0 sci e I n y n i e p r z y j '! I z a
d neg 0 k 0 de k s u w cal 0 sci, z will z a 1 . jednak 
swoj k 0 d e k s ze w s z y s t kim i k 0 d e k sam i 
pan s t win a rod a w, okreslil mianowicie wypadki, kto
re winne hIb mog,! bye rozstrzygane wedlug przepisow pan
stwowych. W obr~bie bowiem danego panstwa wierni s" obo
wi,!zani odwolywae si~ na rodzime przepisy, ilekroe tego Z'l
daj,! kanony koscielne. W ten sposob kodeks kanoniczny po
szedl za prqdem narodowosciowym i odr~bnej panstwowosci 
doby obecnej i stwierdzil, ze chce zye w jednosci ze spoleczen
stwem swieckim. Kosci6l, przyjmuj'lc prawo cywilne, tym sa
mym poniek'ld je uswiE;cil i dal sWiadectwo, ze pragnie, by 
prawo kanoniczne i cywi-lne wzajemnie si~ wspieraly. 

Kanony koscielne wspieTaj,! ustawv 
c y w i I n e, gdyz ",,!daj,! od obywateli, by sumiennie je spel
niali. Prawodav;.Tstwo kotcielne zaprawia spoleczenstwo pier
wiastkiem nadprzyrodzonym, przez co wzmacnia ustawy cy
wilne, a zniewalaj,!c obywateli do posluszenstwa, tym samym 
uwalnia czynniki panstwowe od zbytniej czujnosci i traski nad 
calosci" Rzeczypospolitej i zepewnia paftstwu trwaly rozw6j. 
Kodeks kanoniczny nie tylko grozi i karze, lecz takZe wolEi 
obywateli wzmacnia duchem ascetyki. Ascetyka to podloze 
cnot obywatelskich i stl!d plyn'lcych wielu korzYSCi dla pan
stwa, owocem jej jest zwlaszcza jednose, zgada i pok6j, kt6re 
wynikajq ze wzajemnego ust~pstwa na rzecz dobra spo!ecznego. 
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Kodeks nie tylko dba 0 zycie duchowe wiernych, ale i 0 fizy
czne, panstwowe i narodowe (c. 89, 1335, 1364, 1524, 2335) '). 

Kodeks d o.m a gas i ~ s t 0 sow ani apr a w a 
c y w i I neg 0 panstwowego w sprawachkoscielnych w wy
padkach wyraznie wskazanych, jesli ustawa cywiina riie naru
sza prawa Bozego lub koscielnego (c. 1926). W tej przeto ma
terH kodeks danego pa!lstwa Iub narodu jest zr6dlem pomocn,
czym pr&wa kanonicznego. 

Ustawy cywilne nalezy wi~c stosowae w wielu sprawach 
np. przy zarz'ldzie maj'ltkiem koscielnym i przy alienacji 
(c. 1478, 1499, 1513, 1518, 1519, 1523, 1529); przy sporz'!dzaniu 
testament6w (c. 1301, 1513); formalnosci s,!d6w polubownych 
SI! poddane prawodawstwu cywilnemu (c. 1926, 1930). 

Aby unikn'le konfliktu z wladz,! swieck,!, kodeks wyraza 
got 0 w 0 s e wejscia z ni,! w uklady, 0 ile' 
tego domagalyby si~ stosunki pallstwowe, kanony bowiem obok 
og6Jnej normy cz~sto maj,! tak'l Jub podobn'l kJauzuJ~: nisi 
aliter pro lods particularibus legitin1.8 provislUll fuelit, (c. 101, 
120, 153, 182, 1186, 1251, 1262, 1291, 1438, 1444, 1482, 1501). 

1) KaBci61 ad czasbW najdarwniejszych zapew[llal, WiQInos& 
kazdemu .narodowi IV praktyee j w ustawaeh i ,staral si~ 0 rozw6J 
i utrzymanie j~'zyka ojczystego. Dla podniesien'ia ducha naTodowe_ 
go kazq ustawy ikanoniczllle mianowac duszpasterzy wzi~tych 
z daneg·Q narodu; sw. Augustyrn, biskup Hipony, zabiega 0 jQzyk 
plml'icki wiernych s'Wojej diocezj[ (1'. 422), l\Iig. P. L. 33, 953, Pa
piez Innocenty III na :sohorze lateran. IV (1215) postanawia: Quo_ 
niam in diversis partibus ... permixtf sunt populi diversarum lin
gnarum ... districte praecipimns, ut pontifices huiusmodi civitatum 
sive dioeeesium, pl'ovideant viros indoneos, qui secundum diversa
rum rituum et Iinguarum, divina illis officia celebrent et eccIesia
stiea sacramenta ministrent, jllstrnendo eos verbo pal'ih-'r et exem_ 
pIo. eelem obrony j~zyka narodowego papieZ. kaz.e wezwac.pornocy 
wladzy swieckiej, e. 14. De off. ord. I 3, Ben e d y kt XIV •. 
Etsi, 1751: Na sohorze w KOHstancji,. KoscJi6J zawJ·era konkordaty 
z pojedynczy;mi narod.ami z uwzglednieniem ieh potrzeb. 
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Przez wlozenie takiej klauzuli oswiadcza kodeks, ze prawo 
powszechne maze ulec zmianie; stwierdza to r6wniez kanon 3 
kt6ry zostawia nietkni"tym prawo konkordatowe. Z drugieJ 
atoli strony kodeks w wielu wypadkach wyraza SWq n i e z a
lei nos e 0 d w lad z y s w i e c k i e j i wskazuje 
wypadki, w kt6rych nawet wbrew ustawom cywilnym nalezy 
post"powac. Poniewaz wypadki te Sq zastosowaniem nrawa Bo
zego, albokoniecznie z istoty Koscio1a wyplywajq, p;zeto w tej 
materii Kosci61 nie moze uczynic ust"pstwa. 

Niezaleznie od ustaw swieckich przys1uguje Koscio1owi pra
wo opowiadania ewangelii w kaidym panstwie (c. 1322, 1343); 
nadz"or nad naukq religii oraz prawo zak1adania szkol katoli
ckich zw1aszcza seminariow duchownych (c. 1373, 1374, 1375, 
1352); zakaz wydawania i czytania pism i ksiqzek zgubnych 
dla wiary i moralnosci (c. 1384, 1385, 1390). 

III. PRA WO OSOBOWE 

P raw e m 0 sob 0 wy m zwiemy 0 gal p r z e p i
sow, ktore okreslajq prawa i obowiqzki 
w i ern y c h t r z e c h s tan ow, tj. kleru, zakonow 
i laikow. Stosownie do tego rozpada si" prawo osobowe na trzy 
dzia1y. Szczeg610we ich omowienie poprzedzi ogolne okresle
nie osoby, oraz jej stosunku do miejsca pobytu (zamieszkania) 
i do obrzqdkow. 

35. POJF;CIE OSOBY 

o sob q w znaczeniu prawnym jest w s z elk i p 0 d
m i 0 t P l' a w a. Osobowose tedy jest to zdolnose, na pod
stawie ktorej ktos w danym spo!eczenstwie zyskuje prawa, 
oraz przyjmuje obowiqzki. Podmiotem tych praw i obowiqz
kow moze bye jednostka, zrzeszenie os6b lub jakas instytucja. 

-W pierwszym wypadku ma miejsce osoba fizyczna, w drugim 
'zas tzw. osoba moralna lub prawna albo fikcyjna. 
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a) 0 sob a f i z Y c z n a 

o sob q w Kosdele staje si" czlowiek m 0 c q c h r z t u" 
Chrzest uposaza w prawa, rownoczesnie jednak wk!ada obo
wiqzki, czyni czlowieka poddanym Kosdola i zobowiqzuje do 
posluszenstwa jego rozkazom (c. 12, 87, 737). 

Korzystanie z tych praw zalezne jest niekiedy od rozmai
tych okolicznosci, ktore bqdz je rozszerzajq, bqdz sCiesniaj'l, 
albo tez nawet zawieszajq. 

Ta osoba nie moze korzystae z przysluguj'lcych sobie praw, 
ktora jest niegodn'l dobr, kt6re Kosciol daje., np. kto jest w sta
nie grzechu ci"zkiego lub daje publiczne zgorszenie, nie moze 
przyjmowae niektorych Sakramentow (c. 731, 855). 

Korzystanie z praw zaleine jest tez od osiqgni"tego prawem 
przepisanego wieku. Ci tylko w ca1ej pelni mogq korzystae 
z dobrodziejstw prawa, ktorzy osi'lgn"li prawn", dojrzalose. 
Pel n ole t n i m, maioI', jest ten, kto ukonczy 21 lat zycia, 
przedtym rokiem jest malo 1 e t n i m, minor. Maloletni sta
je si" kanonicznie d 0 j I' Z a 1 y m, pubes, po ukonczeniu 
14 lat u chlopcow, 12 lat u dziewcz",t; nieletni, impubes, 
przed 7 r okiem nazywa si~ d z i e c k i e m, infans sue puer 
vel parvulus, po ukonczeniu 7 lat przypuszcza siE!:, ze rna uzy
wanie rozumu (c. 88, 745, 854). Pe1noletni majq pelni" praw do 
rozporz'ldzenia swoimi sprawami, maloletni zas zalez'l od ro
dzicow lub opiekunow, z wyjqtkiem wypadkow, w ktorych 
prawodawca wyjmuje ich od tej zaleznosd (c. 89), np. bez 
wzgl~du na wiek maze kaidy swobodnie przyjmowae nie
ktore sakramenta (c. 745, 788, 859, 906, 940), sluby pry
watnie skladae (c. 1307); wiek ma!oletni wp1ywa na zmniejsze
nie poczytalnosci (c. 2204, 2218). 

Kodeks nie podaje granic wieku s tar 0 sci. Poniewaz 
jednak uwalnia od postu tych, ktorzy rozpocz"li 60 rok zycia, 
Bt'ld nalEiy wnioskowae, ze w tym wieku rozpoczyna si" sta
rose prawna (c. 1254). 
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Z maioletnimi r6wna prawo tych, kt6rzy u t r a c iIi 
u z Y wan i e r 0 z u m u (c. 88 § 3). Tacy nie podlegajq prawu 
(c. 12), nie s'l zdalni do popelnienia wyst~pku (c. 2201 § 1); 
s'l irregulares (c. 984); w sqdzie wystE;;puj'l przez pelnomocni
k6w luh opiekunow (c. 1648, 1650). 

Do takich okolicznosci, kt6re osob" ochrzczon'l pozbawiaj'l 
cz~sciowo praw, nalezy np. ponowne zawarcie malzenstwa ze 
strony kobiety, taka bowiem kobieta nie moze otrzymae slub
nego blogoslawienstwa (c. l143). 

K 0 b i e t y majq z reguly w Kosciele te same prawa, ja
kie przysluguj'l m~zczyznom, gdy idzie 0 korzystanie z dobr 
nadprzyrodzonych. W niekt6rych jednak wypadkach stosujlj 
siE;; do nich od~E;;bne prawidia (c. 490); np. Slj one wykluczone 
z hierarchii koscielnej (c. 118, 968), od rza,d6w w bractwach 
(c. 709); nie mog,! brae czynnego udzialu w nabozenstwach, np. 
sluzye do Mszy sw. (c. 813, 1262); w kosciele majlj bye osobno 
i z nakryt,! glow'! (c. 1264). 

VI szczeg61nosci korzystanie z praw zalezy tez od stosunku 
danej osoby do miejsca zamieszkania (c. 94, 1097), zawarcia 
kontraktu (1546 - 68), obrz'!dku (c. 98), stanu psychicznego 
(c. 103, 2205), oraz 00. stosunku do innych os6b. 

Fizyczny stan zdrowia, choroba, jest okolicznosci,!, kt6ra 
uwalnia od surowosci w zachowaniu prawa, np. w niebezpie
czen8twie zycia kazdy czlowiek moze udzielie chrztu (c. 741, 
752); w niebezpieczenstwie zycia wierni 8'1 obowi'lzani przyj'le 
Eucharysti~ (c. 854, 864), chorzy nawetnie na czczo (c. 858). 

Przez smierc t rae i czlowiek osobowosc prawnf!:, prze
staje bye podmiotem prawa koscielnego, tylko cialo jego staje 

si" przedmiotem prawa. Prawo czuwa, by ostatnia wola zmar
lego byla spelniona (c. 1209, 1513, 1517). Nalezy mu dac p"

grzeb chrzescijanski (c. 1239 § 3). 

i 
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KOSci61 broni w og61nosci zycia kaidego czlowieka, na za
b6jc6w naklada surowe kary (c. 2354); otacza teZ opiek,! zycie 
czlowieka jeszcze przed jego urodzeniem tak duchowne (c. 746, 
747), jak i fizyczne (985 n. 4, 2350). 

b) Osoba moralna 

o sob a m 0 r a I n a jest to z r z e s zen i e 0 s 6 b 
lub jakas ins t y t u c j a, kt6ra jest podmiotem prawa. Jest 
ona kolegialna lub niekolegialna stosownie do tego, czy sklada 
sill z os6b fizycznych, skojarzonych wE;;zlem moralnym, czy 
jest to jakas instytucja np. kosci61, beneficjum, seminarium .. 
Pierwsza moze si~ skladae z laik6w lub duchownych (c. 704, 
604 § 4), druga zaS otrzymuje charakter osoby moralnej, ze 
wzgl~du na tych, kt6rzy maj,! z niej korzystae (c. 1489). Osoba 
moralna, persona moralis, nazywa si," takze 0 sob Ij p r a w
n q, persona iuridica, a takze· corpus morale, ens iuridicum 
(c. 99, 687, 1409, 1489, 2255). Nazywa si," osob,! moraln,! w prze
ciwstawieniu do osoby fizycznej, a prawn'! z tego powodu, ze 
cal'l moc dzialania czerpie wylljcznie z prawa pozytywnego. 

Osobie moralnej d a j e z y c i e p raw 0 B 0 Z e, 
k 0 sci e I n e, alba d e k ret p r z e 1 0 z 0 neg 0 ko
sCielnego; w zakresie, koscielnym nie wystarczy ustanbwienie 
wladzy swieckiej. Z u s tan 0 w i e n i aBo z ego slj 
osobami moralnymi: Kosci61 katolicki i Stolica Apostolska 
(c. 7). Z m 0 c y sam ego p raw a powstaje osoba 
moralna w6wczas, gdy prawodawca w ustawie jui z gory na
daje zdolnose prawn'! jakiej.s organizacji lub instytucji, skoro 
ta zadoseuczyni warunkom, wymaganym do istoty takiej oso
by, np. kapitula (c. 324, 410 § 2), zakon, klasztor (c. 531, 536, 
1423), diecezja (c. 1557), parafia (c. 1208). 

1nne osoby moraIne powstaj'l moc,! osobnego de k ret u 
zwierzchnika koscielnego. W dekrecie erekcyjnym zwierzch
nik winien wyraznie zazl;laczyc, ze danq spo{ecznosc czy insty-

Prawo l{an. 10 
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tucj~ podnosido godnosci osoby moralnej (c. 708, 687), Zazna- . 
czenie .'takie jest konieczne, poniewaz sarno zatwierdzenie, :PQ
Iecenie lub pochwala nie tworzy jeszcze osoby prawnej. 

Nalezy odr6znie zwillZki lub .instytucje, zatwierdzone lub 
nawet obdarzone odpustami, od osob moralnych. Mimo za
twierdzenia instytucja moze pozostae: instytutem 0 celach re
ligijnych lub milosierdzia (c. 1489), stowarzyszeniem (c. 686), 
bractwem lub Zwillzkiem poboznym (c. 708). 

Ten prze!ozony moze powolae do zycia osob~ moralnll, kt6-
ry ma jurysdykcj€i in foro externo, 0 ile jakas erekcja nie jest 
zastrzezona wyzszemu' zwierzchnikowi. 

Stolicy Apostolskiej" zastrzezone sll np. erekcja prowincyj 
zakonnych, (c. 494), kapitul (c. 392), beneficjow konsystorskich 
(c. 1411), klasztorow wyj~tych (c. 497); biskup tworzy zwillZki 
pobozne, szpitale (c. 686, 1489). 

Do powstania osoby moralnej kolegialnej k 0 n i e c z n e 
Sll przynajmme] t r z y 0 sob y fizyczne (c. 100), skoro je
dnak zostanie juz utworzona taka osaba, maze qria istniec, cho
ciazby pozostala tylko jedna osoba fizyczna (c. 102). 

eel osoby moralnej zakresla prawo Boze lub koscielne, 
stosownie dotego, mocll jakiego prawa powstala. Kosciolowi 

. katolickiemu wytkn~la cel wola Boza, innym instytucjom wska
zuje go prawo koscielne lub dekret zwierzchnika. Z reguly cel 
ma bye religijny lub milosierdzia z nadprzyrodzonej pobudki. 

Osoba moralna ma p raw a osoby fizycznej, 0 ile ustawa 
wyraznie pewnych praw nie wyklucza, albo 0 ile z natury sa
mej mog" one przys!ugiwac tylko osobom fizycznym, np. pra
wa malZenskie. W szczegolnosci przyslugujll jej ptawa i przy
wileje maloletnich (c. 9,9 § 3). 

Kto i w jaki sposob staje si~ glowlllub p r zed s taw i ei e-
1 em osoby moralnej, okre"la w poszczegolnych wyp.adkach 
prawo powszechne lub partykmlarne; np. Pap'ez zostaje glowll 
Kosciola powszechnegop~zez prawme dokJonany wYoor i przy-
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j~cietegoz (c. 219); l>eneficjat!jestpr~t,,~c,i.el§m danego:be
neficjum mocll prowizji k~noniczn,eHc"148;) 76k" ~ ,:: 

Cosi~ tyczy . d z ial ill :',08.<;1.; 950b IP-Walnych,.:to.w tym 
w"gl~ie 'tlillezy odr6inie dzj{ll;alu;ose . .aso!> Jllpr8,lrw<;h koJ,e-

· giahlYch, od. mekol",gi,alnych. Qsobaprilwnakolegialoomoie 
, dzialilC albo sama bezposrednio,"aiboprzez swego.prze<:lsj;awi~ 
',dela, natorniast osoba prawnilniekolegiillna tylko pr~ezswego 
przed~tawici"la. Osoba pmwna kolegialna wowezas sa~ dzia
la, gdy kazdy z jej czlonkow. objawia ewe zdanie w dilllej spra
w;e; ma to rniejsce w g los. 0, wan iu. Czynnosci wowczas 

· majll moe prawnll, gdy na nie. zgodzi si~ wi~kszosc ol>"cny~h 
czlonkow (c. 162). Wi~ksllOSe.moze l>ye absolutna lub ~zgl<)dryl. 
Pierwsza odnosi 'Si~ do ealosci ogolnej liC21by, druga zas rnierzy 
si~ stosunkiem do tych, ktorzy rowniez otrzymali glosy. Ten 
ilkt jest wainy, nil ktory zgodzi. si<;:absqlufula wi~kszosc. Nie
kiedy potrzebnll je'lt jednomyslnose, np. do kompI1Ornisu (c. 172); 
jesli g!osy obustronnie Sll Towne, rozstrzyga 'rmzewodniczllCY, 
Il jeSli on tego nie chce uczynic, w6wczas tym samym jest wY
bmny najswszy co do swi~ceni lub profesji zakonnej albo co 
do wieku. Jesli jakils sprllwil nie dotyczy wszystkich kolegial
nie, lecz raczej jako pojedynczych czlonk6w, wowczas wszyscy 
winni si<;: zgodzie (c. 101 § 1). 0 He prawo domaga si~ zgody 
·doradcow,zwierzchnik pod niewaznosci,! winien ill otrzymile 
i zastosowae. 0 oLe ustawil postanawia, ze zwierzchnik winien 
przed dzialaniem zasi~gnlle rarly, w takim rilZie rna on to uczy
rue pod niewaznoscill aktu, nie jest jednak obowillzany stoso
wac si~ do niej (c. 105, 470 § 3, 1532 § 3). Niekiedy osoba mo
ralna musi otrzymae zgod~ swego zwierz.chnika, np. biskup 
musi pO'zwolie na przyj<;:cie fundacji (c. 1546), na wdanie si<) 
w spor (c, 1526, 1572). 

W irnieniu O'sob prawnych niekolegialnych dziBla ~ustilllO
wiony z a s t ~ P c a, ktory jest. alba ich zwierzchnikiem, al-

· bo tylko przedstawicielem (c. '1409, 1358, 1489), 
DzialalnO'se Qsol>prawnyC,b,byWil niekiedY ograniczona nie 
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tylko przez ustawy, lecz takZe wol>! zapisodawc6w, przez taw_ 
tabulae fundationis(c. 1362, 1490, 1548, 1551). 

Osoba moralna z natury swej jest wieczys¢a. Is t n i e n i e . 
swoje more ut rae i e w podw6jny sposob: jereli prawowita 
wladza cofnie dekret, ktory jq powolai d.o iycia (c. 493, 498, 
494, 699, 1470, 1494), aLbo jeile1i faktycznie nie istruieje przez 
100 lat, tj. gdy osoba niekowegralna ni,e m~ala w takim okresie 
przedstawiciela, a' osoba kolegialna zadnych czlonk6w. Skoro 
pozostal pl'zynajmuiej jeden czronek, to przechodz'l nan wszyst
kie prawa o"oby mcmalnej (c. 102). Osoba prawna, kt6ra stra~ 
cikl sw6jbyt na czas w6tszy, nie ginie, leez spoczywa (dormit). 
Skaro tedy zostanie :1lamianowany prawny przedstawiciel osoby 
niekolegiamej albo czlonkowie osoby keylegialnej, w tej chwili 
maze bye ucruchomione jej iycie. Po upiywie natomiast 100 lat 
konieczna jest nowa erekcj a. 

Osoby fizyczne i moraIne w swej dzialalnosci niekiedy mo
g'! doznae przeszk6d, kt6re .mog'l spowodowae nawet niewaz
nose akt6w przez nich dokonan,ych, alba tez akty mog'l bye 
rozwi'lzalne (actus rescindiLiles). Niewaznose akt6w maze spo
wodowae dzialanie pod przymusem fizycznym (vis) alba mo
ralnym (metus), ",Die je wywolae podst~p (dolus) innej osoby, 
albo tez bledne poj~cie (error) samego dzialaj'lcego (c. 103, 104). 

36. ZAMIESZKANIE 

Skutki prawne, kt6re ustawa wywiera na jak'lS osobe, za
lez'l mekiedy od s t 0 sun k u, jaki zachodzi miedzy 0 S 0-

b 'l ami e j s c e m, na kt6r~ przebywa. Wejsce bowiem 
sprawia, ile ustawa w pewnych okolicznosciach przestaje obo
wi'lzywae, lub tez naklada noWe ciezary (c. 14, 2269), one na
daje ,osoble croomaite nazwy i wplywa na uklad jej stosunkn 
do przelozonego koscielnego. 

Dwojakie ro"rozniamy miejsce: pochodzenia i zamieszkania. 
Mi e js c e m p 0 ·c h od zen i a, locus originis, zwiemy 
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to, w kt6rym ojciecw czasie narodzenia dziecka miail: "amiesz
kame stale lub tymczasowe; dla dzieci nieslubnych i pogro
boweow, illegitimi et postumi, TOzstrzygaj'lcym jest mtiejsce za
mies~kania matld. Stanowi prlleto 0 pochodzenin to miejsce, 
z kt6rym !l'odzice S'l zwiqzani, chociailby w danych okoliiczno
soiach p't'zebywali poza nim ipom. nim faktycznie dziecko si~ 
urodzHo. Dla dzieci w16cz~g6w miejscem pochodzenia jest mti.ej
scenaroclzen±a, a dla podrzutk6w miejsce zThaIezienia (c. 90, 
:115). 

Mi e j s ce za m i e s z ka ni a jest to, gdzee Mos obTai 
sobie sied"ibe , ktora jest osrodkiem jego dziaiania. Z ami e s z
k ani e, domicilium, nab y w a sie przez po:wstawaThie w ja
kiejs miejscowosci z intencj.,! stalego tam pobytu, alba przez 
faktyczny, dziesi~cioletni pobyt. T y m c z a sow e zas z a
m i e s z k ani e, quasidomicilium, nabywa ktcs przez pobyt 
w jakiejs miejscowosci z· j.ntencj'l rprzebyw,ania tam pmez wi~
ksz'! cz~se roku albo pmez faktyczThe zamieszkanie przez, taki 
czas. Dwa tedy rpierwiastki skiadajq sie na istote i pows,tanie 
zamieszkania: faktyezny pobyt i intencja 
czyli zamiar po z 0 s tan i a i kaiJdy uzyskuje je natych
miast, skora warunki te zostan,! urzeczywistnione. Jezeli tedy 
ktos nabyl w jakiejs mi:ejscowosci dom lub posiada mtienie, 
" nie ma zamiaru tam pozostae, zamieszloania nie zdobywa. 

Fakt mmfueszkania naIeZy s t w i e r d z i e, tj. udowodnic 
faktyczny pobyt w jakiemS rniejscu przez czas pmwem prze
pis any, oraz intencje czyli zamiar zamteszlmnia. Skora inten
"ja nie jest pewna, mozna jej istnienie wyprowadzie z Tozmai
tych poszlak, np. jesli ktos f.aktycznie rprzebywal w jak:ims 
miejscu, PTZYPuszcza si~, Ze mial zamd:ar tam zamieszkac, albo 
jesli [pTzeni6s1 wi~ksz'l c~se swego maj'ltku, zbudowai lub ku
pi! dom. 

Zamieszkanie moze bye: k 0 n i e c z n e czyJi prawne, 
_necessarium seu legale, i do b row 0 I n e, . voluntarium seu 
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facti; srosowndce dotego, czy u:mawQ komrusje nainaC2a czy sam' 
jenabywa. . 

UzaleZnia nieldedy prawodawca ruzyskanie zimiieszkania ode 
pewti.ychokoliclhd§dw ten spos6b,ze ilekroc cziowtek w ta-c 
kich Wlarunkach si~ :znaj&ie, zamlieszkanie tym s8Jmym z:doby-:: 
wa: I take zonama zamieszkanie m~za (c. 1128), pozbawiony 
r~z,ullliu ~ swego kmatora (c. i651), m:aloletni tego, komu pod-·.' 
1ega; ·duchowny, gdzie rna beneficjum rezydencj,aJine (c. 188, 
Yl. 8, 1411, 2168), zakonnik w mliejscu klasztoru, do kMrego. jest' 
przydzieiony (c. 93). 

Rozr6zniamy ",amies2)kanie: parafialne i diiecezjalne. Kto 
osiedlil si" na terytm:ium parafii i przebywa tam przez czas 
prawem wy,magany, albo przynajmniej Illa taki zamia![', uzy
skuje z ami e s z k ani epa r a f i a I n e. Jesli jednak 
w zadnej parafii w,arunk6w tych nie speJ:nil, przebywa jednak . 
w obr"bie diecezji, zdJobywa z ami e s z k ani e d i e
" e z j a I n e (c. 92). Osoba mor8JIna tam rna zamieszkanie 
gd0ie jest jej sted-ziba. . , 

Osoba, kt6ra rna stale ",amieszkanie w jakims miejscu, na-· 
zyWa si" m;eszkancem, incola; jesli tylko tymczasowe, 
p r z y b y s z em, advena; jesli przebywa poza miejscem za
nlieszkania, lecz mB zarmiar powrocic, zwie' s!i~ pod r- 6 Z n y m, 
peregrinus; jeSM nie m'a intencji WTlacac, i wla.sciwie nigdzie nie 
l'osiadaani stalego, ani tymczasowego zamieszkania, zwie 5i,,· 
W 10 c Z " g Ij, tulaczem, vagus (c. 91). 

ZamiesZlkanie tWOTZy tytul, kt6ry obowiljzuje do zachowa
nia praw terytordJainych(c. 13). Na jego podstawie proboszcz 
lub ordynariusz stajlj si~ wlasciwymi duszpasterzami danej 
~SQ1by, s~zia lllDZepoci'lgac oskarzonego do sWKljego trybunalu, 
Wlasciwym duszpasterzem dla majljcych zamieszkanie die
cezjalne i dia wt6ez~g6w jest proboszez, w kMrego parafii rze
czywisd.e przebywajlj (c. 94, 1561). 

" Zamieszkanie. dobrowolne t Ta c i ten, kto, je. opuszcza 
.Z'-zamiarem nie wracania wi~cej- na da~rne miejsce (c. -95). ~ 
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37. OBRZ1\DEK 

J'akkolwiek Kosci61 katolidti. jest jeden jednosci<j, wiary 
i jednoscilj wladzy, wytworzyly si<: jednak w mm z biegiem, 
wiek6w roznice w sprawach nieistotnych. R6znice te odnoszlj 
51<: gl6wnie . do zewn<:trznej formykultu religiijnego, ujawniajlj 
si<: W liturgii, w j~zyku liturgicznym i w eeremoniach koscieI
nych. 0 g 61 c ere m 0 n ~ J, stosowanych w sprawowaniu 
czynnosci liturgicznych, oraz p r a k ty k, ujawniajljcych si", 
w z Y c i u reI i g i j n y m dan ego s po! e c z e 6.
stwa, nazywa si~ obrz.Ij·dkiem. Juz od czasow 
apostoJskich uwydatniaj'l si~ znaczne rozmce w zyciu kosciel
nym u wiernych mzmaitych kraj6w. DobUme wyst"pujlj oue 
mi~y Kosciolem Wschodu i Zachodu "). 

Obrza,dki rozpadaj'l si,~ na dwa g16wne typy: wschodni 
: zachodni. W Kosciele zachodnim panuja,cym. jest obmljdek 
j a c i 6. ski. Obok niego istniejlj: am b r 0 z j a 6. ski i m o
s a r a b ski. Kosci61 wschodni dzieli si~ na kilka obrzljdk6w, 
z kt6rych kazdy tworzy samnistnljspb!ecznosc ze zorganizo~anq 
hierarchilj koscieln'l. Mamy tam: obrzljdek g re c k.i (z od
llliianami: gcrecko-melchickii, gr.-l'Ulllu6.skii, gr.-ruski, gr.-bul
garski), s y r y j ski (z odmianami: syryjsko-maronicki', sy
ryjsko-chaldejski, syr.-malabarski), k 0 P t Y j ski i koptyj
sko-etiopski i wresZ'cie 0 r m ian ski. 

Stolica Apostolska otoczyla opieklj wszystkie te obrzljdki, 
por~czy!a ich caiosc i swobod~ rozwoju, 

P r Z y n a I e z nos cob r Z Ij d k 0 w a wiernych zale
zy od tego, do jakiego OPTzljdku nruezeli rodzice dziecka, albo 
w,edlug ja'kich ceremJonij zasta! ktos ochrzczony. Dziecko rodzi-

1) 0 tej ro.zumsei obrzq.dkDwcj m6wht Ojcowie Ko-scinla, np; 
F i l~ mil j a ill ·ep. Oyprianum. cap. 6. ]\1ig'. 3, 1159: nee observari 
HUe Romae omnia aequaliter quae Jerosolimis observantur, secun
dum quod in caeteris quoque plurimis provinc.iis... Aug U is t i-
.n u s ad Casulam. Mi,g. 33, 136. . 
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cOw chrzesoijansk;ich nalezyz regUtly do ich obrzqdku bez 
. wzgl~du na to, w jakim obrz'!dlru UJdrzJielono mu ehrztu (c. 756 

§ 1; Com. 16, Oct. 1919). Dziecko rodzieow nieehrzeseijanskieh 
wpisuje sj~ do liezby wiernyeh tego obTzqdku, w ktorym zo
stalo OchT21eZone. Chrzest rule rozstrzyga 0 przynaleznosci. ob-· 
rZqdkowej w nast~puj,!cyoh wypadkaeh: 1. jesli szafarz innego 
obrzqdku udzielH komus ehrztu podst~pnie; 2. jesli zaszla ko
nieeznose udzielenia ehrztuprzez kaplana innego obrz,!dku; 
3. gdy kaplan innego obrzqdku otrzymal na udziLeIenie eh~z~u 
p02)wolenie od Stolley Apost. Jezeli rodziee na,lezq do roznyeh 
obrz"dkow, drieei majq bye ehr"ezone wed1ug obrz'!dku ojea 
j tym samym nale;;q do jego obrz"dku, 0 lie prawo; partykuJar
ne inaezej nie rpostanawia, np. ze wybor ObTZ"dku zalezy od 
woli rodzicow, ,Hbo ze chlopey nailezq do obrz'!dku ojea, a dziew
cz~ta do obmqdku matki (c. 98 § 1) '). 

Nikt n i e· m 0 z e p.r z e e hod z i c na inny obrz'ldek 
b e z z god Y S t 0 lie yAp 0 st., ani tez w~aeac do pier
wotnego, skora jill; raz pr~wnie go zmierlli. Zona Inoze bez 
osobnego pozw.oIenia apostolskiego przejsc na obrzqdek m~za 
i wi-oeic po rozwiqzaniu malZenstwa dD pim-wDtnegD obrzqdku. 
M'lz jednak, jesli ehee przejsc na ob!rrz.~dek zony, winien otrzy
mac pozwolerule papieskie. Spelnianie praktyk religijnych 
w obeym obT!Z,!dku up. przyjmowanie KDmunii i;w., ehoeiazby 
trwalo bardzo drugD, nie sprowadza jego zrn'iiany. 

Pod wzgl"dem hie r arc h i c z n y m twmz" oba ob-

') Pius XI, Ecclesiam Dei; 1923; Romani Pontificis 1924. 
Leon IX. aid Caerularium, In terra pax; 1054. Mig. 143; 744: Ro_ 
mana Ecelesia. scit; quia nihll obsunt saluti credentium diverB3,e 
pro loco et tempore consuetudines quando una fides ... um DeB 
commendat omnes. Inn 0 c e n t y IV, Sub catholicae; 1254; 
Cum de caetero; 1247. 

'J Zob. dekret Pi usa IX r. 1863 dla prowincji Iwowskiej, 
Bell e d y k ta XIV, Etsi pastoralis; 1742; dIa Grekow w po
l'udniowy-ch \VJoszech. 
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l":?'ldki, tj. zachodni i ws<#lodni, odr"bne organiz,!eje, wderni 
przeto j,ednego ohrz"dku z reguly n1e podlegaj" zwierzohni
!<pm koscieInym innego obrzqdku. 0 ile tedy na tym samym 
terytorium biskupi roznyeh obrz"dk6w speIciaj'! rz'ldy, alba 

kaplani duszpasterstwo, w takim wypadku nie mog" wykony
wac swej w1adzy nad wiernymi mnego obrzqdku. Jeieli jednak 
na danym terytorium nie rna biskupa rodzimego obrz,!dku, 

w1erni podlegaj'l biskupowi innego obrz"dku. 

Wterni jednego obrzqdku katolickiego meg" uczestniczyc 
vi praktykach reiligijnych innego obm."dku, ~odobnie jak ka~ 
-lani rMnych obrz"dk6w mog,! nawzajem, wspoInle czynny brae 
~dzial w na:bozenstwach. Nie wolno atoh m,eszac roznyoh ob
TZ'ldk6w (mixtura rituum), to znaczy, ze ten sam kapran nie 
maze speWac czynnosci liturgicznych wedle roznych obrz,!d
kow, leez winieh w liturgii i w szafarstwie sakramentow sto
Howac si~ scisle do pr,zepisow swegD obrz"dku (c. 733, 816, 
1002, 1004, 818, 937, 819). KJaplan przeto obr2)'ldlm Mciilskiego 
moze np. rozdzi.,lac Komuni<; sw. wiernym ob. gr. pod dwoma 
postaclami, winien jednak przy tym zachowac ceremonie,. prze~ 
pi sane ella obrz"dku Iacinskiego. Nie wolno kaplanovn uzywae 
w Mszy sw. wedlug swego upodobania chleba kwaszonegD lub 
przasnego (c. 851, 852) '). KJaZdy kapian moz,e odprawiac Msz<; 
sw. w kosoiolach roznych dbrz"dkOw, z 2lachowaniem jednak 
przepisow litlirgicznych owego oby,z,!dku. 

Wierni mag" wkaidym obrzq<!ku przyjmowac.Eucharysti~ 
(c. 866), odprawiac spowiedz (c. 905), uczestniczyc w na!bozen
stwie (c. 1249), zyskiwac odpusty (c. 925). Posty i sWli<;ta uro
czyste winni zachowac wedlug swego. kalendarza, nie. mag,! 

1) Juz 'Pl'awo .dekreta16w zabranlia m;,eszania obrt~dk6w, C, 9. 
De temp. ord, I,ll: nolumus de caetero eommixtiones et Te~nsuet~
runes rituum observari. Papie.z K Ie 11l ell s XI, lJ hI PI url

mis; 1705, 
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wi~c' obchodrie jOOnY'ch swi'tt wedlug kalendarza laciilskiego 
a innY'oh wedle wschodniego (Cong. Prop. 25 Jul. 1887). 

WszY'stkie obrz'ldki s'l w Kosciele na rownych prawach, 
przeto nikt nie moze roscic sobie pie T w s zen s twa dla-: 
tego, :ie nalezy do jalciegos obrz'ldku (c. 106). Kler tez obu ob
TZ'ldkbw ma te same prawa 1 przywileje. 

38. PODZIAL JURYSDYKCJI KOSCIELNEJ 

Chrystus powierzyl wladz~ w Koscie1e osobnemu stano wi, 
zwanemu k Ie rem. Wladza ta podmiotowo nie jest jedno
lit'! u wszystkich jej piastunow, leez Jest rozdzielona m~dzy 
pOj,edY'nczych cz1:onk6w kieru w hierarchicznym porz'ldku. 
(c. 108). 

Hierarchia dzieli S1" nahierarchi~ k a p 1: a n s twa i r z 'l
d u, hierarchia ordinis et hierarchia iurisdictionis. 

W l: adz a k a p 1: a n s twa s p 1: Y' w a moc,! osobnego 
obrz~dll religijnego zwanego s w i ~c en i e m,. ordinatio, .usta
noWionego przez Chrystusa Pana lub przez Kosci61 stosoW'llie 
do stopnta hiermcchicznego. C e 1 e m tej wladzy jest nadna
turalne i hezposrednie us w i ~ c e n i e wi e,r nyc h przez 
enar" Mszy Sw., szafarstwo sakrament6w i wykonywanie ak
t6w czci bozej. Swi~oenie jest z])o,dlemwl:adzy kaplailslciej, 
praw 1 przywilej,6w stanu duchownego i daje zdolnose do o.trzy
mania jurysdY'kcji. Wlad2)a rZ,!d6w zwana jurysdykcj'l jak,! 
kosciol posiada pochodzi z ustanowienia Bozego. 

Kiedy . Kosciol okresla pmwa i obowi,!zki srnnienia poje
dynczych tY'lko wiernY'ch i normuje ich 'stosunki mOTame do 
Boga, spelnia wowczas jurY'sdY'kcj~ in foro interno seu conscien
tiae, z,e skutkiem wY'l,!cznie wobec Boga. For u m to jest 
sa k ram e n t a I n Y' m, gdY' si~ dopeluia w sakramencie po
kuty, wykonywane zas poza spowied",,!, zw,ie si" po z a - s a
k ram en tal n y" ill extrasacramentale. Gdy Kosciol nor
muje prawa i obowiqzki wi&nych, 0 He maj,! one charakter 
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spOleczny, ze skutkiem w swiecie zewn~trznym, sprawuje wte.-· 
dY' jmysdykcJ~ in foro externo (c. 196, 109). 

Kto ma jurysdykcj~ pro foro externo, ezyrmosci przezen 
spelniane majCl tym samym znaczenie r6wniez-in foro inte~no,.· 
nigdy zas odwrotnie. Jezeli ktos otrzymal wktdz~ bez ozna
czenia forum, moze j,! stosowae i w jednym i w drugim, chyba 
ze istota sprawy na co innego wskazuje, np. ju~ysdykcja do 
udziclenia rozgrzeszenia od grzeehu zastrzewnego odnosi oi" 
tylko do Forum internum (c. 202). 

Co do zakresu fioze bye jurysdY'kcja 0 g 6 1 n a, univer
salis, -co do os6b, miejsc, prz-edmiot6w, albo 0 g ran i C Z 0 n at 
particularis, do pewnego tylko miejsca i poszczegolnych spraw. 

Ze wzgl~du na tytul, z kwrego jurysdykcja pochodzi, dzie
limy j,! na z w y c z a j n 'I, ordinaria ide leg 0 wan ,!, 
delegata. ZwycZlajna moze bye , w I a s n a, propria, albo z a
,t ~ P c z a, vicaria (c, 197), 

Wladza zwyczajna zl,!czon,! jestz urz~
de m moeq prawa, kto przeto obejmuje urz'!d, staje si" tym 
samY'm jej podrn:Lotem. Dopoki ktos piastuje dany sohie urz,!d, 
Hie moze bye pozbawiony zl,!czonej z nim wladzy, moze ona 
Jednak ulec ogranicz,eniu, a nawet zawieszeniu (464 § ~, 893, 
2278). Wladza 2)wyczajHa nazywa si~ wI a s n q, propria, je
sli ktos spelnia i'l z urz"du i we wlasnym imiemu, z a s t ~ p
c Z ,!, vicaria, gdy wykonuje j,! wprawdzi,e moc,! swego urz,,
du, lec" w zast~pstwie innego. Wladm zast"pcza moze bY'e da
na tylko do spemiani'a czynnosci kaplanskieh lub duszpaster
:::twa, vicarii in divinis, alba do spelniania rzqd6w, vicanl In 

jurisdictione, np, wikariusz parafialny i wikariusz kapitulny 
(c. 351 § 4, 352, 397, 368, 447, 294). 

R6wniez nie wszyscy, kt6J:zy maj'l wladz" zwyczajn,!, ordi
nariam, -nazwani Sq W prawie ordynariuszami. 0 1r d y n a r i u
'z ami bowiem nazywaj,! si~: papiez, biskup rezydencjalny, 
cJiat i pralat nullius, oraz wikariusz generalnY', administrator, 
wikariusz i prefekt apostolski, ,,"z,!acY' w ozasie w,akansu, oraz 
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wyis~y przelozony zakonny. Poniewaz ten ostatni nie rna ju
rysdykcjiterytorialnej, przeto z6lwie.si" tylko .ordynariuszem, 
ordinarius, podczas gdy inni nazywaj'l si" ordynariuszami 
miejscowymi, ordinarii loci (c. 198). 

:Kamu przysluguje wladza zwyczajna, b'ldZ wlasciwa, b'ldZ 
zast'"PCza, moze j'l del ego wac w calosei lub cz~sciowo, 
o He prawodawca wyra:i:nie tego nie zabrania, np. ani proboszcz 
ani penitencjariusz nie mog'l delegowac wladzy do spow.ilada
nia (c. 401). Del ega c j a rna miejsce wtedy, gdy wladza 
jurysdykcyjna osobnym akiem zwierzchnika zostallie komnis 
zlecona. Nie jest ona z"wiqzana z urzE¥iem1 lecz Z oznaezonq 
osob'l. 

:Ktos m 0 z e bye naznaczony del ega tern albo ze 
wlZgI~du na swoje przymioty osobiste - propter industriam 
personae, albo ze wlZg1"du na urz'ld, jaki piastuje -- intuitu 

. dignitatis. Delegatem moze bye osoba fizyczna albo moraina, 
Jedna oS'0ba alb'0 rownoczesnie kllka oOOb i to b'ldZ kolegLalnie 
b"dZ tez kaZda oddzielnie i to w ten sposob, ze delegat moze 
dani! sP"'~w" zalatwie sam, atlbo tez tylko kolegialnie. Skoro 
2'0stalo delegowanych kilku, lecz oddzielnie - in solidum, ten 
z nich rna spraw" zalatwic, krory pierwszy rozpoczq! dzia!ae 
(praeventio). Jezeli jakies JmJegium z'0staje deleg'0wane d1a 
peWnych spraw, winno zwr6cic,uwag~ na okolicznosc, czy spra
wy temaj;! bye zala1:wione przez wyznaczon'l w mandacie, 
('zy tez PT"ez dowoJnq liczb" czkmkow; skoro bowiem wymie
niona jestliczba, wowczas niewazne S'l akty, spelnione przez 
jednego tylko lub pmez kolegium, lecz w innej liczbie czlonk6w 
(c. 205). 0 ile ",ajdzie w'ltpliwose, w jaki sposol> rna delegowane 
kolegium dzialae i spelinic dane sobie ",lecenie, w takim razie 
przypu'S~"za sli~, ze w sprawach s'ldowych ma postwowac ko
legialnie, w l>prawRch "'as pozas'l;dowych delegaci mog'l dzia
lac oddz;'elnie. 

Delegatem moze bye k a z d y czlowiek, nawet ten, kto 
llie jest podw~adnym danego zwierzchnika, oi;le tylko pos;ooa 
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wymagane warunki. Delegat winien przyj'le dane sobie zlece
nieb'ldZ wyraznie, b'ldZ tez milCZ'lco. 

Rozci''lglose wladzy delegata nalezy mierzyc upo
wa.znieniem, wyrazonym w mandacie mocodawcy. Wladza de
legata rozciqga si" bezposrednio do tych przedrniorow, krore 
zawarte Sq w osnowje mandatu, uboc=ie zas obejmuje to 
wszystko, bez czego wykonanie mandatu byloby utrudnione lu;!:> 
niemozhwe. Delegat 2JWiqzany jest osnow'! mandatu i jesli 
przekroczy granice, czynnosci jego 'Sq niewaine. 0 ile nato
miast winny sposob spelni dane sobie 2Jlecenie, akt je"t wainy, 
chyha ze sam spos61> dz1alania 2'ostal jako wfl<runek przepisa
ny (c. 200, 203, 1607). De1egat winien udowodnic dane sobie 
pe!nomocnictwo, dlatego wskazan'l jest rzecz'l, by ID3Il1dat by!. 
dany pisemnie (c. 200 § 2, 879). 

Jezeli ktos odwolal si" bezposrednio d'0 wyzszego zwierzch
nika z pomini~ciem nizszego, wlll!dza tego ostatniego nie ulega 
przez to zaw1eszeniu, 0 He d'0tyczy spraw pozas'!dowych. Nie 
moze on jednak rO"Jlatrywae danej sprawy, chyba ze zachodzi 
wypadek nieCierpi'lcy zwloki (c. 204). 

Delegat Stolicy Apost. maze suI> del ego w a e na stale 
albo do spelnienia pewnych czynnosci, delegat zas. niZszych 
zwierzchnikow wtedy tylko maze to zrobie, gdy sam jest dele
gatem ogolnym (ad universitatem causarum), lecz i wtedy zle
cic moze tylko sprawy pojedyncze; w innych wypadkach wladz,,, 
delegowan'l mazna subdelegowac tylko na podstawie osobnego 
umocowania. Subdelegat nie maze ponownie kogos innego sub
delegowac bez wyraznego pozwolenia (c. 199, 210). 

W 1 adz' " z w y c z a j n 'l, ordinariam, t rae i s i ~ 
z chwilq ust'lpienia z ~ajmowanego urz.,du. Ulega ona takZe za
wieszeniu po zgloszeniu prawnej apelacji, z wyjqtkiem wypad
kow, w ktorych ape1acja pol'lczon'l jest ze skutkiem dewolu

tywnym. 
W ! adz a del ega wan a gas n i e po spelnieniu 

zleconych czynnosci, po up!ywie naznaczonego czasu, po wy-
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cze~PMltu liczby wypa<U<6w, illa kwrych zostala udziel{)n!l,gdy . 
zamknie eel delegaeji, gdy delegat zrzekniesi~ jej a delem~ 
Jqey przyjmie to zrzeczenie, gdy wreszeie deleguj!lcy odwoia 
mandat (c. 207). 

Wladz~ zwyczajn!l i og&lnie delegowan!l nalezy szemko 
. tl u mac z y c, kaZd!l zaS inn!l sci§le (c. 200 § 1). 

Jurysdykcj~ rozrozniamy s!ldow'! i pozas'!dow!l, 
iudicialis et extraiudicialis-voluntaria. Przy wykonywaniu 
pierwszej ID!uSiZq bye zachow,ane· rOl'm!aInosci sqd~v.:e, w dTu
giej S,! .one zbyteczne. JU!I"ysdykej~ pozas'ldow'! m.oze zwierzeh-

'. Ytik koseielny wykonywac poza grankami swego okr~gu, a na
wet wzgl~em poddanyeh, kwrzy s!l poza jego terytorium. 

Jurysdykej~ mozna w y k 0 n y'w a {; WPyost tyIko wzgl~
dem podwladnyeh, wzgl~em obeyeh zas tyIko uboeznie i to 
w wypadkach z p.od kh jurysdykcji i bezposrednio poddane 
wyzszym zwierzehnikom. Wyj~cie takie, 0 ile dotyczy przed
miot9w , nazywa si,~ z a s t'r: z e zen i e ill w scislym znacze..;. 
niu, reservatio, 0 ile odnosi si~ do miejsc lub aseb, w6wcz~ 
znwie si~ exemptio. Ograniczimie to sprowadza taki skutek, ze 
wszystkie akty nizszyeh zwierzchnikow, dotyez,!ce spraw, wy
J~tych z pod Lch wJadzy, S!l niew,azne. 

Rezerwatami w dalszym znaezeniu nazywaj!l si~ takiewy
padki, kt6re prawodawca zastrzegi wyl!lcznie pewnym tyIko 
7wierzehnikom i bez ich pozwolenia nie m.oze ich nikt speIniac 
albo pod groz'! niewazillosei alba w spos6b godziwy, np. na te
rytorium sw.ojej parafii tylko pacoboszez moze waznie asystowac 
przy zawieraniu maizeiistwa, jak rowniez uroczyscie udzielic 
chrztu (c. 220, 514, 1230, 109,4, 462, 738). . 
. Niekiedy pewne wypadki S!l z tego powodu wyj~te spod 
Jurysdykcji nizszego zwierzchnika a poddane wyzszemu, ze ten 
ostatni rozwin!li jui odnosnie do nieh swoj!l dzialalnosc. Ze 
wzgl~u tedy na powag~ wyzszego IZwier"ehnika, kt6ry. wda
nej spmwie rozpocz!li dzia~anie, ni;,szy przeloiony' nie moze 
jej zaiatwic. Jest to tzw. affectio, appositio manus. J ezelinp. 
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papiez. udzielil komus pewnych swi~eeii, biskup ni€moze mu 
ud:delic dalszych bez zgody papieza. 

Niekiedy speInia ktos pewne czynnosci, ehodainieotrzy
mal wyrainie potrzebnej wladzy, leez dziala jedynie na tej za-

'. sadzie i w tym rozumnym przypuszczeniu, ze zwierzchnik 
udzieli1by mu jej w danyeh okolicznosciach. Zwyczajnie rna to' 
miejsce wowczas, gdyby w przeciwnym razie dobro og6Jne lub 
zbawienie duszy byly narazone na szkod~. Jest to tzw. iuris
dictio praesumpta, np. kaplan w. niebezpi,eezeiistwie smierd 
moze ehoremu udzielic sakramentu ostatniego namaszczenia, 

. przypuszcza bowiem, ze proboszcz nie odmowHby mu swego 
pozwolenia (c. 741, 938). 

W niekt6rych wypadkach czynnosci s,! wazne, chociaz ten, 
kto je speInia nie ma potrzebnej wladzy. Wypadki takie zacho
dz'! wowczas, kiedy istnieje powszechne bl~dne mniemanie, ze 
dopelniaj,!cy aktu ma jurysdykcj~, albo tez gdy powstaje uza
sadniona w'!tpliwosc prawna lub faktyczna. W ·okolicznosciach 
takich Kos·ci61 uzupeInia jurysdykej~, by nikt niewinnie nie 
poni6sl szkody (c. 209). Nie jest konieczne by cala spolecznosc 
byla w bl<;dzie, lecz wystarczy, ze istnieje publicznypowod 
jakopodstaw.a do wytwoyz;enia takiego bl~du (error communis 

iuris), jUTisdietio suppleta. 
Podwojne istnieje Z rod I 0 wladzy koscielnej: u s· t a

noW i e n i e C h r y stu s a Pana, czyli prawo boze ius t a
noW i e n i e K 0 sci 0 1 a. Z ustanowienia bozego nalez!l 
do hierarchii kaplaiistwa: biakup, kaplan, diakon,do hierarchii 
zas jurysdykcji pontyfikat biskupa rzymskiego i episkopatu, 
kt6ry jednak poddany jest papiezowi. Inne stopnie hierarchii 

poehodz,! zitstanowienia Koseiola. 

39. PRZYNALEZNOSC DO DIECEZJI 

Kazdy du e how n Y m u sin ale z e c d 0 jakiejs 
<11 e e e z J 1 lub do z a k on u, nierna tedy duchownych 
tezdomnych. Akt, moc!l' kt6rego duchowny zostaje wcielony 
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do danej diecezji,nazywasi~ incardinatio, zw<Ylnienie zas z diie-
cezji zowie ~ excardinatio. . 

J'Uli sob6r nieejski I (325) e. 15 znosi powstaly zwyczaj, ze 
w niek1J6rych prowinejach bislrupi, kaplani i diakoni wbrew' 
pr.z~pisom kanonicznym przenosili si~ samowo"nie z jednej 
IllieJseowosci do innej. 

SobOr chaleedonski (451) e. 6 zabrania tzw. ordinationes abso
Jutae, tj. bez przydzielenia do jakiegos kosciola i naklada kar~ 
E'ks~omuniki na tego biskupa, ktOry przyjmuje do SiWojej die
eezJl duchownyeh bez zgody wlaSeiwego ich zwierzchnika. 

Weielenie do diecezji nastwuje przez przyj<)eie tonsury, 
moc" ktarej laik staje si~ klerykiem i czlonkiem da,nej dieeezji. 
Inkardynaeja i exkardynaeja w scislym znaczeniu wtedy rna 
mleJsee, gdy idzie 0 przeniesienie duchownego z jednej die
eezji do drugiej. 

Ink a r d y n a e j a i e k s k a r d y n a e j a muze bye 
do~onana wyrazme lub milcz'leo. Przy wyra:hrej maj'l 
bye zaehowane nast~puj'fee formalnosei: Duehowny moze bye 
przYJ~ty do obeej dieeezji wtedy, gdy zostanie zwolniony ze 
swoJeJ; oba akty inkardynaeji i ekskardynaeji maj" bye doko
nane pisemnie przez ordynariuszy obu dieeezji a qua i ad 
quam; inkardynaeja i ekskardynaeja maj'l bye stale, nie zas 
na' j:a:kis okres czasu, oraz bezwzgl~dne, a nie wa,runkowe; pi
sma te podpisuj'l ordynariusze; (c. 112, 113). Przejseie tymeza
sowe (np. dla studiow) jest raezej zmian'l miejsea rezydeneji, 
gd~z duehowny zatrzymuje l'leznose ze swoj'l diiecezj" i moze 
bye przez ordynariusza kazdej ehwili w,ezwany do powrotu; 
crdynanusz tez, w ktorego dieeezji obey duehowny przebywa,: 
moze mu zakazae dalszego pobytu. 

Ekskardynaeja wawezas rna miejsee, gdy duehowny otrzy-. 
rna od ordynariusza pisemne pozwolenie na trwale 0p'llszcze
nie dieeezji, po-ci'lga jednak skutek wtedy dopiero, gdy du
chowny zostanie przyj~ty do nowej diecezji. 

MiIl~"co nastwuje inkardynacja mocq samego "pra",a po, 
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dokonaniu pewnyeh ezynnosei. Charakter inkardynaeji do ob
eej dieeezji ma takie nadanie i przyj~eie. benefiejum rezyden
ejonalnego w obeej dieeezji za wyraion" pisemn;e zgod" "wego 
ordynariusza, poniewaz beneficjum takie nadawac mozna tyl-

, ko na stale. Podobny charakter ma przyj~eie na stale p~zez or
dynariusza zakonnika sekularyzowanego (c. 641). Gdy zakon
nik zlozy uroezyste stuby, nast<)puj e tym samym ekskardyna
cja z dieeezji. Biskup moie przyj'le obeego kaplana tylko w6w
ezas, gdy jest dla dieeezji konieezny Iub pozyteezny, winien 
jednak przed rprzyj~eiem zbadac poprzedni bieg jego zycia 
i studia, a po przyj~ciu zapewnic mu tytul utrzymania. Ka
plan, nowo przyj.~ty, ma zlozyc wobee ordynariusza przysi~g~, 
ze ehee na stale do jego dieeezji nalezee (c. 117, 144, 585). 

40. ZASADY PIERWSZENSTW A 

Prawem pierwszenstwa - praece-dentia - nazywamy ag6l 
akt6w, za pomoe" ktoryeh wyraiamy komus wyzsz" ezese 
przed innymi. Ogol natomiast przymiotow, ktO·re uprawniaj'l 
kogos do zqdania wi~kszej ,czei, zo'Wie si~ pTawem starszen
stwa - maioritas. 0 He ktos zajmuje wyzszy stopien w spo
leezenstwie, z tego tytuliu, ze jest piastunem w:tadzy zwierzch
niezej b'ldz wfasnej, b'ldi: zast~pezej, ten ma pmwo domagae 
si~ posluszenstwa - oboedientia. W posluszenstwae fiiesei si~ 
rowniez czese - reverentia - jak" podwladny oddaje prze
lozonem-u. 

Wedlug Kodeksu podstaw') pierwszensnwa jest god[lose 
(auetoritas), ktOrej ktos jest podmiotem, wladza jak'l piastuje 
oraz zast~pstwo osoby wyzej postawionej w spoleezenstwie. 
Wyzsze dostojenstwo odnoSnie doos6hfizyeznych, Iub mora~
nych jest tytulem do preeedeneji w stosunku do nieh. To do
stojeilstwo (:mctoritas) moze bye pol"ezone z jUilCysdykcj" 
w seislym znaczeniu (c. 55, 99, 1122, 1160, 1331, 1381, 1445, 
1550), albo oznacza sarno dostojenstwo bez jurysdykcji np. pry-

Prau;o Jian. _._- II 



162 

mas odnosnie do biskup6w w danejprowincji (c. 271), pro
boszcz w stosunku do wikarego (c. 476), starszy w bractwi'2 do' 
wszystkich jego czlonk6w (c. 697, 1795; 2215). Mi'ldzy duchow
nymi osobami tego samego stopnia, leez nie tych samych swi~-. 
ceil (eiusdem gradus, sed non eiusd"em ordinis), ten rna prece-· 
dencj~, kto posiada wyzszy stopien swi~cen. Kazdy wyzszy 
~topien swi~ceii daje jego posiadaczowi pierwszens-b.vo prz€d 
tymi, kt6rzy .posiadajq niZszy stopien, przeto biskup ma pierw- . 
szenstwo przed kaplan em, kaplan przed diakonem ... J esli kilku 
duchownych ma te same swi~cenia i obejmujq taki sam stopien 
wladzy, ten z nich jest pierwszy, ldo wczesniej otrzymal to sta
nowisko, np. w jakiejs diecezji jest dw6ch wikariusz6w gene
ralnych, ten z nich jest pierwszy, kto wpierw otrzymal nomi
nacj~ na stanowisko wikariusza, ehociaz co do kaplailstwa jest 
mlodszy. J esli kilku duchownych otrzymalo jednoczesnie ja
kies stanowisko, starszy co do swi~cen rna pierwszenstwo; kto 
jest przedstawicielem innej osoby, takie zajmuje miejsce, jakie 
nalezy tej osobie, kt6rq zast~puje. Te same "asady odnoszq sif; 

do os6b moralnych. Przy ustacaniu zasad pierwszenstwa nie 
nale;:y brae .pod uwag~ przynaleznosci obrz'ldkowej, wszystkie 
bowiem obrzqdki w Koscielesq na r6wnych prawach. 

Biskup w swojej diecezji maze wydae p'rzepisy a prece
del1cji dla wszystkkh swoich podwladnych, dlakleru i dla lai
k6w, v.rinien atoli uwzgltidnic prawo powszechne i miejscowe' 
zwyczaje. 

Z reguly w sprawach koscielnych kler ma pierwszenstw,) 
przed laikami. 

Taki jest porzqdek pierwszenstwa duchownych wyzszych 
godnosci: kardynalowie, legat papieski (c. 269), patriarcha, pry
mas, metropolita, biskup (c. 280). Patriarohowie idq w takim 
pOTzqdku: konstautynopolitanski, aleksandryjski, antiochenski, 
jerozolimski (Eugeniusz IV Laetentur). Preeedencje rri1~dzy bi
skupami nalezy liezye ad dnia nominacji dolmnanej przez pa
pieza, a nie ad dnia konsekracji. Wik-arhisz generalny -rna P~€-
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eedencj~ przed klerem diecezji, a nawet przed kapitul,! kate
dralnq (c. 368). Kapitula' katedra1na i kolegiaeka ma preee
dericj~ przed wszystkimi kaplanami swieckimi i zakonnymi na
wet wowczas, gdy kolegialnie wyst~pujq. Kapitula katedralna 
przoduje przed kolegiall1'l. J esli kanonicy pojedynczo wyst~
pujq, nie majq precedencji przed kaplanami starszymi co do 
swi~cen (S. R. C. 1640). 

Dziekan parafialny ma pierwszenstwo przed proboszczami 
i innymi kaplanami, lecz tylko w sw01m okr~gu (c. 450). Pro
boszcz w swojej parafii przoduje przed innymi kaplanami ust~
puj~c tylko kapitule katedralnej i kolegialnej. Precedenej~ 
mi~dzy zwyklymi kaplanami (simplices sacerdotes), tj. mi~dzy 
tymi, kt6rzy nie piastujq wyzszego do'Stojenstwa, nalezy liczye 
od dnia przyj"cia swi~cen kaplanskich, a nie ad dnia subdia
konatu, lub diakonatu. Stopnie akademickie nie dajq prawa do 
precedencji. 

Zakony majq pierwszenstwo przed laikami, ust~puj,! nato
miast wabec kleru swieckiego (c. 491), zakony kleryckie przo
dujq przed laickimi. 

Jesli idzie a precedencj~ zakonow tego samego rodzaju, np. 
kleryekich, decyduje ta okolicznosc, kt6ry z nich jest w po
siadaniu precedencji, a jesli to nie jest wiadome, wtedy ten 
jest pierwszy, ktory pierwszy zalozyl klasztm: w danej miej
scovlosci. Precedencja mi~dzy czlonkarni tego smnego zakonu 
liczy si" od dnia prafesji zakonnej. W nowicjacie mi"dzy nowi
cjuszami precedencja liezy si~ od dnia przyj~cia habitu. 

Dla zwiqzk6w pobomych swieckich os6b ustawodawca taki 
ustala porzqdek: trzeci zakon, arcybractwo, braetwo, pobozrre 
zwiqzki pierwsze, wszelkie inne zwiqzki pobozne (c. 701). 

41. PRA W A I PRZYWILEJE KLERU 

Wszyscy czlonkowie stanu duchownego, chociazby nawet 
nie piastowali zadnego urz~u, majq jnz na podstawie swej 



przynaleznosci do kleru pewne prawa i przywileje. Rosn'l one
razem z pi,astowanymi urz~dami i godnosciami. 

Ogol tych szczeg6Iniejszych praw, jakie przysluguj'l klero-
. wi ze wzgl~du na.jego odr"bny stan nazywa si" maioritas. D~a 
~q Z r 6 d law y z s Z 0 s e-i tego stanu, a w nast~pstWle-

1 p:t' z Y w i 1 € j- 6 w: p r z y n ale Z no. sed 0 h ~ e-
r a [' (; h i i k a p I a n s t 'w a i u c z est n 1 c two w· J u
r y s d y k c j i koscielnej. Korou przysluguje jurysdykcja in 
foro externo maze domagac si" posluszenstwa (obedientia) od 

swoich podwladnych. 
Prawa i przywileje duchownych s,! nast"puj,!ce: 
1. Duchowni maj,! pie r w s z e 11 s two stosownie do· 

stopnia hierarchicznego i urz"du, jaki piastuj'l; W koscie!e miej
,;cem ioh jest prezhiterium, do kwrego laikom wst'lP jest wzhro
niony, chociazhy bylipatronami (c. 106, 1455); w s'ldzie skIa
dajq przysi~g~ przez zlO'zenie Tqk na piersiach, nie zas na ewan
geEi (c. 1622); nosz'! odr'lbne szaty, jakich laikom nie wolno
~zywac (c. 683, 213); rnaj'l prawo do od~"bnych grobowcow 

(c. 1209 § 2). 
2. Kto nalezy do kleru, rna tyrn samyrn z dol nos c do· 

o t r z y man i a wladzy kaplanskiej, jurysdykcji, beneficjum, 

oraz pensji koscieinej. 
3. Staje si" winnym swi"tokradztwa osobcwego, kto czyn

nie zniewaza duchownego. Wy1<raczaj,!cy rprzeciw temu prawn; 
sci'lga na siebi·e cenzury koscielne, ktore wzrastaj,! stosownie 
do stopn'.a godnosci osoby zniewazonej. P raw nat a 
Q c h ron a nazywa 8i" privilegium canonis (c. 119, 2343). 

Oohronny ten srodek, jako prawo powszechne, ogloszony zo
,tal przez papieza Innocentego II na soborze lateranenskim II 
(1139). Poprze-dnio juz prawodawstwo rzymskie surowe na
:dada kary na tych, kt6rzy czynnej dorpusciili si" zniewagi kleru 
katoliDluego. SobOr lateranenski III (1179) pomcza stan du
chowny w czasie wojny szczeg6lniejszej opiece stron waIcz'!;
cych, c. 2. De treuga et pace I 34: congrua securitate laetantur. 
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Wykraczajqcy przeciw temu prawu sciqga n~ siebie cen-
2ury koscielne i tak: zniewazaj'!cy ezynnie papieza wpada 
w kl'!tw" specialissimo modo zastrzezon'l Stoliey Arost., jest 
ipso facto vitandus et ipso iure infamis. Kto targn'll si" na OS0-

b" kardynala lub legata papieskiego sci,!ga k1<!tw" speciali 
modo zastrze:i:on,! Stoliey Apost., staje si" ipso iure infamis, 
oraz traci beneficja koscielne, jakie posiada. Zamach na pa
triarch", areybiskupa, biskupa, nawet tytularnego, jest karany 
kl'!tw,! s:peciali modo zastrzeZon,! Stolicy Apost. Czynna znie
wagainnyeh os6b duehownych lub zakonnych poci,!ga za sob'l 
ipso facto kl'!tw" zastrzezon'! wlasciwerou ordynariuszowi. 
Wkl,!tw,~ wpadaj'l tylko ci,ktorzy dzialaj,! w ~lym zamiarze 
j ezynnie, nie zas slowem obrazai'l osoby duchowne (c. 2343). 

4. We wszystkich s p raw a e h s p or nyc h i k r v· 

minalnych os6h duchownyeh nalezy od
w 0 1 0' w ac si~ do s '1 d 6 w k 0 sci e 1 nyc h, ehyba ze 
<IIa jakiejs prowineji Stoliea Apost. inne wydala zarz,!dzenie. 
Jest to tzw. privilegium fori (c. 120). Kler jest niezalezny od 
forum cywilnego nawet w sprawach takich, kt6re z natury swej 
naIez'! do s,!d6w eywilnych. W szystkie przeto skargi, tak oso
howe jak i rzeczowe, tyczqc'e si~ k::leru, winne bye skierowane 
00 s,!cl6w koscielnych. W wielu atoli panstwach Stollea Apo
stolska na podstawie umowy z rz'!dami cywilnymi, przekazala 
>prawy kleru s,!dom swieckim. 

Z reguly kto ehce r02lprawic si~ z duchownym w s,!dzie 
swieckim, musi poprzednio otrzymac pozwolenie od zwierzch
nika koscielnego. Kto wbrew temu przepisowi bez zezwolenia 
wladzy duchownej wnosi skarg" przeciw osohom duchownym 
(10 S'lou Swieckiego, wpada w kary koscielne. Bez zezwolenia 
Stolicy Apost. nie mozna skarzyc kardyna16w, legat6w papie
skich, biskupow, nawet tytularny,ch i wyzszy;ch pTZelozonych 
zakonow, w przeciwny;m razie skarz'!cy sci"ga kl'ltw~. Innych 
duchownych nie mozna poeiqgac do s'ld6w swieckieh bez ze
zwolenia ordynariusza tej miejscowosci, W kt6rej sprawa rna 



166 

bye rozpatryw,anq. Gdyby bez zezwolenia wl:adzy jakis du
chowny byl wezwany do sqdu, moze si~ tam udac, by uniknqe 
gorszych nas~pstw, obowiqzany jest ,jednak bezzwIocznie za
wiadomie 0 tym ordynariusza (c. 120, 614, 2341). Nie wymaga 
pozwolenia zwierzchnika koscielnego wezwanie duchownego 
do s,!du w charakterze swiadka. 

5. Przywilej, na podstawie ktOrego wierzyciel jest obowiq-
zany Z 0 s taw i c swemu dIu z n i k 0 W i duchownemu 
cz~sc dochodow potrzebnq n aut r z y man i e, nazywa si~ 
privilegium competentiae. Przywilej ten nie uwainia od pia-, 
cenia dlugow, le.cz tylko odracza splat~) z tym zastriezeniem, 
by duchowny staral si~ jak najpr~dzej diug zwracie. 

Przyw]lej kompetencji w prawie dekretalow nazywa si;; 
przywilejem Odoardus, c. 3. De solut. III 23. Wedlug tego 
przywHej'u duchowny, ktOry nie magI uiscie d1ugu, nie magI 
bye wykl<,ty. 

6. Kler yr 0 In y jest od takich c z y nos c i, kt6re 
n i e 0 d pow i a d a j 'I jego duchownemu pow 0 1 ani u, 
przede wszystkim wiec od sluzby wojskowej. Wolnose ta zwie 
si~ privilegium immunitatis (c, 121). Zaden duchowny nie mo
ze sluzyc w czynnej. sfuzbie wojskowej w charakterze zolnie
rza, walno atoE, a nawet powmni duohmvni sluzyc przy woj
sku w oharakterze duszpasterzy. Zaden tez duchowny nie maze 
bye zniev.rolony do przyj~cia urz~u cywilnego, ani nie maze si~ 
ubiegac bez osobnego pozw.olenia 0 takie urz~dy cywHn€, kt6re, 
chociaz nie 5'1 niegodziwe, odciqgaj,! jednak od sluzby Bozej 
i mog,! bye przeszkod'l w spelnianiu oboWiqzkew duchownych, 
np. spelnianie obowi,!zk6w s~d:ziego w s'ldach swieckich, alba 
dzialanie jako s<cdzia przysi"gly. Ustawy panstwQwe rozmai
tych narodow mvalniaj,! faktycznie kler od sluzby wojskowej. 

Konstantyn W. uwalnia kler katolicki od takich czynnosc; 
publicznych, kt6re uchodzily jako sordidae, Postanowienia ee
sarza Konstantyna zatwierdzajq i rozszerzajq nastE:pni cesarze-
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l'Zymscy. Rewniez w mnych panstwaeh kler otrzymuje wolnose 
osobist'l, zwlaszcza od sluzby wojskowej, 

W szystkie te p r z y w i I e jed a n e S,! be2)posrednio 
(;alemu s tan 0 wi duchownemu) przeto nikt osobiscie n i e 
m 0 z e si" ioh z r z e c; ehociazby np; kaplan przebaczy! 
wyrz'!dzon'l sobie krzywd~, to jednak ten, kwry go zniewazyl, 
sciqgnq'l: pomimo tego kl'!twEl na siebie (c. 72, 123). 

Duchowny t r a cite przywileje, jesh nie nosi szat ko
';cieLnych (c. 2304 § 2), jezeli zosta! cofni"ty do stanu swieckie
go (c, 213), lub wst,!pi do wojska (c. 136 § 3, 132, 141), po nalo
zeniu nan kary depozycji i degradacji (c, 2303, 2305), a zaken .. 
l1ik po wydaleniu z zakonu (c, 648, 669), 

42, OBOWIAZKI KLERU 

Sarna przynaleznose do hierarchii koscieinej wklada na 
wszystkich jej ezlonkaw pewne obowi,!zki, kt6re 5i<c mnoz'! 
i powi"kszaj q stosoWl!lie do zajmowanego UTZEldu, 

Podwojne S,! p r z e pis y, ktore okreslajq warunki zycia 
kleru i ujmuJ'! je w systematyczn'l calose: po z Y t Y w n e, 
ktare wskazuj,!, co nalezy czynie, by utrzymae 5i~ na wyzynie 
powolania duchownego i n € gat y w n e, ktOre przestrze
l;ajq przed tym, co mogloby ujm" przyniese stanowi duchow
nemll~ jedne przepisy dotyczq wewn~trznego zyda kleru, inne 
zas zevV'n~trznego. 

Z y c i ewe w n " t r z n e polega naczystosci intencji, 
by dzialac zawsze na chwal~ Boga, na staraniu, by bye wolnym 
nie tylko od grzechu ale i ad nalogow i na nabyciu enot tak 
teologicznych jak i moralnyeh. Zycie z e w n ~ t r z n e obej
rnuje to w8zystko, .co sifi odnosi do stosunk6w spoieeznych, 
a wi"c cal,! dzialalnose i prac" kleru a nawet postaw~ zewn~
trznq. 

ci bow i 'I z kip 0 z Y t Y w ne Sq nast"pujilce: 
1. W szyscy czlonkowie ,kleru winni cz~sto przyst"powae 
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do sakramentow (c. 125); kaplani maj'l odprawiae Msz~ sw. 
przynajmniej w niedziel~ i swi~ta uroczyste (c. 805); klerycy 
przyjmowac Komuni~ sw. nawet eodziennie (c. 595, 1367), co
dziennie odprawiac rozmyslanie) o~m6wic rozaniec i odwiedzac 
Najsw. Sakrament; kapiani swieccy winni odprawie przynaj
mniej co trzy lata rekolekcje. Prawo partykularne zobowi'lzuje 
zwyczajnie klBr do roczriych rekolekcyj (c. 126, c. 1473, 463 
§ 4, 1624). 

2. yYszyscy duchowni winni oddawac swemu 0 r d y n a:
r ius Z 0 wi s z a c u n e k i nalezne po s Ius z e fl's two, 
przyjmowac i spelniac ch~tnie nalozone przezen obowiqzki 
(c. 127, 128). 

Celem silniejszego zespolenia kleru ze swaimi -zwierzchni
kami i tym samym dla zapewnienia z gory jednomys'lnosci 
w pracy duchownej, <;tomagaio si~ jui dawne prawodawstwo 
uroczystego przyrzeczenia posluszenstwa, jakie nizsi mieli 
skladae swoim przeloionym w porz~dku hierarchicznym. Wy-

·maganie takiego pTZyrzeczenia znajdujemy w kanonach apo
stolskieh i w ,postanowieniach sobom cha'lcedOliskiego (451, 
c. 8). Pierwotnie skladano je ustnie, a od w. V.zqdano rowniez 
1 pisemnego zobowiqzania. Dla wzmocnienia tej obietnicy Zq
dana niekiedy osobnej przysi~gi, juramentum fidelitatis. Sobor 
'.rydencki (SS. XXIV c. 12; XXV c. 2. de ref.) dokladnie okre
sIB: granice posluszenstwa kanonicznego. POllO'wH i uzupelnil 
te okreslenia Pius X w konst. Sacrorum Antistitum (1910) .. 

3. Pie I ~ g now ani e n auk, szczegolnie teologi
cznych, powinno bye przedmiotem ci,!glej traski kazdego du
chownego (c. 129). Po skonczonych studiach teologicznych obo
wi,!zani S'l wszyscy kaplani przez pierwsze trzy lata zdawae 
egzamina z tych ga!~zi teologii, ktore biskup naznaczy. Ordy
nar1usz moj:e uw-olnic od nich jedynie z waznych powod6w. 
Przy nadawaniu posady nalezy zwracae uwag~ na ich wynik 
(c. 129, 130, 449). Nad to obowi~zuj,! egzamina na beneficja 
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proboszczowskie (can. 456), do otrzymania wladzy' spowiadania 
(c. 877), do gloszenia Kazan (c. 1340). 

WedJ:ug syn. plen. duchowienstwo rna oddawae si" czytaniu 
Pisma sw. oraz ksiqiek i czasopism tresci as-cetycznej, zama

. wiae i czytywae urz"dowy organ diecezjalny. 
4. Celem podtrzymania poziomu naukowego majq si~ ode 

bywae z e bra ni a i k 0 n fer e n.c j e duchownych i to 
kilka razy w roku tak w siedzibie biskupa jak i po okr"gach 
dziekanskich pod przewodnictwem dziekanow. Przedmiot tych 
konferencyj stanowiq g16wnie kwestie z teologii moralnej i li~ 
turgiil. W zebraniach uczestniczq duszpasterze, nawet zak~nnl 
, wszyscy inni kaplani swieccy, mieszkaj,!cy w okr~gu. Nleo
becni majq nadeslac pis e m neW y p rae 0 wan 1 a 

omawianego tematn (c. 131). 
Takie zebrania ksiliZY maj.,! w irodlach prawnych raine na

zwv: conferentiae, collationes, congregationes, capitula consi
stocia calendae. Same nazwy okreslaj,! tez niekiedy ich cel, np 
col1at~ones casuum conscientiae, collationes pro confessionibus 
suscipiendis, collationes ad concionandum. Takie zeb~~~ia ksi~.
zy odbywajq si~ jui w wieku IX, glawnie we FranC]l 1 Anglll, 
przede wszystkim w diecezjach podzielonych na mmeJsze okr~
gi np. archidiakonaty, diakonaty, polecala Je Stollc~ Apostol
ska, a prawodawcy partykularni podali szcze~6lowe ll1strukCJe, 
jak je nalezy odbywae, np. Pius IX, Singularl, 1856 Leon XIII, 

Romanos Pontifices, 1881. . 
. 5. Wszyscy duchownl wyzszY.ch swi"cen obowiqzani S,! do 
z a c h -0 wan i ace 1 i bat u; minorzysci mogq wprawdzle 
zaw['zec malzenstwo, tyro samym jednak wykluczeni Sq ze sta
nu duchownego. Malzenstwo, za\varte przez dJUchownego 
z wyzszymi swi~ceniami, jest niewazne, on zas sa~n ~ciqga klq-
twe zastrzeion,! StoIicy Apost. i traci urz~dy, Jabe dotych
cza~ piastowal w Kosciele, a jesli mimo upom~ien nie po~ra
wi si~, zostaje zdegradowany i jest irregularlS (c. 132,. 188, 
985 n. 3, 2388). W Kosciele wschodnim celibat ObOW1,!zuJe bl-
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skupow, kaplani natomiast mog,> zyc w zwi,>zkach malzenskich, 
jesli malZeiistwo zostalo zawarte przed swi~ceniami. Chociaz 
w- Kosciele wschodnim mogq zonaci otrzymac swi~cenia .wyz-
5ze, to jednak prawodawstwo wschodnie poleea, by do stanu 
CluchownegQ, '0 ile to mozliwe, wst~powali bezzenni. '). 

W czasach apostolskich dOPUSZCZ8.ll0 do kaplanstwa nie tyl
ko wolnych, ale i iomitych, 0 ile mieli inne wymagane wa
runki, niewielu bo\viem w-6wczas jeszcze bylo chTzesdjan, wy
bor przeto by! utrudniony. Atoli juz wowczas wytworzy!a si~ . 
praktyka. ze do kaplanstwa brano raczej bezzennych anizeli 
i:onatych. Zwyczaj ten zostal uj~ty nast~pnie w prawo pozy
tywne. Synod, odbyty w Elwirze (305), postanowil, ze biskupi, 
kaplani i diakoni pod kar,> depozycji nie mog,! obcowae z zo
flami, poj~tymi jeszcze przed otrzymaniem wyzszych swi~cen. 
Klerykom nizszych swi~een pozwalano zye w malzenstwie. Nie 
mieli oni jednak wszystkieh prow, jakimi eieszyli si~ bezzenni. 

Na Wsehodzie !agodniejszej trzymano si~ praktyki, kapla
nom bowiem pozwolono swobodnie zyc \V zwiqzkach malZen
skich, zawartych przed o'trzymaniem sWlE~eenJ np. synod 
w Gangrei c. 4. Wobec tego, ie na Wschodzie caly kler 
swiecki by! ionaty, wytworzyla sie praktyka, ze bi
skupow powo!ywano tylko z mnichow. Dla prowincji ruskiej 
lwowskiej synod lwowski r. 1891 c. 7, postanowil, ze kandydat 
na biskupa moze bye powolany, 0 ile jest bezzenny, rowniei 
z kleru swieckiego. 

Kiedy przy schylku wieku IX oraz przez caly wiek X wsrod 
ogolnego zepsucia nastqpilo rbwniez yozluznienie 0 byczajow 
Cluchowienstwa, wowczas i celibat nie byl zachowany. Refor
my karnosci podjeli si~ papieze wieku XI: Leon IX (10·48 -
1054), Mikolaj II (1058 - 1061), a glowcnie Grzegorz VII (1073-
1085) (c. 15. D. 81; c. 6. D. 32). Odnowili oni na licznych sy-

').Syrr. ormianski (1911) ar. 737; Alba-Julia 1872, tit. VII. B e
II e die t u s XIV, Etsi pastoralis; 1742; Eo qn3Illvis 1'745. 
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Iiodach dawne p~zepisy 0 celibacie i nalozyli surowe kary na 
tych, ktorzy je przekraczali. Na soborach lateranenskim I (1123) 
, lateranenskim II (1139) wydano ustaw~ umewazmaJ'!c,> mal
zenstwo zawarte przez duchownego wyzszych swiecen (c. 2. D. 
28: c. 40. C. XXVII q. 1). Takie tez jest stanowisko prawa De
kr~talow (c. 1. 2. De cle,"ie, coniug. III). . 

6. Wskazan,! jest rzecz'!, by k a p ! ani m i e s z k a
Ii w s polin i e i jesli gdzie jest taki zwyczaj, winien bye, 
c ile jest to mozliwe, zachowany (c. 134). . 

Organizacj.a wspolnego zyda kleru podobna jest w pewnych 
kierunkach do organizacji zakonnej, rrozni si~ od DIe] tym, Z'2-

czlonkcwie tej wsp61noty nie skl&daj" slub6w (c. 673 - 81). 
W spolO1osc ma glownie na celu podniesienie wewn~trznej do

skonaloilci kleru. 
Wspolnosc zycia kleru wprowadzil juz sw. Augustycn jako bi

skup Hippony. Kler mial razem mieszkac i wspalny posiadac 
maj'ltek. Ta wspalnota przyjE;la si~ w An~lll. W .wleku IX 
i;w. Chrodegang nadal orgarrizacj~ ZyClU wspOlnemu 1 przeplSal 

osobn,! regul~. 
Papieze tez niejednokrotnie polecali tak" wsp6Inote;:, a nie

idedv nawet nakazywali zw-laszcza w epoce wielkich reform. 
Np. Aleksander II na synodzie rzymskim 1063. W wieku XVII 
odnowicielem tej orgarrizacji byl Bartlomiej Holzhauser, a pa
"iez Innocenty XI, konst. Creditae, 1680, przepisal szczeg610we 
~ormy zycia dla czlonkow wsp6lnoty .. 

'7. Wszyscy duchowni wyzszych swi~cen s,! obowi,!zani do 
udmawiania codziennie Dsobnych lTIodlitw: zwanych godzinami 
kanonicznymi alba b I' e w i a r z e ill (c. 135). Jest to m 0-

d 1 i twa p·u b 1 i c z n a, odmawiana w tmieniu Kosciola. 
Powag'! tez Kosciola ustalona jest jej forma i sposob odma
wiania i tym raim sie;: ona od modlitwy prywatnej. W Kosciele 
laciilskim nalezy brewiarz o-dmawiac w j~zyku iacinskim, 
w Kosciele wschodnim w j~zyku liturgicznym danego obrz.'!dc 

ku. Kler wschodni jest obowi'!zany do brewiarza moc,! party-
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-kularnego prawa. Do brewiarza obowiqzani SCi r6wniez benefi':':' 
cjaci, chociazby nie mieli wyzszych swiEtceri. (c. 1475) i zakon .. 
nicy mocq profesji (c. 610, 640). . 

W poczqtkach Kosciola nie tylko kler ale i Iud odmaw;al 
pewne modlitwy w oznaczonych porach dnia. Z reguly dzielo
no dob~ na siedem cz~sci. Glownie jednak modlitwq takq byli. 
2aj~ci mnisi. Juz jednak w wieku V naklada ustawodawstwo 
synodalne r6wm.iez na kler swiecki obowiqzek publicznych mo-
. dhtw,. nawet pod sankcjq karnq, np. synod wenecki (465), c. 14, 
agatenskl (506) c.30, papiez Pelagiusz II (577). Do godzin ka
nomcznych obowi'l;zywani byli pierwotnie wszyscy duchowni 
wi~kszych i mniejszych swiEtceri., ustawy bowiem mOwiq ogal
nie: omnis clerus (syn. taracon. 517), quilibet cleris (cap. 
Mart Brac. 569. Faktycznie jednak mocq prawa zwyczajowego 
prawdopodobnie od w. XIII tylko na kler wyzszych swieceri. 
obowiqzek ten zostal nalozony. Dlatego tez6wczesne prawo
<lawstwo obowiqzuje kaplan6w, by kazdy z nich m;al sw6j 
brewiarz (syn. trewirski, 1227, w Budz;e, 1279, c. 44), a nawet 
zabrania udzielac wyzszych swieceri. temu, kto go nie ma (syn. 
Dertusan, 1429, c. 4). W Polsce sync l~czycki, 1527, C. 10 kaze 
sklaniac niedbalych do tej modlitwy surowosciq kar: severitate 
canonica ad orandum compellentes, (syn. piotr., 1530, c. 9.). 

8. '3 z a t y, jakich k1er ma uzywac, rozni,! si" od szat la
ikow tak ;ormq jak i kolorem. Jaka ma bye ta forma, kodeks 
11 ie okre :;l;::, l zaznacza tylko, ze przy sprawowaniu czynnosci li
turgiczn,··.h nalezy uzywac sutanny (c. 136, 811, 683). 0 formie 
$zat rozsL2yga prawo partykularne tak zwyczajowe jak pis a
ne. Szatq kaplan6w swieckich u nas jest sutan-na koloru czarne
go, kaplm:6w zas zakonnych takiego kroju i kOloru, jaki prze
jClSUJ'l konstytucje zakonn€. Kodeks nazywa te szaty v€stis 
ccclesialt'ca (ca, 804), habitus ecclesiasticus (can 213), habitus 
clericalis (can. 683 i 811). Sync plene glosi, ze pod wzgledem Thbio
Tu ducho'\~.rienstv..ro powinno zachowac przepisy diecezjalne, nie 
v,,-olno WJst~powac w ubraniu zupelnie swieckim ani we wla-
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snej dieeezji, ani poza niq Z wyjqtkiem wypadk6w, wyraznie 
jCrzez b'skupa uznanych. 

W pierwszyeh" wiekach ehrzeseijanstwa, zwlaszeza w epoee· 
przesladowari., szaty kl€ru nie roznily sie ad szat, jakich uzy
wali laicYI od.r~bna bowiem szata w ezasie przesladowan zdra
dzalaby :,ooniek'ld chrzescijan i w ten sposob narazalaby ich na 
nowe ketusze. Rozniea co do formy szat kleru a laikow wy
twarza sie w okresie w~r6wek narodaw . 

U nalodo", barbarzynskieh, ktore zaje1y imperium rzym
skie, byi" w uzyciu szaty kratkie. Forme t" przyjmowali lai
cy narod6w podbitych. Kler jednak jak w innych sprawach 
stosowal prawo rzymskie, tak tez i co do szat nie odstqpil od: 
Faktyki rzymskiej. Niektorzy duchowni uzywali szat takieh,. 
jakie nosHi mnisi. St,!d juz od wieku VI kler ma swoje odr,,
bne szaty, ktorych nie wolno bylo zmieniae na swieckie pod: 
rygorem srogich kar. Sykstus V konst. Cum sacrosanctam 
(1589) mkazal pod surowymi karami wszystkim duchownym 
w calym Ko"§ciele nosic ezarnq sutann~: habitum cIericalem,. 
vestes scilicet talares. 

R6wliiez nasze ustawodawstwo dawne surowo zabrania no
szenia szat kolO'ru czerwonego, rozowego, fioletowego i nalda
cia na nieposlusznych suspenSe i grzywny (syn. piotrk. 1510 c, 
22, warszawski 1643, plocki 1733). Wedle synodu piotrk. 
(1542) VI 'wieckie szaty odziani mieli wzbroniony wstep do 
kapitut Klerycy mieli iuny stroj anizeli kaplani. 

9. DuC'howni mog[;]; uzywac pie r s e i e n i a, 0 He po
zwala nB to plawo powszechn€ lub przywileje apostolskie. Na 
mocy F"wa powszechnego mogq nosie pierscieri. kardynalo
wie, biskupi, opaci nullius, doktorowie teologii i prawa kano
nieznego (c. 325, 811, 1378). 

10. Wedle powszechnie w Kosciele zachodnim przyjeteg:o. 
zwyczaju wszyscy duchowni gol,! si". Zwyczaj ten nie jest 
przeciwny prawu, lecz ma charakter zwyczaju praeter ius, 
trwa wi~c stosownie do C. 6. n. 6. nadal w swej mocy. Wobec 
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lego, ze to prawo zwyczajowe jest powszechne, przeto bisku
pi nie mogq oden dyspensowac. 0 noszeniu ton sur y 
rozstrzygc jq miejscowe zwyczaje. 

o gc]€niu si~) jako 0 zwyczaju ·dawno istniejqcym, m6wi 
sw. Beda (Hist. IV 14). Swiadczy 0 tym i ta okolicznosc, ze 
rni~dzy z&rzutami, jakie Gn,cy stawiali Kosciolowi zachodnie
mu jest lakze ten, ze duchowni si~ golq: quod clericorum bar
bas radere non abnuant. N a soborze flo;renckim (1439) Gene
Diusz dowodzil, ze Grecy dlatego nie sluchajq papiez a, ze siE:' 
goli: quia barb am tondet. W wieku XVI Do:stqpiono od pra
ktyki golenia' si<: a w w. XVII znowu do niej wrocono. 

Ustavvodawstwo pierwotne kaz€ duchownyrn nosic krotkie 
wlosy (syn. kartagiriski 398, c. 44). Wedle synodu agatonskie
go (506 c. 20) mial archidiakon strzyc niedbalych duchownych 
nawet wbrew ich woH (c. 22. D. 23), a synod rzymski (731, 
c 23. D. 23) noklada na nich kl'ltw<:. Tak tez postanawia prawo 
Dekretalc.w (c. 5. De vita et han. III 1). Clericus neque comam 
r.mtriat neque bal'ham. Syn. gnieznieiiski, 1643, zabrania no
szenia dlugich wlosow pod kar'l trzech marek (syn. piotr. 1577, 
c. 11). Nie inne jest prawo obecnego kodeksu: Cledci... capillo
rum siml'licem cu!tum adhibeanl, stanowi c. 136 § 1. 

11. Zaden duchowny n i e m 0 Z e za nikogo r ~ c z y C 
nawet maj'ltkiem prywatnym, bez poprzedniego· zasiqgrii<:cia . 
zdania ordynariusza (c. 137). 

12. Duchowni winni si<: w s t r z y mae ad wszystkich 
c z y n nos c i, klore w jakikolwiek sposob moglyby 
u w i a c z a c ich stanowi a wi~c: nie magE! piel~gnowac 
sztuk nieprzystojnych, ani oddawac si~ polowaniu (c. 138); 
bez zezwolenia apostolskiego nie mog" zajmowae si<: medycy-' 
nIl lub chimrgi'l, ani podejmowac si<: takich uTz<:d6w, z kt6-
Tymi pol'lczone jest wykonywanie wladzy §wieckiej lub ad
ministracji, np. nie moze bye ministrem, prezydentem pari
stwa; be? pozwolenla ordynariusza nie wobio przyjmowac 
u laik6wzadnego urz<:du, pol'lczonego z obowi'lzkiem odpo-
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\viedzialnosci, np. Felnomocnika majqtku, kasjera, ekonom,a; 
nie moga, wyst~powac W sqdach swieckich w charakter:e 
obroncy lub pelncmocnika, z tym tylko wyj'ltkiem, ze to.czy Sl~ 
spr~wa ich wlasna lub ich kosciola; nie ,powinni. tez, niezmu
szeni koniecznosciq, brat udzialu W sqdach kryrnlnalnych, na
wet jako swiadkowie, gdy idzie 0 wymiar ci~zkiej kary; nie 
D10gq pr:r.yjrno\vac mandatu do sejmu bez zezwolenia ordyna
riusza wlasnego i tej diecezji, W kt6rej rna "Si~ wyb6r doko
naco biskupi zas mUSZq na to otrzymac pozwolenie ad Stalicy 

Apost.; nie mog,! samowolnie wst~powac do wojska (c'. 139). 
Zaden tez duchowny nie moze nalezyc do zW1'lzku Radlaest

l:aesiae S. Off. 1942, A. A. S. 1942, 148. 
Synod plen.: kaplan om nie wolno wsp61dzialae z organiza

cjami \vr-ogimi Kosdolowi, utrzymywac zazyi~ch ~tosu~k6w 
z' adstE:'p.can1i ad wiary oraz asoban1i walczqcyml z Wlarq 1 Ko
sciole~) albo zyjqcymi w nielegalnym ~wiqzku malzenskim. 
Nie walno tez duchowjenstwu swieckiemu i zakonneTllu be.z 
zgody wlasnego ordynariusza wystawiae i zyrowac weksh, 
przyJmowac pieni"dzy w depozyt, zarz'ldzac jakqkolwiek ka
Sq poza funduszami koscielnymi, przyjrnowac udzlalu w za
rZ'ldach bank6w i spolek handlowych i tym podobnych insty

tucjach. 
Z a b ron i 0- n e jest z a j m 0 \1..7 ani e s i ~ h a n

<lIe m i kupiectwem i to nie tylko w6wczas, kiedy idzie 
" \\Tlasl1q korzysc, ale takze wtedy, gdy w ten sposob mozna 
przyspor£yc korzy:§ci np. jakiejs instytucji, kosciol.owi, g~i?ie. 
KupiectwQ - negatiatio, jest potrojae: econOIDlca, pohtica, 
lucrativa. Pierwsze jest" to sprzedaw'anie rzeczy zbywajqcych 
z wlasnych potrzeb. Poniewaz taka sprzedaz ma raczej cha
raIder Tlzumnej administracji anizeli kupiectwa, j:st ona 
przeto dozwolona. Drugie to prowadzenie przedsi~biorstwa 
\v imieniu jakiej,s instylucji i na jej_ korzysc, np. kupowanle 
towar6w w wiellhej ilosci w tymcelu, by je pozniej sprzeda
wac z pewriym zyskiem dlairi;;tytucji,np. dla kolka rolnicze-
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go, lub dJa kosciola. Trzecie wreszcie oznaq:a kupowanie rze~ 
czy z ty:n zamiarem l by je bez zmiany i przerobienia drozej 
Eprzedavvac. Dwa ostatnie rodzaje kupiectwa Sq zakazane. 

Zadm,mu duchownemu nie wolno wydalac si~ z diecezji 
na czas dluzszy bez 'zezwolenia ordynariusza (c, 143). Kto za 
zgodq. swego ordynariusza przeszedl do innej diecezji np. ja
ko profesor, 0 ile nie nast,!pila inkardynacja, ordynariusz 
lNlasciwy maze go z waznej przyczyny odwolac, rowniez bi
skup obcej diecezji moze mu wym6wic pozwolenia na dalszy 
pobyt (kan, 144), 

Na wyjazd do Ameryki na stale lub na czas dlugi kaplan 
pod rygcrem suspensy rna otrzymac pozwoleriie od biskupa 
danej diecezji w Ameryce ora'" pozwolenie od biskupa wla
sciwego (literae discesoriales), Na wyjazd na czas kr6tki (se
mestre nnn excedens) wystarczy zgoda ordynariusza i Stolicy 
Apostolskiej, albo nuncjusza (Cong,r. Consit. 1918 i Congr, ,Con
ciL 1927, A A S. 19, 99), 

Na wyjazd na miejsce kuracyjne potrzebna jest zgoda wla
sciwego ordynariusza, ktory rna n tyro zawiadomic ordynariu
sza miejsc kuracyjnych, (Congr. CociL 1926). Kaplan obrz,!dku 
wschodniego na wyjazd do innej diecezji celem kwesty rna 
otrzymac pozwolenie od Kongregacji Kosciola Wschodniego. 
Dekr. 1929 i 1930 r. 

43, POZBAWIENIE PRAW I PRZYWILEJOW,STANU 
DUCHOWNEGO 

Przyn«leznosc do stanu duchownego jest trwala, przeto' 
nikt nie moze bezwzgl~dnie zen wyst,!pic, Duchowny moze bye 
atoli pozbawiony praw i przywilej6w, oraz uwolniony od obo
wi,!zk6w, jakie s,! pol'!czone ze stanem duchownym, Cofni~cie 
wszystkich praw i przywilej6w nazywa si~ reductio ad sta
tum laicalem. Taki duchowny chocia;; prawnie jest czlonkiem 
kleru, faktycznie jednak jest uwazany za czlowieka swieckie-
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go, za laika, Redukcja ta nie sprowadza zadnych skutk6w pod 
wzgl~em teologicznym, lecz tylko pod wzgl~dem prawnym, 
kaplanstwo bowiem nie moze bye cofni~te na macy prawa Ba
zega, niz'[-;ze zas swi~cenia i tansura na macy prawa kosciel
nego (c. 211). 

Prawodawstwa pierwszych wiek6w surowo zabrania kle
rowi, tak nizszych i wyzszych swi~cenJ parzucania swega stanu 
duchownego. Odst~pca winien czynic pokut~ i nast<;pnie don 
wr6eic. w przeciwnym razie sciqga na siebie klqtw<;, Tak po
stanawia sob6r chalcedonski (c. 7 = c. 3, C XX q, 3). 

Kleryk n i z s z y c h s w -i ~ c e n moze w r 6 c i C 
d 0 s tan u 1 a i k 6 w: L dobrowolnie, 2. moc,! dekretu 
ordynariusza, skoro mianowicie kleryk z waznych powod6w 
nie zostanie dopuszczony do wyzszych swi~cenJ_ 3. z macy sa
mega pet.wa. Kleryk mniejszych swi<;cen przestaje nalezec do 
stanu dUchownego (ad statum laicalem regreditur), gdy za
wrze malienstwo (0, 132), gdy dobrowolnie wst'lpi do wojska 
(c. 141), gdy zrzuci szaty koscielne i nie nosi tonsury i mimo 
upomnienia. ardynariusza w ciqgu mie~iq.ca IDe poprawi si~ 

(c. 136), gdy zostanie wydalony z z"konu (c. 669). 

Duchowny wyzszych swi~cen w rae ado s tan u 
I a i k 6 w (ad statum laicalem redigitur), 1. moc,! reskryptu 
opostolskiego, 2, przEz na!ozenie kary degradacji, 3. przez wy
rok s~ziego (c. 211). Jezeli ktos zostal zmuszony do przyj~cia 
wyzszych swi~cen, moze zwierzchnik koscielny cofnqc go, do 
stanu swje~kiego, gdy udowodni, ze faktycznie swiE;cenia nie 
dobrowolnie lecz z przymusu przyj,!l. 

Duch0wny, kt6ry wr6cH do stanu Swieckiego, traei tym 
samym wszystkie prawa'i przywileje kleru, piastowane urz<;
dy koscielne ibeneficja, prawo noszenia tonsury i szat kos
cielnych, 0 ile jednak mia! juz wyzsze swi~cenia, ohowiqzany 
jest nadal do celibatu, chyba ze wr6cH do stanu swieckiego 
z tego pnwodu, ze do Swi~cen by! przymuszony (c. 213, 214, 
] 993), 

PraUll Kim. ,- l~ 
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Duchowny, kt6ry przeszedl do stanu swieckiego, m 0 z e 
. w r 6 c i e d 0 k 1 e r U i odzyskae dawne prawa i przy

wileje pod warunkiem jednak, ze jesli byl duchownym wyz
szych swi~cen, otrzyma na to zezwolenie ad Stolky Apost., 
jesli zas minorzystq, zgod~_ ordynariusza tej diecezji,_ do kto

lej zostal wcielony mac,! swi~cen (c. 212). 

44. PODZIAI:. TERYTORIALNY 

Kosciol katolicki jest pod wzgl~em terytorialnym podzie
lony na pojedyncze okr~gi, pod rz"dami osobnych zwierzchni
kow 0 roznym zakresie wladzy. Podzial taki ma swoje uzasad
nienie w irodlach objawienia, z wolibowiem Zalozyciela Ko
sciola, obok najwyzszego zwierzchnika maj,! bye i rz,!dcy par
tykularni. Zr6dla objawienia mowi,! nie tylko 0 Kosciele w og6-
Ie, lecz i Kosciolach partykularnych, terytorialnych, pod rz,!
dami pojfdynczych zwierzchnikow ' ). Zakres wladzy pojedyn
czych zwierzchnikow ;nie byl jednak w rozmaitych okr"gach 
jednolity, lecz zwierzchnik wi"kszego terytorium mial faktycz
nie szers7'! jurysdykcj". Tak tez stanowi pierwotne prawo
<,awstwo, synody bowiem zakazujq tworzye diecezje w ma
lych miejscowosciach (syn. Sardyki 343, c. 6; Hippony 393, 

c. 6; toletanski 681, c. 4). 
Pierwotny podzial terytorialny koscielny, faktycznie odpo

wiadal podzialowi panstwa, byly jednak wyj'!tki. 

. W pierwszych wiekach patriarchowie i metropolici wesp6l 
z biskupami tworz'! diecezje i okreslaj,! ich granice; W V w. 
papieze zastrzegaj'l sobie erekcj" nowych diecezyj, od IX w. 
powstajq one gl6wnie powagq papiesk,!, a od XI w. ustala si~ 
zasada, ze tVlorzenie diecezji nalezy wylqcznie do papieza. 80-

1) Sw. Pawel pisze do Tytusa 1,5: Dlatego ci~ zostawile,m 
w K'reciC'. aby,g t,o, czego n:ie dostawa, llRiPrawiJ. Dz. Ap. R.l, 16,5, 
20,17. 
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lius etenim· apostolici est episcopf:!tus con-iungere) conlunctos

disiungere, aut etiam novos construere - pisze Urban II (1092) 

do Rainolda arcybiskupa Reims (Mig. P. L. 151, 357). Takie tez 
jest prawo dekretalow. 

Terytorialny podzial, jaki si" utworzyl w okresie poapo-. 
stolskim, jest nast"pujqcy: w malych okr~gach wykonujq dusz
pasterstwo kaplani; wi"ksze terytoria, zlozone z tych malych 
placowek, tworz'l diecezje pod rZ'ldami biskupa; zesp61 diece
zyj tWOlZY prowincj", na czele ktorej stoi metropolita; 
lilka prowincji stanowi patriarchat (syn. antioch. c. 9). 
Terminologia pojedynczych okr~gow nie byla ustalona, np. 
zr6dia prawne nazywaj,! te same okr~gi b'ldz diecezj'l, b,!di pa
rafi'!. 

Wedle now ego kodeksu podziai terytorialny Kosciola jest 
nast"pujqcy (c. 216 - 17): 

Cala kula ziemska pod wzgl"dem koscielnym pod d a
n a j est pis k u. pow i r z y .m ski emu, ktory rna 
pelni~ wladzy nad wszystkimi ochrzczonymi. Celem udogod
nienia rzqd6w swiat podzielony jest na okr"gi 0 rozmaitych 
rozmiarach, kt6rymi kierujq zwierzchnicy ko.scielni. w zale
znosci od papieza. Najrozleglejsze okr~gi to pat ria r c h a
t y, ktorych przelozeni, patriarchowie, najwi~kszq majq po 
rapie-zu wladz~, zwlaszcza w Kosciele wschodnim; patriarcha
tom wschodnim odpowiadajq pod wzgl~dem terytorialnym 
pry m d sow s twa na Zachodzie. PatriaJ:chaty dziel,! si" 
na met r 0 pol i e, a te na die c e z j e. Na czele me
tropolij stoj q metropolici zwykle arcybiskupami zwani, na CZ'e
Ie diecezyj biskupi. Die~ezja rozpada si" na ·d z i e k a n a
t y pod kierunkiem dziekana; te zas na kilka lub kilkanascie 
par a f i j, w ktorych duszpasterstwo spelniajq proboszczo
wie. 

Kraje misyjne podzielone s,! na wi"ksze okr~gi tzw. wika
riaty apostolskie lub prefektury, ktore rozpadajq si"na mniej-



180 

s2e - qilasi parochiae.(S. Congo Prop. 1920,1921, A. A. S. 

XU; 333, XIII, 17). 
Na tym samym terytorium mog'l powstae niekiedy r6wno

rz~ne i od siebie niezaleine organizaeje koseielne. Tytulem 
takim, kt6ry uprawnia. zwierzehnika kO'seielnego do utworze
nia odJ:~bnej organizaeji na danym terytorium, S'l r6iniee 
obrz'ldkowe, j~zykowe lub narodowoseiowe wiernyeh. Wierni 
przeto rMnyeh obrz'ldk6w mog'l miee na tym samym teryto.: 
rium r6ine organizacje, np. na terytorium prowincji lwowskiej 
S'l dieeezje i parafie trzeeh r6znyeh obrz'ldk6w: laeinskiego, 
gr€ekiego i ormianskiego. Do utworzenia na jednym teryto
dum osobnyeh' parafij narodowoseiowyeh potrzebne jest oso
bne pozwolenie papieskie (c. 216, A. A. S. 16, 113). 

Organizaej a parafii moze bye dokonana niezaleznie od po
dzialu terytorialnego, moie bowiem opierae si" na bezposre
dnim stosunku proboszeza do wiernyeh. Parafia taka utwo~ 
rzona tylko dla pewnej grupy Ds6b bez okreslonyeh granic 
terytorialnyeh zowie si" parafi'l personaln'l. 

Organizaeja duszpasterstwa wojskowego zamyka si~ zwy
kle w g,".nieaeh danego panstwa, jurysdykeja zas zwierzehni
k6w koscielnyeh nie jest terytorialna leez personalna (c. 451 

§ 3). 

45. URZl<;DY KOSCIELNE W OGOLNOSCI 

Urz'ld koseielny, ezyli officium, w s z e r s z'y m p o
J ~ c -i U oznacza zakres -czynnosci, kt6re ktos spelnia w celu 
religijnym. Ofiejum ws'e i s 1 ym z n a e zen i u jest 
t·o urz'ld z zarz'ldzenia bozego 1ub koscielnego na stale ustano
wiony, z kt6rym zwi'lzany jest jakis stopien wladzy kaplan
skiej lub jurysdykeji, a nadawany wedle przepis6w kanoniez
nyeh. Do istoty urz'~u koscielnego nalezy: a) S t a lost 
p r zed m i 0 tow a, kt6ra rna miejsee wtedy, gdy urz"d 
sam jest ustanowiony na czas nieograniczony. b) Pow st ac 
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n i e urz~6w musi si~ opierac-', na prawie bozym- lub kosciel=
nym,wladza tedy swieeka 'jestbezwzgl~dnie wykluezona. 
c) R a z da w n i e t wo .oficjow.musibyc dcikonane wedlug 
przepis6w kanonicznych. ,. Poniewaz- -uiz~dy koscielne majq eel 
<luchowy, przeto tylko Koscicl jest'kompetentny do ieh nada~ 
wania i whrew jego woli nikt· wazni~-~ni,e maze ich piastowa6. 
-Przy nadawaniu urz~6w- przepisan-e s<t ~'I 0- r mal n- _ 0 s c' 'r, 
kt6re pod niewaznoscia., urz~du- ,wihne---~byc- zachowane, sa., one 
bowiern r~kojmi'l prawnego obj"ciaoJiejum. d) Kto otrzO'mu
je jakie urz'ld, staje si~ tym samyrri uezestnikiem zl'lezonej 
z nim wladzy b'ldz w hierarchii kaplanstwa, b'ldZ jurysdykcji' 
(c. 145). • 

Akt, moe'l,kt6rego wlasciwy .zwierzeehnikkoscielny przelec 

wa na kogos wladz" w mysl przepis6w prawa kanonieznego', 
nazywa si~ pro w i z j:q k -a n 0-- n i ,c z n q, provisio ca"
noniea (c. 147, 332). Jest ona j ed y nO' m,pTa w. n ym 
t y t u ! e m do posiadania wladzykoscielnej. 0 ile przy akcie 
tym ingereneja czynnikow cywilnyeh nie jest dopuszezalna\ 
o tyle przy oznaezaniu osob, ktoryrn zwierzehnik koscielny ju
rysdykeji rna udzielie, wplyw laik6w moze bye ezynny. Jezeli 
zwierzehnik koseielny jest przez laik6w ograniezony w oznac 

czeniu o.soby, prnwizja taka zowie si'~ k 0 n i ee-z n -a, pro.:. 
visio seu collatio non libera, gdy zas sam dopelnia nadania 
i oznaeza osob", prowizja jest w 0 I n a, liberacollatio. 

o ile ktos ubiega si~ tylko 0 wyzszy stopien urz~u, kt6ry 
jui piastuje, wtedy ma miejsee tzw. 0 p tiD, np. kanonik 
ubiega si" 0 stopien pralata w tejze kapitule (c. 236,39ff § 2). 

Urz~y koseielne pow i e r z a e moina tym tylko 
a sob 0 m, kt6re maj'l wszystkie w y mag a n e przez 
prawo pcwszeehne, partykularne alba fundaej~ p r z y m i oc 
t y. Niewaina. jest wi~e prowizja ofiejum temu, komu brak 
potrzebnyeh warunk6w, 0 ile prawo tak postanawia. Uri'ld 
koscielny moie otrzymac ten, ktD nalezy do stanu duchownego·. 

Prowizji moze dokonae tylko wlasciwy zwierzehnik kosciel-
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ny. Papiezowi przysluguje prawo prOWIZJl W calym Kosciele, 
biskupowi zas w obr~bie diecezji, chyba ze prawo papieskie 
inaczej w pewnych wypadkach postanawia (c. 152, 1431). 

Miar~ w i e k u kandydata na jakis urz'!d okresla ko
deks wyraznie lub tei tylko ubocznie· w ten sposob, ze z,!da 
np. kaplaiiBtwa (c. 976), np. bislmpem mozezost&e kaplan, kt6Ty 
ukonczyl przynajmniej 30 lat (c. 331); rowniez 30 lat rna li
czye wikariusz generalny (c. 367). 

Kandydat winien miee p raw n e p 0 c hod zen i e 
lub legitymacj~ (c. 232, 331, 1117, 504), 0 ile prawo nie wyklu

. cza legitymacji. 
Kandydat winien posiadae odpowiednie w y k s z t a I c e

n i e, dla ktorego zbadania moze bye poddany osobnemu 
egzaminowi (c. 149, 459, 471); niektore oficja wymagajq nawet 
stopnia akademickiego doktoratu z nauk teologicznych lub 
prawnych. Np. doktorat lub przynajnmiej licencjat z teologii lub· 
prawa kanonicznego rna posiadae: bisk\lp (c. 331), wikariusz 
generalny (c. 367) i obronca w"zla. 

Kandydat winien odznaczae si" p r z y m i 0 tam i m o
r a 1 n y m i, nieskazitelnosciq zycia, poboznosciq, roztropno
sciq, gorliwosciq 0 zbawienie dusz. Kodeks domaga si" wyra
inie tych przymiotow, gdy idzie np. 0 biskupa (c, 331 § 4), 
wikariusza kapitulnego (c. 434 § 2), kanonik6w kapituly (c. 404, 
423), proboszcza(c. 453) oficjala i obronc" w"zla (c. 1573, 1589). 

S,!d 0 zdolnosciach kandydata na dany urz'!d nalezy do te
go zwierzchnika koscielnego, ktory dokonuje prowizji. 

Oficj urn koscielne moze bye 0 pro z n ion e de iure 
et de facto i albo de iure albo, tylko de facto. De iure et de facto· 
wakuje wtedy, gdy nikt nie jest.w posiadaniu heneficjum, ani 
tez nikt nie ma don tytulu; de iure, gdy faktycznie ktos je po
siada, leez brak mu prawn ego tytulu, np. j-esli otrzymal w spo
sob symoniacki; de f&cto, gdy ktos rna prawny tytul, lecz nie 
wszedl w jego posiadanie, albo zostal zen usuni"ty, np. gdy 
beneficjat zostal uwi"ziony, .wowczas oficjum nie jest oprli-

183 

:'mione, chociaz beneficjat nie rezyduje. Oficjum de iure waku
jqce mozna naciac, chociaz de facto ktos je nieprawnie posiad.a~ 
okolicznosc t~ nalezy jednak w pismie nadawczym zaznaczyc 

(c. 151). 
Oficja maj,! bye n a d a wan e w p r z e pis any m. 

c z a s i e (c. 155, 161). Jezeli powolany do dokonania prowizji 
nie dopelni jej w oznaczonym terminie, albo dopelni w spo
sob przeciwny prawu, w6wczas prawn obsadzenia urz~du prze
chodzi na wyzszego przelozonego drog,! dewolucji. Z ~eguly 
nalezy dokonae nadania wciqgu 6 miesi,!cy (c. 155, 458, 1457). 
Wyb6r ma bye dokonany w 3 (c. 161), prezenta w 4, instytu

cja w 2 -miesiqcach. 
Nikt nie maze r6wnoczesnie 0 t r z y mac d w 6 c h 

o f i c jaw tzw. incompatibilia, tj. takich, kt6rych obowi'lZ
k6w nie jest w stanie r6wnoczesnie spelnic, np. dwa oficja, 
z ktorych kazde obowi'lZuje do rezydencji, albo z ktorych kaz-

. de daje wystarczaj'lce utrzymanie (c. 156, 460, 1439). Jezeli 
ktos, po wejsciu w posiadanie nowego oficjum, zatrzymuje in
ne, ktore z nim jest incompatibile, ipso iure t r a c i 0 b y
d w a (0. 2396). Mozna atoli obj,!e dwa oficja z dwoch roz
nych tytulow, np. jedno tytul£m proboszcza, a drugie admi
nistratora (c. 472 § 2), albo gdy ma miejsce pol,!czenie na 
r6wnych prawnych (c. 339 § 5, 460), lub tez, gdy prawo z go
ry na to pozwala np. obronca w~zla i promotor (c. 1588). 

Prowizja urz~dow rna bye dokonana pis e m n i e (c. 
151, 159. 177 § 3, 334 § 2) i w tej for m i e, jak,! przepisuje 
b,!dz prawo powszechne, b,!di partykularne, zwyczaj lub wola 

zapisodawcy. 
Urz~y nadaje si~ na d 0 Z Y woe i e, 0 ile prawo ~na-

czej nie postanawia (c. 1438), np. egzaminatorowie S,! ustana
wiani na 10 lat (c. 388), konsultorowie na 3 lata (c. 428, 560); 
w niekt6rych oficjach czas trwania nie jest scisle okreslony, 
np. urz'ld wikariusza kapitulnego i generalnego (c. 366, 437). 

Niektore oficja mog'! bye sprawowane na danym teryto-
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rium tylko przez pojedyncze Dsoby, np. w diecezji jeden bi
skup (c. 337) i wikariusz kapitulny (c. 433), w parani jeden 
proboszcz (c. 460), inne natomiast mog,! bye powierzone ko
legiom, np. kolegium stidziow, egzaminatorow (c. 385, 1574). 

W y b 6 r, electio, jest to akt, moc,!ktorego kolegium na
znacza osob~ na wakuj,!ce oficjum koscielne. Normy,'w jaki 
sposob ma bye dokonany wybor, podaje prawo powszechne, 
a cz~sto stanowi je prawo partykularne. Normy te S'l alba 
ogalne dla wszystkich wyborow, albo szczeg610we na pewne 
urz~dy, np. odr~bne S,! przepisy, gdy idzie 0 wyb6r papieza, 
przelozonych zakonnych. 

W y b 0 r c '! moze bye tylko ten, k tom a wymaga
ne do tego przez prawo powszechne lub partykularne w a
run k i. Wyborca winien bye czlonkiem tego kolegium, kto
re dokonuje wyboru, z przysluguj'!cym sobie prawem do ghic 

sowania (6,578), nie wolno wi~c dopuszczae do giosowania 
obcych osab, tj. takich, ktore nie s'l czionkami kolegium,chyba . 
ze ktos rna odpowiednie przywileje. La i k 0 m pod niewaz
nosciq wyboru n i e W 0 1 nos i ~ don j ego ill i e
s z a e (t. 166). Kazdy wyborca moze dae we wiasnym imie
Diu tylku jeden glos, chodaz jest uprawniony do giosowania 
" kilku tytulow. Jezeli ktos jest rpelnomocnikiem innego wy
borey, z tego tytulu przysluguje mu osobny glos (c. 164). 

Wybor rna bye dokonany w ci'lgu 3 miesi~cy od czasu 
otrzymania wiadomosci 0 w,akansie, chyba) ie w jakims wy
padku prawo wyznacza innytermin. 

Na oficja, ktore S'l nadawane na stale, winien si~ odbye 
wybor po pogrzebie poprzedniego beneficjata, jezeli oficjum 
zos!alo opr6znione z powodu smierci. 'Przy urz~dach, nadawa
nych na pewien przeciqg czasu, wybory maj,! si~ odbye przed 
wakansem (c. 162 § 5). 

Miejscem wyboru jest to, w ktorym zwyczajnie dane kole-
gium si~ zgromadza, 0 ile przewodnicz'ley nie wskazal inn·ego. 
Przewodnicz'lcy kolegium zaprasza wszystkiehczlonkow, kto-
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crzy maj,! prawo glosowae i nie zostali go pozbawieni, Czlon .. 
kowie mag,! bye wezwani imiennie i kazdy osobno, albo tez 
za pomoc'l edYktu. W ostatnim wypadku nie jest konieczne 
wymienianie nazwisk, lecz wystarczy podanie rniejsc,a, dnia 
i godziny wyboru. Edykt moze bye umieszczony w pismach 
.albo przybity w jakims publicznym miejscu. Wszyscy glosuj'lcy 
winni bye obecni w oznaczonym miejscu, nie mozna wi~c glo
sowae listownie, ani przez pelnomocnika, 0 ile osobne prawo 
inaczej nie postanawia. JezeJi ktos jest obecny w tym domu, 
w ktorym odbywaj'l si~ wybory, leez nie moze w nieh brae 
codziaiu 'z powodu choroby, moze dae swoj glos pisemnie przez 

skrutatorow (c. 163, 168). 
Dwie istniej,!£ormy wyborow: t a j n e' glo SO wan i e, 

-scrutinium, i tzw. k 0 m pro mis, perr compromissum. 
Przed glosowaniem nalezy wybrae z czlonkaw danego kolec 

gium dw6ch skrutatorow, ktorzy maj'l odbierae glosy. Gloso
wanie tylko wtedy jest wazne: 1. gdy wyborca rna swobod-: 
w objawieniu swego giosu, glos przeto jest niewazny, gdy wy
borca zostal zniewolony wprost lub ubocznie do oddania swego 
glosu na oznaczon'l osob,,; 2. jesli jest tajne; 3. jezeJi osoba 
wybierana zostaia scisle oznaczona; 4. gdy jest bezwzgl~ne 
a nie warunkowe; 5. jesli gios oddany zostal na kogo innego, 
a ni€ na siebie samego, gdyz nie mozna na siebie glosowae, 
Vlarunki. postawione przed glosQwaniem, uwaza si~ jako nie
istniej'lce, nie wplywaj'l one na tok giosowania. 

Wyborcy zawieraj'l niekiedy k 0 m pro mis, moc'l 
ktorego przenosz'l swe prawa na kogos innego. Kompromis 
musi bye uchwalony jednomys!nie i pisemnie. Prawa swe mo
ze przelae kolegium na jednego lub kilku kompromisarzy, kto
Tymi mog'l bye osoby nawet z poza j·ego grona. Kompromisa
rzami kolegium kleryckiego winni bye kaplani (c. 172). 

J esli kompromisarze dokonali wyboru prawnie, kolegium 
winno go llznac. Kompromis ustaje: 1. jesli zostanie przez kG
legium odwoiany, 0 ile skrutatorzy nie przyst"lpili jeszcze da 
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wyborow: 2. jesli nie byla zachow ana forma, przepisana czy to 
przez prawo powszechne, czy podaJla przez wyborcow, np. 
wybor nie byl dokonany w naznaczonym terminie; 3. jesli. 
wybor jest niewazny (c. 173). 

Wybrany zostaje ten, kto otrzymal przepisan'l liczb~ glo
sow (c. 161, 174). Zawiadomiony 0 wyborze, ma w ciqgu 8 dni 
oswiadczyc czy wybor przyjmuje, w ci'lgu zas nast~pnych 
8 dni starac si~ rna 0 z a t w i e r d zen i e, 0 He ono jest. 
potrzebne, np. nie jest potrzebne zatwierdzenie wyboru wika
rego kapitulnego ani przelozcmych .. zakonnych .(c. 432,506). 
Przez sam wyb6r nie otrzymuje jeszcze wybrany wladzy, lec" 
dostaje ja, dopiero na mocy prawa albo prz,ez udzielone na r i-
smie zatwierdzenie zwierzchnika (c. 177). 

Jezeli kandydat z powodu przeszkod nie moze bye wprost 
wybrany, magq wowczas wyborcyprosic zwierzchnika, by 
uwolnil go od przeszkod i pozwolil obj'!cdany urzqd. Akt ten 
nazywa si~ p 0 stu I a c j q. Jest to wi~c wybor polqczony 
z prosbq 0 dyspens~. Postulacja przeto jest to wybor warunko
wy, 0 He mianowicie zwierzchnik udzieli dyspensy od przesz-
kody, nie daje wit}C ana wy-branemu zadnych praw, jest bo
wiem aktem laski, 0 ktorq proszq sami wyborcy. Przeszkody 
te majq bye tego rodzaju, ze od nich dyspensa jest mozliwa. 
Postulacj;.;.. jest podwojna: u roc z y s t a, solemnis, i p-o
jed y n c z a, simplex. Pierwsza wtedy ma.miejsce, gdy kan
dydat nie rna wymaganych warunk6w, np. brak wieku prawne
go, stopnia naukowego, swi~cen przepisanych; druga zas, gdy 
><:andydat nie rna woIi do objawienia swego zdania, tak ze 
musi miee pozwolenie swego przelozonego do przyj~cia danej 
po:sady. 

Do w a z n 0 sci P 0 stu 1 a c j i wymagana jest 
z god a w i ~ k s z 0 sci glosuj'lcych, jesIi si~ jednak od
bywalo -r6wnoczesnie glosowanie nad dwoma osobami, z kto
ryeh jedna moze bye wybrana bez przeszk6d, druga zas tylko 
drogq postulacji, musi si~ wtedy za postula-cjq oswiadczy~ 
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przynajmniej dwie trzecie glosuj qcych. Przy akcie glosowania 
zaznaczajq wyborcy sWqwol~ odpowiednimi terminami: wy~ 
bieram, eJigo, albo prosz~, postulo, lub podobnymi slowami. 
Glos jest niewazny, jesli ktos uzyje innego wyrazenia, eho
ciazby w dobrej wierze, np. zamiast wybieram przez zapomnie
nie powie: prosz~ ·lub odwrotnie (c. 180). 

Gdy kandydat przyjmuje wyb6r w ten sposob dokonany, 
wyborey zwracajq si~ do przelozonego 0 zatwierdzenie. Po
stulacj ~ nalezy odeslae w ciqgu 8 dni do tego przelozonego, 
kt6remu . przysluguje prawo zatwierdzania wyboru. Jesli 
w ei'lgu tego ezasu wyborcy nie wnios,! prosby do przelozo
nego, postulacja staje si" tym samym niewa±na, a wyborey 
traeq prawo wyboru na ten wypadek, ehyba ze zaszla jakas 
przeszkoda. Przedlozonej przelozonemu prosby wyborcy nie 
mogq bez jego zgody eofnqc (c. 181). Gdy przelozony przychy
Ii si~ do pros by, admissio postnlationis, wybrany otrzymuje 
wl:adz~, skoro zas jq odrzuci, prawo wyboru wraca do kole
gium, jesli postulacja nie dotyczyla przeszkody, od kt6rej nie 
rna dyspensy, w przeciwnym' bowiem razie sam przeioiony 
dokonuje prowizji (c, 182). 

Dopelniona pro w i z j a d a j e kandydatowi wszelkie 
p raw a j u r y s d y k c y j n e i m a j q t k 0 w e, zwiq-
zane z ulz~dem, tzw. ius in re, podczas gdy poprzednie akty, 
jak nominacja i prezentacja, dawaly mu ius ad rem, a wi~c 
tylko prawo do wladzy i majqtku, nie zas one same. S k u
t k i prOWlZ]l S'l 0 g 6 I n e i s z c, z e g 6 lowe. Do 
pierwszych z nieh zalicza si~ obowiqzek rezydeneji i poslu
szenstwa kanonicznego, drugie obejmujq w sobie prawa i obo
wiqzki, zl"czone scisle z otrzymanym oficjum. 

Urzqd koseielny moze bye 0 p r 6 z n ion y przez r e
z y g n a c j~, przez prawne u sun. i ~ c i e, p r zen i e
s i e n i e na innq posad~, albo po u ply w i e oznaezonego 
c Z a s u, na przeciqg kt6rego ktos otrzymal nominaej,~ (c. 
385, 426, 505), (c. 183). Jezeli utraci wladz~ ten, kto nadal da-
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ny urzqd nie nast~puje wakans, chyba ze ustawa tak postanac 
wla, albo tez urzqd byl dany z klauzulq ad beneplacitum no
-strum lub podobnq (c. 61, 73, 207). 

Kazdy maze si~ z r z e c· u r zed u kosci.elnego, 0 ile 
prawodawca wyraznie tego nie zabra~ia. 

Pod wzgl~em fotmalnym z r z e c zen 
·bye dokonane pis e m n i e lub u s t n i e 

i e si~ maze 
wobec dwoch 

~wiadk6wJ w y r a z n i e lub mil C Z q C 0, b e z-
w z g 1 ~ d n i e lub war u n k 0 w o. 

. A~y zrzeczeni·e si~ bylo wazne musi bye wykonane zupel
.TIle sWlado-mie i dobrowolnie iniewspo-:
-sob symoniacki, niewaznym wit:c jest zrzeczenie si~J jesli 20-

stalo uczynione pod wplywem bojaini, przemocy, podst~pu 
lub przez pomylk~ (c. 103, 104, 185, 1684, 2148). Rezygnujqcy 
winien miee pow 0 d y do ustqpienia. 

Rezygnacj~ wniese mozna 0 sob i sci e lub przez p e I
nom 0 c n i k a, ktory jednak winien miee osobny do tego 
:nandat. Osiqga ona swoj sku t e k wtedy tylko, jesli woc 
Dec wlasciwego przefO'zonego zostala zgloszona i przeze:: 
p r z y j ~ t a, urz~ow bowiem publicznych samowolnie nk 
mazna porzucac. Kiedy raz zostala przyj~taJ n i e m 0 Z n a 

jej c 0 f n q e, chociazby beneficjat zalowal swego post'!" 
pienia. moze on atoli otrzymae to samo beneficjum moc,! no

wego nadania (c. 191). N i e w 0 I n ozglaszae rezygnacji 
w r ~ c e I a i k 6w· (c. 2400). DOkumenty rezygnacyjne 
przechowuje archiwum kurii(c. 186). 

Kto zglosil rezygnacj~, powinienpozostae na stanowisku, 
-d~p6ki nie otrzyma zawiadomienia 0 jej przyj~ciu- i doplero, 
l-'"l{,:dy otrzyma zawiadornienie, urzqd uwaza si.~ za oprozniony 
(c. 190). . 

Milczqca rezygnacja jest nast~pstwem pewnych faktow, 
z ktorych prawodawca wyprowadza wmosek, ze ten, kto ich 
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dokonal, rna intencj~ zrzeczenia si~ oficjum i z gory je prz:,{]
muje (c. 188). 

. Charakter milczqcego zrzeczenia Sl~ oficjum koscielnega> 
a.na np. profesja zakonna. 

U sun i ~ c i e z urz~du jest to akt, mocq ktorego zosta
je ktos pozbawiony wbrew wlasnej woli wladzy zlqczonej 
z danym oficjum. Forma usuni~cia moze bye s,!dowa z zacho
waniem formalnosci procesowych i adrninistracyjna, oecono-
mica,z zastosowaniem prawidel osobno przepisanych (c. 2141, 
2157). Pierwsza rna charakter kary, druga moze miee zasto
sowanie takze bez winy. Pierwsza zowie si~ privatio, druga 
amotio, ·lub remotio. 

Powodem u t rat y 0 f i c j u m moze bye przest~
pstwo beneficjata, za ktore prawo przewiduje tego rodzaju ka

r~, albo wyrok s~ziego. Traci przede wszystkim ipso iure ofi-. 
cjum o'blozony kl'ltw'l jako vitandus, skazany na depozycj~ lub 
degradacj~, pragnqcy wbrew prawu zatrzymae dwa oficja in
compatibilia (c. 2266, 2396). Przy wszystkich oficjach, polq
c..zonych z prawem nieusuwalno·sci beneficj6w, officium ina-· 
movibile, pozbawienie. urz~du nast'lpie moze jedynie po prze
provvadzeniu procesu kanonicznego. Orzeczenie 0 pozbawieniu 
urz~du wywiera swoj wplyw dopiero z chwil'l wr~czenia go· 
beneficjatowi, ktoremu przysluguje· prawo rekursu do Stolicy 
Apost. z·e skutkiern dewolutywnyrn (c. 192). 

P r zen i e s i e n i e beneficjata z jednej posady na innq 

zarz'ldzie moze ten tylko zwierzchnikkoscielny, ktory rna nad 
obiema jurysdykcj~, zawiera one bowiem dwa akty, wymaga
jqce wladzy zwierzchniczej: usuni~cie z zajmowanej posady· 

i nadanie nowej. 

Przeniesienia nie mozna dokonac bez p o.w 0 d 6 w. J eslL 
wlasciciel oficjum zgadza si" na nie dobrowolnie, wystarcza, 
kazdy uprawniony powed, kiedy jednak przeniesienie ma bye: 
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dokonane wbrew jegowoli, przyczyny mUSZq bye tego rodzac 
ju, by odpowiadaly wymaganiom prawa i mwzq bye zacho-
wane formalnosci procesowe (c. 193, 2162). Oficjum, z ktorego 
wlasciciel zostaje przeniesiony, wakuje dopiero wtedy, kiedy 
wszedl on w posiadanie jakiegos nowego (c. 194, 430, 2167). 

46. NAJWYZSZA WLADZA W KOSCIELE 
PAPIEZ 

Najwyzszq wladzq w kosciele jest papiez. Wladza ta jest 
niepodzielna i nie maze -bye uszczuplona, ani przeniesiona na 
inne czynniki, jednak bez jej naruszenia mogq bye dopusz
czone inne osoby do uczestnictwa w niej. Z mocy prawa: uczest
niczq w niej sobory powszechne, kar&ynalowie, kongregacje 
rzymskie, trybunaly i urz.,cty kurii rzymskiej, legaci apostol
SLY, patnarchowie, prymasi, metropolici, synody plenarne 
prowincji, wikariusze apostolscy i prefekci, administratorowie 
apostolscy, opaci i pralaci nuilius. 

G ! 0 w '1 K 0 sci 0 ! a j est b is k u p r z y m ski. 
Jest on nast~pc'l sw. Piotra, kt6remu Chrystus Pan oddal rzqdy 
w calym kosciele. Pry ill a t sw. Piotra pochodzi z us t a
now i e n i abo z ego. Sw. Piotr obra! s i e d z i b <: 
w R z ym i e i j aka biskup rzym,ski byl zwierzchnikiem. 
calegochrzescijanskiego Kosciola. W nast<:pstwie tego faktu 
kai:dy biskup rzymski wchodzi w prawa poprzednika, staje si," 
spadkobierc,! obowi'lzk6w i dlOiedzicem w!adzy', jak,! piastowa! 
sw. Piotr na stalicy rzymskiej. J ak sw. Piotr z ustanowienia 
Chrystusa byl glow'l kolegium apostolskiego i wszystkich wier
nych, tak i kazdy biskup rzymski moc,! tego samego prawa 
dzieTzy pierwszenstwo i przoduje biskupom i wiernym. 

Po smierci sw. Piotra rZ'ldy w Kosciele sprawuje k a z d 0-

< z e s n y b i sku p r z y m ski, jako nast,"pca ksi<:cia 
apostol6w, caly tez Kosci61 uznaje go lOa swoj,! g low <: i za 
spa d k 0 b i e r c <:p r Y mat u Piotrowego i w osobie bi-
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skupa rzymskiego widzi poniekqd_ osob~ sw. Piotra. Kosci6l: 
uznaje w nim nie tylko biskupa rownego innym, ale takZe pa
nujqcego, kt6ry ma wladz,,!' nad wiernymi i biskupami. We 
wszystkich przeto sprawach udajq si<: don tak wierni jak i pa
sterze, S'ld jego jest n a j w y Z s lO 'I azarazem ostatni,! i n
s tan c j 'I. Sw. A\lgustyn streszcza ten autorytet slowy: Roma 
locuta, causa finita. 

Powszeehna tradycja chrzescijanska wszystkieh narod6w 
przyznaje mu prymat wladzy. Tradycja ta trwa nawet w tych 
Kosciolaeh, kt6re odpadiy faktycznie od jednosci rzymskiej. 

Przemawiaj'l lOa prymatem r6wniez t y t u 1 y, jakie swiat 
chrzescijanski przyznal wyl,!cznie biskupowi rzymskiemu: bi
skup biskup6w (episcopus episcoporum), ojciec ojc6w, ojciec 
wszystkich, (pater omnium), kaplan najwyzszy, najwyzszy 
wszystkich biskup6w biskup (summus sacerdos, summus pO'1ti
fex, summus episcopus), glowa Koseiola i wszystkich gl6w glo
wa (caput Ecclesiae), biskup· chrzescijanskiego prawa (chri
stianae legis antistes), szczyt wladzy (culmen auctoritatis), pa
pa, apostolicus, vicarius Christi, sanctus; papieze zas sami ad 
Grzegorza I (590 - 604) nadaj'l sobie tytu!: sluga slug bozyeh 
(servus servorum Dei); Rzym wreszcie otrzymal miano kate
dry Piotrowej, Stoliey Apostolskiej. 

Wladza papieza rolOci'lga si<: na w s z y s t k i c h 
[) C h r z C z 0 nyc h, a w swej tresci obejmuj-e w s z y s t
k i e s p raw y, kt6re w jakikolwiek sposob nalez'l do Ko
sciola. W szczeg6lnD'sci papiez' rna wladz~ kaplanstwa i jury
sdykcj~, potestas ordinis et iurisdictionis. W 1 ad z a k a pIa n
s twa r6wna jest w swej istocie wladzy innych biskup6w, 
gdyz irodlem jej S'l swi<:eenia sakramentalne, papiez jest jed
lOak wolny w jej wykonywaniu. 

Jurysdykcja papiezadzieli si~ ze wzgl.,ctu na form~ na 
p raw 0 d awe z "1, S q dow q k a ran i a, potestas 
legisla tiva, iudicialis, coercitiva. 

Jako najwyzszy p raw 0 d aw c a wydaje papiez ustawy 
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dla calego Kosciola i dla pojedynczych prowincyj, jest auten
tycznym tlumaczem prawa (c. 17), udziela dyspens i przywi~ 
lej6w (c. 81). ZnosiC si~ moze bezposrednio ze wszystkimi wier~ 
nymi calega Kosciola i to niezaleznie od wszelkiej wladzy ludz~ 
kiej, swobodnie tez moze odbywac wizytacj~, osobiscie lub 
przez swoich legatow; moze tez zqdac sprawozdania z dzialal
nosci od nizszych rZqdcow koscio16w (c. 340). W wydawaniu 
praw papiez jest zupelnie swobodny, nie zalezy bowiem ani 
od biskupow, ani od kardynalow, zwiqzany jest tylko prawem 
Bozym naturalnym i pozytywnym oraz celem Kosciola. 

Papiez jest najwyzszym s ~ d z i q we wszystkich spra
wach spornych i kryminalnych. Do jego trybunalu moze sit:; 
odniesc, jako do sqdu pierwszej instancji, kazdy wierny w kaz
dej sprawie; (c. 1569, 1570). W szczegolnasci zastrzezane Sq pa
pi~zowi tzw. causae majores, np. sprawy wiary, biskup6w, kar
dynalow (c. 220, 1600, 1557) 1). Sqdownictwo wykonuje alba 
sam, alba przez ustanowione osobne trybunaly w kurii rzym
skiej (c. 1598, 1602, 1606). Papiez nie jest poddany sqdom Iudz
kim, nie moze go sqdzic nawet sobor powszechny, nie wolno 
iez apelowac od orzeczenia papieskiego do soboru (c. 228, 1556). 

Papiezowi przysluguje prawo n a k 1 a dan i a k a r za 
przest~pstwa, on wydaje normy post~powania przy ich wy
miarze dla nizszych s~dzi6w wszystkich stopni (c. 274, 1594); 
zastrzega sobie pewne kary (c. 1557, 1558, 2227), np. rzucenie· 
og6lnego interdyktu (c. 2269). 

Ze wzgl~du na p r zed m i 0 t wladza papieska obejmuje 
k u I t reI i g i j ny, n a u c zan i e r Z q d y, pote-
stas ministerii, magisterii, regiminis. 

P r ze pis u j e tedy papiez a k t y k u 1 t u i formuly 
modlitw przy nabozenstwach publicznych (c. 1259); okresla 
liturgit:; i czuwa nad zachowaniem ceremonii i obrzt;d6w litur-

1) SO'bor trydenC'kti. wyrazniezavnacza, 'ie nstawy' przpzen wy~ 
danenie {)graniczaj~ lPowagi paIpie""fuiej, SS. XXV c. 21. 
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gicznych (c. 733, 818, 1257); ustanawia swi~ta i pasty (c. 1244, 
124~, 1250); pozwala na oratoria prywatne (c. 1195); dokonuje 

kanonizacji itp. 
Papiez jest n a j w y Z s z y m n a u c z y\: i e 1 em zasad 

wiary i obyczaj6w i to nauczycielem n i e 0 m yIn y m. 
Nieomylnosc w nauczaniu dana jest papiezowi jako nast~pcy 
sw. Piotra, jako osobisty przywilej dla dobra Kosciola po

wszechnego. 
o nieomylnosci papieza swiadczy tradycja wszystkich wie

k6w, zwlaszcza wieki pierwsze dajq dobitne 0 niej swiadectwo. 
Wierni odwoiujq si~ do papieza w sprawach wiary glownie 
z tego powodu, ze Sq przekonani, iz wyrok przezen wydany od
powie przedmiotowej prawdzie; sobory przyjmujq te wyroki 
jako pewniki. Opierajqc si~ na objawieniu i na nieprzerwanej 
tradycji wszystkich wiek6w, sob6r watykanski dogmatycznie 
stwierdzil t~ nauk~ w konst. Pastor aeternus c. 4. Papiez tylko 
w6wczas jest n i e 0 m yIn y m n a u c z y c i e 1 e m, g d y 
u c z y e x cat h e d r a, tOo jest jako nauczyciel wszyst
kich chrzescijan i m 0 c q pow a g i a p 0 S t 0 I ski e j 

podaje nauk~ wiary i obyczaj6w dla 
cal ego K 0 sci 0 l: a; przyczynq sprawczq jest szczeg61-
niejsza asystencja Boza. Nie majq tedy cechy nieomylnosci' 
prywatne zdania papieza, a nawet orzeczenia urz~dowe, jesli 
nie dotyczq zasad wiary i obyczaj6w. Papiez okresla symbole 
wiary i oznacza, kto i kiedy rna je sktadac (c. 1325, 1406); po
leca katechizmy i ksiqzki tresci religijnej, lub zabrania ich czy
tania nawet pod karq (c. 247, 1324, 1395, 1398); zaklada szkoly 
wszelkich stopni, zwlaszcza wydzHtly teologiczne i seminaria 
duchowne i nadaje stopnie akademickie (c. 1350, 1357, 1376) 

itp. 

Jako rzqdca Kosciola czuwa nad zyciem i oibyczajami 
wszystkich wiernych (c. 247); zwoluje sobory i zatwierdza ich 
u.chwaly (c. 222); okresla warunki dla synod6w partykular-

Prawo lIan. - 13 
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nych i ich postanowienia poddaje rewizji (c. 281, 291); twOTZy 
nowe prowincje koscielne (c. 215, 248, 272, 2292) itp.1). 

Jest zarzqdcq majqtk6w koscielnych, ustanawia formalno~ 
sci, jakie majq bye zachowane przy nabywaniu i alienacji d6br, 
naklada podatki na cele koscidne (c. 262, 1482, 1496, 1499, 

1518). 
Opr6cz najwyzszej wladzy lqczy papiez w swojej osobie 

jeszcze inne urz~dy koscielne, kt6re obejmujq mniejsze okr~gi 
ziemi, j-est bowiem pat ria r c h q K 0 s e i 0 1 a z a
c hod n i ego, pry mas e mIt ali i i w ys P 
p r z y 1 e g 1 Y c h, met r 0 lP 0 1 i t q pro win c j i r z y fi

ski e j, b i sku p e m m i a s taR z y m u, nadto 
w 1 a d c q pan s twa k 0 sci e 1 neg o. 

Pap i e z jest s u w ere n e m z podw6jnego tytulu: 
duchownego jako glowa Kosciola powszechnego (sovranita spi
rituale) i z tytulu §wieckiego (sovranita temporale). Panstwo 
koscielne Dowstalo w wieku VIII za Karola W. W roku 1870 
dnia 20 w;zesnia zostalo one zajE;t2 przez rzq:d wloski i wcielone 
do kr61estwa wloskiego. Na podstawie traktatu lateranskiego 
z dnia 11 lutego 1929 r., zawartego mi~dzy panstwem wloskim 
a Stolicq Apostolskq zostalo przywr6cone panstwo koscielne 
w granicach bardzo uszczuplonych pod naZWq panstwa waty·
kanskiego Cita del Vaticano. 

Papiezowi przysluguje nie tylko przywilej n i e t y k a I
ll. 0 S C 1 ale i € k s t e r y tor i a I nos c i. Podstawa tych 
przywilej6w spoczywa w wewn~trznej naturze prymatu apo
stolskieg0. Nie moze bye na nizszym stopniu glowa spoleczno
sci duchowej, jak glowa spolecznosci doczesnej. Jak suwer€n
nose swiecka jest podstawq nietykalnosci dia tego, kto jq pia
stuje, tak i suwerennosc duchowna jest zr6dlem bezwzgl~nej 
.r.iezaleznos<;!i dia glowy spolecznosci duchowej. 

Prymat papieza objawia siE; r6wniez jako dostojenstwo, upo-

1) Gi 0 b b i 0, DipJom. ecel. I 82345. 
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sazone czciq szczeg61nq i znakami swej powagi. Og61 tych. 
wszystkich odznak tworzy tzw. p raw a h 0 nor 0 We 

pap i e ski e, primatus honoris. Objawiajq si~ one w tytulach 
'3ddawanych papiezowi, w godlach jego urz~u, w oznakach 
zewn~trznych. Tytulem jego jest miano: namiestnik Chrystusa, 
,'icarius Christi, vicarius Petri, archiepiscopus Romae, papa, 
dominus apostolicus, dominus, universalis episcopuset patrlar
cha, Pontifex Maximus, vicarius Dei, Summus Pontifex. W"ier
Ili tytulujq go ojcem sw., jego swiqtobliwosciq; ktory to tytul 
dotyczy wprost jego wladzy jako zast~pcy Chrystusa. Godla
mi papieza Sq: pastoral prosty, zakonczony krzyzem, tiara, 
z trzech koron zlozona, paliusz, ktorego zawsze moze uzywae, 
:;troj bialy i krzyz na piersiach. Imi~ jego wspominane llywa 
w publicznych modlach Kosciola. Dyplomacja przyznala pa
piezowi pierwszenstwo w swiecie politycznym, a legaci i nun
cjusze przy rzqdach swieckich majq pierwszenstwo przed in-

. nymi przedstawicielami paiistw. Papiez siebie nazywa papa, 
episcopus - z dodatkiem servus servorum Dei, od Grzegorza W. 
Biskup6w tytuluje fraires, bracia, innych wiernych filii, sy
nowie. Syn. plen. stanowi, ze we wszystkich paraf~ach odby
wac si~ b~dzie corocznie z okazji rocznicy koronacji' papieza 
obch6d papieski zgodnie z przepisami diecezjalnymi. 

W y b 6 r pap i e z a odbywal si~ pierwotnie w ten sam 
spos6b jak innych biskupow, tj. przez okolicznych biskup6w 
i kler rzymski w obecnoSci ludu, ktory swiadczyl 0 godnosci 
elekta. 

Chcqc zapewnie Koscioiowi zupelnq wolnose przy wybo
rze swego zwierzchnika i chcqc uSUll"!:e wszelki wplyw czyn
nikow swieckich na t~ czysto koscielnq spraw~, papieze okre
slali od czas6w najdawniejszych, w jab sposob akt ten ma si~ 
odbywac i naznaczyli kary na tych, kt6rzy by wprowadzali 
niesnaski lub ograniczali swobodE;. 

Jm papiez Symmach na synodzie rzymskim (r. 499) zabro~' 
nB wszelkich uklad6w w sprawie nast~pcy jeszcze za zyciapa-
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pieza (c. 7. D. 79; c. 21. D. 63); Stdan III (768 - 772) na syn~ 
rzyu:skim (769), aby unicestwie wplyw stronnictw, wykluczyl 
W~p61udzial ludu w wyborze. Grzegorz X na soborze lugdun
skIm II (1274) ustanowil konklawe, w kt6rym kardynalowie 
wybierajqc papieza, mieli prowadzie bardzo sur owe zycie 
(c. 3. De elect I .6. in VI). 

Kodyfikacji przepis6w 0 wyborze Papieza dokonal Grze
gorz XV, Constitutio Aeterni Patris, 1623, nastt:;pnie Pius X 
Const. Vacante Sede Apostolica 1904 r., a ostatecznie Pius XIL 

Obecnie obowiqzuje konstytucja Piusa XII Vacantis Sedis 
Apostolicae 8 grudnia 1945 (A. A. S. 1946. 65). Wedlug tej 
konstytucji wyb6r papieza nalezy wylqcznie do kardynal6w. 
W czasie wakansu Stolicy Apostolskiej kolegium kardvnalskie 
nie ma tej wladzy, jaka zlqczona jest z prymatem Papieza, 
nie moZE. przeto zmienic, ani zniesc praw wydanych przez pa
piezy, ani tez ich uzupelnie, moze tylko rozstrzygae wqtpli
WOSCI odnosnie do tej konstytucji wyborczej, moze tez zala
twie bardzo wazne sprawy, kt6rych nie mozna odkladac; na
stt;;pujqce urz~dy Sq czynne: wielkiego penitencjariusza i jego 
urz~dnik6w, kamerlenga do zarzqdzania majqtkiem Stolicy 
Apostolskiej, jak i palacem lateranenskim i San Gandolfo; 
kanclerza rzymskiego Kosciol1:!; wikarego kardynala miasta 
Rzymu, legat6w, nuncjuszy i delegat6w apostolskich; jalmuz
nika papieskiego (eleemosynarius secretus). Panstwem waty
kanskim zarzqdza Kolegium kardynalskie, nie moze jednak 

praw. Kongregacje rzymskie nie mogq zalatwiac ta
kich spraw, kt6re wymagajq aprobaty papieskiej. Trybunaly 
papieskie, Rota Rzymska i Sygnatura apostolska nadal spra
wujq swe czynnoscL Natomiast tracq wladzE; kardynalowie: 
sekretarz stanu i datariusz. 
. Wyb6r ma sit:; odbye najp6zniej 18 dni pc smierci papie
za; cdbywa si€; w zamknit:;tych pomieszczeniach, tzw. konkla
we, w ktorym obowiqzuje bezwzgIE;dna klauzura. 

Interwencja panstw i wszelkich innych czynnik6w jest 
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surowo zabroniona, wykluczone jest obecnie tzw. veto alba 
ekskluzywa, jakie dawniej niekt6re panstwa zglaszaly w kon
klawe, jak Austria, Hiszpania, Francja. 

Wedle konstytucji Piusa XII trzy istniejq formy wyboru: 
per inspirationem, gdy kardynalowie bez poprzedniej narady 
w konklawe jednomyslnie obwolujq kogos papiezem; per com
promissum, gdy jednomyslnie zdajq wyb6r na 3, 5, 7, ze swego 
grona, per scrutinium, czyli przez tajne glosowanie; do waz
nosci potrzeba dw6ch trzecich i jeden glos6w kardyna16w obe
c.nych w konklawe. Z chwilq przyj~cia wyboru otrzymuje pa
piez wladz~ w calym Kosciele. Poiem odbywa si~ koronacja 
papieza i uroczyste obj€;cie Kosciola lateranenskiego. Ostatn:.e 
dwa akty nie Sq istotnymi cz€;sciami, lecz jakoby dopelniajq 
sam wyb6r. 

Prymat papieza opiera si~ na prawie Bozym, w 1 adz a 
wit:;c jego nie moze bye ani zmieniona, ani 
td w swej tresci us z c z u p Ion a. W oino papiezowi zrzec 
si~ swej godnosci. Do waznosci rezygnacji nie jest potrzebne 
przyj~cie jej przez kardynal6w czy biskup6w (c. 221). Historia 
.'lna podobne przykl:ady, np. Celestyna V (r. 1294), Grzego
rza XII (1406 - 1415). 

47. KARDYNALOWIE 

Kardynalem zwano pierwotnie zwierzchnika kosciola (od 
wyrazu lac. cardo = zawiasy), poniewaz tworzyl on poniekqd 
wE;zeI, obok ktorego grupowalo si~ zycie koscielne. W tym zna
czeniu biskup diecezji zwany byl kardynalem, gdyz byl osrod
kiem zycia duchownego danego okr~gu. Kardynalami nazywali 
si~ tez duchowni, ktorzy stale byli przydzieleni, incardinati, 
i1).titulati, do jakiegos kosciola, w przeciwienstwie do tych, 
kt6rzy stalego kosciola nie mieli. W Rzymie nazwE; tE; mie1i 
k a p I ani, przelozeni g16wnych kosciol6w, w kt6rych spra
wowano sakramenta - tituli, ecclesiae principales, baptisma-



198 

les, a nadto d i a k 0 n i, ustanowieni na czele 7 okr~g6w, 
zwanych diakonie, regiones, diaconiae, regionariae, celem ula
twienia opieki nad ubogimi (diaconi eardinales). Kaplani, prze
lozeni koscio16w, i diakoni tworzyli sen at papieski. Do tych 
kardyna16w dolq<!zono w VII w. podmiejskich b i sku p 6 w 
Rzymu, kt6rzy zostali jakoby wcieleni, incardinati, do kosciola 
lateranenskiego, gdzie mieli obowiqzek odprawiania uroczy
styffi nabozenstw, episcopi cardinales hebdomadarii. W ten. 
spos6b powstaly t r z y s top n ie k a r d y n a 1 6 w, to 
jest: b is k u p 6 w, k a p I a n 6 wid i a k 0 n 6 w;pa
piez powolywal ich do rady jako swoje presbyterium. N a
z w a ta cardinalis, sluzqca pierwotnie w og61e duchownym 
stale ustanowionym, zwlaszcza przy kosciolach rzymskich, 
Z 0 s tal apr z e z Pi usa V (1566-1572) z a s t r z e
z 0 n a tym d y g nit a r z 0 m, kt6rzy jako kolegium kar-. 
dynalskie two r z y 1 i sen a t pap i e ski w scislym 
znaczeniu. 

L i c z b a k a r d y n a 1 6 w przez dlugie wieki nie byla 
. ustalona. Sykstus V dopiero, konstytucjq Postquam verus 
(1586), ustanowH stalq liczb~ kardyna16w 70, mianowicie: 
fl k a r d y n a 1 6 w - b is k u P 6 w, 50 k a r d y n a 1 6 w
kaplan6w i 14 kardyna16w-diakon6w. 
Kodeks zachowal t~ liczb~ (c. 231). 

Poj~cie kardynal-kaplan lub kardynal-diakon nie oznacza. 
obecnie swi~cen, lecz tytul kosciola rzymskiego, kazdy bo
wiem kardynal z klasy kaplan6w lub diakon6w otrzymuje 
w Rzymie kosci61 zwany tytulem lub diakoniq i stqd ma on 
stopien kardynala-kaplana alba kardynala-diakona. 

Kardynalowie tworzqc przybocznq rad~ papieza, mieli 
wielki wplyw oa rzqdy calego Kosciola i dlatego stanowisko ich 
bylo bardzo wybitne i g6l'owalo ponad biskupami i patriarcha
mi. Powaga ich jeszcze bardziej wzrosla, gdy papieze pocz~li 
jm zlecac wazniejsze czynnosci koscielne, np .. legacje, a zwlasz
cza gdy do nich wylqcznie przeszlo prawo wybierania papieza" 
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c.raz, gdy od w. XII do klasy kaplanow-kardyna16w zaliczano 

nawet biskup6w. 
Mia noW ani e k a r d y n a 1 6 w jest wylqcznym 

t> raw e m pap i e z a, kt6ry w ich wyborze jest zupelnie 

wolny i niezalezny. Wymagane Sq jednak pewne war u n ki, 
;:, mianowicie: kandydat winien miec przynajmniej swi~cenia 
kaplanskie, rna bye wolnym od wszelkich nieprawidlowosci 

i przeszk6d kanonicznych i nie moze bye spokrewnionym z za

c1nym z zyjqcych kardyna16w w pierwszym lub drugim stop

niu (c. 232). Papiez rnianuje czyli kreujekardyna16w na kon

systorzu. Szczegolniejszym sposobem kreacji kardynala jest 
tzw. reservatio in pectol"e, g,dy mianowicie papiez mianuje kar

clynala na konsystorzu, jednak nie wyjawia jego nazwisk::t. 
Mianowany w ten spos6b kardynal nie zyskuje zadnych praw 
<lni przywilej6w, dop6ki nazwisko jego nie zostanie ogloszone, 

natomiast po ogloszeniu jego nazwiska przez papieza nabywa 

pierwszenstwa przed innymi kardynalami od czasu faktycznej 

kreacji (c. 233). Po kreacji papiez naznacza kardynalom z kla
sy kaplan6w kosci61 tzw. tytul, a kardYTlalom diakonom dia-

koni~. 
Kardynalowie tworzq osobne kolegium, kt6remu przewod-

niczy dziekan. Godnosc tr:; piastuje najstarszy z karclyna16w 
podmiejskich, kt6ry jest ,zarazem biskupem Ostii. Kolegium 

dzieli sir:; na trzy grupy stosownie do stopnia hierarchicznego 

ij. biskup6w, kaplan6w i diakon6w. Na czele kazdej grupy stai 

kardynal zwany caput. 
Prawa i obowiqzki kardyna16w dotyczq ich bqdz pojedyn-

czo, bqdz jako kolegium. Gl6wnym z ad ani e m kardyna16w, 
Jest p (; mag a epa pie z 0 w i radq i wsp61dzialaniem 
w sprawowaniu rzqd6w w calym Kosciele i dlatego Sq oni 0 b o
w i q zan i d 0 r e z y den c j i w Rzymie, skqd bez zezwo
lenia papieskiego nie wolno im si~ wydalae. Kardynalowie, 
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kt6rzy Sq r6wnoczesnie biskupami w jakiejs diecezji poza obr~
bem Rzymu, Sq wplni od obowiqzku rezydencji w kurii rzym
skiej, lel.:£ skoro przyb~dq do Rzymu majq si~ przedstawie pa
piezowi i nie mogq opuszczae Rzymu az po uzyskaniu na to 
pozwolenia od papieza (c. 238). Najwazniejszym obowiqzkiem 
kardynalow jako koiegium, jest wylqcznie im zastrzezony w ~r
b 0 r pap i e z a. 

Prawo powszechne przyznaje kardynalom liczne p r z y
wi 1 e j e; np.: mogq spowiadae na calym swiecie i rozgrzeszac 
nawet od wypadkow zastrzezonych papiezowi; giosie wsz~zie 
slowo Boze; blogoslawie przedmioty i nadawac odpusty papie
skie itp. 

Kardynalowie~biskupi majq w swoich diecezjach te same 
prawa i obowiqzki, jakie majq biskupi rezydencjalni we wlasnej 
diecezji; inni kardynalowie 'nie majq wladzy nad wiernymi 
okr~gu swego tytulu (c: 240). 

Jako oznak~ dostojenstwa nadali kardynalom papieze Inno
centy IV (r. 1245) i Pawel II (1464) przywilej noszenia szat pur
purowych i kapelusza tegoz koloru; Urban VIII (r. 1630) przy
znal im tytul eminencji, Innocenty X, Militantis, 1644, zabronil 
im uzywania innych tytulow nawet rodowych. W swoich koscio
lach majq tron z baldachimem. 

48. KONSYSTORZ PAPIESKI 

K 0 n s y s tor z jest to u roc z y s t e z e b r- ani e 
wszystkich 0 b e c nyc h w R z y m i e k a r d y n a low 
pod p r z e w 0 d n ie t w e m pap i e z a, ktory w6wczas 
w waznych sprawach koscielnych zasi~ga ich zdania lub doko
nuje innych waznych aktow. Konsystorz wywodzi sw6j pOCZq
tek z dawnego presbyterium rzymskiego, ktore wspieralo pa-
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pieza radq i pomocq, przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw 
<calego Kosciola, jakie don naplywaly 1). 

Obecnie czas odbywania konsystorzy nie jest z gory okreslo
ny, zwoluje je papiez stosownie do potrzeb Koseiola. 

Konsystorz jest t a j n y czyli z w y e z a j n y, consi
,,1orium secretum seu ordinarium, alba n adz w y c z aj n y 
czyli pub 1 i c'z n y, extraordinarium seu publicum. W pierw
szym biolq udzial tylko kardynalowie, na drugim obok kardy
nalow mogq bye obecni jako swiadkowie inni pralaci i dostojni
,cy, a nawet panujqcy swieccy lub ich poslowie. Nat a j n y in 

k 0 n s y s tor zu np. kreuje papiez kardyna16w, doko-
nuje obsadzania diecezyj, mianuje biskupow; odbywajq si~ 
tez uroczyste przemowienia zwane aHocutiones, w kt6rych pa
piez ogla::oza wazne swoje zarzqdzenia lub okresla stanowi:ska 
Kosciola w stosunku do pewnych wypadkow i ogolnych za
gadnien biez,,!:cych. Nap u Ib 1 i c z n y m k 0 n s y s t o
r z u daje papiez kapelusze nowym kardynalom i rozstrzy
ga sprawy kanonizacji (c. 233, 248, 260, 1414). 

49. KURIA RZYMSKA 

Do Stolicy Apostolskiej nadsylali wierni calego . swiata 
,chrzescijanskiego zawsze bardzo wiele spraw do rozstrzygni~cia, 
ktore papiez przed zalatwieniem poruczal do sprawozdaniadu
chownym, nalezqcym do najblizszego swego otoczenia. Zwyczaj
nie przydzielal pewien rodzaj spraw tym samym doradcom 
j w ten sposob tworzyly si~ jakoby komisje dla kazdej gaJ:~zi 
spraw. Komisje te daly poczqtek stalym wydzialom, zwanym 
kongregacjami i innym urz~dom. 

Kuria biskupia sklada si~ z Kongregacyj, trybunalow i urz~-

1)-Jar1 VnI (872 - 882) zbieral konsystorz clwa razy na miesiqc 
w jeclnym z kmscio16w rzymskich i clwa razy na tyd'Zien w palacu 
pa,pieskim: Innocenty III (1198-1216) trzy razy na tydzien; Irlllo

. ,centy XI (1676-1689) raz na mi·esi,q,c. 
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dow, ktorymi posluguje si~ papiez w rZqdach Kosciolem po~ 
wszechnym. W sklad kazdej z tych dykasteryj wchodzi szereg 
urz~dnik6w wyzszych i nizszych - officiales maiores et offi
dales minores, zwanych kuriastami. 

Pierwszq kongregacj~ utworzyl Pawel III konst. Licet (1'542); 
inne powolali do zycia Pius IV (1559 - 1565) i Pius V (1566 _ 

1572). Wlasciwym tw6rcq i g16wnym organizatorem kongrega
cyj byl Sykstus V konst. Immensa (1587). 

Kodeks ustanawia 11 Kongregacyj; majq one przydzielony 

oopowiedni zakres czynnosci, izara.lemokr€sl{}n~prawidla, ja
kie nalezy stosowac przy zalatwianiu spraw. Kazda kongregacja 

sklada si~ wylqcznie z kardynal6w,z kt6rych jeden jest jej pre

fektem; w trzech kongregacjach to jest: officii konsystorskiej 

i dla Kosciola wschodniego prefektem jest sam papiez (c. 247, 
::::43, 257). Stosownie do motu prapria Benedykta XV Cum iuris 

(J 5 wrzesnia 1917) kangregacje wydawac mogq nie tylko prze

pisypartykularne w poszcz'eg61nyeh sprawach, ale takze prawa 

powszechne. Przede wszystkim majq one wladz~ egzekutywn'l 

i w tym celu wydajq instrukcje bqdz partykularne, b'ldz po
wszechne. Do zalatwiania spraw wazniejszych muszq one miec 
osobne pGzwolenie papieskie i 0 ile z takiego pozwolenia korzy
stajq, zaznaczajq to w odnosnym dekrecie takq lub podobnq kla
uzulq: Facto verbo cum Sandissimo (c. 244). 

Kongregacje Sq nast~pujqce: 
1. Con g reg a t i 0 S. 0 f f i c i i dla spraw wiary 

obyczaj6w. 

2. Con g reg a t i 0 Con sis tor i ali s zajmuje si~ 
przygatowaniem spraw, nalezqcych do kompetencji konsystorza 
papieskiEgo. 

3. Con g reg a t i 0 de dis c i P 1 ina Sac ram e n
tor U m kieruje calym prawodawstwem, odnoszqcym si~ do 
siedmiu sakramentow. 

4. Con g reg a t i 0 Con c iIi i czuwa nad zachowa-
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niem karnO'sci wsrod kleru swieckiego i nad wykonaniem prze
pisow zycia chrzescijaiiskiego przez wszystkich wiernych. 

Przy tej kongregacji jest komisja dla piel~gnowania powo
Ian kaplanskich. Pontificium opus vocationum sa~erdota!lium. 

Pius XII rok 1943. 
5. Con g reg a t ion ego t i i s reI i g i 0 s 0 rum 

sod a Ii l, m p rae p 0 sit a czuwa nad karnosciq zycia 
zakonnego. Przy tej kongregacji jest komisja, ktora rna czuwac 
nad wychowaniem i ksztalceniem nowicjuszy zakonnych. 

6. Con g reg a t i 0 d e PrO' p a g and a F ide kie
ruje misjami w krajach poganskich. 

7. Con g reg a t i 0 S. R i t u u m rna wladz~ posta
nawiania wszystkiego, co si~ odnosi do obrz~dow i ceremonij 
\v calym Kosciele lacinskim. 

8. Con g reg a t i 0 Cae rem 0 n i ali s czuwa nad 
ceremonialem papieskim, normuje funkcje koscielne kardyna
low jak i legatow, kt6rych panstwa przysylajq do Stolicy Apo
stolskiej 

9. Con g reg a t i 0 pro neg 0 t i i sec c 1 e s i a s
ti cis ext r a 0 r din a r i i S okresla obszar pojedynczych 
diecezyj, naznacza biskupow w wakujqcych diecezjach i pOTO
zumiewa si~ co do kandydatow z tymi rzqdami swieckimi, kt6-
re w tym wzgl~zie otrzymaly pewne prawa; przedmiot dzia
lalnosci tej kongregacji stanowi tez okreslenie wzajemnego 
stosunku Kosciola do panstwa a wi~c sprawy polityczno~religij-
ne, zwlas;'cza konkordaty. _ 

10. Con g reg a t i 0 deS e min a r i i set Un i
v e r sit a t i bus stu d i 0 rum kieruje dyscyplinq w se
minariach kleryckich i czuwa nad studiami w uniwersytetach 
katolickich. 

lL Congregatio pro Ecclesia Orientali 
rormuje stosunki religijne i obrzqdkowe w Kosciele wschodnim 
:katolickim rozstrzyga spory mi~zy roznymi obrzqdkami. 
Pius XI dekr. z 20 czerwca 1925 utwOI'zyl osobnq komisj~ dla 
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spraw r:osyjskich i zhtczyl j~ z kongregacjq dla Ko~clofa 
wschodmego. Prezesem tej komisji jest kardyna:t sekretarz kon
gregacji (A. A. S. 18, 62). 

. Opr6cz kongregacyj istnieje szereg komisyj jak: do szerze
t:la znajomosci Pi sma sw., do wydania Wulgaty, do autentycz-
nego tlumaczenia kodeksu prawa kanonicznego ch I .. . : . .. .... , ar eo ogn, 
t,~story~zna, .kodyfikacJl prawa kanonicznego, Kosciola wschod
Juego, hturglCzna. 

. Try bun a I y pap i e ski e Sq nast~pujqce: 
1. . Sacra Poenitentiaria rOiZstrzyga sprawy, nalezqce do fo

rum mternum takZe poza s(powiedziq, zalatwia wi~c pytania 
dotyczqce sumienia, udziela lask, absolucyj, oSqdza kwestie od~ 
noszqce si~ do udzielania odpust6w. 

2. Sacra Rota Romana przyjmuje apelacje od wyrok6w Sq
dowych ordynariuszy .. 

, . 3. Signatura Apostolica jest najwyzszym trybunalem w Ko
sClele. 

Do u r z ~ d 6 w nalezq: 

1. Concellaria Apostolica. kt6ra przygotowuje bulle pl1'pie
skie. 

,~. ~ataria ~postolica sprawdza, czy kandydaci na benefieja, 
ktOIe me ~ywaJq nadawane na konsystorzu papieskim, a jednak 
Sq zasfrzezone w Stolky Apostolskiej, majq wymaganewa
runki. 

, 3. Ca:nera Apostolica ma sobie powiemony zarzqd majqt
kow Stollcy Apostolskiej. 

. 4. Officium Secretariae Status kieruje sprawami koscielny
ml 0 charakterze politycznym. 

5. Secretaria Brevium ad Principes et Epistolarum latina
rum sporzqdza po lacinie akta papieskie. 

Urz~dnicy papiescy, zwani curiales, dziela" sie na rozmaite 
stopnie. ~pr6cz kardynalow zajmujq urz~dy w ku;ii . p r a I ac i 
tak zwam r z e c z y w i sci albo k uri a 1 n l' kt' . , orzy pla-
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stuja" i pelnia" urz~y w kurii rzymskiej, w odr6znieniu od 
pralatow h 0 nor 0 w y c h, ktorzy z rzeczywistymi zr6wnani 
sa" tylko co do honorowego pierwszenstwa. Do k uri ali s t 6 w
w .s c i ;::. 1 y m z n a c zen i u nalez~ urz~dnicy, 'zajmujqcy
nizsze posady w kurii, jako to: adwokaci, notariusze, prokura
torowie itp. 

50. LEGACI PAPIESCY 

Z najwyzszej wladzy, jakq papiez sprawuje w calym Ko
sciele, wyplywa jego prawo wysylania 1 ega t 6 w do roznych 
prowincyj, a troskliwosc Stolicy Apostolskiej 0 dobro calego 
Kosciola: wymaga, by miala swoich zast~pc6w pOiza stolicq, 
bqdz to dla lepszej e g z e k u t y w y ustaw koscielnych, bqdz 
to by mic·c dokladniejsze in for mac j e 0 stosunkach rniej
scowych. Stosownie do okolicznosci papiez wyposaza swoich le
gat6w w odpowiedniq wladz~ i w ten spos6b uczestnicz~ oni 
w jurysdykcji papieskiej. Papiezowi przysluguj-e czynne i bier
ne prawo legacji, moze wysylac swoich posl6w i przyjmowac 
przedstawicieli panstw i panuj9:cych. Papiez i panujqcy mogq 
nawzajem na swoich dworach miec przedstawicieli. , 

Papieze wysylajq legatow alba w wypadkach nadzwyczaj
nych dla zalatwienia tylko spraw poszczeg61nych, legati missi, 
dati, alba ustanawiajq swoich stalych przedstawicieli w rozma
itych prowincjach koscielnych, albo przy dworach panujqcych 
bqdZ w charakterze koscielnym lub dyplomatycznym, b~dz tez 
koscielnym i dyplomatycznym, legati nati, nuntii. Legaci, wy
brani z kleru bezposrednio otaczajqcego papieza, nazywaj~ si~ 
legati a latere. Obecnie takim legatem bywa mianowany tylko 
J..:ardynal. Odbywa on poselstwo jako alter ego papieza. Inni le
gad Sq tzw. legati simplices. 

Zwyczaj wysylania przez papiezy legatow w waznych ~pra
wach koscielnych i politycznych si~ga czas6w najdawniejs,zych. 
Historia podaje wiele przyklad6w legacyj pap:ieskich. Papiez 
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Sylwester I r. 325 wysyla Hozjusza, biskupa Korduby, z dwoma 
kaplanami do Nicei, by w jego imieniu przewodniczvi saborowi 
Podo~nie tez i w wiekach nast~pnych legaci pa~iescy prze~ 
wodmczq na ~oborach powszechnych i na synodach; Zozym 
r. 417 posy:la sw. Augustyna do Maurytanii. 

Z p~Vvstanie:n naszej paiistwowosci od w. Xlegaci papiescy 
D.okonu]q orgamzacji stosunk6w koscielnych w Polsce. Z OD.nO

wieniem nasz.e j paiistwo~osci r. 1918 papiez Benedykt XV po
.syl~ do PolskI legata Achlllesa Ratti (Pius XI), celem przywr6-
cema u. nas organizacji koscielnej, kt6ra zostala naruszona pod 
rzqdaml zabarczymi. 

· .Legat ~ latere rna obecnie takq wladz~, jakq mu ud:?ieli pa
pIez w kazdym poszczeg61nym wypadku (c. 2(6). 

· P~niewaz niekiedy sprawy wymagaly przedstawiciela pa
pesklego przez czas diugi, np. w krajach nowonawr6conych 
lub o,dleglych od Rzymu, papieze ustanawiali tam jednego z bi
skupow danej prowincji stalym swym zast~pcq. Z a s t~ pst w 0 

to bylo zwykle zwiqiZane z jakqs stolicq b i s k u
p. i q .tak, ze kazdy ordynariusz z chwilq obj~cia wladzy diece
zJalneJ byl przedstawicielem papieza. Legat6w takich zwano 
legati ~a~i, vicarii apostolici, 1 ega t u rod z 0 n y. Mieli oni 
~wyczaJme b~rdzo szerokq jurysdykcj~ nawet nad biskupami 
I dla swego ~Ierwszego mi~zy nimi stanowiska zwali si~pri
m.ates - p rIm a sam i. Wsrednich wiekach prawie w kaz
d~m panstwi: p'owstawaly takie legacje. Arcybiskup gnieznieii
ski Jan Laskl na soborze lateraneiiskim V (1515) uzyskal ad 
Leona X ten tytul:: dla Polski ~). Jurysdykcja tych legatow uro
D.!Zonych obecnie zupelnie ustala, pozostaly im tylko prawa ho
norowe (c. 270). 

Od czasow najdawniejszych posylajq papieze na dwory pa-

• ~~ ~ ~ (j ~ X bullq, Pro exceHenti, 1515, nadaje al'cybiskupowi 
gmezn.le:}',klemu tyiu1 legata i podcdaje jeg{) wladzy rowniez me-
tropoht: lw{)wskq,. . 
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nujqcych legatow bqdz jako poslownadzwyczajnych do "Za

latwienia waznych spraw, bqdz tez w charakter2ie stalych sw~ 
ich przedstawicieli. Legaci ci, zwani apocrisarii (Qd slowa greck. 
odpowiadae), responsales, mieli czuwae nad czysto~scif! vliary 
w danym paiistwie. Zakres ich wladzy nie byl jednolity, gdyz 
r:ie otrzymywali jej mocq swej legacji, lecz okreslano jq dla 
wypadkow poszczegolnych. Wybitne miejsce zajmujq apocrisa
l;i, ktorzy stale rezydowali przy dworze cesarskim w Konstan
lynopolu. 

Papiez Leon W. r. 453 akredytowal przy dworze cesarza Ma
urycego Juliana, biskupa wyspy Kos, ut praesentiae meae ima
go reddatur, mowi papi-ez w pismie uwierzytelniajqcym do ce
sarza. Celestyn I m6wi 0 swaim posle pars sui corp.oris. 

W w. XVI powstaje nowy radzaj legacyj papieskich tzw. 
r, u n c j a t u r y. Utworzone one zostaly na podobienstwo 
stalych poselstw, jakie ustanawiali wladcy swieccy nawzajem 
na swoich dworach. Pierwsza stala nuncjatura zostala utwo
rzona w Wenecji r. 1500, potem w Wiedniu 1513, w Warszawie 
1556. 

Papiez Benedykt XV za zgodq rQ;qd6w ustanowil stale nun
c.iatury prawie we wszystkich nowopowstalych parlstwach. 
W Polsce wznowiono nuncjatur~ r. 1919. 

Nuncjatury mogq bye tworzone w kazdym paiistwie bez 
wzgl~u na to, czy Jest katolickim czy nawet pogaiiskim. Nun
cjusz jest obecnie przedstawicielem nie tylko papieza ale i Sto
hcy Apost" noster et Sedis Apostolicae nuntius, w przeciwsta':' 
wieniu do dawniejszych poslow, kt6rzy byli zast~pcami tylko 
papieza. Dlatego nuncjusz nie traci wladzy lZe smiercia" pa
pieza (c. 2(8). Dla odroznienia charakterq nuncjusza od po
slow nadzwyczajnych, ktorych papiez niekiedy wysyla, nazwa
no go nuntius residens, nuntius continuus, nuntius ordinarius. 
o He nUIlcjusz zostaje kardynalem z pozostawieniem na pier
wotnym stanowisku, otrzymuje tytul pronuncjusza. Od Grze
gorza: XIII (1572 - 1585) zwyczajowo nuncjatury zostaly po-
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dzielone na dwie klasy: pierwszq i drugq czyli nuncjatury 
wielkie i male; pierwsze Sq erygowane w wielkich panstwach, 
drugie w malych. W niektorych panstwach, np. w Belgii, nun
cjusze majq tytul internuncjuszy, ktory to stopien jest nizszy 
od stopnia nuncjusza. 

Nawzajem panstwa majq przy papiezu swoich przedstawi
cieli dyplomatycznych. 

Nuncjusz jako posel 0 charakterze dyplomatycznym zo-
staje pod opiekq prawa mi~dzynarodowego. W panstwie przy
siuguje mu przywilej eksterytorialnosci, a jego rezydencja jest 
pod opiekq prawa narodow. 

Nuncjusze papiescy podwojne zajmujq stanowisko: kosciel
ne i dyplomatyczne, majq mianowicie pewnq misj~ odnosnie 
do kleru i wiernych i sq.przedstawicielami Stolicy Apost. wo
bee rzqdu, przy ktorym Sq uwierzytelnieni. J ako czlonkowie 
ciala dyplomatycznego, w ktorym pierwsze przed innymi po
slami zajmujq miejsce, ulatwiajq stosunki mi~zy Stolicq 
Apost. a rzqdem, jako zas przedstawiciele papieza wobec wier
nych cZlrwajq nad stanem Kosciola na powierzonym sobie te
rytorium i zdajq z niego sprawozdanie papiezowi (c. 267). 

Kongles wiedenski 1815 uzna1, ze papiezowi przysluguje 
czynne i bierne prawo legacji, a nuncjuszom przyznal pierw-
8zenstwo przed innymi ambasadorami przy rzqdach panstw. 

WI;) d z a leg a tow w y gas a przez odwolanie 
Jlapieskie po dokonaniu wyznaczonych czynnosci i przez przy 
jE;tq przez papieza rezygnacj~, nie ustaje natomiast w czasie 
oproznienia Stolicy Apost. (c. 268). Po zerwaniu stosunkow dy
plomatycznych danego panstwa ze Stolicq Apost. powrot nun
cjusza stoi pod opiekq prawa narodow. 

Od legatow odroznic nalezy del ega tow a p 0 s t 0 I
ski c h: Sq to przedstawiciele papieza w obcych panstwach 
jednak nie w charakterze dyplomatycznym. Wladza ich wy
plywa Z osobnych peinomocnictw, udzielonych przez papie-
za. 
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51 PATRIARCHOWIE I PRYMASI 

Pat ria l' c h q Z ° w i e s i ~ p' l' Z e 1 a Z 0 n y d u-

h V s t 0 J' a c y n a c z e 1 e 0 k r ~ g u k 0-C' own v , -_ 

sc i e I neg 0, z 1 0 z 0 neg 0 z k ilk u met r 0-

pol i i. W hierarchicznym porzqdku jest to pierwszy sto
pien po prymacie papieskim. To wyzsze stanowisko patriarch~; 
pol ega j q c e n a j u r y s d y k c j i, j akq ma nad bl
skupami swego okrE;gu, z w i q zan e jest ze s t 0 1 i C q 

tis k up i q. 
Poniewaz wyzsza ta wladza, jakq wykonuje patriarcha nad 

innymi biskupami, ma charakter uczestnictwa w prymacie bi
skupa rzymskiego, przeto nikt nie moze jej piastowac, kto nie 
otrzyma jej wyraznie lub milczqco od papieza. 

Pierwszenstwo, zwiqzane z patriarchatem, przyznano po
czqtkowo niektorym stolicom biskupim, zalozonym przez Apo
stolow. Sobol' nicejski I (325)c. 6 mowi 0 wyzszej wladzy bi
skupow Rzymu, Aleksandrii i Antiochii i odwoluje siE;przy 
tym na dawny zwyczaj, z czego wynika, ze poczqtek tych przy
wilej6w si~ga daleko wstecz. Z biegiem czasu obok trzech naj
starszych powstaly jeszcze patriarchaty w Jerozolimie ~ Kon
;:;tantynopolu i wszystkie razem zaliczajq siE; do starozytnych 
(maiores), w odroznieniu od tych, kt6re powstaly w nowszych 
czasach (minaTes). Wschodnie upadly w IX w. skutkiem roz
szerzenia si~ islamu, oraz z powodu oderwania si~ Wschodu 
ad wspolnosci z Kosciolem powszechnym. Odzyly one na kro
tki czas w czasie wojen krzyzowych, z powodu jednak panu
jqcej tam schizmy zcstaly nadane biskupom lacinskim. So
bOl' lateranenski IV zatwierdzil te patriarchaty i okreslil ich pra
wa i przywileje. Po upadku cesarstwa lacinskiego upadly tez 
nowe patriarchaty. Odtqd mianuje papiez tylko patriarchow 
tytularnych, ktorzy rezydujq w Rzymie z wyjqtkiem jerozo
limskiego, ktory zasiada na swej stolky w JerozoIimie. Patriar
chowie oib. wschodniego na soborze florenckim, 1439, przyj~li 

Prawo Kan. - 14 
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uniE;, ten jednak okres jednosci trwal krotki czas, do clzis wiEi~ 
trwa:jq W odszczepienstwie. 

Gdy CZEiSC narod6w odszczepienczych W schodu powr6cila 
do jednosci ze Stolic", Apost., papieze ustanowili dla nich oso
bne patriarchaty. Zakres ich wladzy jest znacznie mniejszy 
niz dawr..~ejszych. Prawa i atrybucje tych patriarchatow okre
sla osobno prawo partykularne kazdego obrzqdku wschodnie
go. Z narod6\v wschodnich posiadaja, ob2cnie patriarch6w: Or
mianie, Koptowie, Melchici, Syryjczycy, Chaldejczycy i Ma
ronici; inne narody, jak Grecy, Rusini, Rumuni majq organiza
cjE; metrcpolitalnq. Pius XI konst. Romani Pontifices, 1923, 
t!twonyl nowq prowincjEi koscielnq dla wiernych obrzqdku sy
ryjsko-mala barskiego. 

Na zachodzie jeden jest tylko rzeczywisty patriarchat, to 
jest rzymski. Inne natomiast patriarchaty, jakie powstaly na 
Zachodzie, rozniq siEi ad metropolit6w tylko tytuJem; jest to 
honorowe odznaczenie. Takim jest np. patriarcha wenecki, 
Indyj zachodnich z siedzibq w Madrycie, lizbanski. 

Patriarch6w ob. lac. mianuje cZ swej woli; na 
Wschodzie wybierajq patriarch6w biskupi na synodach w tym 
celu zwolanych, papiez zas wyb6r ten zatwierdza na konsy
storzu i daje patriarsze paliusz lacinski. 

Posrednie miejsce miE;dzy patriarchami a metropalitami 
zajmowali na Wschodzie e g z arc haw i e; mieli ani wla
dZEi podobnq do wladzy patriarch6w Iecz w mniejszym zakre
sie. Byli to biskupi Heraklei, Efezu; Cezarei, a wspominajq 
c nich pierwsze sobory powszechne: nicejski c. 6; konstanty
nop. I (381) c. 2, chalcedonski (451) c.17. 

Instytucji egzarch6w na Wschodzie odpowiada na Zacho
dzie godnosc pry mas a, kt6ry zajmuje posrednie miej
sce miEidzy papiezem a metropolitq. Godnosc tEi nadawali pa
pieze bi3kupom niekt6rych stolie, wybitniejszym jako swoim 
zastEiPcom do spelniania czynnosci jurysdykcji. Rozw6j ich 
wladzy zlewa si~ i rozwojem instytucji legat6w (legatus na-

tus). Tytuly te hie Sq identyczne lecz rozne i dlatego Stolica'; 
Apost. nadaje je osobnymi aktami. Wyzszy jest tytur 1egata;: 
~nizeli prymasa, odr~bny tez jest ich zakres dzialania. Arcy-.· 
biskup gnieznienski Mikolaj Trqba otrzymal t~ godnosc na 
sohorze w Konstancji (1'. 1416) dla arcybiskupow gnieznien-

skich. 
Obecnie majq prymasi tylko prawa honorowe i pierwszen

stwo przed innymi metropolitami i hiskupami prowincji (c. 271, 
280). Niekiedy jednak majq jurysdykcj~ na podstawie prawa 

partykul:.1.rnego, np. prymas WE;gier. 

52. METROPOLICI 

Met r 0 pol ita jest to b i sku p, ktory mac 11 
u r z ~ d u, z w i q zan ego z est 0 1 i c q, j est 
z w i e r z c h n i k i e m jednej pro win c J 1, zwanej 
metropoliq. Metropolia przeto opr6cz wladzy biskupiej we wla
snej diecezji rna r6wnoczesnie pewne prawa nad biskupami' 

innych diecezyj. 

Sob6r nicejski 1. c. 4, m6wi 0 metropolitach jako ogodnosd 
juz istniejqcej. Synod antjochenski (341) przyznaje wyzsze 
prawa i przywileje hiskupom miast stolecznych ska,d nazwa 

metropolita wzi~la poczqtek. 
To wyzsze stanowisko miasta w danej prowincji wytworzy

io wi~kszq powagEi rezydujqcemu w nim biskupowi. Takim byl 
juz W pQ(:zqtkach chrzescijanstwa biskup Koryntu, Efezu. Me
tropolici otrzymali nazwfi arcybiskup6w. Do w. VI tytul ten 
przyslugiwal tylko wybitniejszym biskupom, np. patriarchom, 
egzarchom, uzywal go takze papiez. Obecnie nadaje papiez nie
kiedy ten tytul jako honorowe adznaczenie nawet biskupom 
sufraganom prowincji. Biskupi, kt6rzy nalezq do jednej pro
wincji, comprovinciales, majq od w. VII miano suffraganei, tak. 
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ich tez nazywa prawo dekreta16w, gdyz mieli glos (sufragoium)' 
na synodach prowincjonalnych. Kazdy metropolita rna obe-
cnie tytul arcy,biskupa, a nie odwrotnie (c. 273). 

Metropolita, jako biskup swojej diecezji, rna te same prawa 
i obowiqzki, jak i inni biskupi rezydencjalni (c. 273). W die
cezjach swoich sufraganow przyslugujq. mu nast~pujq.ce pra
wa (c. 274): moze udzielae instytucji prezentowanym na be
neficja, jesli biskup w oznaczonym czasie tego nie spelni; 
udziela 200 dni odpustu; naznacza wikariusza kapitulnego, je
sli go kapitula w przepisanym terminie nie wybierze; czuwa 
nad zachowaniem wiary i karnosci w calej p1'owincji, a 0 na
duzyciach donosi papiezowi. Odbywa wizytacj~ kanonicznq po 
poprzednim zbadaniu powod6w przez Stolic~ Apostolskq; od
prawia pontyfikalne nabozenstwa we wszystkkh kosciolach; 
przyjmuj<.:' apelacje od wY1'ok6w pie1'wszej instancji. 

Oznakq. tej wyzszej wladzy metropolity jest pal ius z, 
to jest tasma welniana, biala, w formie naszyjnika, ozdobiona 
szesciu czarnymi k1'zyzykami, kt6rq. wklada na ramiona w ten 
sposob, ze jeden koniec zwisa na piersi, drugi na plecy. 

Paliusz symbolicznie oznacza uczestnictwo we wladzy pa
pieskiej nad innymi biskupami. Paliusze daje papiez na konsy
storzu. Metropolita ma prosie 0 paliusz w ciqgu trzech miesi~
cy od konsekracji lub po prowizji kanonicznej, jesli byl juz 
konsekrowany. Paliusza moze u z y w a e w 0 b r·~ b i e 
swej pro win c j i we wszystkich kosciolach, nawet wyj~
tych. Jest on zwiq.zany Z osobq metropolity, nie moze go wiEic , 
pozyczye,ani darowac, ani w testamencie zostawic, lecz ze 
zwlokami rna bye zlozony do grobu (c. 279). Opr6cz metropo- . 
lity m<:ijq tez niekt6rzy biskupi przywilej uzywania paliusza 
jako odznaki honorowej. 

Wi~kszq wladz~ majq metropoliCi wschodnich obrzqdkow 
VI diecezjach swoich sufraganow, np. metropolita g1'eckokat.· 
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we Lwowie w imieniu Stolicy Apost. zatwierdza biskupow su
fragan6w, konsekruje ich, oraz udziela instytucji, imi~ jego 
rna bye wspomirianew czasie nabozenstwa w calej prowincji 
{Synod provo Leap. 1891 C. 2). 

53. WlKARIUSZE I P~EFEKCI APOSTOLSCY 

Prawidlowa organizacja koscielna przeprowadzona jest 
w tych tylko krajach, w kt01'ych ch1'zescijanstwo juz jest 
ugruntowane, w innych za's, ktorych nawr6cenia do wiary sw. 
dopiero siEi dokonuje, terrae missionis, oraz tam, gdzie odpadlo 
wielu katolik6w ad jednasci koscielnej, jest ustanowiona nad
zwyczajna organizacja. Naznacza tam mianowicie papiez wi
kariuszy i prefekt6w, ktorzy w jego imieniu sprawujq rzqdy. 
Sq oni jednak ordynariuszami, me zas delegatami papieskimi 
(c. 198). 

Pre f e k t em jest k a pIa n, ktory stoi na c z e 1 e 
m is j i, gdy ta jest w po c z q. t k a c h pow s tan i a. 
Skoro zas c h 1'z esc i jan s two r 0 z s z e r z y siEi, pa
piez mianuje wi k a r ius z a apostolskiego, ktorymzwykle 
jest biskup tytularny. Dzielo misyjne jest zastrzezone papie
:lowi, przeto on wylqcznie naznacza tych kierownikow. 

Wikariusz i prefekt obejmujq rZqdy w misji, po poprzed:
nim p1'zedstawieniu pisma apostolskiego (c. 293). Przyslugujq 
im te same prawa przywileje, jakie majq biskupi rezydencjalr:ti, 
jesli majt;. swiEieenia biskupie i 0 He Stolica Apost. nie poczyni 
jakich zastrzezen (c. 294, 299, 300, 305). Wszyscy misjonarze 
winni si~ starae 0 rozkrzewienie wiary Chrystusowej. 

Cialem doradczym wikariuszy i prefektow jest rada, zlozo:.. 
na z trzech roztropnych misjona1'zy, ktorych zdania nalezy za
si~gae w wazniejszych sprawach (c. 302). Kazdy wikariusz i pre.:.. 
fekt winien naznaczyc swego zast~pc~, zwanego prowikariu'
szem lub proprefektem. Nie majq oni zadnej wladzy za zycia 
swych m(lcodawc6w, skoro jednak wikariusz lub prefekt ustq-
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piq .albo doznaj~ przeszkody (iurisdictioneimpedita), dla ktorej 
nie mogq spelniac swych obowiqzkow, wowczas bezzwlocznie 
obejmujq oni rzqdy (c. 309). Wikariusz i prefekt apostolski mo
g~ zamianowac wikariusza delegata, ktoremu przysluguje ta
ka wladza, jakq z prawa ma wikariusz gene raIny (S. C. Prop. 
3. 12. 1919. A. A. S. 12, 120). Jesli kierownik misji umrze albo 
doznaje przeszkod w rz~dach wowczas obejmuje rzqdy senior, 
to jest ten z misjonarzy, ktory najdluzej pracuje w danej misji. 

54. ADMINISTRATOROWIE APOSTOLSCY 

A dIll i n is t rat 0 rap 0 s t 0 I ski jest to duchowny. 
ktory nb. m 0 c y 0 sob neg 0 z 1 e c e n i a pap i e
.5 k i ego z a r z q d z a die c e z j q. Papiez naznacza ad
ministratora tylko z bardzo waznych powodow juz to za zycia 
crdynariusza, juZ to w czasie oproznienia stolicy biskupiej i to 
}:a czas nieokreslony, albo tez seisle ograniczony (c. 312). Na
znacza papiez administratora, gdyz np. biskup jest nieuleczal
nie chory, albowyloniq si~ takie trudnosci, dla ktorych nie jest 
wskazana nominacja biskupa diecezjalnego co niejednokrotnie 
mialo miej.sce w Polsce.w czasie wojny. Jezeli jakas diecezja 
de rna srodk6w na utrzymanie biskupa, moze w takim razie· 
papiez z1ccic administracj~ s~si€dniemu biskupowi (c. 313). 

R 0 z 1 e g l: 0 S .cw 1 adz y administratora nalezy okre
slic na pod s taw i e u pel nom 0 c n i e n i a Stolicy 
Apost J esli pismo papieskie nie zawiera innych postanowien, 
w takim razie administrator, wyznaczony bez ograniczonego 
terrninu. ma te same p I' a w a i 0 bow i q z k i, jakie ma. 
biskup rezydujqcy, jezeli zas mianowany jest na pewien tylko 
czas, przyslugujq mu te same prawa, jak wikariuszowi kapi
tulnemu (c. 313, 314, 315). Przez zamianowanie administratora 
za zycia urdynariusza zostaje tym samym zawieszona jego ju
rysdykcja oraz jurysdykcja wikariusza generalnego. Admini-
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strator rnianowany naczas opromienia stolicy biskupiej tra".: 
c i w 1 a d z~, gdy biskup rezydujqcy obejmie w prawny spo,

sob rzqdy w diecezji (c. 318, 334). 

-

55. PRALATURY NULLIUS 

Rzqdy w diecezji sprawuje biskup, kt6remu poddani s1!' 
wszyscy wierni w jej obr~bie. Nie moze on samowolnie swej 
wladzy ograniczac ani co do wiernych, ani odnoSnie do tery
torium. Prawo ograniczenia jurysdykcji biskupiej przysluguje 
tylko p[,piezowi, kt6ry faktycznie wyjmuje niekiedy cz~sc 
wiernych z odpowiednim terytorium z pod wladzy biskupa i rZq
dy nad nimi powierza innemu zwierzchnikowi. Tacy p r z e-
1 0 zen i, k tor z y m a j q sam 0 d z i e 1 n e r z q d Y 
r,ad wiernymi na okreslonym teryto
r i urn \V 0 b r ~ b i e die c e z j i, nazywajq si~ 0 p a
t ami Iub p r a 1 a tam i null ius, abbates vel prae
lati nullius. Zowiq si~ oni pralatami nullius, tj. dioecesis, to zna
czy, ze wierni, kt6rymi rz~dzq, nie nalezq do· zadnej diecezji 
wedle prnwidlowych przepisow kanonicznych. Aby do opactwa 
lub pralatury nullius mozna stosowac odnosne przepisy po
wszechnego prawa kanonicznego, pm.vinny one liczyc przynaj-

mIliej trzy parafie (c. 319). 
o pat 0 w m ian u j epa pie z wedle swego uzna-

nia i udzie1a im instytucji, jesli zas prawo wyboru lub przed·-
3tawienia kandydata przysluguje komu innemu, Stolica Apost. 
zatwierdza ich tylko Iub instytuuje (c. 215, 320). Opaci lub pra
faci, ktorzy wedle przepisow apostolskich lub konstytucyj za
konnych majq otrzymac benedykcj~ od biskupa, winni jq przy
j"lC w ciqgu trzech miesi~cy, liczqc od czasu wr~czenia pism 

apostolski.ch (c. 322, 2402). 
Wlad2.a ich jest ordin",ria, obowiqzki majq podobne jak bi-

skupi w rliecezji. 
K a pit u 1 a 0 pac twa Iub pralatury rzqdzi si~ wedl'? 
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konstytucyj zakonnych, lub wedlug prawa powszechnego, za'" 
leznie od tego, czy jest zakonna czy swiecka; jesli opactwo nie 
rna kapitU1:Y, nalezy zamianowac tzw. konsultor6w (c. 324,326, 
423). W czasie wakansu rza"dy przechodza" na kapitul~, kt6ra 
obowia"zana jest wybrac wikariusza kapitalnego w ciCJjgu 8 dni 
(c. 327). 

.t6. BISKUP I UCZESTNICY WE WLADZY KOSCIELNEJ 

Episkopat jest po papiezu drugim stopniem vi hierarchii 
jurysdykcji ,z prawa Bozego. Wszystkie inne stopnie nizsze sa" 
z ustanowienia kO'.scielnego, sa" podporzqiikowane biskupom 
i sluza" im ku pomocy. Nalezy tu coadjutor, biskup pomocni
(.zy, uczestnicy synod6w diecezjalnych, urz~nicv Kurii Die
cezialnej. wikariusz generalny, kapituly, wikari~sz kapitulny 
i proboszczowie itp 

57. BISKUPI 

B i sku p jest to z w i e r z c h n i k k 0 sci e 1 n y, 
ktory map e 1 n i ~ w I adz y k a p I a n ski e j i r z a,,
<'l. z ina 0 k res 1 any m t e r y tori u m w z ale z
nos c i 0 d pa pie z a. 

Sposob, w jaki biskupi obejmuja" rza"dy, da si~ uja"c w hi
storycznym biegu w dwie glowne formy: aLbo papiez sam mia
nuje biskupow wedle swego uznania, albo u d z i e 1 a i u
sty t u c j i posrednio lub bezposrednio po poprzednim przed
stawieniu kandydata, nawet przez 'czynniki nienaleza"ce do hie
rarchii koscielnej. 

W zaraniu chrzescijanstwa sami apostolowie i ich ucznio:
wie ustanawiaja" pierwszych biskupow. Zwyczajna" formq 
w pierwszych wiekach jest wyb6r, kt6rego dokonuja" biskupi 
<:lanego okr~gu ze wsp61udzia1em duchowienstwa nizszego 
j w obecnosci ludu, kt6ry dawa1: swiadectwo 0 zyciu kandydg-
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ta. Metropolita prowincji iZatwierdzal ten wyb6r. Tak postana
wia sobOl- nicejski I (325) c. 4, oraz papieze: Inno'Centy I (404), 
Celestyn I (428) c. 5 D. 64; c. 13 D. 61. Poniewaz mieszanie si~ 
ludu utrudnialo wielce obsadzanie posad biskupich, z powodu 
sporow pomi~dzy stronnictwami, jakie wowczas powstawaly, 
przeto ustawodawstwo synodalne usun~lo wplyw l'l1du z~

strzegajqc wybor czynnikom koscielnym (np. synod laodyceJ
ski (341), konstantynop. I V, c. 22). Aby zapobiec nadooyciom 
wladcow 5wieckkh, sobol' nkejski II (787) c. 3 juZ z g6ry unie
waznia wszelki wyb6r przez nich dokonany. Papiez jednak 
mial zavlsze pmy zatwierdzaniu wybranych swobod~. 

W wiekach srednich znaczny wplyw na nominacj~ bisku
pow mieli cesarze rzymscy i krolowie frankonscy. Ustawy ko
scielne przyznaly im pocza"tkowo llewne przywileje przy po
wolywaniu pasterzy, a niekiedy wybitne stanowisko polityczne 
biskupa uprawnialo ponieka"d krola do wskazania kandydata, 
biskupi bowiem byli rownoczesnie dostojnikami swieckimi. Po
niewaz wladcy cywilni, przy nadawaniu biskupom wladzy 

-swieckiej uzywali znak6w symbolicznych, wlasciwych wladzy 
duchownej, wytworzY1:o si~ to falszywe mniemanie, jakoby 
wladza duchowna pochodzila od swieckiej, a w nast~pstwie 

tego dopuszczano si~ cz~sto symonii. Przeciw nieprawnemu po: 
st~powaniu wladcow swieckkh musial Kosci61 zaprotestowac, 
gdyz obowia"zkiem jego bylo dbac 0 wyb6r godnych past:~zy 
duchownvch. To wywolalo dlugoletnia" walk~ mi~zy KOSClO
.fem a pa~stwem, zwana" walkq 0 i n w est y t u r~, zakon
czonq zwyci~stwem Kosciola w konkordacie wormackim (1122), 
zawartym mi~dzy papiezem Kalikstem II a cesarzem Henry
kiem V Odta"d wyb6r przechodzi na kapituly (c. 35. D. 63). 
Od XIV wieku papieze zastrzegaja" sobie nominacj~ biskupow, 
a wybranym udzielaja" bezposrednio zatwierdzenia. 

Po soborze trydenckim panujqcy katolicy otrzymujq od 
Rosciola przywilej nominacji, a papieze nadajqinstytucj~ ka
:nonicznq 
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Z ):'(:'guly papl(oZ mianuj(O dzisiaj biskupow swobodni2' 
(,c. 329. Congr. Consist. 29 Febr. 1924). W r6znych j(Odnak kra
jach i prowincjach rozmaita przy obsadzaniu stolie biskupich 
istniej(O praktyka, a mianowici(O: libera collatio, gdyz 
papiez na~nacza swobodni(O biskup6w; com men d a t i 0, 

gdy biskupi prowincji przedkladajq kilku kandydat6w, z kto
rych Stolica Apost. wybiera jednego; nom ina c j a lub 
prez(Ontacja prz(Oz rzqdy katolicki(O, czy to mOCq patronatu, czy 
tez przywilej6w apostolskich, przyznanych w konkordatach, 
albo w y b 6 r p r z e z k a pit u 1 Y (c. 331, 332, 177, . 
1471, 2390, 293, 350). Na Wschodzi(O wybory biskup6w odby
wajq si~ na synodach w tym c(Olu zwolywanych (Pius IX, Re
versurus, 1867). 

Stosownie do dekretu Kongregacji Konsyst. z 20 sierpnia 
1921 b is k u pip 0 Is c y co trzy lata rozpoczynajqc od 
1. 1922, winni przedkladac Stol. Apost. nazwiska tych kapla
now, ktoJych uznajq za odpowiednich godnosci biskupiej. Ce~ 
lem porozumienia si~ co do kwalifikacyj kandydat6w, biskupi 
rezydencjonalni majq odbyc co trzy lata na poczqtku postu 
wielkiego osobnq konferencj~ pod przewodnidwem starszego 
metropoli ty. 

Biskupi dzielq si~ no. r e z y d u j q c y c h, residentiales, 
Grdinarii i t Y t u 1 a r nyc h, titulares, in partibus infide-· 
lium. Pierwsi spelniajq obowiqzki rzqdc6w koscio16w no. okre
slonym terytorium i dlatego tam przebywajq, drudzy zas, cho
ciaz majq diecezj~, faktycznie jednak w niej nie rzqdzq. 

W(Odlug prz(Opis6w kanonicznych ten tylko m 0 z e z o
s t a c b i sku p e m, k tom apr awn i e w y m a
g a new a run k i, to jest: pochodzi z prawego malzen
stwa i jest wolnym od wszelkich nieprawidlowosci, ukonczyl 
przynajmniej 30 lat zycia, a jest kaplanem przynajmniej od 
5 lat, posiada potrzebne przymioty moraIne i wyksztakenie 
naukowe, odznacza si~ poboznosciq, doswiadczeniem, roztrop
nosciq, cieszy si~ dobrq slawq; powinien byc doktorem lub li-
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,cencjatem teologii lub prawa kanonicznego,a przynajrnm(OJ 
bieglym w tych naukach. Przed prowizjq ma zlozyc wyznanie 
wiary i przysi~ge:; wi(Omosci dla Stolicy Apost. (c. 331, 332, 1406, 
2403). W ciqgu 3 miesie:;cy od prowizji liczqc _od chwili otrzy
mania pisrn apostolskich, winien przyjqc swi~c(Onia biskupie, 
zwane konsekracjq, a w ciqgu 4 miesie:;cy ma objqc rzq:dy w die

cezji (c. 333). 
Biskup w obr~bie swej diecezji posiada wladz~, kt6rej wy

konanie jest wlasnie zarzqd(Om diecezji. Ma jq wykonywac sto
!:owni(O do przepis6w kanonicznych. 

Biskup 0 b (0 j m u j e r z q d y w di(Ocezji, gdy k a n o
n ic z n i ewe j d z i (0 W j e j p 0 s i a dan i (0, to jest 
wtedy, kiedy w ob(Ocnosci s(Okretarza kapituly lub kancl(Or~a 
kurii okaze kapitule kat(Odralnej pisma papieskie. Kanclerz Wl

Dien sporzqdzic akt na pismie, w ktorym nalezy naznaczyc, od
Y:qd biskup rozpoczql rzqdy w diecezji (c. 334). 

Mocq praw i obowiqzk6w, plynqcych z obj~tego urz~u, 
winien biskup czuwac, by prawa koscielne w di(Oc(Ozji byly za
chowywane, by do karnosci koscielnej nie wdarly si~ zadne 
naduzycia, zwlaszcza przy sprawowaniu sakrament6w, sakra
m(Ontali6w, w gloszeniu slow a Bozego, przy udzielaniu odpu
"tow, w praktykach czci Boga i Swi~tych; bacznq rna 'zwrocic 
lewage:; na zachowanie czystosci wiary i usilnie starac si~, by 
prostaczkom i dzieciom nigdy ni(O zabraklo zdrowej nauki 

(c. 336). 
Biskup ma w diecezji w 1 adz ~ p raw 0 d a w c Z q, 

S q dow <1 i k a r n q (c. 335). Wladz~ prawodawczq winien 
wykonywac w(Odle przepisow prawa powszechnego, a wi~c wy
dawac ustawy tylko w takiej materii, kt6ra nie jest zastrze-
2.ona wyzszemu prawodawcy. Biskup okresla szczeg6l:owo to, 
o czym prawo powsz(Ochne ogolni(O tylko stanowi; norrnuje 
zwyczaj(O i praktyki partykularne te zwlaszcza, kt6re prawo
dawca nazywa w kodeksie laudabiles consuetudines; podaje 
srodki do utrwalenia wiary i do podniesienia dobrych obycza-
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JOw, oraz wskazuje sposob, w jaki ma bye wykonane prawo 
powszechne; w zakresie swej· wladzy moze udzielae przywile
jow i dyspensowae od swoich praw, od praw papieskich zas 
o tyle tylko, 0 ile prawodawca na to pozwala (c. 336). Wladz~ 
prawodawczq wykonuje biskup sam, albo razem z kapitulq ka
tedralnq w wypadkach wskazanych przez ustawy, alba tez na 
synodzie diecezjalnym (c. 391, 362). Prawa swe moze biskup 
zaostrzye san k c j q k a r n q (c. 2220), ma tez stosowac 
przepisy kary. J est on s ~ d z i q pie I w S z e j i n
s tan c j i w diecezji; winien atoli spelniae sqdownictwo we
diug formalnosci prawa powszechnego (c. 335, 1572, 1578, 1621, 
1636). 

W 1 adz a k a pIa n s twa (iura ordinis ministerii) 
daje biskurpowi rprawo do sprawowania sakramentow i poslug 
duchowych, z ktorych jednych udziela na rowni z innymi ka
plan ami (iura Qrdinis communia), inne zas Sq wylqcznie jemu 
zastrzezone (iura ordinis propria seu reservata) zwane ponti
ficalia. 

Nfl. mocy swej w 1: adz y n a u c z y c i e 1 ski e j (ra
tione magisterii), jest biskup n a u c z y c i e 1 e m w i a r y 
i s t r 0 Z em jej c z y s to sci; obowiqzkiem jego jest roz-: 
kra:ewianie i utrwalanie zdrowej nauki chrzescijanskiej. Starae 
si~ wi~c powinien, by wiara bylacoraz gorliwiej i skuteczniej 
nauczana, zachowana w calej nieskazitelnosci i by zasady, po..., 
t~piane przez Kosciol, nie znalazly doste:pu do dusz wiernych. 

W 1 adz a z a r z q d u (regiminis) obejmuje p raw 0 

u s tan a w ian ian i z s z y c h u r z ~ dow, up. bi
skup moze tworzye beneficja, zmieniae je, lqczyc i- znosie 
(c. 1414, 1424, 2292); nadaje je wedle uznania alba udziE~la in
stytucji, gdy ktos inny ma udzial w wyborze lub przedstawie
niu kandydata (c. 455, 148, 1443, 1444, 2394). 

W lad zap a s t e r s k a biskupa 0 bow i q z u j e go 
do stalej r e z y den c j i w diecezji, z ktorej moze si~ wy
dalie najwyzej na 3 miesiqce w roku i do ofiarowania w kazdq 
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niedziel~ i w swiEita uroczyste Mszy sw. za wiernych diecezji 
(c. 338, 339, 2381). 

Biskup jest obowiqzany kazdego roku odbyc wizytacj~ pew
nej cz~sci swojej diecezji tak, by przynajmniej w ciqgu 5 lat 
zwiedzil calq diecezj~ bqdz osobi!scie, bqdz przez swego wika
riusza generalnego (c. 343), lub innego delegata. Jako pomocni
kow wizytacji moze sobie przybrae dwoch kaplanow, nawet 
kanonikow katedralnych (c. 343). 

Biskup co 5 lat ma skladae papiezowi sprawozdanie 0 stanie 
swej diecezji i w tym celu udaje siEi do Rzymu, ad Limina Apo
stolorum, by uczcie groby Aposto16w sw. Piotr a i Pawla 
~ przedst",wic si~ papiE;zowi (c. 340, 341, 342). 

PiEiciolecia te ustalone i wsp61ne dla kilku krajow, ktore 
podzielono na piEie grup, zaleznie od polozenia geograficznego, 
liczq si~ od 1 stycznia 1911 r. Dla diecezyj polskich, wliczonych 
do grupy trzeciej, obowiqzek udania siEZ ad Limina Apostolo
rum po raz pierwszy od ogloszenia kodeksu, wypadal na r. 1918. 

Biskupowi przyznaje ustawodawstwo koscielne wiele p raw 
p r z y w i 1 e j 6 w z a s z c z Y t nyc h - iura honorifica, 

mra status et dignitatis ho~orifica. np. w diecezji ma 
pierwszenstwo przed kazdym innym biskupem a nawet 
arcybiskupem, z wyjqtkiem kardynala, legata papieskiego 
i metropolity prowincji (c. 106, 347, 397, 412); we wszystkich 
kosciolach i oratoriach maze odiPrawiac nabozenstwa we
dIe swego kalendarza, w czasie Mszy Sw. uzywae pierscie
nia i piuski i moze mu asystowac kaplan (c. 349, 811, 812) itp.; 
w katedrze i w innych ko.scio.lach diecezji rna prawo do. tronu 
z baldachimem (c. 349); w kanonie Mszy sw. imi~ jego ma bye 
wspomniane po papiezu; moze bye pochowany w kosciele 
(c. 1205, 1219). Z e w n ~ t r z n q 0 z n a k q jego . g 0 d
nos cis q: pastoral, pierscien, krzyz na piersiach, infula, 

ubi6r fioletowej barwy. 
Oprocz tych praw i przywilej6w koscielnych, posiadajq bi

skupi w niektorych panstwach prawa i przywileje politycznej 
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natury, Sq np. mOCq swojej godnosciczlonkami sejmu lub se
natu, gdzie indziej przyznano im wysokie godnosci panitwowe 
..;. tytuiy np. tytul ksiqzqt, lub zrownano z pierwszymi dostoj
nikami pdnstwa bqdz wojskowymi, bqdz cywilnymi. 

58. KOADIUTORZY 

Biskupi nie zawsze mogq podolac wszystkim obowiqzkom, 
jakie na nich wki:adajq ustawy koscielne. Dlatego ad czasow 
najdawniejszych majq ani pomocnikow, ktorzy ich wspierajq 
w rZljcdach i wyr~czajq w czynnosciach liturgicznych i ponty
fikalnych. 

Potrzeb~ ustanowienia biskup6w pomocniczych w pierw
szych wiekach uzasadniala zwlaszcza ta okolicznosc, ze wow
czas dopuszczano do godnosci biskupiej kaplan6w w podesziym 
wieku. Jezeli tedy jakis biskup z powodu starosci lub slabosci 
nie mogi spelniac swoich obowiqzk6w, Kosci61 nie usuwal go, 
lecz ulatwial mu pasterzowanie przez dodanie koadiutora, nie
kiedy z prawem nast~pstwa. Bonifacy VIII (c. un. De cleric. 
III 5) zastrzegl Stolicy Apost. prawo ustanawiania koadiutora 
z wyjqtkiem kraj6w odleglych ad Rzymu, w kt6rych mianowal 
go biskup za zgodq kapituly, 0 He ,zas biskup byl zupelnie nie
zdolny, w6wczas mogla go naznaczyc kapitula. 

Rol~ pomocnikow biskupich w pierwszych wiekach pelnili 
tzw. b i sku P i w i e j: is c y, chorepiscopi, ktorzy wyr~czali 
rezydujqcego w miescie biskupa w pelnieniu poslug duchow
nych po innych miejscowosciach jego diecezji, zwlaszcza, ze 
nie byli jeszcze wtedy cZnani proboszczowie. Chorepiscopi zo
stali juz w IX wieku cz~sciowo zniesieni, a zupelnie znikajq 
w wieku XIII. W miejsce ich wprowadzono tzw. wikariuszy 
in pontificalibus, ktorzy nazywajq si~ obecnie biskupami ty
tularnymi. Byli to pcmocnicy biskupow diecezjalnych w du
chownych (liturgicznych) poslugach biskupiego urz~du. Insty
tucja ta wywodzi poczqtek od tych biskup6w, ktorzy w VII 
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i VIII wieku zostali pozbawieni swoich stolic, a ichsiedziby 
przeszJ:y w r~ce Mahometan po zajE;ciu przez nich Wschodu 
i Hiszpanii. B i. sku pic i, w Y g nan c y, przeniesli si~ do 
innvch prowincyj, przebywali u innych biskup6w, tam mieli 
utr;ymanie i oczekiwali chwili powrotu. Korzystajqc z go sci
ny pomagali miejscowym biskupom w c.zynnosciach pontyfi
K&lnych. Posmierci biskupow wygnanc6w, naznaczono ich na
st~pc6w Jlatego, ze Kosciol nie uwazal tych miejscowosci za 
stracone dla chrzescijanstwa, a r6wnoczesnie biskupi diece
zjalni przybierali ich za pomocnik6w. Klemens V zastrzegl, ich 
nominacj~ Stolicy Apost. (c. 5, De elect. I 3. Clem.). Leon XIII 
c1al 1'. 1882 biskupom tym miano tytularnych biskupow, po
niewaz nie majq ani duchowienstwa, ani luau, lecz tylko tytul 
kosciola, w kt6rym obecnie nie rna dostatecznej liczby wier
nych; zowiq si~ tez sufraganami, episcopi in partibus infide-

mlUatens1es, vicarii in pontificalibus auxiliarr'es. 
K 0 a diu tor a n a z n a c z a sarna S tal i c a 

A p 0 s t. przydziela go juz to do osoby biskupa diecezjal
nego, nawet z prawem nastE;pstwa, jUz to do samej stolicy 
biskupiej! bez wzglE;du na to, kto na niej zasiada. Koadiutor, 
dany osobie biskupa bez prawa nastE;pstwa, zwie si~ b i s k u
p em po m 0 c n i c z y m, auxiliaris, zwyczajnie sufraga
nem. Koadiutor z prawem nast~pstwa wst~puje zaraz po 
oproznieniu stolicy biskupiej na miejsce poprzednika i staje 

si~ ordynariuszem (c. 350, 355). 
Koadiutor moze posiadac wladz~ z prawa powszechnego 

albo z mocy r<ominacji papieskiej, alba z nadania tego bisku
pa, ktoremu zo.stal przydzie:lony. Jesli pisma papieskie nie 
ckrE~lajq jego praw, w takim razie koadiutor, dany biskupo
wi zupelnie niezdolnemu do rzqdow, rna wszystkie prawa 
i obowiq1zki lordynariusza; jezeli zas maze on jeszcze sam rZq
dzic, wyznacza r6wmez biskupowi pomocniczemu zakres 
dzialania (c. 351). Koadiutor mianowany dla stolicy biskupiej 
bez wzgl~du na osob~, ktora na niej zasiada, moze spelniac 
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wszystkie czynnnosci, kt6re wymagajq swiEZcen biskupich, in-· 
ne zas 0 tyle tylko, 0 He zezwoli na to Stolica Apostolska luh 
ordynariusz {c. 352). 

Aby koadiutor mogi w spos6b kanonlczny objqe swoj 
urzqd, winien pirzedstawie pismo apostolskie ordynariuszowi, 
a jesli prz€Znaczony jest z prawem nastEZpstwa, lub dany dla 
stoilicy biskupiej, ma je r6wniez przed~ozye kapitule (c. 353). 
Kazdy koadiutor jest 0 bow i q zan y . d 0 r e z y d e n
c j i. Wladza koadiutora przydzielonego do osoby biskupa 
llstaje, gdy sam biskup swojq straci, koadiutora za.s, danego 
stollcy biskupiej, trwa nawet w czasie jej oproznienia (c. 355). 

59. KURIA DIECEZJALNA 

K uri a d ie c e z j a 1 n a jest to 0 g Of 0 sob, k t o
r e w sp i era j 1:1 b i sku paw r z q d a c h. Dzieli si~ 

ona na dwa glowne wydziaJ:y: jeden dla ad min i s t r a c y j
rt ego z a J: a t w ian i asp raw, zwany u nas k 0 n s y
s tor z e m lub ordynariatem, drugi dia s p raw s q d o
w y c h, zwany 0 f i c j a 1 ate m. Do czlonk6w kurii za
liczajq siEZ: wikariusz generalny, oficjal, kanc1erz, obroii.ca 
wEZzla, sE;dziowie syncdalni i egzaminatorowie, proboszczowie 
konsultorowie, audytorowie, notariusze, wozni, promotor 
sprawiedliwosci. Buskup moze powolac do Kurii jeszcze· inne 
oEoby, np. wizytatora szk61, administratom maj qtk6w ko
scielnych (c. 363). Czlonkow kurii mianuje biskup. Akt rro
minacji winien bye sporzqdzony pisemnie (c. 159, 364). Po 
nominacji skladajq oni przysiEigEZ,ze powierzony sobie urzqd 
wiernie bEidq spelniac, ze zalatwiac bEidq sprawy wedlug 
przepis6w prawnych i ze zachowajq tajemnicEi w granicach 
oznaczonych przez prawo i polecenie biskupie (c. 364). 

W zwiqzku z kuriq zostaje k a n c e.1 a ria b i sku pia, 
.kt6ra posredniczy miEidzy ordynariuszern a swonarni przyj
rnujqc od nich do zalatwierriasprawy i udzielajqc im na nie: 
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odpowiedzi. Kancelaria kazdej diecezji rna SWq wrasnq pie
CZEic. Biskupowi lub tez wikariuszowi generalnemu poma
gajq w zalatwianiu spraw u r z E; d n icy; czyniq to na 
mocy osobnego mandatu biskupa, z wyjqtkie~ k a n c 1 e
;: z a, kt6;ry sprawuje oficjum na mocy prawa powszechne
go. Kanclerz jest r6wnoczesnie notariuszem kurii, z urzEidu 
przeto sporzqdza akta, kt6re rnajq charakter publiczny, wy
daje ich odpisy i stwierdza zgodnosc z pierwopisem. Akta 
moze sporzqdzae tylko na terytO'rium tego biskupa, kt6ry go 
mianowal i w tych sprawach, dla ktorych zostai ustanowio
ny (c. 374). Jest on zawiadowcq archiwurn kurii, porzqdkuje 
chronologicznie naplywajqce akta i sporzqdza ich wykazy, 
stwierdza autentycznosc pOldpisu ordynariusza na aktach 
publieznych, klasyfikuje naplywajqce do kancelarii bisku
piej sprawy i Tozdziela je rni~dzy referent6w i czuwa, by 
referaty w oznaczonyrn czasie byly przygotowane. Niekiedy 
jest on r6wniez sekretarz·ern biskupa i z tego tytulu kompe
tencja jego moze bye znacznie rozszerzona. Kanclerzem mo
ze bye tyl'ko kaplan. W razie potrzeby moze mu biskup dac 
pomocnika, vicc-cancellarius, vice-tabularlus, nadto maze 
mianowac kilku notariuszy dla og6lu spraw albo ,dIa po.,.. 
szczegolnych dzial6w. Zakres dziaiania kanclerza rozszerza
jq niekiedy znacznie ustawy partykularne, jest on przeto 
razny w rozmaitych kuriach. 

Biskup rnianuje osobnych ref e Ten t 6 w czyli rad". 
cow k<msystorskich, k'torzy pisernnie przygotowujq wni10ski 
w przydzielonych sobie sprawach. Wnioski te czyli referaty 
aprobuje biskup lub jego zastE;pca. 

W kazdej kurii winno bye archiwum i to w miejscu za
hezpieczonym od zniszczenia czy przez ogienczy inne wy
padki. Ohejmuje one wszystkie akta t8k w sprawach ducho
wnych jak i materialnych. Archiwum rna bye zawsze za
mkniEZte i pilnie strzezone a klucze starannie przechowywa
ne. Kanclerz czuwa, by nie zabierano akt6w z archiwum 

Pfam~ Kan~ - 15 
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i aby wzi~te zwraeano w oznaezonym ezasie, akta bowiem 
arehiwalne wolno wydawae tylko na trzy dni i to za osobnym 
pokwitowaniem (c. 378). Wszystkie akta winny bye wpisane 
w katalog z podaniem kr6tkiego streszezenia. 

60. WIKARIUSZ GENERALNY 

W miar~ rozszerz.ania si~ chrzeseijanstwa, uiywali bi
skupi .do pomoey w rzqdaeh innyeh duehownych, mi~dzy 
kt6:rymi, poezqwszyod IV wieku, wybitne zajql stanowisko 
arc hid i a k 0 n, pierwszy z posr6d 7 -miu diakon6w, usta
nowionyeh gl:6wnie przy kosciolaeh katedralnyeh. Arehidia
kon nadzorowal duehownyeh nizszyeh stopni, odbywal wi
zytaeje, orzekal {) uzdolnieniu kandydat6w do swi~een i do 
urz~d6w, egzaminowal kleryk6w, odprawial sqdy, opiekowal 
si~ ubogimi, usuwal nawet benefiejatow z posady. Oprocz 
arehidiakonow przy katedrach, ustanawiano w r6znych miej
seowoseiaeh dieeezji a iT chi d i a k 0 now w i e j ski c h. 
Od VI wieku dzielono dieeezje na odr~bne arehidiakonaty, 
w ktoryeh arehidiakonowie wykonywali SWq wladz~ jako 
urzqd samodzielny. Wladza ieh byla 0 r din a ria. Arehi
diakonowie nie mieli swi~een kaplanskieh. 

Z powodu wielkiego zakresu spraw, jakie poddane byly 
zrehidiakonom, wladza biskup6w wielee byla uszezuplona i to 
l{trudnialo jednolite rzqdy w dieeezji. Aby ukr6eie ieh wladz~ 
mianujq biskupi ad XIII w. osobnych pelnomocnikow tzw. 
officiales, ktorzy w ieh imieniu sprawowali jurysdykej~ r6w
norz~dnie z arehidiakonami. Oficjalowie byli zupelnie zalezni 
ad biskupa, a nawet tworzyli z nim jednq instanej~. Gflcial, 
ktory spelnial swe obowiqzki w mieseie, zwal si~ officialis pi['in
dpalis, albo urbicus, w innych zas miejscowoseiach dieeezji 
vicarius alba officialis foraneus. Od orzeezenia oficjala wiej
skiego wnoszonoapelacje do oficjala g16wnego w miescie 
biskupim. Ten wlasnie oficjal g16wny,principalis, dal poezqtek 
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instytucji w i k a r ius z Y g e n era 1 nyc h. UrzEilowy 
zbior Grzegorza IX nie zna jeszcze wikariuszy generalnych, 
m6wiq 0 nich jednak zbiory Bonifacego VI~I i Klementyny. 
Przez wprowadzenie wikariuszy generalnyeh powaga aT chi:.. 
diakonow upadala, a sobor trydencki pozbawil ich pierwot
nego znaczenia, nie odebral im jednak calej wladzy. 

Wikariusz generalny jest porn 0 c n i k i e m b i s k u
p a w a k t a c h j u r y s d y k c j i a d min i s t r a
c y j n e j tak w sprawaeh duehownyeh, jak i material
nyeh, z wylqczeniem jednak sqJdownictwa i czynnosci litur-

gieznyeh, pontyfikalnych. Z chwilq otrzymania nominaeji zy
skuje wikariusz generalny jurysdykcj~, plynqcq z prawa po
wszeehnego, ktore wyposaza jego urzqd w takq wladz~, ja
ka przysluguje biskupowi iure ordinario, stqd tez wikariusz 
g€neralny zwie si~ w ustawach koscielnyeh r6wniez ordy
nariuszem (c. 198). Spod jego wIadzy wyj~te Sq sprawy, kt61re 
biskup wyraznie sobie zastrzegl, oraz te, ktore z prawa wy
magajq osobnego mandatu. 

Wikarego generalnego mi a n u je biskup wedlug swej 

woh i to jednego lub kilku, stosownie do wielkosci i potrzeb 
diece'zji, moze tez wyznaezye dla niego w razie potr~eby za
st~pc~. Wikariusz-em moze zostae kaplan swieeki, kt6ry ukon
czyl 30 lat, posiada dwa stopnie a~3.demickie, tj. doktorat lUJh 
licencjat teologii i prawa kanonieznego, jesli zas ich nie rna, 
musi bye przynajmniej biegly w tych naukach, odznaczac -si~ 

nieskazitelnosciq zyeia i roztropnosciq. Wikariuszem jest zwy

kle jeden z kanonik6w kapituly katedralnej (c. 367), albO' bi

skup pomO'cnik. 
Wikariuszowi generalnemu przysIuguje z urz~u (vi officii) 

w calej dieeezji taka wI a d za w sprawach materialnych 
i duehownych. jakq posiada biskup namocy prawa (iure ordi
Dario). Jest on umocowany do zast~powania biskupawe 
wszystkieh sprawach, z wyjqtkiem tych, do ktorychzalatwie-
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nia prawo POwsz€chne odmawia mu mocy (c. 368) alba sam bi
skup sobie zastrzegl. Poniewaz razem z biskupem jednq stano
wi instanej~, nie ma przeto od jego zarzqdzen rekursu do ordy
nariusza. 

Prawodawea dokladnie okresla wypadki, w jakieh wikariusz 
musi posiadac 0 sob n y man d a t, ktory moze otrzyrnac 
juz to do pojedynczyeh, juZ to do calej grupy spraw. W wqtpli
wosciach co do rozciqglosci jego wladzy, przypuszezenie praw
ne przemawia na jego korzytSc dlatego, ze ustawodawca. przy
znaje mu prawa ordynariusza (c. 198), w wypadkach wi~c, 
ktore nie Sq wyraznie biskupowi zastrzezone, dzialalnosc wi
kariusza jest tyrn sarnym dozwolona. 

W i k a r ius z generalny bez osobnego zlecenia or1ciy
nariusza, n i e m 0 z e: przyjmowac do diecezji kaplanow 
ani udzielac ekskardynaeji (c. 113); erygowac henefiejow, 
Iqczyc ich i zmieniac, ani udzielac prowizji (c. 1414, 1432,. 
1466, 152. 429) 455, 1423, 1487), itp. 

Na podstawie prawa powszeehnego rozciqga si~ wladza 
v,rikariusza generalnego takZe na te sprawy, kt6re Stolica 
Apos:t. z:1eea oirciyualriU'szowt, czy to mo!eq si1;a~y:eh upowaznien 
papieskich facultates habituales, czy osobnych reskryptow 
(c. 66, 368). Jest z urz~du swego ezlonkiem synodu dieeezjal
nego (c. 358). Wikariusz generalny rna pie r w s zen s two 
wohee klerucalej diecezji; jesli jest biskupem posiada 
wszystkie prawa houorowe i przywileje biskup6w tytular
nych, jezeli zas tylko kaplanem, przyslugujq mu przywileje 
i odznaki protonotariuszy apostolskich tytularnych (c. 370). 

J u r y s d y k c j a wikarego generalnego gas n i e 
. przez z r z e c zen i e si~ ezy to wyrazne, ezy domniema
ne np. gdy opusei diecezjE2 z zarniarem nie wracania, przez 
o d w 0 I ani e ze ,strony biskupa lecz dopiero z chwilq" 
kiedy 0 cofniE;ciu mandatu wikariusz si~ dowie, wresz
de z powodu 0 p r 6 z n ie n i a s. t 0 1 icy czy przez 
smierc, czy ustqpienie ordynariusza. Skoro biskup zostanie 
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zawieszony w urz~owaniu, r6wniez i jurysdykcja wikare
go pozostaje w zawieszeniu (c. 316, 371, 430). 

POYliewaz wikariat generalny nie jest beneficjum lecz tyl
ko officjum, przeto biskup, mianujqcy wikarego, winien run 
zapewnic srodki utrzymania, 0 ile nie rna on ich juz z innego 
tytulu np. jako kanonik katedralny. 

61. KAPITULA 

Od czas6w najdawniejszych sprawowali biskupi rzqdy przy 
pomocy nizszego duchowienstwa, przede wszystkim zas kapla
now i diakonow, mieszkaj::j:cych w miastach biskupich zwlasz
cza przy kosciolach katedralnych. Grono tyeh doradeow rozne 
nosilo nazwy: consiHari episcopi, consessus .episcopi, condlium, 
consilium Dei, consilium et senatus ecclesia,e, corona ecdesiae, 
presbyterium, consistonum sacrum. Celem utrzyrnania jed
nosci i scisllejszej karnosci robiono juz w IV wieku usilowania, 
by duchownych jednego rniasta zwiqzac wspolnym zyciem. 
Na poczq,tku V wieku sw. Augustyn, biskup Hippony, wpro
wadzil wswoim domu rodzaj zycia klasztornego, kt6re ujql 
w pewne prawidla. Przyklad ten znal<azl nasladowc6w w in
nych kraja·ch i stal si~ poniekqd regulq dla duchownych. Ten 
spos6b zycia zwano vita canonica, a duchownych, zyjqcych pod 
takq regulq - sub canone, nazywano kanonikamL 

Organizatorem zycia wsp61nego i tworcq odr~bnej reguly 
byl: sw. Chrodegang (t 766), biskup rnetenski. Weding jego 
przepis6vv ezytano kazdego dnia na zebraniach capitulum czyli 
r(.zdzial reguly i dlatego rn6wiono "zbierac si~ na capitulum", 
z czego prawdopodobnie wzi~la sw6j poczqtek nazwa kapituly . 
Zycie wsp61ne werlIug regul Chrodeganga rozwijalo si~ szyb
ko nie tylko przy kosciolach katedralnych, ale takze przy in
nych kosciolach w miast1ach niebiskupich, w kt6rych powstaty 
kapituly zwane dzis kolegialnymi. Wytworzyl:a si~ przeto r6z
:nica miE;dzy kapitulq katedralnq a kolegiaJnq, polegajqca !1a 
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mleJSCu powstania kapituly, czy nim byl kosci61 biskupi czy 
jakis inny 1). W w. IX wsp61nosc zycia zanika, kanonicy ni-:' 
mieszkajq juz razem, dzielq siE; wsp61nym majqtkiem i kazdy 
otrzymuje swojq CZE;sc, praebenda. Schodzq siE; tylko na nabo
zenstwa i na wsp61ne narady. 

W wieku XI powstaly dqzenia do odnowienia zycia wspol
nego. Reformy dokonujq sw. Piotr Damiani, Ivo, oraz papiezf" 
Dp. Aleksander II (1063). Niekt6re kapituJ:y przyj~J:y reform~ 

i stqd powstal podziaJ: kanonik6w na canonid regulares i cano
Hid saeculares. 

Liczba czlonkow w kapitulach nie byJ:a zawsze ustalona, 

lecz zmieniala siE; stosownie do dochod6w, stqd nazwy: capitula 

aperta, ecdesiae receptivae, non numeratae. Niekiedy liczba 

byla ustalona, capitula numerata, clausa, lecz mlodsi kanoinicy 

nie mieli glosu ani miejsca w ch6rze, lub tez mieli gios, lecz 

nie mieli prebendy, stqd podziaJ: na: canonici in pulve.r'2, su
f1'anumerarii, £xpectantes, in herbis, semipraebendat, canoni
ci integrati, in fructibus et floribus. 

K a pit u 1 a, t a k kat e d r a 1 n a j a k k ole g i a I

n a, j est t 0 k ole g i u m, z 1 0 z 0 n e z d u c h o

w nyc h. u s tan 0 wi 0 n e pow a g q k 0 sci e 1 n q 

eel e m pod n i e s i en i a k u 1 t u Bozego przy jakims 
kOEciEie, k a pit u 1 a kat e d r a 1 n a zas w szczeg61no
sci c e 1 e m n i e s i e n i a j ako r a d apr z y b 0 c z n a 

]:' 0 m 0 c y b i sku pow i w zarzqdzie diecezjq i k i 2-

1) Regul. Chrodeg'angi, c. 8. Mig. p. L. 89, 1102: Uf quotidie 
omnis dcrus canouicus ad capitulum veniat et isfam iustifutionem 
uostram unOquoque die aliquod capitulum exinde l'elegant. :N azwa 
kanonik, cauonici,znaj,duje ,si(l wdawniej,'l7Ych ustawach, niP. Au
reJian. IV (538), Avern. (535) I~ o'znwcza duchownych, kt6rzy byli 
um:eslzezcni w spisie czyli w kanonie lub kata10gu kleru. przy-
dzj eloneg'D do jakiegos ko,~eiola. . 
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rowania niCi podczas opr6znienia stolicy biskupiej w mysl prze
pisow prawa kanonicznego (c. 391). 

Rozrozniamy kapituly: a) katedralne kolegialne zaleznie 
c,d tego, czy ustanowione SCi przy katedrach, czy przy innych 
J. osciolach; ktore zostaly podniesione do godnosci kolegiaty. 

b) W y j ~ t e i n i e w y j E; te, exempta et non exempta; 
pierwsze podlegajCi biskupowi, drugie SCi bezposrednio podda
ne Stolicy Apost. c) Numerata et non numerata, tj. Z 0 k r e s
lonq lub nieokreslons, 1 i cz b Ci czlonk6w, z kt6-

rych siE; skIadajCi. 
Kapitula jest 0 sob q m 0 r a 1 n q. SkI ada siE; z d y

g nit a r L. y, dignitates, zwanych niekiedy pralatami i ze 
z w y c z a j n y c-h k a non i k 0 w. Na jej czele stoi jeden 

kanonik, zwykle pierwszy dygnitarz, kt6ry wszakze nie ma 

jurysdykcji nad innymi jej czlonkami. W oznaczaniu dygnita
rzy wielka zachodzi w kapitulach r6znorodnosc nawet co do 

samych r..azw, istniejq bowiem: prepozyt, dziekan, scholastyk, 
archidiakon, archipresbiter, primicerjusz. Nazwy te pochodzCi 

z czas6w dawniejszych i swiadczCi 0 urzE;dach, jakie dawniej 

kanonicy spelniali. Dawniej.sze prawa kanonik6w redukujq siE; 
Dbecnie do przywilej6w honorowych, kt6re objawiajq si~ 

Vii pierwszenstwie i w cdznakach zewn~trznych; inne przywi

leje i obowiqzki nalezy oceniac wedlug statut6w pwrtykular
nych Oznaczajqc stopnie kanonikow obecny prawodawca wy

mienia tylko punktator~, teologa i penitencjariusza (c. 395, 

399). 

Obok kanonikow aktualnych istniejq kanonicy h 0 n o
row i; od ktorych odr6znic nalezy kanonik6w, zwanych 

n a d 1 i c z bow y mi i, supranumerarii, tj. takkh, kto!rzy 

'weszli do kapituly ponad liczbE; juz istniejqcych kanonik6w, 

i ktorzy majCi takie prawa i przywileje, Jakie przysh,lgujq ka
l!onikom aktualnym. Honorowi kanonicy nie majq officjum, ani 
glosu na zebraniach kapitulnych, lecz tylko tytul, miejsce 
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w stalach i oznaki na szatach. Mocq prawa partykularnego mo
gq oni nabye pewne przywtleje w kapitule. Kanonikami hono
rowymi mogq bye mianowani kaplani nawet z obcej diecezji, 
jednak tylko w trzeciej cz~sci og61nej liczby kanonik6w (c. 393, 
:::94, 406). 

Z reguly kaida kanonia polqczona jest z prebendq i bez 
osobnego pozwolenia Stolicy Apost. nie mozna tworzye kano
nii bez prebendy. 

Two r zen i e, z m ian a z n i e s i e n i e k a-
pit u I Y z a s t r z e Z 0 n e Sq Stolicy Apost., ona rowniez 
eryguje i nadaje w nich godnosci; biskup moze przywr6cie je
dynie dawniej jUz istniejqce (c. 92, 394 § 2). 

God 1"1 0 sci kapitulne n a d a j eSt 0 1 ic a A pO's t., 
inne za s k a non i e i ben e f i c jab i sku p, kt6-
ry mianuje r6wniez kanonik6w honorowych (c. 396, 403, 
406, 1435). Przed prowizjq biskup ma zasi~gnqc zdania kapi
tuly katediralnej, lub kolegi'aty, stosownie do tego, czy idzie 
o obsadzenie kanonii w katedrze, czy w kolegiacie. Conc. Cod. 
1925. Wzbroniona jest tzw. opcja, optio, tj. posuwanie si~ z niz
.;o7ej kanonii na wyZSZq. (Com. Cod. 16 Oct. 1919, c. 396 § 2). 
Kanonie nalezy nadawae k'aplanom, odznaczajqcym si~ naukq 
i swi~tosciq zycia, przy r6wnych kwalifikacjach zas nalezy da
wac pierwszenstwo doktorom teologii lub prawa kanonicznego, 
zwlaszcza gdy idzie 0 mianowanie kanonik6w teologa i peni
tencjaliusza alba dygnitarzy (c. 396 § 3, 399, 404). Gdy idzie 
{) n1.ianClwanie kanonika teologa, pierwszenstwo przed innymi, 
nawet przed doktorem teologii rna ten, kto posiada doktorat 
lub licencjat z Pisma sw. Datar. 1930. Prawa partyku}arne, nie
kiedy takze konkordato:we, dokladnie okreslajq warunki, wy
magane do uzyskania kanonii. 

P raw a i 0 bow i q z k i, jakie rna kapituia, doty
czq, jednesamej kapituly, jako kolegium, a posrednio tylko jej 
c71onk6w, inne natomiast odnoszq si~ wprost do poszczeg61-
r:YCh czlonk6vil Kapitula, jako osoba moraIna, rna takie prawa 
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"1 obowiqzki, jakie przyslugujq osobom moralnym w og61nosci, 
moze przeto samodzielnie zalatwiae swe sprawy, zaTzqdzac 

majq:tkiem, miee swojq piecz~e. 
Kazda kapitula uchwala swoje s tat u -t v, ktore za-' 

twierdza biskup. Okreslajq one dokladnie mi~zy innymi tak
ze porzqdek, w Jakim kanonicy winni spelniae czynnosci litur
giczne (c. 410, 416). W form~ statutu mogq bye ujE:te zwycza-

i praktyki istniejqce, 
stosownie do statut6w odbywa kapitula swoje P 0 s i e

d zen i a tak w sprawach kosciola jak i kapituly. Zebrania 
te Sq zwyczajne i nadzwyczajne. Pierwsze Ddbywajq si~ w sta
~ych, z gory wyznaczonych terminach; na drugie gromadzq si~ 
kanonicy dla zalatwienia naglych, waznych spraw. 

Kapitula obowictzana j-est do odprawiania w s P 6 1 n e
o 0 nab 0 zen is twa w ch6rze, a mianowicie do odma
~Jiania pacierzy kall1.onicznych i do Dbecnosci na odprawianej 
przez jednego z ksi~zy kanonik6w uroczystej Mszy sw., zwa
nej. konwentualnq:. Msza sw. rna bye aplikowana za dobrodzie
j6w kosciola w og6Ie, a nie tylko za tych, kt6rzy uposazyli da
nq kapitul~ lub kosci61 katedralny, c. 417, Benedykt XIV, Cum 
semper. 1749. Wszyscy kanonicy, kt6rzy majq beneficjum tzw. 
ch6rowe. winni uezestniezye w eh6rze, jesli StDlica Apost. lub 
prawa fundacyjne inaczej nie postanawiajq (c. 413, 414). Bre
wiarz nalezy odmawiae w kosciele katedralnym (lub w kole
giackim) a nie w innym, i w chorze tj. w miejscu na ten eel 
Vi kosciele przeznaczonym. Kanonicy nie tylko majq bye obecni 
w ch6rze. lecz winni takze brrae czynny udzial w modlach, 
w przeciwnym bowiem razie nie czyniq zadose swaim obowiq-
zkom. Jesli wszyscy kanonicy majq codziennie bye obecni 
w ch6rze, nie mogq si~ nawzajem z'astE:pDWac, nikt bowiem nie 
moze bye w ch6rze w charakterze dw6ch os6b. 0 He natomiast 
kanonicy kolejno Sq obowiqzani do choru, w6wczas ten ka
;nonik, kt6ry w danym czasie me jest obowiqzany do ch6ru, 
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maze w poszczeg61nych wypadkach .1' z . . ~ . wazneJ przyczyny za-
stqpie nieobecnego. 

Kapitula, jest pod m i 0 t e m p raw m a j q t k o
w y c h. Zr6d1em, Z kt6rego kapHula czerpie dochodv mo
gq b!e ,d~,bra stolowe, mensa communis, pensja rz~dowa. 
Druglm zr6dlem·dochodu Sq tzw. d Y s try b u c j e c h o
r .0 wed z i e nne, distributiones quotidianae, kt6re kano
mcy otrzymujq za kazdq obecnose w ch6rze z osobnego fundu
szu, kt6ry winien istniee dla tego celu przy kazdym kosciele 
kate~r~l~ym. ~ ezeli takiego funduszu nie ma, winien biskup 
oddzlehc ~ ogolnych dochod6w trzeciq cz~se i przeznaczye na 
d!s.trybuc]e, albo tez naznaczye na nieobecnych grzywny pie"" 
m~z.ne (c: 395., Cong: Concil. 10 Julii 1925). Wysokose dystrry
bUC]l maze byc podz}elona na rozmaite klasy stosownie do uro
czystosci dnia i jakosci oficjum. Opr6cz dystrybucyj dziennvch 
istniejq niekiedy jeszcze tzw. dystrybucje interpraesentes, ~:ty
Dqce, zwy.kle ~ jakiegos nadzwyczajnego tytulu np. fundacyj. 
z ktorym1 ZWlqZane Sq pewne ci~zary np. odprawianie nabo
ienstw w rocznic~ smierci fundatora kosciola, uczestnictwo 
v~ procesji, .w pogrzebach. Pobierajq je tylko ci, kt6'rzy faktycz
me ucze.stmczq w nabozeftstwach. Dystrybucje, utracone z po
wodu mecbecnosci (fallentiae), przypadajq reszcie obecnych. 
ora.: tY:n' kt6r~ch prawo uwaza za obecnych mOCq fikcji indnl
tarn; Cl ostatm jednak nie uczestniczq w dystrybucjach inter 
praesentes (S. C. C. 15 I 1921. A. A. S. 13, 198). Poniewaz pra
wodawcaczyni dystrybucje zaleznymi od obecnosci kanonika 
w c.harz.e, prz.eto o~ecnose ta jest prawnym tytulem do pobie
ram a dcchcdow, meobecny wi~c nie majqc tytulu, nie moze 
ich p:a:vnie ot.rzy~ae, ani tez inni kanonicy nie mogq ich bqdz 
wyrazme, bqdz mlllczqco nieobecnym darowae (c. 394). W nie
ktorych. scisle okreslonych wypadkach, mogq nieobecni w ch6-
rze. m,ocq fikcji prawnej korzystae z dystrybucyj tak, jakoby 
byh ooecnymi. 

Pobierajq mimo nieobecnosci dochody z prebendy i dystry-
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bucje dziennie: jubilaci, tj. ci, ktorzy w danym .lub inny~ ko
:';ciele spelnili obowiqzki ch6rowe prrzez lat 40 (m~ul~ tab d~
je tylko Stol. Apost.); kanonik teo log, v: tych ,dmacn, w kto
rych spelnia swe czynnosci; kanonik pemtenc]an1,lsz, gdy w cza-

sie ch6ru spowiada itp. . .. 
Dla kontroli, ktory z obowiqzanych do charu uczY~ll zadosc 

tej powinnosci , wybiera Kazda kapitula jedne~o .lub k~lku ~en
zor6w, cenzores sen pundatores) ktorzy zaplSuJq kazd

q 
Illeo

becnosc na wsp61nym nabozeftstwie (c. 395 § 4). 
W stosunku do biskupa kapitula jest jego r ad q p r z y

b a c z n q, senatem, ktoremu biskup jest obowiqzany dae ni~
ktore sprawy pod rbzwag~. uchwaly kapituly nie~iedy wiqz

q 

biskupa, niekiedy znoWU majq tylko charakter rady: . 
Biskup ma pytae kapitul~ 0 r a d~: p~zy m:anowaIll~ 

kanonikow katedralnych (c. 403, 406); egzammatorow prosy
nodalnych, proboszczow-konsultorow, s~dziow prosyno.dalnych 
(c. 386, 1574); musi 0 t r z y mac z god ~ kapltuly na 
sprzedaz majqtku koscielnego w wartosci mi~dzy 1000 a 30.0~0 
frank6w (c. 1532); na lokacj~ funduszow koscielnych w p~Wy~
szej wysokosci na czas ponad 9 lat (c. 15:=1:; do przywrocenla' 

dawniej istniejqcych przy kapitule godnoscl (c. 394). , 
Kanonicy winni zast~powae biskupa w wykonywarrm czyn

no SCI liturgicznych w uroczyste swi~ta, przyjmowae go, gdy 
wchodzi do kosciola, asystowae mu w czasie nabozenstwa, gdy 
zas zachoruje, udzielie mu ostatnich sakramentow (c. 397, 412, 

Congr'. Concil. 9 febr. 1924). . 
W kosciele katedralnym lub kolegiacie moze byc utworz~-

na parafia. Moze bye ona zlqczona z kapitulq i ~ov:czas ~apl: 
tula jest proboszczEm habitualnym - a czynnoSCl paraflaln'~ 
spelnia przedsta.wiciel kapituly, jako wikariusz - aktualny; -
alba oficjum proboszczowskie jest polqczone z prebend

q 
kano

Dickq tak, ze kazdy kan.onik, ktory jq zajmuje jest tym sa~ym 
probosz

czem
, alba oba oficja, kapitulne i proboszczowskle Sq 

~d siebie niezalezne, tylko kosci61 jest wsp6lny. 
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J ezeli k 0 sci 6 1 kat e d r a 1 n y lub kolegiacki jest 
r6wnoczesnie p 'a r a f i a 1 n y m, wzajemne stosunki mi~
dzy kapitulq a proboszczem reguIujq si~ w ten spos6b, ze pro
boszcz ofiarowuje Msz~ sw. za parafi.an, glosi slowo Boze, uczy 
]ud, prowadzi ksi~gi parafialne, spelnia funkcje pasterskie i od
prawia pogrzeby, zbiera shladki nacele parafii i nimi zarzq
cza, kapitula zas rna staranie 0 Przenajsw. Sakrament, czuwa, 
by w kosciele byly zachowane przepisy liturgiczne, zarzqdza 
majqtkiem kosciola i pobocznymi legatami i pomaga, 0 ile to 
jest mozliwe, proboszczowi w duszpasterstwie (c. 415). Poza 
tymi normami maze stosunek ten bye uregulawany osobnymi 
zarzqdzeniami Stolicy Apost. lub wzajemnq umowq. 

Dygnitane i kanonicy zyskujq, po kanonicznym obj~ciu po
sady, przywileje i odznaki, wlasciwe danej kapitule, a wi~c 
:J:awk~ w ch6rze, prawo do pobierania dochod6w z prebendy 
i dystrybucyj, gios na posiedzeniach (c. 405, 411 § 3). 0 b o
w i q zan i Sq do r e z y den c j i, przyslugujq im atoli 
trzymiesi~czne wakacje, w czasie kt6rych tracq jednak dystry
bucje dzienne. Rezydencja nie polega na tym, ze kanonicy Sq 
w danej miejscowosci, lecz ze biorq osobiscie udzial w ch6:rze 
(Cong. Consil. 1924). 

Kanonicy mogq uzywae odznak zewn~trznych swego dosto
jeftstwa; w szatach przepisanych winni jawic si~ w ch6rze, 
w przeciwnym bowiem razie nalezy ich uwazac za nieobecnych. 
Odr~bnych szat Z odznakami uzywac mogq tylko w swoim ko
sciele i ,Xl obr~bie diecezji, poza diecezjq zas tylko w6wczas, 
gdy towarzyszq biskupowi lub zast~pujq biskupa lub kapitu-
1~ (c. 407, 409). 

Przy kazdej katedrze winien bye zamianowany k a n o
n i k teo log, a gdzie to jest mozliwe, F6wniez kanonik 
1\ e nit e n c jar ius z. Oficja te mogq bye ustanowio
ne i przy kolegiatach (c. 398). Kanonik-teolog rna wykladac 
\\1 kosciele Pismo sw., lecz biskup moze mu zlecic nauczanie 
takZe innych dzia16w nauki katolickiej; zamiast wyklad6w 
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, . 1 . rowadzie Jekcje w seminarium kleryk6w w Koscle e moze P , 
. t· Kanonik teolog jest wolny od choru, cho-lub na umwersy eCIe. .. . 

ClaZ wyklada w s.eminarium rni~dzydiecezjalnym 1 me w tel 
. . sci gdzie jest dana kapitula (Cong.· Conc. 1921. c. 

rtneJscowo , , . tali-:!: ich li-
400). Co siE; tyczy ilosci wykladow, to zwyczaJ us 
czbe od czas6w Benedykta XIII (syn. Rom. 17.25) .na 40 1'0-

cznie. Penitencjariusz powinien sluchac spowledzl w ozna
czonych godzinach; rna on wladz~ plynqcq z samego urz~u, 
ordinarium, moze rozgrzeszae od grzech6w i cenzur zastrz~ 
zonvch biskupowi. 

v • 

62. KONSULTOROWIE DIECEZJALNI 

W tych diecezjach, w kt6<rych nie ustano,,:i~no j~szcze ka

pituly, albo jej nie przywrocono, jesl~ dawm~] lstmala,. :i:= 
. biskup tzw. k 0 n suI tor 0 w dIe c e z J 

nu]e .. ed kapla-
nyc h w liczbie przynajmnie] 4 lub 6" z poml. zy . 

. ,. b·' . Ibo w jego okollcv 
n6w mieszkajqcych w mleSCle IskUPlID a , v 

Urzpdowanie ich trwa trzy lata, po ktorych 
(c. 423, 424, 425). '"' 
uplywie mO'ze biskup ponownie powolac ty~h ~amych do, pel= 
nienia obowiqzkow. Jesli w ciqgu trzechlecla Jeden z kons~l 
•. ' Ull1rze lub ustqpi, biskup naznacza nowego po zasul-
lorow,· ... k suI 
5ni~ciu zdania reszty pozostalych. (c. 426). KoleglUm ~n -
tor6w z a s t ~ P u j e k a pit u l~, przys~uguJq ~u 
przeto wszeLlzie prawa, oraz ciqzq na nim wszystkl~ O~OWHj,-

jakie kanony wkladajq na kapitul~, stosunek te~ blSkupa 
:i, niego jest taki sam, jak do kapituly kat:d.ralne] (c. 427). 

W k l' a . a c h m i s y j nyc h wmlen prefe~t luh 
] I . ynaJmmeJ 

wikary apostolski utworzyc r a d~, z o~onq prz .. 
z trzech ~tarszych misjonarzy, ktorych zdama rna w sprawach 

wazniejsz:ych zasiE;gae (c. 302, 457). 
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63. WIKARIUSZ KAPITULNY 

Wplyw kapituly katedralnej na zarzqd diecezjq nabiera 
szczegolniejszego znaczenia w chwili., gdy zajdq tego rodzaju 
przeszkody, iz biskup nie moze prawidlowo sprawowae rzqd6w, 
lub tez gdy stolica biskupia osierocieje, w obu bowiem wy.:. 
padkach kierownictwo diecezjq przechodzi na kapitul~, kt6ra 
sprawuje je przez wybranego przez siebie wikariusza kapitul
nego. 

Gdy rozwin~J:y sj~ kapituJ:y katedralne, rZqdy w czasie 
wakansu przeszly na nie, z wyjqtkiem wypadk6w zastrzezo
nych biskupowi. Tak postanawia prawo dekretal6w (c. 14. De 
M. et O. I 33; c. 2 Ne sede III 9). Niekiedy papiez naznacza 
wizytator6w (c. 4. De supplen. I 8 in VI) . Sob6r trydencki 
SS. XXIV c. 16. de ref. postanoWil, zekapitula winna wybrac 
w ciqgu 'osmiu clni wikariusza, na ktorego wylqcznie prze
chodzi wladza rZqdow w diecezji. 

Niekiedy si~' zda'I'za, ze prawowity biskup natrafia na ta
kie p r z e s z k 0 d y w z a r z q d z i e diecezjq, ze fa
ktycznie rzqd6w sprawowae nie moze (sedes impedita). Powo
dem takiego stanu, moze bye uwi~zienie 1ub wywiezienie bi
skupa, moze tez .bye niezdolnose, plynqca ze stalej choroby. 
J ezeli biskup znajdzie si~ w takich warunkach, np. z powo
du uwi~zienia lub wygnania, ze nawet listownie nie moze si~ 
[Jorozumiewae z diecezjq, rZqdy sprawuje mianowany przez 
rjego wikariusz generalny, lub jakikolwiek kaplan, kt6remu 
kierownictwo zlecil. Aby normalny bieg Tzqdow nie doznal 
przeszkody, moze biskup przed opuszczeniem diecezji dele
gowae do zast~pstwa kilku kaplan6w, kto'rzy kolejno po so
bie w rzqdach mogq nast~powae na wypadek, gdyby kt6rys 
l nkh nie mogi rZqdzie. Skorobiskup nie wydal takiego za
::rzqdzenia; wybiera kapitula wikariusza, ktory obejmuje rZq
dy z wladzq wikariusza kapitulnego, 0 czym wybrany zawia
damia Stolic~ Apost. (c. 429). 
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Stolica biskupia zostaje 0 p r 6 z n ion a (sedes vacans), 
~;dy biskllp umrze, zrzeknie si~ za zgodq papieza swej godno
~ci, zostanie przeniesiony lub pozbawiony wladzy. J ezeli bi
skup zostanie przeniesiony na innq posad~, wtedy od chwili 
zawiadomienia 0 nominacji az do koniecznego obj~cia zarzqdu 
'v nowej diecezji, co nastqpie winno w ciqgu czterech mie-' 
::,i~cy) rzqdzi swojq dawniejszq w charakterze vlikariusza ka
l::,itulnego, ma honorowe przywileje biskup6w rezydencjonal
r:ych i pobiera w dalszym ciqgu wszystkie dochody. Miano
wany r:;oprzednio przez niego wikariusz generalny traci cal
kowicie wladzE: (c. 194, 334, 430). 

Z chwilq osierocenia stolicy biskupiej, 0 He Stolica Apost. 
inaczej nie postanowila, p r z e c hod z q r z q d y n a 
k a pit u 1 ~ katedralnq, kt6ra doni6s1szy Kurii rzymskiej 
" smierci biskupa, rna w ciqgu osmiu dni w y bra e w i
k a r ius z a k a pit u 1 neg 0 i w rHzie potrzeby usta
nowie jednego lub kilkuekonomow do zarzqdu majqtkiem. 
Jesli w cznaczonym terminie nie dokona ona wyboru wika
rego, w6wczas naznacza go metropolita, lub tez, jezelicho
dzi 0 kapitul~ metropolitalnq, najstarszy w prowincji sufra
gan (c. 432). Wikariuszem moze tez bye wybrany kaplan z po
za grona kapituly, chociaz wskazanq jest rzeczq, by byl jej 
czlonkiem. Wikariusz kapitulny donosi zaraz Stolky Apost. 
G swoim wyborze. 

Na wikarego kapitulnego przechodzi j u r y s d y k c j a, 
kt6ra przysluguje biskupowi iure ordinario oraz stale upo
waznieniaStolicy Apostolskiej (facultates habituales). Kani
tula wybierajqc wikarego, nie moze zastrzegac sobie zadny.cn 
praw, ani ograniczae jego wladzy co do rozciqglosci lub cza
su, nie moze tez cofnqc wyboru ani wikarego USUllqC. Wika
riusz juz z postanowienia prawa otrzymuje jurysdykcj~ bez
posrednio po zlO'zeniu wyznania wiary, nie Jest przeto po
trzebne zadne zatwierdzenie wyboru (c. 435, 437, 438). Jest 
on ordyna'Tiuszem, wladza jego jest ogranicZOhq tylko w wy-



240 

laznie w prawie virymienionych wypadkach; nie wolno mu 
dokonywac takich czynno,sci, z ktorych moglaby wyniknqc 
szkoda dla diecezji lub praw biskupich. Jest obowiqzany do 
rezydencji (c. 435, 440). 

Wedhtg prawa pospolitego nie moze zwolac synodu (c. 
357); ani usunqc promotora kanclerza i notariuszy kurii, chyba 
za zgodq kapituly (c. 373); i obroncy w~zla (c. 1590); 
ani zmieniac parafij amovibiles na inamovibiles (c. 454); ani 
zakladac zgromadzen zakonnych i stowarzyszel'l Ireligijnych 
(c. 492, 686); ani mianowac kanonikow honorowych (c. 406); 

Wikariusz t r a c i w 1 adz~, gdy nowy biskup obej
muje rZqdy w diecezji. Usun:i~cie go zastrzezone jest Stolicy 
Apost. Wikariusz moze z r z e c s i ~ swej wladzy, co ma 
podac tylko do wiadomosci kapituly, bo do prawomocnosci 
tego aktu nie jest wymagana jej zgoda. Po ustqpieniu wika
riusza przyst~puje kapitula do wyboru innego (c. 443). 

64. DZIEKANI 

Terytorium kazdej diecezji dzieli si~ na wi~ksze, zlozone 
z kilku parafij okrEilgi, zwane d z i e k a nat ami, na czele kt&
rych stojq d z i e k ani, mianowani, i usuwani dowolnie 
przez biskupa. Dziekanami zostajq mianowani, 0 ile to tylko 
mozliwe, proboszczowie (c. 217, 446). 

Osrodkiem chrzescijalistwa w pierwszych wiekach byly wi~-
1.sze miasta. Z miast przechodzilo ono do okolicznych wsi, 
w . ktorych r6wniez dokonuj e si~ organizacj a zycia koscielne:
go. Powstajq i tu ecclesiae baptismales. Staraniem zwierzchni
kow tych ko.scio.low rozszerza si~ chrzescijanstwo w sqsie
dnich miejscowosciach. W ten sposob obok kosciolow wiej
skkh pi:erwotnych powstawally irn:lJe filiallJ1le, ktori€ zlOlstawaly 
w pewnej zaleinosci· ad macierzystych i wskutek tego kapla
ni pierwotnych koscio16w, archipresbyteri rnrales" otrzyma-
11 pewn~ wyzszosc nad duszpasterzami koscio16w filialnych, 

-2;41 

Okr~g ten, w kt6rym archipTesbiterzy mieli przelozenstwo; 

zwal 5i~ archipresbyteratus, christiamtas, decania. 
Podw6jne jest z r 6 d low 1 adz y dziekana. Prawo 

powszechne i partykuJarne, synodalne i bislmpie, oraz dele~ 
gacja biskupa, dana do poszczeg61nych spraw. Z postanowie
nia prawa pcwszechnego dziekanat nie jest beneficjum, lecz 
oficjum 0 doSe szczuplym zakresie dzialania, dziekan bowiem 
nie ma jurysdykcji, lecz g16wnie nadzor nad wykonaniem ka
nonow koscielnych w swym okr~gu (co 447). Moc,,! osobnej 
delegacji moze biskup wyposazyc go w szerszq. wladze;, np. 
mianowac go audytorem dla. przygotovv ania aktow s~do-: 
wych w dziekanacie; dac pelnomocnictwo do udzielania po
zwolen na alienacj~ mienia koscielnego, gdy idzie 0 mniejsz1\ 
kwot~ i w granicach prawa; naznaczyc go wizytatorem wszyst

;:ich szkol w obwodzie itp. 
o bow i ~ z k i e m d z i e k a n a jest czuwac, by wszys

cy duchowni zyli wedlug prawa kanonicznego; by spelniali 
pilnie swoje obowi~zki; przestrzegali rezydencji; glosili slowo 
Boze, katechizowali dzieci, asystowali chorym; spelniali zarzi'!
dzenia biskupa, wydane w czasie wizytacji kanonicznej itp. 

By mogi zadoscuczyni.c swoim obowi~zkom, odbywac musl 

dziekan w i z Y t a c j ~ paszczeg6lnych par a f i j, z kto
rych stanu zdG.je przynajmniej raz na rok spraw~ swemu bi
skupowi i jako znawca stosunk6w miejscowych podaje mu sro

dki do zaradzenia istniejqcemu juz, czy dopiero wkradaj~cemu 
5ie; ziu (c. 447, Za jego posrednictwem oglasza biskup pa

pieskie i swoje rozpor;ll:ldzenia, px:zez niego tez wplywaji'! pro
sby i sprawozdania kaplan6w dziekanatu. Syn. plen. Dziekan$. 
powinni bezzwlocznie powLadom1c biskupa 0 wazniejszych wy

padkach w dziekanacie. 
.Dziekan jestz urrz~du czlonkiem synodu (c. 358). Nalezy 

mu si~ pierwszenstwo przed innymi kaplan ami dziekanatu (c. 

Pramo Kan. -- 16 



450); otrzymuje stalq wladz~ do rozgrzeszenia od rezerwat6w 
biskupich (c. 899); w wypadkach niecierpiqcych zwloki udzie-
1a pozwolenia do rozpocz~cia krok6w sqdowych w sprawach 
majqtk6w koscielnych (c. 1526). 

65. PROBOSZCZOWIE 

J edynym duszpasterzem w diecezji w pierwszych wiekach 
byl biskup. W jego kosciele zbierali si~ wiemi nawet z dalszych 
okolie; kiedy indziej znowu wysylal on do nich kapIan6w dla 
poslug duchownych. Gdy liczba wiernych wZII'osIa, budowano 
w okolicznych wsiach koscioly, przy kt6rych osiedlali si~ ka
plani, jako dUi'3Zpasterze i tam spelniali stale czynnosci litur
giczne i pos1ugi duchowne dla wiernych. Duchowni przy ta
kich kosciolach tworzyli osobnq korporacj~ z archipresbiterem 
na czele. Koscioly te, w odr6znieniu od mi€jskich zwano: pa
I'ochia., dioeceses, ecdesia dioecesana, I'usticana, par~chitana. 

;J kaplan6w przy tych kosciolach: presbyteri parochitani, dtoe
cesani, plebani. Ohok tych kosciol6w powstawaly w przysi61-
l:ach i przy dworach koscioly zwane: oratoria, basilicae, mal"
tyria, capellae, tituli. Byli tez przy nieh duchowni. Pierwsze 
zwaly si~ tituli maiores, ecclesiae baptism ales, drugie zas tituli 
minores. Duszpasterzy tych koscio16w, jako mieszkajqcych 
w okolicy miasta biskupiego,Ziwanej po grecku paroikos, na
zywano paroch dla odr6znienia od kap1anoiW miejskkh. 
Terytorium, na ktorym spelniali dusZlpasterstwo, nazywano 
parafiq. W w. XII parafie majq jui iSltale g1'anice. 

Pro b 0 s Z c z jest to k ,a p I anI u h 0 sob a 
In 0 r a 1 n a, k tor e j pow i e <r Z 0 n az 0 S La 1 a p a": 
1"a f i a j a k 0 t Y t ti l, pol q C z 0 n y z d u .s z p a
s t e r s t w e m, k tore s pel n i a c map '0 d w 1 a
d Z q 0 r d yn a r i u. s z a (c. 451). Z proboszczamisq z1'o
wnani co do pj'aw i obowiqzkowduszpasterze w krajach mi· 
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syjnych oraz wikarzy parafialni, jesli otrzymali pelni~ wiadZy 
pasterskiej. 

Parafiq nazywamy grup~ wiernych w granicach jakiegos 
terytorium, albo tez niezaleznie od terytorium, z'wlasnym ko
sciolem, nad ktorymi kaplan alba osoba moralna spelnia dusz
Faster:stwo z moey prawa. Parafie mogq bye terytorialne alba 
personalne, alba jednoczesnie terytorialne i personalne. Do 
istoty parafii terytorialnej nalezy: 1) terytorium w obr~bie die
cezji, w granicach scisle 'Okreslonych, 2) kosciol, w ktorym Sq 
odprawiane czynnosci liturgiczne, a wierni spe1niajq obowiq
zki religijne, 3) rektor, kt6ry tam sprawuje duszpasterstwo. 

Sarno stanowisko proboszcza nie daje mu jurysdykcji in 
foro externo. Urz~dem jego jest oficjum d u s z pas t e r-

k i e. J akkolwiek spelnia swe obowiqzki pod zwierzchni
ctwem biskupa, nie jest jednak jego delegatem, 1 e c z d z i a
i a w I a s n q pow d g q, po testate propria et ordinaria, 
dlatego tez biskup nie moze pro,boszcza, prawnie ustanowio
nego, pozbawic w1adzy duszpasteTskiej bez waznych powodow. 

Z tego takZe tytulu moze on 'nawet wyjqC spod jurysdykcji 
proboszcza rozmaite instytucje i zaklady (c. 464), Proboszcz nie 
rna jurysdykcji in foro externo, nie moze np. praw wydawac, 
przysluguje mu jednak jurysdykcja do spowiadania, oraz tzw. 
potesta.s oeconomica, na podstawie ktorej moze wydawac swo
im parafianom nakazy i zakazy (c. 1020). 

Za paT a f ian u w a z a c n ale z y wszystkieh, 
ktorzy w 'Obr~bie parafii majq stale lub tymczasowe zamiesz
kani-e. 

Poniewaz z tytu1u, ze jakis kosci61 jest parafialnym, wy
plywajq ::lkreslone prawa i obowiqzki tak dla duszpasterza, jak 
:i dla wiernych, dlatego tez w razie wqtpliwosci trzeba stwier
dzic, czy kosci61 rna rzeczywiscie wszystkie cechy, ktore nada
jq mu charaktEr koscio1:a paraiialnego, a tym samym robiq · 
wiernych parafianami. Takim pewnym dowodem jest np. au
tentyczny dokument, ktory stwierdza, ze kosd6! zosta1 za]ozo-



ny jako parafialny; inne dowody mozna cZlerpac z przypusz
('zen i poszlak, np. z tego, ze kosciol ma chrzcielnic~, ze osiadly 
przy nim duszpasterz posjada prawo grzebania, asystuje przy 
zawieraniu malzenstw, ofiaruje Msze sw. za Iud itp. 

J esli zajdzie wqtpliy.rosc do ktorej parafii nalezy dom, kto
ry stoi na pograniczu dw6ch paTafii A i B, w takim razie we
diug przyj~tej praktyki, przynaleznose domu ocenia siE; wedlug 
kierunku gl6wnych drzwi, w kt6rym Sq zwr6cone. J esli g16wne 
drzwi domu Sq zwr6cone w kierunku kosciala parafii A, nale .. ; 
zy przyjqe, ze dom ten nalezy do tej paramo Przypuszcza si~ 
bowiem, ze wlasciciel domu tak go postawH, zeby zawsze mial 
wi:dok na swoj kosci61 parafialny. 

Rozrozniamy proboszcz6w habitualnych i aktualnych. PIfO
boszczem h a bit u a 1 n y m jest osoba moraIna, np. zakon, 
kton:'ITu zcstala zwierzona parafia. Proboszcz a k t u a 1 n y 
sj:elnia faktycznie duszpa,sterstwo (c. 452, 457, 471, 1425). 
Istniejq proboszczowie us u w a 1 n i i n i e u s u w a 1 n i ,. 

czyli wzgl~dnie stali, amovibiles et inamovibiles. Jakkolwiek 
proboszcz otrzymuje beneficjum na stale posiadanie, z kanoni
cznych jednak powod6w moze bye usuni~ty. Spomi~dzy usu
walnych :r:rc1::oszczow najmniej staly charakter majq probosz
czowie zakonni, ktOTZY w kazdej chwili, tak z woli biskupa jak 
i swego przelozonego zakonnego, mogq bye przeniesieni, amo-' 
"jbiles ad nutum (c. 454 § 5). Zreguly wszyscy proboB'zczowie 
sq' stalymi, nawet zakonni, nie nadaje si~ bowiem probostwa 
na czas ogrankzony. Ze wzgl~du na terytorialne ograniczenie .. 
wladzy duszpasterskiej pocizieIie jeszcze nalezy proboszcz6w 
na z w i q zan y c h z t e r y tor i u m (locales), ktorzy .. 
wykonujq duszpasterstwo nad wierp.ymi, mieszkajqcymi w po
wierzcnym ich pieczy okrE;gu i na z w i q'Z any c h tylko 
z wier n ym i bez wzgl~duna to, gdzie o~i mieszkajq 
'Soua1el», np. proboszczowie wojskowLZalezrueod tego, czy 

,<J.uszpasterstwoparafialne stale· speJniajq kaplani swieccyczy, 

245 

.zakonnL nOSZq par a fie nazw~ swieckich (S!lIecula;.. 
res) lub z a k 0 n nyc h (regula res) (c. 1425). 

Prawo two r zen i a parafij w diecezji przysluguje bi
skupowi, 0 He jakas erekcja nie jest zastrz'ezona 
I tak bez zgody Stolky Apost. rue moze biskup tworzye w 
samej miejscowosci osobnych parafij dla wiernych innej naL. 
rodowosci ani tez dla pewnych rodzin, podobnie tez jezeli ist
nieje juz taka parafia, nie maze jej bez pozwolenia Stolicy 

"Li;.POBt. zmienic (c. 216 § 4). Rovm.iez organizacja osobnego dusz
]:asterstwa dla wojska wymaga instrukcji Stollcy Apost. (c. 451 
§ 3). 0 He biskup eryguje nowe parafie, winny one bye z re
guly inamovibiles, jesli wyjqtkowe okolicznosci miejscowe nie 
przemawiaj:::); za utworzeniem raczej amovibiles, przy czym wi
nien biskup zasit;:gnqe poprzednio zdania kapituly (c. 454 § 3). 

Prbboszczem moze bye zamianowany 
tylko kaplan, ktory odznacza s:i~ naukq, rOLtropnosciq, gorli
'i;7osciq 0 zbawienie dusz, posiada tez wszystkie cnoty i zalety, 
jakich wymaga prawo partykularne i powszechne, by chwa-
lebnie magI kierowae powierzonq Bobie parafiq 453). 

P raw 0 m ian 0 wan i apr ob 0 s z c z 6 w i prze
rl'owadiania. prowizji kanonicznej nalezy wylqcznie . do 0 r
d y n a r ius z a, 0 ile nie jest zasi::rzezone Stolicy Apost. 

Opr6znionq parafi~ winien ordynariusz nadac temu kapla-
kt6rego uwaza za wi~cej zdatnego do kierowania niq, ba;,. 

<:.zye tedy musi nie tylko na kwalifikacje naukowe, lecz i na 
inne przymioty kandydata i w tym celu winien dokladnie zba
c.ae przebieg calego jego zycia (c. 154, 453). Przed nadaniem 
beneflC'jum duszpasterskiego, duchowny, ubiegajqcy si~ 0 

ma si~ poddae e g z ami now i z przedmiotow teologii. Od 
egzaminu moze ordynariusz uwolnie za zgodq egzamina

torow synodalnych kaplana, 0 ktorego wyksztakeniu 
cznym jest sk1dinqd przekonany. W tych prowincjach kosciel
rych, w kt6rych odbywajq si~ egzaminakonkursowe generalne 
lub specjalne, ma si~ je nadal w tej samej formie zachov;fac, 
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dopoki Stolica Apost. nie wyda now ego zarzqdzenia. Egzamin, 
zlozony przed swi~ceniami, wystarcza do nadania parafii, 0 TIe 
byl zlozony wobec egzaminatorow synodalnych i z tych przed
miotow, jakie Sq przepisane dla egzaminu proboszcz6w (c. 459, 
Com. cod. Interp. 24 listop. 1920). Nie obowiqzuje forma kon
kursu, gdy idzie 0 pierwsze obsadzenie probostwa nowoutwo
rzonego. Korn. 1932. 

Wladz~ duszpasterskq otrzymuje proboszcz w parafii ad 
chwili objE;cia jej w posiadanie, przed tyrn jednak, a przynaj
mniej w samym akcie obj~cia jest obowiqzany zlozyc wyzna
nie w:iary (c. 461,1406, 1443, 2403). 

Prawo kanoniczne wkl:ada na proboszcza bardzo liczne 
0bowi q zki tak w sto5unku do wiernyc 
dla ktorych rna bye przewodnikiem, opiekunem i doradcq 
w sprawach duchowych cz~sto takze w sprawach ziernskich, 
j ak do k 0 sci 0 1 a i do ben e f i c j u m, kt6rych rna 
cycpieczolowitym strozern. Winien on spelniae osobiscie obo
wiqzki, jakie nan prawo wklada, nie czyni wi~c zadose prawu, 
jesli je zleca innym kaplanom, np. wikarius'Zom. Nie rnoze 
przeto przyjrnowac takich obo.wiqzk6w, kt61'e by wytwa1'zaly 
staiy konflikt z jego prac~ duszpaste1'skq. 

Ma tez starae si~ 0 Tozw6j akcji katolickiej w swojej parafii. 
Pius XI, alokucja 1923. Syn. plen. Duchowienstwo parafialne 
rna otoczye opiekq chorych, trzecie zakony, bractwa, sodalicje 
i inne o1'ganizacje pobome. W kazdej parafii powinien bye dom 
katolicki, jako siedziba akcji katoIickiej i stowa1'zyszen para
fi81nych. 

Szereg c z y n nos ·c i parafialnych z a s t r z ega j q ka
rony w y 1: q c z n i e pro b 0 s z c z 0 wi, (c. 4(2): u1'o
czyste udzielanie chrztu; zanoszenie Eucharystii do chorych 
1 udzielanie im sakramentu ostatniego namaszczenia (c. 848, 
(59); gloszenie zapowiedzi do swi~cen kaplanskich i zapowie
dzi rnalzenskich, asystowanie p1'zy zawleraniu malZenstw~ 

j udzielanie nowo.zencom blogos1awienstwa (c. 998, 1000, 1019). 
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Jako duszpa"sterz, powinien poznae swoje owieczki; blqdzq,
cych roztropnie upominae; otaczae ojcowskq milosciq ubogich 
1 opuszczonych; wiernych za'ch~cae i upominae, by cz~sto 

ucz~szczali do swego purafialnego kosciola, by bra!i udzial 
w nabozenstwach i sluchali slowa Bozego; szczeg61niejszq pie
czolowitosciq otoczye chorych, zwlaszcza tych, kt6rym g1'ozi 
niebezpieczenstwo smieI'ci. 

P1'oboszcz jest szafa1'zem sakrament6w i rna starae si~, by 
wie1'ni godnie je przyjmowali (c. 468, 514, 743, 761, 760, 787, 
::'54, 863, 1018, 939); rna jurysdykcj~ ordinariarn do spowiada-,. 
nia (c. 873, 899); glosi slowo boze i naucza(c. 1333, 1344); urzq
dza misje Cc. 1349); przest1'zega przed czytaniem zlych ksiq±ek 
(c. 1405); donosi ordynariuszowi 0 wY'st~pka,ch (c. 1936). W ob
r~bie pa1'afii zaden kaplan nie maze spelniae czynnosci du
chownych bez jego pozwolenia, Ichyba ze wykaze si~ upowaz
nieniem od biskupa lub papieza. 

Jako nauczycielwia1'Y w ob1'~biep1'afii jest tez p1'oboszcz 
kat e c h e t q we w s z y s t k i c h s z k 0 I a c h, jakie 
znajdujq si~ na jego te1'ytorium. Poniewaz nie moze osobisciE" 
podolae wszystkirn tym obowiqzkorn, ordynariusze poruczajq 
cz~sto nauczycielstwo w szkolach osobnym kapbnom, kt6rzy 
mocq wladzy delegowanej spelniajq te czynnosci. Katecheci 
tak szk61 powszechnych jak isrednich Sq w stosunku do pro
boszcza jego pomocnikami w duszpasterstwie. Kazdy tedy pro
boszcz moze odwiedzae szkoly w swoim obwodzie, aby si~ 

przekonac 0 post~pach rnlodziezy w nauce 1'eligii i aby stwie1'
dzie, czy nie zag1'aza jej jakie niebezpieczenstwo pod wzgl~
dem 1'eligijnym i obyczajowym. Jest on bowiem z urz~du swe
go wi z Y tat 0 l' ems z k 61 (c. 4(9). 

Proboszcz jest obowiqzany r e z y dow a e w domu pa
rafialnym blisko kosciola; o1'dyna1'iusz mOZ2 zezwolic na za
miEszkanie w innyrn miejscu z tym jedmik zastTzezeniem, ze

z powodu wi~kszego oddalenia p1'oboszcza od kosciola nie 
ucierpiala sluzba Bo'za (c. 465). Proboszcz moze bye n i e 0 b e-
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en y w swej parafii najwyzej dwa miesiqc$= w roku, bez 
wzglEi<1u na to, czy nieobecnosc bylaby ciqglq, czy przerywa .. 
nq; potrzebne jest zawsze zezwolenie biskupa. Czas, w kt6rym 
proboszcz odprawia rekolekcje, nie wilicza si~ w te dwa miesiq..; 
ceo Jesli niec1:€cnosc proboszcza rna trwac dluzej anizeli ty'"' 
dzien, musi on opr6cz waZnej przyczyny miec takZe pisemne 
:::'czwolenie ordyna1'iusza, a nadto zostawic do pelnienia czyn.,. 
nosci duszpasterskich zast~pc~, 0 kt6rym zawiadamia ordyna-

, riusza. W og61nosci nigdy nie wolno p1'oboszczowi opuszczac 
parafii, nawet na kr6tki czas, bez zlecenia duszpasterstwa 
kiemus kaplanowi. J esli proboszcz nieprawnie nie przestrzega 
rezydencji, traci tym samym dochody z beneficjum (c. 2381; 
2168). Com. 1922, 1923, 1934. 

Po obj~ciu parafii w posiadanie jest proboszcz obowiqzany 
o d pTa wi a eMs z ~ s w. zap a r a f ian we wszyst..,. 
kie niedziele i uroczyste swi.~ta, nawet zniesione, chociazby pa-
1'afia miala bardzo malq dotacj~. Jezeli proboszcz zarzqdza kil
koma parafiami, bqdz to zlqczonymi ze sobq (aeque principa~ 
liter), bqdz dlatego, ze oprocz ,w1asnej zostala mu powie1'zona 
odministracja takze sqsiedniej, obowiqzany jest do ofiarowy
\vania jednej tylko Mszysw. za obie parafie. Skora proboszcz 
rue aplikowal Mszysw. w przepisanym dniu, ma obowiqzek 
tego dopelnic w nast~pne dnie. W swi~to jednak patron6w 
parafii winien oddzielnie aplikowac za kazdq parafi~ (Cong. Con
ciL 1927; C. Rit. 1929), winni tez aplikowac wikariusze, ktorz)' 
majq crld.zielne terytorium i prowadzq duszpasterstwQ nieza
leznie od pa1'afiiduszpasterskiej (tzw. ekspozytury) (C. ConcH 
1923). 0 He moznosci, nalezy odprawiac Msz~ sw. za wiernych 
w kosciele parafialnym, chyba ze wazne okolicznosci wplyn~
{yby na jego zmian~. Proboszcz nieobecny w parafii, moze od
prawiac Msz~ sw. za sWOlch wiernych w tej miejscowosci, gdzie 
&ktualnie przebywa, lub tez moze obowiqzek ten zlecic swe-
mu zast~pcy 466). 

Za niekt6re czynnosci rna proboszcz prawo do p 0 b i e-

ran i a t a k s wedle miejscowych zwyczaj"6w, lub przepi.., 
sow ordynariusza. 

Synod Cz~stochowski art. 32: Duchowienstwo parafialne 
przej~te swi~tosciq i nadprzY1'odzonym charakterem swego 
urzEi.Q.u powhmo spelniac swoje obowiqzki gorliwie, zaznaja
miac si~ z najlepszymi metod ami pracy duszpasterskiej i p1'zy
stosowywac j e do pot1'zeh miejsca i czasu, hladqc g16wny na
dsk na uswiadamianie wiernych w zasadach wiary, na rozw6j 
zycia nadprzyrodzonego parafian, na podtrzymywanie i pogl~
bianie moralnosci w zyciu prywatnym, rodzinnym i spolecznym 
o1'az na ducha apostoilsK1€go. Art. 39: Bez zgody biskupa nie' 
wolno przyjmowac krewnych ani innych os6b swieckich na, 
stale mieszkanie na plebanii, albo w innych do mach przezna
czonych dla duchowienstwa. Krewnym i domownikom pro
boszcza nie wolno pod zadnym pozorem wtrqcac si~ do sp1'aw 
parafii i kosciola ani prowadzic kasy fundusz6w koscielnych. ~ 
Art. 44: Aby praca duszpasterska w wi~kszych parafiach byla 
uzgodniona i wydawala obfitsze owoce, proboszcz b~dzie urZq
d.zal specjalne konferencje i zap1'aszal na nie wszystkich ka ... 
plan6w pracujqcych w parafii zar6wno swieckich jak zakon-

Kazdy proboszcz ma prowadzic k s i ~ g i par a fi ail n e: 
('hrzt6w, bierzmowanych, malzenstw, zmarlych i ksi~g~ 
ius animarum", czyli spisy '1'odzin wiernych. Ksh;gi te nalezy 
prowadzic wedle og61nych p1'aw koscielnych i partykularnych 
przepisow (c. 470, 777, 798, 1103, 1238). W ksi~dze ochrzczo
nych nalezy zanotowac, ze ochrzczony p1'zyjql sakrament bierz
mowania, ze wstqpil w zwiqzek malzenski, albo ze otrzymal 
wyzsze swi~cenia, lub zlozy1 uroczyste sluby zakonne. Szczeg&-

te nalezy umieszczac i w duplikatach metryk (c. 470). Przy 
koncu kazdego roku pleban rna odeslac autentyczny odpis me

do kurii diecezjalnej, z wyjqtkiem anima
. Obok tych ksiqg powinien istniec inwentarz majqtku ko

scielnego oraz ksi~ga fundacyj i stypendi6w mszalnych. Kazda 
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parafia ma miec swojq piecz~c, powinno tez istniec ar,chiwum 
parafialne, do przechowywania ksiqg metrykalnych, list6w bi
skupich i innych dokument6w. 

66. WIKARIUSZE PARAFIALNI 

Zast~LPcq i pomocnikiem proboszcza 
w pelm~niu obowiqzk6w duszpasterskich j est w i k a
t ius z, Prawo pospolite rozre:znia pi~c kategoryj wikariuszy 
parafialnych, a wi~c: L wi!kariusz aktualny w parafiach zlq
cmnycn z osob~ morrunq, 2. ekonomczyli administrator, 3. za
sl~ca w scislym znaczeniu, substitutus, 4. pomocnik, adiutor,. 
5 wsp61pracownik, cooperator. 

1. .T ezeli parafia zlqczona jest w zupelnosci, ple~o iure.; 
Z osobq moralnq, np. z klasztorem, ka,pitulq, w takim razie zo
staje w niej ustanowiony w i k a r ius z a k t u a 1 n y 
dla pelnienia czynnego duszpasterstwa, vicarius curatus .. J eieli 
parafia zl8,czona jest z klasztorem, w6wczas wikariuszem ma 
bye kaplan zakonny (c. 631, 1425). Prezentuje go osoba morai
na ordynariusz.owi, kt6ry mu nadaje kanonicznq instytucj~, 

Do takiego wikarego nalezy wy1:qcznie cale duszpasterstwo,. 
przysluglljq mu tez prawa i przywileje proboszcz6w stosownie 
do przepis6w prawa powszechnego i partykularnego (c. 471) 
Takiega wikariusza nLe maze usunqc dana osoba moralna tylko 
biskup z zachowaniem przepisanej procedury. 

2. W czasie' opr6znienia parafii ustanawia ordynariusz od
powiedmE-go a d m i ill i s t rat 0 r a, vicarium oeconomum;. 
gdy idzie 0 kaplana zakonnego, za zgodq przelozonego zakonu. 
Do czasu zamianowania wikarego administratora, rzqdy w pa-
ram spl'awuje wikary wsp61pracownik, cooperator i to naj
starszy, ]esli ich jest kilku. J esli parafia nie rniala kooperatora, 
naj'blizszy proboszcz o'bejmuje tymczasowy zarzqd, w parafiach 
zas zakonnych przelozony domu. Ktokolwiek objql tymczasowy 
zarzqd parafii, jest o'bowiqzany bezzwl:ocznie zawiadomic 0 
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ordynariusza, Administrator posiada te same prawa i obowiqzki 
w sprawowaniu dU8zpasterstwa, jakie ma proboszcz; nie wolno 
mu jedynie nie takiego uczynic, co mogloby naruszyc prawa 
pI zyszlego proboszcza lub przyniesc szkod~ beneficjum para
fialnemu. Biskup :rna naznaczye administratora nawet w tych 
parafiach, w ktorych proboszczem jest osoba moralna. Congo 
ConcH ::'930. Administrator jest obowiqzany tylko do jednej 
Mszy s\v. za parafian, chociaz ma kilka parafii sobie powierzo
nych. U:::t'EZPujqCY administrator oddaje swemu nastEZpcy wohec 
dziekana lub innego delegata ordynariatu klucz do archiwum, 
inwentarz ksig;zek, dokumentow i innych rzeczy parafialnych, 
a nadtc> ma zdae rachunek z dochod6w i wydatk6w za czas 
administracji (c. 472 - 3). 

3. J ezeli praboszcz wydala siEZ z parafii na czas dluzszy nii 
tydzien winien naznaczyc parafii zast~pcEZ, vicarium substi~u
tum, kt6remu ordynariusz rna udzielic aprobaty. 0 ile zastEZpca 
ten nie ma wladzy do spowiadania w takim razie ordynariusz 
jej udziela. Po uzyskaniu aprobaty od ordynariusza moze on 
waznie 2systowac przy zawieraniu rnalzenstw. Kom. 1922. Je
zeli proboszcz z pow.odu naglej i nieprzewidzian,ej przyczyny 
rna opukie parafiEZ na czas dluzszy nii tydzien, wowczas rna 
naznaczyc na ten okres zast,~pc~ (vicarium suplentern) i 0 tym 
rna zawiadomie ordynariusza. Suplent ma pelni~ wladzy pa
Eoterskiej od chwili naznaczenia go przez proboszcza, ma przeto 
Jurysdykcj~ do s1uchania spowiedzi, chociazby jej przed tyro 
nie pashdal, moze tez asystowac przy zawieraniu malzenstw, 
maze delegowac innych kaplanow, dop6ki ordynariusz 
nie posta,l10wi. Kom. 1922, 1923. 

4. Jezeli proboszcz z powodu starosci, slabosci lub innej ja
kiejs stalej dolegliwosci star siE2 niezdolnym do nalezytego'spel
niania czynnosci pasterskich, ordynariusz rna rnu dac w i k a
l' ego p 0 m ,0 C n i k a, vicarium adiutorem. Stosownie do 
tego, czy proboszcz stal si~ zupelnie, czy tylko cz~sciowo niezdol
nym do pracy, zostaje wikariusz wyznaczony do pomocy w ca-
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lym duszpasterstwie, alba tylko w pewnym jega kierunku. 
;;Iezeli zast~pujeproboszcza we wszystkim, rna prawa i obowiq~ 
zki proboszcz6w, zwyjCj;tkiem obowiqzku odprawiania Mszy 
sw. za r;arafian, kt6ry nadal ciqzy na proboszczu; jezeli pomoe 
fa ogranicza si~ do niektorych tylko czynnosci, wtedy prawa 
jego i abowiqzki akresia pismo ordynariusza (c. 475, 2147). 
. 5. Proboszcz rna otrzymae do 'pomocy jednego lub kilku 
wi k a r ius z y w s p 6 1 P r a cow n i k 6 w, cooperatores, 
jesli sam nie maze zadoseuczynie wszystkim potrzebomducho;.. 
,Nym par",fian juz to dlatego, ze parafia jest zbyt liczna, czy 
rozlegla, juz to dla innych waZnych powod6w, np. poniewaz 
kosci61 jest bardzo nawiedzany, nawet przez obcych, ze wzglEz-

na obraz cudami slynqcy. Kooperator moze bye naznaczony 
cIa calej parafii,albo dla pewnej jej cz~sci. Ma on rezydowac 
w parafii i mieszkae, 0 He jest to mozIiwe, w domu pleban
skim. Z tytulu swego urzQdu, ratione officii, rna on zastQPowac 
rroboszcza i pomagae mu w c:a1ym duszpasterstwie z wyjqtkiem 
aplikaty Mszy sw. za parafian i asystencji przy zawieraniu 
malzel'istw, do czego winien otrzymae osobnq delegacj~ (Com. 

.1927. Congo ConcH. 1942). '. 

Wladza jego jest delegowana ogolnie (ad universitatem cau
sarum). J ezeli przy parafii jest kilku wikariuszy ordynariusz 
maze okreslic, czy wszyscy majq te same prawa i obowiqzki 
(aequales), czy tez jest miE~dzy nimi pewne stopniowanie, np. 
jE'den z, nich jest pierwszy i tym samyl11 zast~pcq proboszcza 
(vice pal'uchus), a inni Sq zwyklymi pomocnikamL 
. Syn. plen. wikariusz jest ohowiqzany pomagae p1'oboszczowi 
w pracy duszpasterskiej i kancelaryjnej wedlug zarzqdzen bi"
skupa i wskazan proboszcza. Wikariuszma otrzymae bezpla
tnie odpowiednie mieszkanie na plebanii lub wikariacie i w mia:" 
1'e moznosci niez;b~dne umeblowanie. 

Koope'rato1'ow m ian u j e 0 r d y n a l' ius z 
przednim porozumieniu siE;! z proboszczem, audita 
476 § 3). 

po po-
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Niekt6re wikar6wki majqcharakter beneficjum, w obr~bie 
bowiem pa1'afii fundowano niekiedy kaplice albo poszczeg61ne 
oltarze w kosciolach i lqczono Z ,nimi osobne uposazenie. Bene
ficjaci tacy majq miano: capeHani, saceUarn, heneficiati, altari-: 
siae, vicarii. Niekiedy kaplani samodzielnie spelniajq poslug~, 
cUChOW:lq w cz~sci terytorium oddzielonej \)Irprawdzie od pa
ram, pozostajqcejjednak z niq w pewnym zwiqzku. Ci. duszpa-, 
sterze iH:zyvvajq si~: expositi perpetui, vicarii residentes (S. C. 
R 7, 12. 1844, ConcH. 2. 6. 1860). Akt f'1lndacyjny zwyczajnie 
0kreSia obowiqzki takich beneficjat6wi o1'zeka, w jakim stopniu 
majq ani pomagac prohoszczowi, sam tez ordynariusz moze im 
poruczye obowiqzki wikarego, zwlaszcza wtedy, gdy benefi
cjum istnieje przy kosciele pa1'afialnym. 

67. REKTORZY KOSCIOLOW 

Rektor jest to kaFlan, ktoremu zostala zlecona opieka nad 
kosciolem, kt6ry nie jest parafialny, ani kapitu~ny, ani tez nie 
jest zlw~zony z domem zakonnym. Od rektora kosciola nalezy 
()dr6zm~ kapelana. Kapelan jest to kaplan, ktory spelnia uslu-

duch·)wne w klasztorach zenskich, lub m~skich laickich, alba 
w kapli·.'ach bractw, zwiqzk6w poboznych, w wi~zienia:ch, szpi
talach. Zakres czynnosci kapelan6w okreslajq statuta danych 
zaklad6w (c. 464, 914, 479 § 2, 529, 698, 1230). 

RektJra mianuje swobodnie ordynariusz, albo tylko go za-· 
twierdza, jesli jakas osoba ma przywilej prezentowania. Jezeli 
jakis kosci61 zlqczony jest z seminarium lub z jakims kole:. 
glum, w tym wypadku przelozony tych zaklad6w jest rekto
r,em ko§~iola(c. 479, 480). Rektor rna prowadzie administracj~ 
:ko;pciola sobie zwierzonego w zal~znosci od biskupa, a nie od 
proboszaa, na kt6rego terytorium polozony jest kosd6l. 

Wkosciele soble powierzonym nie maze rektor spelniac za-. 
dnych czynnosci parafialnych, moze tam jednak odprawiac na
wet uroczyste nabozenstwa i m6wic dlawiernych kazania, byle 
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Die ukiG:cal.rorzqdku parafialnego (c. 482). J"eslikosci61 re
ktorski polozony jest daleko ad kosciola parafialnego i wierni 
wygodnlej mogq tam ucz~szczac, wowczas ordynariusz moze po
lecic rektorowi, by dla wiernych spelnial tam pewne czynnosci 
c.uchowne Bez zezwolenia rektora, przynajmniej domniemane
go, niko'31u nie wolno w kosciele odprawiac Mszy sw., ani 1'oz
<izielac Komunii sw. Jezeli kosciol ma Jakie zobowiqzania, np. 
fundacj~ mszalne, rektor winien czuwac, by w oznaczonym cza
sie byly wypelnione, by nabozefistwa byly odprawiane w ozna
czonydl godzinach; on tez powinien starac si~ 0 potrzehne 
sprz~ty koscielne. Ordynariusz moze go usunqc w kazdym cza
sie (c. 484, 486). 

68. SYNODY 

S Y nod jest to z e bra n i e z w i e r z c h n i k 0 w 
kosci;elny·ch celem wspolnej narady 
]wydania zarzqdzefi w sp.rawach kQ<
sci e 1 nyc h. Any takie zebranie mialo charakter syno
<Iu, mUSl bye zwolane i odprawione wedlug p1'awnych przepi
sow, wedlug ktorych mUSZq byc 1'owniez ogloszone powzi~te' 
na nim postanowienia. ad synodu odroznic nalezy zwyczajne 
zg1'omadzenia osob duchownych, ktore odibywajq si~ cz~stQ< dla 
wspolnego porozumienia si~, by jednoIicie w wazniejszych wy
padkachdzialac; 'Sq to tzw. konferencje (c. 131, 292, 448, 2377). 

Zaleznie od jakosci rep1'ezentowanych na zebraniu jedno
stek terytorialnych rozrozniamy synody powszechne, albo par
tykularr.,e. Gdy na synod gromadzq si~ przedstawiciele calego 
Kosciola, ma wowczas miejsce s y n .0 d pow s z e c h ny,' 
zwany sob 0 rem; jezel~ zas z jakiegos tyl'ko ok1'~gu, sy
nod par t y k u 1 a r n y. Synody ipa1'tykularne stosownie' 
do porzqdku hierarchicznego dzielq si~ na: pat l' i arc h a I
n e, pro win c jon a I n e, d ie c e z j a 1 n e, stosowni~ 

.(10 tego, czy bion't w nich udzial biskupi te1'ytorium podleglego 
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putria1'sze Iub met1'opolicie, czy tez duchowni podwiadni bi-
5kupow~ w diecezji; istniejq jeszcze synody n a l' 0 dow e 
Iub pIe n a r n e, celem uno1'mowania spraw tych prowin
cyj, w ktorych panujq podobne stosunki, np. ,synod cz~st.ocho
v,ski w 1936 r., baltymorski Ame1'yki polnocnej. Bio1'q w nieh 
udzial ;:,]skur:i jEdnej narodowosci, 1ub calego panstwa bez 
wzgl~du na granice prowincyj koscielnych. 

Zwyczaj odp1'awiania synodow si~ga samych poczqtkow 
chrzesciiafistwa, albowiem juz A'Postolowie odbyli synod w Je
ruzalem (1'. 52). Rozstrzygn~li oni na nim spornq jeszcze kwe
sti~, czy .ehrzescijanie Sq obowiqzani do zachowania p1'awa moj
zeszowego. Akta i uchwaly tego synodu przechowaly· Dzieje 
Apostolskie (1'. 15). Biskupi, idqc sladami Apostolow, od czasow 
najdawniejszych slP1'awy wi~kszej wagi wsp61nie 1'ozpatruj'l 
koleg~alnie onkh decydujq. Po ustaniu przesladowafi, gdy 

chrzescijanie swobodnie mogli si~ zg1'omadzac, wchodzq w zy
de synody powszechne, zlozone z p1'zedstawicieli calego Ko
£dola. Ple1'wszych osiem sobo1'ow odbywa si~ na W schodzie. 
Gdy Kosciol wschodni odpadl od jedriosci z Rzymem, wszystkie 
Last~pne sobory odbywajq si~ na Zachodzie i p1'awie na wszyst
kich przewodniczq papieze os.obiscie. 

Sobory powszechne wydajq uchwaly 0 odip1'awianiu syno
dow partykularnych oraz okreslajq material, kto1'Y ma bye 
przedmiotem ieh prac i uchwal. Sykstus V konst. Immensa 
(1588) nakazal, by statuty synodalne p1'owincji poMano przed 
ich ogloszeniem 1'ewizji przez Stolic~ Apost. 

P l' a w 0 Z W 0 1 ani a sob 0 r u powszechnego 
}:' r z y E' 1 u g u jew y 1 q c z n i epa pie Z 0 w i; on tei 
przenosl go na inne miejsce, p1'zewodriiczy ob1'adom, zawiesz3 
i zaiwierdza uchwaly. Zatwierdzenie to jest istotnym wa1'un
kiem waznosci uchwal sobo1'owych (c. 227). 

W soborze bio1'~ udzial z grosem 
s tan J w c z y m: ka1'dynalowie, patriarchowie, prymasi, ar~ 
<:!ybiskupi, biskupi 1'ezydencjailni, opaci i p1'alaci nullius, naj-
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wyzsi przelozeni zakon6w kleryckich wyj~tych, biskupi tytu-' 
larni, oile nie Sq wyraznie wykluczeni. Z glosem doradczym 
mDgq bve powolani teologowie i kanonisci (c. 223). Do wazno':: 
sci soboru nie potrzeba, by wszyscy biskupi byli obecnii wy.;;, 
strircza bowiem, zeby tylu z wezwanych byro ob2cnych, by ra:..' 
zem z papiezem moralnie przedstawiali caly Kosci61. Wezwa.l 
ni winni osobiscie brae udzial w soborze; w razie waznej przesz.;;, 
kody magq siE; zastqpic przez pelnomocnik6w. Jezeli pelnomo
cnikiem jest jeden Z ojc6w soborowych, nie ma on przez to 
podw6jnego glosu na posiedzeniach uroczystych. Na sobor mo .. 
gq tez bye zaproszeni wladcy swieccy. Sob6r trydencki, SS XIII; 
XV, XVII zaprosH protestant6w, a nawet dal im list zelazny\> 
salvum cunductum. Pius IX wezwat protestant6w i schyzmaty
k6w wschodnich, pragnql bowiem przywrocenia jednosci w Ko
fciele Chrystusowym (Arcana, 1868; lam vos· omnes, 1868): 
Oprocz papieza kazdy z czlonk6w ma prawo przedkladania 
wniosk6w, postulata(c. 226). 

Z a k res s p I' a w ~ SObOlll jest hardzo szeroki, obejmu
je bowlem wszystkie rzeczy wiary i obyczaj6w i wszystkie kie.L 
lunki ;:ycia chrzescijanskiego. Sob6r ma wi~c wladz~ we. 
wszystkich sprawach wiary i obyczaj6w, moze rozstrzyga6 
wszystkie kwestie prawne i dogmatyczne, zmieniac i znosic 
prawa, wydane przez papiezy i przez poprzednie sobory, z wy
jqtkiem orzeczen dogmatycznych, dlatego ze one ujawniaj~ 
i okreslajq prawo Boze; nadta moze wykonywac sqdawnictwo. 

Jezeli sam papiez bierze udzial w uroczystym posiedzeniu 
soboru, przewodniczy w glosowaniu i nast~pnie sam oglasza 
wynik gIosowania i dolqcza don sw6j glos, udziela tym samyrrt 
milczqco aprobaty uehwalom. Jezeli papiez nie jest obeeny na 
f>oborz?, zatwierdza uchwaly osobnq bullq, chociazby legaci pa
piescy jl1Z je przyj~IL 

Porz4dek rozpraw okresla alba alba sam 
sob6r. 

Sobor obok papie.za na j w y :lS z y m cia I e rrt 
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u s taw. 0 d a w c: z y m. jurysdykcja jego rozci~'g . 
• " '.. Cl: a Sl~ na 

caly KOSClOI (c. 228). Na soborze me Sq biskupi tylko doradca-
mi papieza, lecz rzeezywistymi prawodawcami z jurysdykcjq 
powszechnq, w takim tez charakterze podpisujq uchwaly so
borowe: egO' definiens subscripsi. Jakkolwiek dwa Sq podmioty 
najwyzszej wladzy w Kosciele: papiez i sob6r, nie istniejq je
dnak oddzielnie, ani nie ma mi~dzy nimi roznicy calkowit.ej, 
duo subiecta non separfata sed distincta, duplex subioctum ina
daequatc distinctum, nie mozna bowiem oddzielac biskupow 
cd papleza, bo razem z papiezem i pod jego przewodnictweIll 
tworzq oni jedno kolegium. Wabec tego uchwaly kolegialne, 
wydane przez biskup6w, wtedy majq znaczenie uchwal sobo
rawych, gdy zostanq wydane w lqcznosci z papiezem. Episkopat 
w oderwaniu od papieza nie rna jurysdykcji w Kosciele, a jako 
pozbawiony wladzy nie maze wydawac praw powszechnych. 
N a tej to zasadzie papiez stoi nad soborem. 

Jezeli w czasie soboru papiez umrze, sob6r ulega tym sa
mym zawieszeniu do chwili, kiedy nO\'lJT papiez nie zezwoli na 
dalsze jego prowadzenie (c. 229) 

S y nod pIe n a r n y mozna odprawic jedynie za 0130-

'bnyw. p 0 Z W ole n i e rn S tOol icy Apost., kt6re ko
nieczne Jest z tego wzgl~du. chodzi 0 rozszerzenie jurys-

1) VI' ci8,.gu wiek6w byJo 20 soborow powszechuych. Uchwaly 
ws,zystk'ch soborow otrzymaly aprobaiEl papieskt't. Osiem pierw
s.zych Sf' borow odprawi'Ono na \V schodzie a nastElpne odbyly siEl 
'lia Zacb·dzie: nicejski I r. 325, pap. Sylwester I; konstantynopoli
ta~s~~ I 381, pap. Damazy; efezki r. 431 p. Leon I; kOILsiant. II 553, 
Wlgllmsz; konstantynop. III, 681, Leon II; nicejski II 787, Ha
dr:an I; konstantynop. IV, 870, Hadrian Lateranenski 1, 1123 
Kalikst H; lateranenski II, 1139, Innocenty II; lateranenski HI, 
11~9, Aleksander III; lateranensk;i IV, 1215, Innocenty III; l;on
SkI 1245, Innocenty IV; lionski II, 1274, Grzegorz X; wiennellski 
1312, , w Konstancji 1418, 42 - 45) Mar0in V; £10-
l'encki Eugeniusz IV; lateranen"lki V, r. 1512 - 1517, Leon X; 
trydenck; 1545 - 1563, PiUB IV Ii watykanski 1870, Pius IX. 
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dykcjibi'ckupow nie tylko poza obr~b wlasnej diecezji lecz na'
wet prowincji. Do jego odprawienia p~iez naznacza swego 
~Egata, ktory synod zwoluje i jemu przewodniczy. B i 0 r q 
w nim u d z i a 1 z glosem stanowczym oprocz legata: metro
polici, biskupi rezydencjalni, administratorzy apostolscy, opaci 
i pralaci nullius, wikarzy i rprefekci apostolscy, wikarzy kapi
tulni, biskupi tytularni, 0 ile wyraznie zostanq zaproszeni (c. 281, 
282). 

S Y 1;. 0 d pro win c jon a 1 n y jest to zebranie bi
skupow iednej prowincji. Zwoluje go metropolita przynajmniej 
('0 20 lai (c. 283) i naznacza mu miejsce po zasi~gni~ciu zdania 
tych, ktorzy don nalezq z glosem stanowczym; 0 ile mozno~ci, 
nalezy synod odprawie w katedrze metropolitalnej. Z ObOWlq
zku u c z est n i c z q w synodzie wszyscy biskupi sufraga
ni calej metroPo.lii, administratorzy apostolscy, opaci i pralaci 
nullius, wikarzy i prefekci apostolscy, wikarzy kapitulni, bi
skupi tjtularni, jesli zostanq zaproszeni za zgodq wi~kszosci 
cbecnych. posiadajqcych stanowczy gIos, z glosem doradczym 
po dw6ch delegatow z kaidej kapituly katedralnej z diecezyj, 
L ktorych ordynariusze biorq udzial w obradach i wyisi prze
lozeni zakonow kleryckich wyjlCitych, rezydujqcy w prowincji. 
Obok tvch uczestnicz1j, w synodzie arcybiskupi, nie majqcy su
iragan6w, opaci i pralaci nullius i biskupi, nie nalezqcy do. za
dnej metropolii. P r zed m i 0 t 0. bra diu c h w a 1 
:<ovnodalnvch obejmuje wskazanie srodk6w do wzmozenia wia
r~, usuni~cia naduzyc, ujednostajnienia karnosci (c. 290). Akh 
j statuty synodu rplenarnego i prowincjonalnego przed oglosze
niem muszq bye odeslane do Stalicy Apost. do rewizji; sami 
zas ojco·wie synodu naznaczajq :::;pos6b ogloszenia uchwal i czas. 
od ktor~go wchodzq w zycie (c. 291). 

Po rozpocz~ciu synodu wszyscy uczestnicy winni zlozye wy
znanie wiary. Metropolita, klt6ry przewodniczy synodowi, nie 
rna jedilak wi~kszej wladzy, niz inni czlonkowie. Eez z,gody 
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biskupuw nie moze metropolita ani przeniesc ani zamknq,c sy
nodu (c. 288). 

Ob05: synod6w majq odbywae si~ przynajmniej co 5 1at 
l e bra n i a b i sku p 6 w pod przewodnictwem metropo
lity (c. 7,92), celem porozumieniasi~ co do jednolitego sposobu 
post~powania w rozmaitych sprawach, tzw. konferencje. Syn. 
plen. Biskupi wszystkich obrzqdk6w zbierac si~ majq corocznie 
na zwyczajnq konferencj~ biskup6w. W razie potrzeby odby
wac Sl~ b~q konferencje nadzwyczajne. Konferencje bisku
pow rZqdzq si~ wlasnymi przepisami a do pewnych spraw mo
gq pow':Jiae komisje, okreslaj.qc ich sklad i zakres dzialania. 

S y nod die c e z j a I n y j est to zeibranie kleru die
cezji pod przewodnictwem biskupa, odprawione wedlug przepi
sow prawnych. Odroznia si~ on od zwyczajnych zgromadzen 
duchoVllenstwa przez to, ze mUSZq bye na nim zachowane for
malnosci, wymagane przez kanony. Zwoluje go biskup rezy
<!encjalny (c. 357, 315, 323, 294, 304). Poniewaz w obrlCiibie die
cezji cala wladza jurysdykcyjna nalezy do biskupa, on przeto 
.:est jedjnym prawodawcq na synodzie, a zgromadzone ducho
wienstwo posiada jedynie charakter ciala doradczego, synod 
bowiem diecezjalny nie wykonuje jurysdyklcji kolegialnie, tak 
jak SOb'1C lub synodprowincji. Jakkolwiek biskup nie jest zwiq-
zany T8dq zebranego kleru, to jednak uwzgl~dnienie glosow 
i wskaz;6wek zgromadzonych wielce mu ulatwi egzekutyw~ 
praw i poniekqd juz z gory zapobiegnie naduzyciom (c. 362, 
Pius VI. Auctorem fidei, 1794, prop. 9 -

Synod nalezy z w 0 1 Y wac przynajmniej r a z na 
].0 I a t i 0 He moznosci do kosciola katedralnego (c. 356). 

Powinni bye wezwani i u c z est n i c z yew nim: wika
riusz generalny, kanonicy katedralni, rektor seminarium klery-

dZeekani parafialni, proboszczowie tego miasta, w kt6-
rym si~ odbywa, delegat kapituly kolegiaty, przynajmniej je
<len probo",zcz z kazdego dziekanatu, wybrany przez ksi~zy kon-
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dekanalnych, jeden przelozony kaZdego zakonu w diecezji. Bi
skup ma prawo powolywania innych jeszcze kaplanow. 

Gl6wnym c e 1 ems y nod u j est u d 0 S k 0 n a-
1 e n i C' d u S z pas t e r s twa, w tym tez kierunku maj 4 
ite wyci:me odpowiednie zarzqdzenia. Nie jest atoli koniecznym, 
by na kazdym synodzie oglaszal biskup nowe prawa, lecz mo
ze tylko odnowie dawniejsze, podae do wiadomosci ustawy pa
rieskie lub synodu prowincjonalnego, wskazae, w jaki spos6b 
majq bye wykonywane ustawy bqdz powszechne bg;dz party
kularne, udzielic instrukcji dla lepszego szafarstwa sakramen
t6w i podac srodki do podniesienia kultu religijnego, oraz do 
ulepszenia kaznodziejstwa i katechizacji. Kodeks prawa w wie
Ju kanonach wskazuje tylko og61ne normy, zostawiajqc swobo
d~ w wykonaniu, a nawet w niekt6rych wypadkach wyraznie 
pozwala ise drogq swojskich zwyczajow i praw narodowych, 
;;:;ostawia bowiem nietkni~te tzw. laudabiles consuetudines et 
leges nationum. Uczestnicy synodu wskazujq szczeg6l:owo te 
zwyczaie, a biskup udziela im swej pozytywnej aprobaty alba 

zmie:lia. 
Statuty synodalne mUSZq si~ zamykac w granicach prawa 

powszechnego, nie mogq przeto orzekac 0 sprawach zastrzezo
nych bqdz Stolky Apost., bqdz synodom prowincjonalnym. 

Prz~d rozpocz~ciem synodu mianuje biskup komisje, kt6-
rych zadaniem jest przygotowanie schemat6w do przyszlych 
statut6w synodalnych, naznacza promotora synodu, sekretarza, 
notariU3za, . mistrza ceremonii. Wszelkie przedlozone sprawy 
rodlegajq swobodnemu roztrzqsaniu przez obecnych na sesjach 
przygotowawczych, kt6re winne odbywac si~ nawet w czasie 
.samego synodu jednak poza kosciolem. Ustawy nalezy ogla
szac na posiedzeniach uroczystych w kosciele (c. 361, Bene
dykt XIV, De synodo, IV c. 1 sq.; III c. 2). 

Jakkolwiek synod nie ma wladzy prawodawczej, to jednak 
2probuJ2 on przedstawionych przez blskupa egzaminator6w r 
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proboszcz6w konsultor6w i s~dzi6w (c. 385). Akta synodalne 
podpisuje sam biskup. Statuty ogloszone zaczynajq zaraz obo
wiqzywac, chyba ze wyraznie podany jest inny termin (c. 385, 
362). ' 

69. POJEiCIE STANU ZAKONNEGO 

Stan zakonny jest to zatwierdzo!Uy 
przez wladz~ koscielnq staly spos6b 
z y c i c. w S pol neg 0, w k tor y m w i ern i 
o p r 6 C z 0 g 6 1 nyc h p r z y k a zan z 0 bow i q z u
j q S i ~ d 0 z a 'c how ani a t a k z era dew a n
gel i c z nyc h p rz e z s 1 u b y p 0 s 1 u s zen s twa, 
{. z y s t 0 sci i u b 6 s twa (c. 487). Stan zakonny w szcze
golniejszy spos6b zobowlqzuje do uZywania srodk6w, kt6re pro
wadzq do osiqgni~cia doskonalosci. 

Do istoty stanu zakonnego nalezy: 
1. S t a 1: 0 s c tak przedmiotowa jak i podmiotowa, a wi~c 

instytucja musi nosic cech~ stalosci i czlonkowie jej, obiera
zycie zakonne, mUSZq zobowiqzac st~ do prowadzenia stale

go sposobu zycia wedIug przyj~tych przepis6w. 
2. Z 1 0 zen i e t r z e c h s 1 u bow, kt6re Sq 

stawq stanu zakonnego czyli powolania czlonk6w zakQnu. 
lqczq si~ z profesjq, a raczej profesji zakonnej dokonuje si~ 

przez zlozenie slub6w. 'P r 0 f e s j a j est top ubI i c z-
e, ujawnione w spos6b przepisany 0 S w i a d c zen i e, 

przez kt6re czlowiek wyraza SWq wol~, ze przez obrany sian 
dqzyc b~zie do doskolIlalosci chrzescijanskiej. Przez to oswiad
czenie oddaje si~ on w zupelnosci zakonowi i za jego po'sredni
dwem Kosciolowi, a nawzajem zakon w imieniu Kosciola 
przyjmuje to oddanie si~. Mi~zy profesjq a slubem zachodzi 
r6znica. Przez sluby przyjmuje czlowiek zobowiqzania bezpo
srednio \:vzgl~em Boga, mocq profesji natomiast oddaje si~ 
t8konowi, a posrednio Bogu. Oba te akty Sq zwykle zlqczone 
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tak, ze gdy sluby Sq lIliewaine, tym samym i profesja nie jest 
wazna. 

3. Z a t w i e r d zen i e w 1 adz y k 0 sci e 1 n e J 
tj. Stolicy Apost. lub biskupa. Stolica Aipost. udziela aprobaty 
stopniowo, naprzoo w formie dekretu pochwalnego, decretum 
laudis, nast~pnie przez zatwierdzenie konstytucji na pr6b~ 
a wreszcie na stale. 

4. W s P 6 1 nos c zycia, Kosci61 bowiem obecl1:i'e nie 
zatwierdza zycia pustelniczego. 

Ze wzglE;du lIla rodzaj slubow dzielq si~ zakony na: takie, 
kt6re majq S 1 u b y u roc z y s t e i na takie, kt6rych 
('zlonkowie skladajq S 1 u b y p 0 jed y n c z e. Roznica 
ta dotyczy jedynie skutkow prawnych, jakie one z ustanowie
nia Kosciola sprowadzajq. Sluby uroczyste powodujq jakoby 
rmierc w prawnych stosunkach, bo pozbawiajq osob~ zakonnq 
zdolno'sci prawnej do spel!.Uiania aktow przeciwnych slubom 
tak, ze ich waznie nie maze dokonac; sluby zas pojedyncze, 
obowiqzujqc w sumieniu rownie scisle jak slUlby uroczyste, nie 
]Jozbawiajq jednak zdolnosci prawnej do aktow przeciwnych, 
np. uroczysty siub czystosd jest przeszkodq uniewazniajqcq 
malZenstwo (c. 1058, 1073, 1119); uroczysty slub ubostwa po
zbawia wlasnosci mienia i zdolnosci prawnej do jego posiada
nia i nabywania, przy pojedynczym zas Sq te akty dozwolone 
(c. 580, 582). 

Zakony, w ktorych istniejq sluby uroczyste, nazywajq siG 
z a k 0 n ami w sci s 1: y m Z n a c zen i u, ordo; te 
za.s, w ktorych czlonkowie skladajq sluby pojedyncze, majq 
Daiw~ k 0 n g reg a c y j, congregatio religiosa, vel con
gregatio simpliciter. Sluby pojedyncze, skladane w kongrega
cjach, Sq albo wieczyste aLbo czasowe, obowiqzujqce do pewne
go oznaczonego terminu, a 'llast~pnie mUSZq bye odnawiane, 

Stosownie do szczegolowych ce16w, jakie sobie zakony dla 
swej dzialalnosci wytkn~ly, dzielq si~ one na k 0 n t e m
rIa c y j n e, to jest oddane glownie modlitwie i cwiczeniom 
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Bscetycznym, c z y 'll n e, poswi~cone dzialalnosci zewn~trz
nej wzgl~dem bliznich, np. nauczanie w szkolach, szafarstwo 
.:;akramentow, opieka nad chorymi, i m i ~ s zan e, ktore 
lqczq kontemplacj~ z dzialalnosciq zewn~trznq. 

Pod wzgl~em wewn~trznego ustroju jeooe zakony Sq utwo
dzone w sposob hierarchiczny na wzor hierarchii kosc.ielnej 
trzy lub cztero-stopniowej, tj. z przelozonym miejscov.rym, pro
wincjonalnym i generalnym, w kt6rych w S z y s t k i e d o
m y z 1 q c z 0 n e Sq prawnym zwiqzkiem w jeden ogolny 
zakon i wszysey jego czlonkowie podlegajq jednemu najwyz
szemu zwierzchnikowi, generalis, ktory kieruje calosciq przez 
posrednic:>l nizszych przelozonyeh; inne zakony majq form~ fe
deracji, albowiem k a z d y d 0 m two r z y organicZIllq 
cal 0 s C, a wszystkie Sq zwiqzane tylko w~zlem moralnym, 
monasteria sui iuxis. Zespol wielu klasztorow samodzielnych 
pod zwierzchnictwem jednego przelozonego, abbas primas, na
iywa si,~ k 0 n g r.e g a e j q mniszq, congregatio monastica. 

Kodeks dzieli zakony na k 1 e r y c k i e, jezeli wielu ich 
czlonkow jest kaplanami i 1 a i c k i e, jezeli czlonkowie nie 
majq swiGcen kaplanskich; zakony z e b r z q c e, zyjqee 
z jalmuzny ofiarowanej przez wiernych i n i e z e b r Z q
c e; pierwsze z nich nawet jako zakon nie mogq bye wlasci
cielem mienia, drugie zas mogq je posiadac (c. 621); zakony na 
p raw j epa pie ski m, skoro otrzymaly od Stolley 
Apost. przynajmniej dekret pochwalny ina p raw i e 
die c e z j a 1 n y ill, jezeli tylko biskup je zatwierdzil. Zakon 
m:zywa si~ w y j E; t Y m, religio exempta, jesli jest nieza
]ezny od jurysdykcji biskupa. 

RoznicG mi~dzy zakonami stanowi wreszcie rozmaitosc re
gul zakonnych, okreslajqcych prawa i obowiqzki czlonkow za
konu, zawierajqcych przepisy, jakie majq zachowywac, by od
powiedziec swemu obowiqzkowi dqzenia do chrzescijanskiej 
coskonalo8ci. R e.g u 1 q w scislym· znaczeniu nazywajq si~ 
cgolne nor m y pie r w 0 t n e, w y dan e p r 'Z e z 



z a.I 0 ,z y c i e l.a z a k 0 n u; prawidla zas szczegOfowe, 
uloiZone przez kapltuly zakonne i przelO'zonych w celu zasto
sowania reguly ~o po.szczeg6lnych wypadk6w, nazywajq si~ 

k ,0 n. sty t U c J ~ m 1. ~odstaw€; licznych konstytucyj zako
now 1 kongregacYJ stanowu! cztery reguIy, a mianowicie: sw. 
BazylQgo, Augustyna, Benedykta i Franciszka. 

70. SZKIC HISTORYCZNY ZAKONOW 

S tan z a k 0 n n y co do swej istoty ma s w e Z r 0-
dIc w pra . B . . W 1 e 0 Z Y m Nowego Zakonu, po j e-
d.y n c z e atoll z a k 0 n y oipierajq si€; na p raw i e ludz

k~~,. k 0 sci e 1 n y m i dlatego Kosci61 moze je znosic i zmie
~lac lch o.rganizacj~. Chrystus Pan jako prawodawca Nowego 
zakonu ~le tylko dar przykazania, obowiqzujqce wszystkich, 
l,e~z takzecgicsil rady, ktorych spe!nienie pozostawH woll 
vJlernych. W szczeg61niejszy sposab C h r y stu s z ale c a I 

t r z y. r ad y: c z y s t 0 Ii c i, u Ib 6 s twa i p 0 s I u
s zen s t w~. Od czas6w najdawniejszych wielu wiernych 
~l~rowadzalo Je .w praktyk~, jakkolwiek zycie zakonne nie by to 
,vowczas zorgamzowane w dzisiejszym znaczeniu, dopiero pra
wodawstwo ,bowiem ipierwszych synod6w, a gl6wnie soboru 
chalc~donskiego iprzeprowadzHo jego organizacj~. 

. Plerw~tnq fO,rmq zycia wedlug rad ewangelicznych bylo zy
Cle ascetow, ktorzy praktykowali umartwienia, nie 

o~ swych rodzin, jako tez zycie ipustelnicze anachoretow. Za 
~zasow .przesla~o~ania .Decjusza (249 - 251) wielu chrzescijan, 
cak m~zczyzn Jak 1 koblet, uchodzilo w odlegle pustynie i tam 
w odosobnieniu wiodlo zycie w kontemplacji. Glownymi przed

~t~wicielami tego zycia pustelniczego Sq sw. Paw e 1: (t 34 
1 s"!'. A n to n i (t 356), pustelnicy, ktorzy na pustyniach 
EglptU upr-awiali ascez~: Tam to powstajq osobne osady ana
choretow, z,vane laurae, w ktorych kazdy z czlonk6w 'oddaj"O 
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modlitwie i pracy, a wszyscy S"l zjednoczeni tylko w~zlem 
rooralnym (forma eremitical. 

W IV wieku zgromadzH okolo siebie sw. Pac h 0 n ius z 
(t 346) pustelnik6w i pierwszy ulozyl regul~ wsp61nego zycia 
wedlug pewnego porzqdku. W ten sps6b powstalo pierwsze 
stowarzyszenie zakonne czyli wlasciwe zycie klasztorne (£01:'
ma coenobitica). Udoskonalili zycie zakonne i ulozyli reguly 
na Wschodzie sw. B a z y I i (t 379), na Zachodzie zas sw. 
Aug u sty n i sw. Bene d y k t (480 - 543). Zakon be
Dedyktyflski otrzymal form~ mniszq; kazdy klasztor stanowi 
dia siebie odr~bn1l, calosc, a celem zakonu jest kontemplacja 
c;raz praca fizyczna i umyslowa. Kasjodor (t 580) zobowiqzal 
:takon benedyktyflsiki do pracy naukowej i do przepisywania 
l~odeksow. G16wnie tym mnichom nalezy zawdzi~czac, ze doszly 
do nas literackie pomniki starozytnej cywilizacji. Na podstawie 

regutv powstaly w ciqgu wiek6w liczne zakony np. Kame-

du16w, Cysters6w. 
W okresie wojen krzyzowych zawiqzaly si~ zakony rycer-

skie dla walki z niewiernymi i opieki nad chor~rmi i pielgrzy
mami. Wszyscy czlonkowie tych zakon6w skladali opr6cz zwy
czajnych trzech slub6w slub czwarty walki z niewiernymi, 
votum militiae Christi. Organizacja ich jest monarchiczna 

hierarchiczna, wszystkie klasztory Sq pod rzqdami generalne
go przelozonego, wielkiego mistrza, oraz nizszych zwierzchni-

k6w. 
Sw. F ran cis z e k z AssyZu (1226) daje poczqtek za-

konom zebrzqcym, w kt6rych §lub Uib6stwa stosowano nie tyl

ko do pojedynczych czlonkow ale i do calego zakonu. 
W XII w. kononicy wielu kapitul: odnawiaj"l zycie wsp61-

ne, oparte na regule sw. Augustyna, skladaj1l, sluby i w ten 

sposob l"lczq obowiqzki kaplanskie z zakonnymi, tzw. canoni
c~ regulares. Pierwotnie bowiem mnisi byli laikami, a tylu 
tvlko z nich dopuszczano do kaplanstwa, ilu wymagala potrze-
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ta spelniania czynnosci liturgicznych w dan m 
w klasztolZe (c. 28, 34, 37. C. XVI, q. 1). Y zakonie Iub 

W XVI wieku wytworzyl sie . 
szych i Zebrzqcych, rodzaj zakon6w nozw

y
, odmlenn;v od mn~-

gulariuID,w kt6rych tylko duchow~ wa~ych clencorum re~ 
lem ich jest krzewienie wiary katoliC:a.J~ peine pr~wa. Ce
wu koscielnego wI" eJ 1 utrwalame wply-
,.. spo eczenstwle. Od wieku XVI . 
Kongregacje zakonne gl:' . powsta]q .. ' owme zgromadzenia z ' k" ' 
bach pOJedynczych odda' . . ens Ie, 0 sIu-
10m milosierdzia { WYC~qce s:~ plel~gnowaniu chorych, dzie-

. owama. Nadto tWO" . 
orgamzacje zycia wspolnego b 'I b' 1 Zq SI~ odrE;bne 
prywatnych. ez s u ow alba tylko 0 slubach 

71. ZALOZENIE ZAEONU 

Powstanie zakonu moze bye . t . I pOJe e pod wzgled 
na nym lub formalnym T" , em mate-. worCq zako d 
dem materialnym jest jego z a l' . n u po wz,gl~
nadaje mu kierunek i c 1 0 z Y c 1 e I, kt6ry pierwszy 

e , zgromadza czlonko . organizacj~. Tw6rc" pod 1 d . W 1 przepr::Jwadza 
, '1; wzg ~ em formaln . t 

d z a k 0 sci e 1 n a k.l.' ym Jes w 1 a-, lora zakon zatwierdz' d . 
godnosci osoby moraIne'. W t . . a 1 po nOSl do 
Stolica Anost lub b' k J ym z.naczemu zaklada zakon 

• ., ! IS up po pop d' .. 
papieza (1~. 492). rze mm odmesleniu si~ do 

Zakon, kt6ry ma licznych czlonk6w i wiel d . 
nych, moze bve pod . 1 e omow zakon-

v z 1 eon v na . k ?wane n r 0 ~.. J WI~ sze okr"'gi tak 
£ ~ WIn c J e Pod' 1 d " , 

ona tez lqczy prowincJ'e l'b' Zla ~. okonuje Stolica Apost .. 
, • u Je znOS1 (c 493) K . 
1< Olma na prawie diec z' 1 ." ongregacJa za-

. e Ja nym me moz" k 1 ' . 
mow winne]' diec .. b '- .z a a d a c d 0-eZJl ez zgody ob d 'h 

ordynariusza miejsca gdzi . t d Y ,:oc ord!nariusz
y

. 
~cowosci w kt6rej zak' e J.es . om maClerzysty 1 tej miej-

domd wyj~tego alb~nkPlragtme s:~ ,osi:dlie (c. 495). Do erek-
. asz oru zensklego 'I b h 

stych potrzeba zezw l' " 0 s u ac uroczy-o ema paplesklego oraz pisemnej zgody 
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0rd¥nariusza ; jezeli zas zakon nie jest wyj~ty wystarcza zgo
da samego ordynariusza. Poniewaz stosownie do can. 615 za
kony 0 slulbach uroczystych (regulares) Sq z reguly wyj~te, 
zawsze przeto potrzebne jest pozwo1enie Stolicy Apost. Po 
uzyskaniu pozwolenia na erekcj~ domu zakonnego, zakon kle
Iycki otrzymuje tym samym pozwolenie na wybudowanie przy 
nim kosciola lub kaplicy publicznej i na spelnianie tarnZe 
lunkcyj duchownych. Na otwarcie szkoly, szpitala lub innej 
instytucji oddzielnie od klasztoru, koniecznym jest osobne pi

semne pozwolenie ordynariusza (c. 497). 
P r z y z a k 1 a dan i uno w e j 0 sad y istniejqcego 

juz zakonu, czyli przy erygowaniu domu zakonnego, na1ez'7 
przede wszystkim przekonac siEi, czy przez to nie zostanq na
ruszone czyjes prawa i czy zakon jest tam potrzebny (c. 1676). 
By to ocenie, zasi~ga zwykle ordynariusz zdania miejscowego 
proboszcza, zwlaszcza gdy klasztor rna spelniae czynnosci ta
kie, ktorc nalez.q do zakresu praw proboszczowskich. 0 He 
w jakiejs miejscowosci jest jUz kilka klasztor6w, wskazanq 
Jest rzeCZq, by zasi~gnqc tez zdania ich przelozonych. Nie mo
zna tez zakladac klasztorow, jesli nie majq one zapewnionych 

;'rodkow utrzymania (c. 496). 
Kodeks nie przepisuje liczby czlonk6w w klasztorze. Nad-

mieniC nalezy, ze dom zakonny, w ktorym jest przynajmniej 
szesciu profesow, a jeSli idzie 0 zakon klerycki przynajmniej 

czterech kaplan6w, nazywa si~ domus farmata. Klasztor, na1e

Zqcy do zakonu wy}~tego, nie moze bye zniesiony bez zezwo
lenia Stolky Apost.; jesli zas nalezy do kongregacji zakonnej 
.1a prawie papieskim, jednak niewyjE;tej, moze bye zniesiony 
przez najwyiszego przelozonego za zgodq ordynariusza, sam 

l1atomiast ordynariusz mO!le znosie domy zakonne na prawie 
diecezjalnyrn po zasi~gni~ciu zdania przelozonego kongreg

a
-

. Jesli zakon na prawie diecezjalnym ma tylko jeden dom, 

moze bye z n i e s ion y jedynie przez Stolic~ Ap. 



72. PRZELOZENI ZAKONNI 

Przelozeni, kt6rzy wykonujq zwierzchnictwo w zakoni€ 
albo Sq rownoczesnie jego czlonkami, superiores interni _ albo 
Eq .poza z~konem (superiores externi). Ci ostatni wykonujq 
~wlerzchructwo bqdz we wszystkich sprawach zakonu, bqdZ 
iylko w pewnych wskazanych przez prawodawcEi i to z mocy 
samego prawa, alba tylko na podstawie osobnego zlecenia. 
. W szystkie osoby zakonne pod leg a j q p ap i e Z 0 w i, 
Jak~ swemu najwy.z8zemu przelozonemu i winne mu Sq posru
szenstwo . (c. 499). Celem utrzymania lqcznosci ze Stolicq 
A~ost. kazdy zakon na prawie papieskim winien miec w Rzy

~11Ie sweg~ . pel nom 0 c n i k a (c. 517), a generalny przelo
zany pOVllmen przesylac papiezowi przynajmniej co piEic 1at 
sp r ~ ': Q Z ~ ani a 0 stanie i dzialalnosci zakonu (c. 510). 

P~EiclOlec:e rozpoczyna siEi dnia 1 stycznia 1923. Zakony 
:l;lEisbe podz1elone Sq na pewne kategorie w ten sposob, ze kaz
rleg~ roku oznaczone zakony majq skladac sprawozdanie; na
ta~m~st zakony zeiiskie rozlozone Sq wedlug krajow; dla Po]
.3b. ,lako ",rok pierw~zy wypada 1 stycznia 1925 (Cong. ReI. 
9 hp. 1941). InstrukcJa dla sprawozdaii zakonow 0 slUibach 
prostych, Congo ReI. 25 Mar. 1925). 

, Kazdy zakon ma swego pro t e k tor a, ktorym jest 
mlanowar:y przez papieza kardynal; nie ma on J'ednak 'ur s-
dk"l 'd .lY 

Y cJ:, ecz Je ynie radq i opiekq wspiera zakon (c. 499). 

~ 1 s k.u p~, j~k.o pasterze wszystkich wiernych swej die
C:ZJl, . maJq r,owmez prawo w wypadkach przez kanony do
luadme okreslonych w y k 0 n y wac j u r y s d y k c j ~ 
w sprawaeh zakonnych, ktorej czlonkowie zakonu muszq si~ 
pc·ddac (c. 500, 615, 618). 

Daje np. biskup pozwolenie na osiedlenie si~ zakonu w swo
. ~ieee~ji (c. 497); moze je wylqczac spod wladzy duszpaster:" 

sbe] proooszcza (c. 464); w granicach przez prawo okreslonvch 
wizytuje klasztory i koscioly zakonne nawet wyj~te (c. 344; 
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512, 615, 618, 631, 1261), odbiera sprawozdania z administrar.ji 
zer;.skich klasztorow, nawet wyjEitych (c. 535), itp. 

Syn. plen. w sprawach naleZqcych do duszpasterskiej opie-
k1 nad wiernymi zakony i ich czlonkowie si~ stoso-

do zarzqdzen biskupa. 
Przelozeni zakonow mEiskich mogq sprawowac rzqdy w kon

gregacjach ±eiiskich, 0 He zostanie im to zlecone osobnym in
,Jultem auostolskim. Te mniszki, ktore Sq pod wladzq zwierzch
nikow zakonow m~skich, Sq tyro samym wyj~te spod jurysdy
kcji ordYllariusza z wyjqtkiem wypadkow w prawie wska
zanych (c. 500). 

Rzqdy w zakonach sprawujq bqdz przelozeni pojedynczo 
bqdz tez kapituly. Sklad k a pit u 1 jest rozmaity, stosownie 
do konstytucyj zakonow i kongregacyj. W sklad kapituly 
wchodzq przelozeni domow, alba delegaci prowincji. 

Wladz~ swojq wykonujq przelozeni wedlug przepisow pra
\\'a powszechnego j partykularnych konstytucyj z uwzgl<:;dnie
niem przywilejow, jakie zakon otrzymal ad Papieza. 

Z a k res d z i a 1 ani apr z e 1 0 Z 0 nyc h okreslaj-,! 
konstytucje zakanne. Majq oni nad swymi podwladnymi 
w 1 adz ~ 0 j cow s k q, potestas dominativa, a wyzszym 
przelozonym zakonow kieryckich przysluguje rowniez j u
r y s d y k c j a, mogq wiE;e wydawac prawa, wykon:ywac s:::t
cownictwo, wymierzac kary, mianowac notariuszy dla spraw 
koscielnych swego zakonu (c. 110, 501, 503). Wladz~ 0 prawo
dawczq w zakonach kleryckich wykonujq zwyezajnie kapitu-

dla calego zakonu, przelozeni natomiast mogq 
zarzadzenia w ramach konstytucji. Wladza przelozonych za
kono"w kleryckich obejmuje r6wniez tych, ktorzy stale lub 
czasowo mieszkajq w klasztorze 514, 875, 1245, 1313). 

Najwyzsze zwierzchnictwo w zakonie piastuje p r z e 1 0-

Z 0 n y g e n era 1 n y . 1 u bpi e r w s z y 0 pat, 
primas, abbas superior congregationis monasticae. Oprocz nich 
zaliczajq siEZ do wyzszyeh przelozonych, superiores maiores: 



270 

opat klasztoru 0 wlasnym prawie, przelozeni prowincyj zakon
nych, ich zast€ipcy i ci przelozeni, ktorzy majq wladzEi rownq 
wladzy przelozonych prowincji (c. 488,8). 

W granicach konstytucyj zakonnych mogq d y s pen s o
W a e od praw zakonu niekiedy przelozeni prowincji lUJb d~
mu, od praw ogolnych wyzsi przelozeni jako ordynariusze 
(C'. 81, 110, 198), od swiqt i post6w nawet przelozeni lokalni 
(c. 1245). 

Przelozeni winni miee osobnq r a d Ei P r z y b 0 C z n q, 
ktorej obowiqzkiem jest nie tylko wyraZanie zdania, ale nawet 
udzielanie zezwolenia w rozmaitych sprawach stosownie do 
przepis6w prawa i konstytucyj, np. prz21ozony musi otrzymae 
zgodEi rady, gdy idzie 0 alienacj€i majqtku (c. 534), do nomina
cji ekonoma (c. 516 § 4), do wydalenia kogos z zakonu (c. 647 

§ 1), do dopuszczenia do pierwszej profesji (c. 575) Hp., 
W kazdym zakonie majq bye z a r z q dey m a j q t k u, 

'<zyli ekonomi, generalny dla calego zakonu, prowincjonalny 
dla prowincyj a miejscowi dla poszczeg61nych dom6w (c. 516). 

·Wyzszym p r z e 10 z 0 n y m m 0 z e z 0 s t a: e jedynie 
ta osoba zakonna, kt6ra przynajmniej przez 10 lat od pierw
szej profesji nalezy do zakonu; przytem przelozony generalny 
1 przelozona klasztoru zenskiego muszq miee najmniej 40 lat 
±ycia, irL.'1i wyzsi przelozeni najmniej 30 lat. Wyzsi przelozeni 
nie mogq miee wladzy dozywotniej, lecz mogq jq sprawowac 
tylko przez okreslony czas np. 6 - 12 lat, chyba ze konstytu
cje partykularne inaczej postanawiajq (c. 505); nizsi zas przero-
2eni miejscowi majq bye naznaczani tylko na okres trzyle
tni; po uplywie tego czasu mogq bye powt6rnie na ten urzqd 
powolani, jesli na to pozwalajq konstytucje. Nawet zalozyciel 
zakonu nie moze bye wybrany na dozywocie (Cong. ReI. 1922). 

W y z sip r z e 1 0 zen i s q 0 b i era 1 n i. Wybory 
majq bye dokonywane wedlugpraw powszechnych i konstytu
tucyj zakonnych. W kongregacjach zenskich przewodniczy na 

. wyborach sam biskup lub jego delegat (c. 506). Biskup prze-
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wodniczy przywyboTach w tych zakonach mniszek, ktore je
rou podlegajq, jezeli zas zalezq one od przelozonych zakon6w 
r.lEiskich, w takim razieprzewodniczq przelozeni tych zako
r.6w, biskup jednak takze w tych. wypadkach moze przewod
njczye osobiscie albo przez swego delegata (Com. Cod. 1922). 
Jezeli jakies zgromadzenie zenskie na prawie diecezjalnym jest 
rozszerzone w wielu diecezjach, kapitu1€i generalnq zwoluje 
przelozona generalna anie ordynariusz miejsca, gdzie jest dom 
g16wny. Przewodniczy zas i zatwierdza wybor ten ordyna
riusz, na ktorego terytorium dokonano wyboru (Cong. ReI. 
1921 Com. 1934). 

N i z 5 Z Y c h p r z e 1 0 z 0 nyc h lokalnych naznacza 
albo kapitula albo sam wyzszy zwierzchnik zwyczajnie po wy
sluchaniu zdania swojej rady, stosownie do konstytucyj da
nego zakonu. 

73. SPOWIEDNICY ZAKONNI 

Wielkie znaczenie, jakie spowiedz sakramentalna i zlqczone 
z niq kierownictwo dusz ma dla zycia zakonnego,spowodowalo 
ustawodawcEi do wydania szczeg610wych przepisow co do sta
nowisk, obowiqzk6w i praw spowiednik6w os6b zakortnych. 

W kazdym domu zakonu kleryckiego ma bye jed e n lub 
k ilk u s pow i e d n i k 6 w; kazdy zakonnik maze jednak 
waznie odprawie spowiedz u jakiegokolwiek spowiednika, kto
ry upowazniony jest do spowiadania (c. 518, 519, 874, 875). 

Przelozony i mistrz nowicjusz6w z reguly nie mogq bye spo
wiednikami, mogq spowiadac tylko w wypadkach wy]qtko
wych i to na prosbEi penitenta. W z a k 0 n a c h k 1 e r y c
k i c h wyj€itych, jurysdykcji do spowiadania udziela przelozo
ny wyzszy, w innych zas ordynariusz miejscowy. W z a k o
n a chI a i c k i c h wyj~tych przedstawia przelozonyspo
wiednika ordynariuszowi tej miejscowosci, gdzie znajduje si~ 
klasztor (c. 875). Spowiednik taki moze waznie sluchae nie tyl-
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ko profesow i nowicjuszy, ale i tych, ktorzy mieszkajf! w kla
sztorze np. celem wychowania (c. 514, 519, 874). 

Wszystkie z a k 0 n n ice i nowicjuszki nie mogq z reguly 
spowiadac siEZ jak tylko u· tych spowiednik6w, kt6rzy osobnl! 
w tym celu otrzymali wladzEZ (c 876). Dlatego dla kazdego da
mu zakonnic ma bye ustanowiony: 

1. J eden s pow i e d n i k z w y C z a j n y. W do
maeh 0 wielkiej liezbie zakonnic mozna ieh ustanowie kilku. 
Poniewaz zalezy wiele na jednolitym kierunku duehowym, 
dlatego nie powinno ich bye wielu. 

2. S pow i e d n i k n adz w yc z a j ny, u ktorego za
konnice przynajmniej cztery razy w roku majf! si~ spowiadac 
lub przynajmniej otrzymae oden blogoslawienstwo. 

Benedykt XIV Pastoralis 1748 przestrzega, by w tym cza
soIe, kiedy slucha spowiedzi spowiednik nadzwyczajny, nie spo
wiadal ich spowiednik zwyczajny. R6wniez surowy zakaz wy
dal Klemens XI r. 1708. 

3. Na prosb~ jakiejs zakonnicy ma ordynariusz z waznych 
powod6w naznaczye 0 sob neg 0 s pow i e d n i k a (con
fessarius speciaUs), czuwae jednak nalezy, by nie wkradly 
tu naduzycia 520). 

4. Ordynariusz winjen naznaczye k ilk u s pow i e d
n i k 0 w dla kazdego klasztoru (confessa.rii supplentes), kto
rych by w razie potrzeby mozna bylo wezwac, kazda bowiem 
zakonnica ma prawo prosie 0 spowiedz u kt6regokolwiek 
z nich, bez odnoszenia siE; do biskupa w poszczeg61nych wy~ 
padkach. Przelozona nie moze czynic prosz~eej zakonnicy trud
r.OScl ani wprost, ani ubocznie (c. 521). 

Ordynariusz moze tez og6lr.ie naznaczyc kilku spowiedni
k6w dla wszystkich domow zakonnych danego miasta lub 
okolicy. 

5. Kazda zakonnica maze waznie u k a z-
d ego spowiednika w kosciele lub w pol publicznym nawet 
oratorium lub w miejscu przeznaczonym na spowiadanie ko--
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biet lub zakonnic. Spowiedz poza tabm miejscem jest niewa,,:
zna. Zakonnica moze tez zaprosie kaZdego spowiednika, by 
w takim roiejscu, Ilip. w kaplicy domowej, wysluchal jej spo-

"edzl' (Com 1927 i 1935) (confessarius occasionalis). Zakonni-\I'd,. , 

ce nie Sq obowiqzane nawet usprawiedliwiae si~ z tego, gdy 
Lyly w koscide do spowiedzi (c. 522). Do takiego jednak spo
wiednika tylko wyjqtkowo nalezy si~ udawae (Com. Cod. 24 

Nov. 1922). 
6. W ci~zkiej chorobie moze kazdy kaplan, majqcy wladz~ 

spowiadania, bez osobnego pozwolenia, wysluchae spowiedzi 
zakonnicy (c. 521, 522, 523). 

S pow i e d n i k i e m z a k 0 n n ic maze zostac kaplan, 
cdznaczajqcy si~ roztropnosciq, kt6ry uk 0 n c z y 1 40 1 a t 
zycia, chybaze ordynariusz u:zma za stosowne w pewnym w~
padku i mlodszego naznaczye. Zwyczajny spowiednik ni~ moz: 
zostac nadzwyczajnym, nadzwyczajny natomiast maze bye 
r ezposrednio zamianowany zwyczajnym. Ani spowiednik zwy
czajny, ani nadzwyczajny nie mogq si~ mieszac ani do ~ Z2-
wn~trznego, ani tez do wewn~trznego zarzqdu domu (c. ;)24). 

Przeto nie moze bye spowiednikiem kaplan, kt6ry sprawuje 
zwierzchnictwo nad zakonem, np. jest vvizytator2m, albo zost::L-

w scislym stosunku z danym domem; jest np. dyrektorem 
;;;zkoly, w kt6rej UCZq zakonnice, albo ich kapelanem. . 

S DOW i e d n i k 6 w n a z n a c z a 0 r d y n a r 1 u s z, 
chod;z dom bezposrednio podlega Stoliey Apost., je31i zas d,om 
zalezy od przelozonego jakiegos zakonu mE;skiego,' w6wczas 
przdozony przedstawia spowiednika ordynariuszowi, kt6r'y 
udziela mu aprobaty. Zwyczajny spowiednik dla zakonmc 
moze sprdwo~ae sw6j urzqd tylko przez trzy lata, ordynariusz 
~ednak ma prawo zatwierdz1e go na drugi, a nawet na trzeci 
~lues, jesli jest brak odpowiednich kaplan6w, albo jesli wi~k
sza czesc zakonnic, nawet i tych, ktore w innych wypadkach 
DIe majq prawa glosowania, zgodzi si~ na to przez tajne gloso
wanie; tym zas, ktore nie godzq na ponowne zatwierdze-

Prawo Iian. -- 1 a 
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nie spowiecinika, nalezy dac sposobnosc, by mogly spowiadac 
si~cz~sciej u kt6regos ze spowiednik6w nadzwyczajnych IUD 
jnaczej ich rpotrzebom zaradzie (c. 526). 

Rowniez dla zakon6w laickich m~skich nalezy naznaczyc 
spowiednikow zwyczajnych i nadzwyczajnych; kazdy !tez 
z czlonk6w moze wyjCjtkowo prosie 0 osobnego spowiednika: 
(c. 528, 874, 875, 891). 

Przelozeni wszystkich zakon6w i kongregacyj nie mogq 
domagae si~ od swych podwladnych, by skladali im sprawo
ldanie ze stanu swego duchowego. To samo dotyczy rowniez 
i mistrz6w nowicjuszy. Zakonnicy mogCJ, to jednak uczynie do
browolnie, zwlaszcza gdy przelozeni SCJ, kaplanami (c. 530). 

Dla dom6w !lakonnych zenskich oraz laickich m~skich nie..; 
I>:iedy jest naznaczony kaplan zwany kapelanem dla spelniania 
posl'1.1g duchownych, np. odprawiania Mszy, gloszenia kazan. 
Rozciqglo§c jego wladzy nalezy oeeniae wedlug pisma nomi
.aacji danego przez biskupa a nie wedlug zlecenia przelozon2-
go domu lub przelozonej. Nie jest on z reguly rektorem koscio
la Iub kaplicy, 0 He pismo nominacyjne wyraznie tak nie sta
nowi (c. 476 § 2, 529). ZresztCJ, w wielkiej mierze zalezy to ad 
postanowienia prawa partykularnego. 

74. MAJi\TEK ZAKONU 

Zakon, prowincja i poszczeg6lne domy zakonne, 0 He zosta
zalozone i Btaly siE; osobq prawnCJ, z zachowaniem przepisow 

prawnych, mogCJ, tym sramym bye podmiotem stosunk6w pra-;
wno-majqtkowych, nie wszystkie atoli w j!ednakowed maeTze 

531), jedne bowiem Sq podmiorbem tylko uZytecznoslca. majq
tku, nte majqc pirawa wlasnosci, inne natomiast mogq bye i SCJ, 
takie wlascicielami. Czy i w jaki sposob moze jakE; zakon naby
','lac na stale majqtek, okreslajq reguly i konstytucje zakonu. 
Poniewa'z podmiotem InajCJ,tku jest zakon, prowincja lub kla-
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sztor jako osoby moraIne, przeto przelozeni zakonu winni zarzq-': 
-dzae majqtkiem z zaehowaniem formalnosci prawnych. . 

Do Zia1·Z.q,dU majCjJtki'em majq bye mianowani o;:;obni e k 0-

o m i, ktorzy wszystkie spmwy winnrl. zal:8Jtwiac pod kie"': 
mnkiem swoich zwi,erzchnikow . Ani prze]]azony geneu:-alny, ani 
prz,e£ozony p~owincji nie mogq bye rownocz'esm.e ekonomami, 
przelozony lokalny maze ten urzqd ptastawac. Zarzqd nalezy 
prowadzi6 wedlug przepa.s6w konstytucji zakonu (c. 532, 1523). 

Nie wolno czllo'I1lkom zarzqdu samowolnie czynie daT'owizny 
z dobr klasztornych, chyba tytu1em jalmuZny lub dla jakiegos 
innego slusznego powodu i to za zezwoleniem przelozonych i sto
sownie do prz'ep~B6w 2Iakonnych (c. 537, 1535, 2346). Nie dotycz.y 
tc tych os6b zakonnych, kto),e pOZla zakonem piaSituj q jakies 
godnosci, np. biskupie i czlonk6w zakonow sekularyzowanych 

628, 630 § 4). 

Przy 10k a 'e i e kaidej kwoty Immeczne j,est zezwioleme 
ordynariusz:a ilia 2lako'l1.u mnis2'Jek i dla zgromad2leii. na prowie 
djecezjalnym, a jesli klasztor mni,szek podlega przlelozonemu 
zakonow m~skich, potr2lebna jest r6wniez jego zgoda. Dla z,gro
madz.en nB prawie papieskim potrziebIlie jest pozwolenie OJ:'dyna
riusza wtedy, gdy idzie '0 piemacdze, twou:-zqce posag zakonnic. 
Podobnego pozwolenia potr21ebujq takze zakonnicy nawert regu
lares, gdy idzie 0 p1eniqct:re zJ]o:ZJOr.e Ilia H~ce zakonnika dla pa
rafii zlqlzonej z klas21t01pem, przy kt6rej on pmcuje (c. 533). Ze
:zwolen1e to j1est wym8Jgane do przechawania pieniE;dzy na sta-

lokata bowiem na czas krotki nie potrzebuje go, gdyz ma 
charakter zwyklej admin;istracji. Na ali 'e n a c j ~ rzeczy 
'1,rartosciowych i innych d6bl', kt6rych oena przewyzsza 30.000 
frank6w na: zac~qg~cie dlug6w lub prziyj~c!i.e iZoibowiqzan 
powyzej tej sumy udziela pozwolenira Stolica Apost., przy niz
szych k\:'mtach przelozony zakonny za zgodq kapitulyzakon
nej lub Bwej rady przybocznej, aLbo biskup dla mniszek i za
konnic na pmwie diecezjlalnym; jesli zalkon pod1eg,a prz'eroro-
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(~. 534). 

Przelozona klaszto['u mniszek, nawet wyj~tego, rna z d a
wac '0 r d y n a r i u IS 'Z <0 W i i pl'zElozonemu tego zakonu, 
ktorenm klasztor podlega, przyna:jimniej Tax w roku, S p r a
W 0 z da n i e z administracji majqtku; inne klasztory zeftskie 
o slubach poj1edynczych zdajq je w czasie jego wizytacji z ad
m~niSltmcji t'ego majg;tku, ktoxy stano wi uposazenie. Nadtu or-; 
dynariusz moze zqd:ac Ta'chunk6w z wyda'tk6w dom6w dtece
zjalnych oraz z dbbr fund<acyjnych, ni,e maze natamiast m~esza50 
~i~ do innych spraw majqtkowych ani wydawac co do nich za
r.l.qdzen (c. 535, 618). Kazda korporacja zakonna jako samoistna 
(.soba pr8wna, a wi~c zalmn jako taki, pro~ncja, klasz;tor, jest 
cdpowiedziallna za sWloj,e dJ:ugi, d}!o.cLaiby zaciqgn~J;a je za zgo
dq wyzszych przelozonych, dLatego wierzyciel j'ednego klasztoni' 
r.i,e moze zqdae zwrr:otu od innego klasztoru ani ad jego wyzsze
go przelo~oUiego. J'ezeIi kt6rys z cz1onkow zakonu zaciqgnq£ 
Cilug za zezwoleniem przelozonych, zakon j1est zla ten dJ:ug od
powiedzi8.lny; jesli bez pozwolenia, w takim razie nie z'akon 
lpcz sam dluznik jestobowiqzany do zwrotu. Skarg~ wytaczac 
r:alezy zawsze prz'eciw temu, kto z kWloty pozycZ!onej ko,rzy
sta.! (c. 536). Jesli przelozony prowincji zgodzil si~ na zaciqgni~
cie dlugu, odpow~ada zafl cala prowincja, a jesli uczynil to: 
przelozony klasztOlru, j'est odpoiwi,edzialny tylko dany klasz!tor. 

75. PRZYNALEZNOSC DO ZAKONU 

Ro,zmaite Sq stnpnie przynaleznnsci do zlakonu a milanowi
de: posblat, nowkjat i profesja czasowa lub wi1eczysta. Dwa 
pierwsze Sq przejsciowe, majq one charakter yvarunkudo uzy
skania zupelnej przynaleinosci; profesja czasowa silniej wiqze 
z zalmnem, cmizeli poprzedn1e stopnie; dopierro pl'ofesja wi1eczy-

wytwarza zupelnq i trwalq przynaleznosc. 
D 0 2. a k 0 n u p r z y j m u j € W yz s z y p r z ,€-' 
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10 Z 0 hy P 0 zasiEigni~ciu zdania kapituil.y czyli s\vej rady 
przybocznej (c. 543). BrzyjEi'tY"m mJoze bye tylko ten, kilo po
siada w8,runki wymagane p:r:zez prawo Imsc1elne. I tak musff 
en bye katolikiem i w ob1:o:rze sta:nu zakonnego powodowac si~ 
dobrq in tencj q, tj. szczerym zamiarem, by w ten sposbb poswiEi'.2 
cie siEi na wylqcznq sluZb~ Bogu i d,,!!zyc dlO doskonallOsci, musl 
lei miee IOdpowiednie sHy i zdolnosci do pelnienia ohowiqzkow 
~a]mnnyl:h, wreszci1e nilE: moze miee zadnych przeszk6d kano
Ylkznych. 

P r z e s z, k 0 d y wynikajq alba z pr:aw,a naturalnego alba 
i; oscielnego" jedne czyniq przyjEi'cie do zakonu ni,ewaznym, inne 
zasniegcdziwym. Wymagane warunki winny istniee w chwili 
rozpocz~cia nowicjartu, dlatego ie nowicjat jest isto;tnym wa''': 
nmkiem do profesji (c. 572 n. 3). Kto jest powoJ:any do zakonu 
winien don swobodnie wstqpie, nie Wiolno wi~c nikogo zmu
sz:ac (c. 2352, 538). 

OsobR. pmgnqca bye przyj~tq do z,aklOnu winna przedlozyc 
putrzebne s w i a dec twa, mianowicie: metrykEi chrztu 
: ,b1erzmowania, m~zezyzni nadto swiadrelctwo, testimonialesj 
swego b;;skupa i b:i:skupa tej dieoezji, w ktorej przebywrui pa 
14 roku zyci:a przynajmni,ej przez Jeden rok; kt'O iPoprrz€dnio 
przebywal w seminarium lUib innym zakonie, ma przedlozy6 
swiadectvlia 'Od IOdnosnego przelozonego (c. 544). Ka,plani win-' 

miee oprocz swiadectwa sw,i~oen takZe swtiadectwo IOd tych' 
ordynariuszy, w kt6rych diecezjach przebywali po §wi~ceniach 
d!uzej anizeli rok. Przy pTZyjmowaniu kobi'E:t nalezy dokl:adnie 
zbadac dotychczasowe ich zy'Cie. Wszyscy, kt6rzy w mysl prawa 
majq dae: sv.riadectwQ 0 kwalifikacjach kandydiat6w stanu za
konnego, winni je nades1lac prz:elozoUiemu danego zakonu a nie 
aspirantowti.. W swiadeetwie tym winni objawie calq rz'E:czy
wistose, nie tajqc z'adnych wad ani tez zalet (c. 545. S. Congo 
R.,elig. 1919. A. A. 12, 17). 

W zakonach mnistZek sklada aspilT'antka p 0 sag w wY"" 
sokoSci 1lsta!lonej [przez konstytuc}e lub prawo zwyczajowe. 



W zakonach 0 sluha:ch poJedynczy;ch rue jiest koruecznie wy-, . 
magany posa:g, 0 TIe konstytucje inaczej me postanawiajCj,. W za
konach na prawie pap1eskim rue wolno posagu darowae hez. ze
zwolenia Stolky Apost., w Ziakonach za:s diecezj1alnych bez zgo
dy ordynariusza (c. 547). Administmcja wszystkkh posagow: 
nalezy do ~ego kla~oru,. w ktfuym stale p['zebywa p['zeroz;o
na gener2lna lub prowincji (c. 550). Biskupi maj.q czuwae nad 
78.'chowaniem posa!gu zakonnic i w czas1e wizytacji winni Zq
dac spr;a'v':{):zdania aciminiswacji. P<Tzed smierciq zakonnicy nie 
mozna ohr6cie pOisagu na inne oeLe, nawet na budow~ domu 
~mi na slJiacenie dlugow (c. 533, 535, 551, 549, 2412). przy wy
stqpiieniu zakonrncy z klasztoru nalezy jej posa!g w ca1o.sci zwro
dc, bo na wlasnose klasztoru przechodzi on dopiero po jej 
smierci w zakonie (c. 548, 551, 569, 571). 

Poniewaz zycie zakonne wymaga wiele zaparcia, a przede 
wszystkim wiqZe wol~ w swohodnym dziValaniu i naklada wa
zne ObO'Njqzki na cale zyc1e, przeto przepisy kanoniczne zqda
jq, by ten, kto pragnie poswi~cie si~ temu s11;anowi przeszed:t 
pewnq p r 6 b ~. Wczasie tej pr6by rna kandydat siebie do
swiadczye, czy rna prawdziwe powolanie,czy moze ulega zlu
dzeniu; ma zaprawie si~ do ohowiq.zkow nowego zyda, z dru
giej za's stmny zakon rna si~ przekon:ae, czy ten, kogo przyj
muje, faktyezni1e odpowiada wa:runkom (c. 565). Czas proby 
obejmuje dWla okresy: postulat i nowicjat. Po stu 1 at ist
nieje w zakonach zenskich 0 sluhach wieczystych; w zakonach 
m~skkh sq. don obowiqzani tzw. conversi, czy1i bmcia laicy. 
('zas postula:tu trwa tu p['zynajmniej srzt€se miesi~cy; w zako
nach zas 0 slubach crz,asowych sam postulat jak i jego trwanie 
zalezy od konstytucji. Wyzszy przelozony moze przedluzyc:' 
czas trwania postulatu jednak nie ponad drugie 6 miesi~cy. Po
stulat nalezy odbywac alba w domu nowicj,a:tu albo w jakims 
innym. Postulanci pozostajq pod opiekCj, wytrwalego zakonni
ka. Nie mogq uzywae szat, jlakich uZYWaljq: crzlonkowie danego 
zakonu. W klasztorach mniszek ohowiqzane Sq aspi:rantki da 
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zachowania klauzury (c. 540). Po ukonczeniu postu1atu, skoro 
proha wypadnte dJOibrz,e, zostajealspirant dopusz.czony do no-

wicjatu . 
.kby now i c j a t zostal waznie i w spes6b dozwolony 

odpraw~ony, mUSZq bye 2le swony kandydata spelnione pr;z,epi.c 
sane war u n k i. Ni'e moze w:aznie bye dopuszczony do no
wicj.atu: kto, urodzony w wierze katolickiej, naleLial do sekty 
akatolickiej, chociaz potem wrocH do Kosciola katolickiego, je
zeli zas ktos, urodzony w herezjti wrocil do Kosciola katolickie
go, moze bye przyj~ty do zakonu (Com. 1919, 1934); kto nie ma 
wieku przepisanego, tj. przynajmniej 1at 15; kto zostal 
gwaUem lub podst~pem do wstq:pienia do zakonu zmuszo
ny, lub przy tym w b1qd wprowadzony; kto j·est zwiqzany w~
z!em malzenskim jeszcze trwajCj,cym; kto zlozy1 sluby zakonne 
w innym zakonie; ten, komu grozi kara za popelnione prze
st~pstwo, 0 kt6re zosta>J: juz lub moze bye wkr6:tce oskarzony. 
Nie mogq: bye godziwie :przyj~ci do now:i:cjatu, chociaz to przy
J~oi:e jes~ wazne: duchowni wyzszych swi~cen hez wiedzy wh
sciwego biskupa; ci, kt6:rzy popadli w dlugi, ktorych nllie Sq 

w .stanie zaplacie; ct, kt6rzy 5q obowiq.zani do sprawQzciania 
ze spraw sobie zleconych; dzieci, ktore madq: obowiqzki wzglEi
dem rodzicow i na odwrot, chybaze przez wstqpieniedo zako
:::m osiqgnEiUby srodki do utrzymania rodzk6w 1ub dzieci; nie 
dotyczy to innych czlonkow rodzenstwa; w1erni obrzqdku 
wschodniego w zakon:ach la:cinskich (c. 542, Com. COld. 16 od. 

1919, n. 7). 
Nowicja:t nalezy odbywae w domu na ten cel przeznaczo-

nym, do ktoI\ego otworzenia przy zakonie na prawie papieskim 
koniieCZnE: jest pozwolenie Stolicy Apost. Nowicjat ma trw a c 
przez caly rak. J ezeli nowicjusz bawi! poza domem mniej anizeli 
15 dni, przelozony m00e kazae ten czas uzupelnie, co nte jest 
jednak koniecznym do wazn:osci nowiicjatu; jezeli za's byl to 
ok:res dhl:iszyanizeli 15 dni,ale mniejszy nii 30, musi nowi
cjusz pod niewaznosciq nowicjatu ten czas uzupelnie. Nowi-
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cjat musi bye odnowiony w calosci, jesli nieobecnosc, naweit . 
zazgod'l przelozonego, trw,ala wi~cej niz 30 dill. Jesli w ja-: 
k~ms zakonie z mocy konstytucji SC!, dwa lata nowicjatu, w ta
klm vvypadku pierwszy rok (arrnus canonicus) wymagany j,est 
do waznosci profesji, w drugim natomiast roku mogC!, przebv
wac poza domem nowicjatu, a dwa miesiC!,ee prz,ed j.ego upl~-' 
wem majq si~ przygotow.ae w domu nowicjatu do profesji. 
(Cong. Eel. 1921; Com. 1935). 

Dla kie~owni'Ctwa nowiejuszami ma bye ustanowiony osob
ny, p:rz~tozo~y, z:v~ny m i s t r z e m 13. 0 wi c jus z y) 
ktory me moze bye lch spowiednikiem (c. 559, 891) . 

. Nowicjusze majq te same przywileje i laski duchowne, ja..: 
k:e rSq przyznane profesom w danym zakonie lub zgromadze-' 
mu (c. 567). W szczeg61nosci przyznane im zostaly przywileje 
stanu duchownego i korzystajq z egzempcji (c. 561 § 2, 514, 

567, 875); po smderci majq prawa dosufragi6w (Com. 16 Oct. 
1919. A. A. S. XI. 478). W czasie trwanira nowicjatu nte moze 
llrowicj'usl: bve dopuszczonv do s'wl'ecen' nl'e m . . .. • .;J ' ..,., loze waznle Zirze'c 
sit;: swego majqtku ani beneficjow, jakie posiada,ani tez za

ciqlgnqe zadnego zobo,wiqzania (c. 568). Nowicjusz prized pie,rw

szc!, proftsjq idub6w pojedynczych tak czasowych jak i wie

~ystych .winien naznaczye administratOrJ.·a swoich maj qtk6w 
, swobodme o1'zec, na jaki cel majq bye abr6cone dochody z nich 

plynqce; w kongregacjarch pTz:ed zlozeniem slubow czasowych 

moze wedlug wi·asnej waH swohodnie uczynic testament od
nosnie de swoich maj qtk6w (c. 569). Nowicjusz ma zupelnq 

swobodt;:, w kazdym wi~cczasie maze wystqpic. Prze10zeni wy-
-l ' • 

ualajqc go, nie podajq powod6w. 

Zakon nde maze zqdac zwrotu koszt6w za czas nowicjatlf 
ani postulatu, chyba ze tak postanawiajq k:onstytucje albo wy-: 

raznie zesrtala zawada taka umowa (c. 571). Jezeli nowicjusz 

dobrowolflie wystCiipi alba zostanie wydalony, nalezy mu zwr.i)~ 
cie wszystko,co wni6sl dozakonu (c. 570). 

Po odbyciu nowi-cjatu aspi:rant sklada pro f.e s j.~ zakon"! 

nq (c. 571). 
Przel.czona zakonu, nawet wyj~rtego, jest obowiqzana za..:. 

wiadomic ordvnariusza przynajmniej dwa m~esiqce prz,ed do~ 
nuszczeniem kandydatek do lliowicjatu 100 do slub6w czaso
~vych Iu\:) wieczystych tak u1'oczy,stych jak poje~ynczych. O~
ri.ynariusz osobisde lub przez delegalta na 30 dm pr2Jed nOVll

c'atem 1 przed zlozeniem .srub6w ur2Jqdza z kanJydatkq egza
~in, by z,badac, czy zdaje sobie spcraw~ z waznosci aktu" k~6ry 
ma odbyc i czy do niego nie jest przymusZOllia lub namowlOna 
(c. 552). Z okazji tego egzaminu nie wolno pobierae zadnych 

taks (Cong.Rel. 20 Mart. 1922). 
Aby profesja byla wazna, potrzeba: 1. Aby kandydat mi:al 

prz~pisany wiek, tj. do profesji czasowej ukonczone 16 lat, 
a do profesji wieczystej 21 lat bez wzgl~du na to, czy ta pro
fesja jest uroczysta czy pojedyncza (c. 573). 2. Do profesj.i ~~ 
dopuscic w:ta'sciwy pr,zefozony, tj. najwyzszy lub ~Q'owmcJil: 
2. Ma pl'pl'zedzie nowicjat p1'awni-e odbyty. 4. Profes].8 ma bye 
dobrowolna (c. 1307 § 3, 2352); profesja, niewazna dla braku 
zezwoknia, nabiera mocy pr.awnej po odnowieniu zgody, jesli. 
w tvm czasie nie cofni~to zgody ze strony z.akonu (c. 586 § 2). 
;L Profes~a ma bye wyrazna i 6. przy}~ta przez wlas.ciweg

o 

nrzelo.zonego lub jego delegata (Com. 1 Martii 1921). 
, W kaLciym zakonie (in ordim~) i w kazdej kongregacji, w kt6~ 
Iej istniejq sluby wieezyste, no:wicjusz jest obowiqz.any zlozye 
11 a j p i "2 l' W 3 - 1 e t n i e s 1 1.1 b y (profesjt;: czasowq). 

'Iirzechlecie to moze p1'zelozony przedluzyc, jednak nie ponad 
drugie trzechlecie (c. 574). Profesja, niewazna z powtodu prze
,-,zk6d zewnE2trznych, musi bye odnowiona po otrzymaniu dy~ 
:opensy od przeszkody lub tez musi otrzymac sanacjt;: Stolky 
Apost. (c 586), sam bowiem pobyt w zakon~e i speinianie obo
wig:zk6w zakonnych nie majq charakteru ratyfikacji sluh6w, 
Die czyn~q ich przeto waznymi. W tych zgroma·dzeniach, w ktO
rvch istniejq sluby warunkowe (dop6ki b~dt;: w zgromadzeniu), 
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nie ma trzechlertnich slub6w d ' 0 . 
Cod. 1 Mart. 1921). 0 He :tr~e sluba~l warunlmwymi (Com~ 
"1 b' os zachoru le przed dO. ~, u ow cz,asowych nie " b ' "' 0 nOWlemem. 
wH slubow w p:r;episa moze ye. wyd,alony, chociaz me odno-
W nym czaS1e (Cong ReI 5 F b 

T niebeLpiecze:t'istwie smierci " d',.,' ,€I r. 1925). 
niez przelozony domu t m~ze OpUSClC do slubow row-

nawe taklego kandyd t kt' 
cZql nowicjat Celem t . f" a a, orry rozpo-. eJ pro eSJl JOest Z k . 1-

chorwych. 0 He ',ed ' k . " ys ame l.ask du-
o 

J nO. taki nowlcJuSZ po. l' . , 
zdrowieje w' , , . r Z ozeruu slruh6w wy-
. ,owczas Jego prawne stanowi! k . t . . 
E'lub6w me sklad"'f (0 R 1 s 0 Jes takie, Jakby 

, • C<_ ong.e . 30 Dec. 1922). 
Po up.l\Wle terml'nu s'lub' < " ow czasowy h f . 

dnie opnsdc zakon a tal • .:., ' , ... . ,c, pro, es moze swobo-. ,KLie prze:Lozeru mogq g . d ,. , 
cdnowilenia sluh6w (Co 637, 575 64 0. rue IOPUSC1C do 
rna bye zlozona w dom ' .'. 7, 648). Plerwsza profesja 

. ' u. nOW1C]atu. P,rzy skI d' ' .. 
!1Jalezy zachowa1e %szystk' . aamu prOieS]l , 'l!e ceremonle pr " 
stytucje. D 0 k ' " ,zeplsane pl'zez kon-

u men t, stw1erdzajqcy I: 0 
pisany przez profesa i przez tego kt" z ~:z~m~ profesji, pad
fesj~pr;zl,'jql rna b ' h ,ory w lIruelllu zakonu pro-

. .' 'yc przec owany w a['chiwu k 
lozony u wiadamia te' .:r " ~ . .. m z,a onu. Prze-_ z a z.ozoneJ prOfeS]l ul' ct' l' 
go proboo.zcza, aby j,q zapisal rzv",' 0 zys eJ w asciwe-
574, 470). P u akcle chrztu pl'ofesa (c. 576, 

o Sluby czasowe nalezy bezzwlocznie ad no' , 
Wle czasu, do kton:go zostal ". " W 1 C po upIy-o . Y Z:l.ozone Czas ten . 
zony przyspieszye, nie wi~ce' . d k" " . . moze przelo-

Sku oj. k . , f .. J Je na pk na mleSH!!C (c. 577) 
IIp if a . e S J 1 zalezq od t . ' 

czy pojedyneza Pr f' ego, czy ona Jest UTOCZ,y-
, ,_. 0 eSJa uroczysta d 
sirniere p'awna wobec ' . tOO sprowa za jakby 

o "' SWla a, nlewazne Sq t k 
nwne zlozonym slub .' 0 prze 0 a ty prze-
4 ' • om, np. cokolw1ek prafes b 1 . 
00 w{asnoSCla zakanu J"esl" k' na y, staJe 

< , ' 1 za on Jest zdolny d . d 
w przeciwnY1TI bowiem . l " ' '0 pOSIa ania, raZle W2asnosc prz h d " 
Apost. (c. 582). Jakk 10k " . ec 0 Zl na Stolic~ 
d

Ol Wle prafes me traci p , '1 b h 
ynczych prawa wla" "os u ac pojeunOSCl swego dawnego 0 . 

sci do nabycia nowego t 0 d " mlema, ani zdolno-
, 0 Je nak cok 1 . k d 

praCq, p:zechodzi to na wlasnose . k 10 weIe ~ z obywa wlasnq za onu c. ;)80). Prafes 0 slu~ 
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bach pojedynczych nie moze zrzec si~ swego majqtku pr~ej 
jak dopiecro w dqgu 60 dni przed slubarni uroczystymi, oczy
wisc:Le pod warunkiem przyS'zlej profesji. Po zlozeniu slu'h6w 
nalezy dany majq:tek zalbezpieczyc r6wniez wedlug ustaw cy-

wilnych (c. 581). 

76. OBOWI.A"ZKI I PRA WA OSOB ZAKONNYCH 

Obowiqzki i prawa osob zakonnych wypIywajq z ustaw po
ws'Zechnych i konstytucyj partykularnych. Zakonnicy winni 
zachowywae przepisy, tyczqce siEZOSIob duchownych w o,golno
sci, a obok nich te, kJt6["'e Sq zWiiqzane ze slubami, oraz starac 
si~ 0 nabyoie doskonalosd chrzescijanskiej (c. 592), w tyro 
rrzeto celu winni stosowae w praktyce te wszystkie srodki du
chowe, jakie im da}e z,akon lub zgromadzenie (c. 593, 595). 

Wszyscyczlonkowie .zlakonu Sq obawiqzani do z yc i a 
w s p 61 neg 0, a wiE?c do wsp61ne:go stoiu, mieszkania 
i wszystkich przedmiotow. Cokolwiek zakon lub kt6ry z czlon
kow nabywa , ma bye obroeone na wsp61ny U±ytek (c. 594, 

2389). 
Zakonnicy winni uzywae tak w damu, jak i poza domem 

s t r 0 j u pod wzglEidem fOTmy i koloru takiego, jaki 'jprzepl

.'iujq kons,tytucje; samowolnie nte wolno robie zadnych zmian 

(c. 596). 
W klaszto'rach wszystkich zakon6w, jak rowniez i kongre.., 

gacyj (, slubach pojedynczych, obowiq:zuje k I a u z u r a. 
W forma:r:..ym poj~ciu ozna,cza klauzura przepisyodnoszqce si~ 
do wychodzenia z domu o.s6b zakonnych i wchodzenia tam 
obcych; w materialnyro zas oznacz,a t~ ,czEise klarsztoru, da kto
rej nie majq WSlt~pU obce osoby, M'iejsca, podlegle prawu klau
zury, mojq bye oznac~one widocznym napisem. Klauzurq jest 
obj.~ty n'te tylko sam dom, gdzie mieszkajq zakonnicy, lecz 
w ogolnasci wszyS\tkie te miejsca, w kto(ryreh, jdli siEZ zakon
nik znajduje, nie uwaza si~, ie jest ,on poza domem, np. o,gr6d 
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kl~sz~orny, po.dw6rze. Granice klauzury okreslajq wyzsi prze~ 
luzem lub kapltuly, a w klasztorach mniszek biskupi (c. 597). 

Klauzma jest albo p a pi e is k a albo b i sku pia. Pierw
sza oboWiqzuje w kanonicznie erygow,anych klasztorach zakf):..i 
r..6~ tak m~skich jak zenskich,a nazywa si~ papieskq dlatego, 
pomewaz sami papieze wydali dokladne przepisy, odnoszqce 
si~ do jej zaprowadzenia i utrzymania i za jej naruszenie na
lozyli k;ir~ ekskomuniki zastrzezonej Stolicy Apostolskiej, 
a takze dlatego, bo tylk:o papiez moze od jej zachowania zwol~ 
nie (c. 2342). Klauzura biskupia, obowiqzujqca w domach zgro
rnadzen zakonnych tak na pr,awie papieskim, jako tez diece
zjalnym, jest co do swego zakresu okreslona ustawami odno~ 
snego zgromadzenia, a dyspensowanie od niej nalezy do bisku
pa (c. 597, 604). Poza klauzur,~ klasrntor6w m~skich bezwarun
kowo nie mogq wchodzic kobiety; klauzury zas mniszek nie 
wolno p::.'zekmczyc me tylko rn~zczyznie, ale i obcej kobiecie 
bez zezwolenia Stolky Apost. Wolno wejisc: za klauzur~, z za
chowaniem odpowiednich przepis6w, spowiednikowi lub inne
mu ka,planowi celem zaorpatrzrenia chorych, biskupo'Wi lub in
nemu wlzytatorowi w cz·asie urz~owej wizytacji, naczelniko
wi pans1wa i kardynalom. Przelozona klasztoru po odniesieni.u 
sj,~ do c'l'dynariusza moze pozwolic wejsc poza klauzU!r~ tym 
Dsobom, kt6rych ohecnose w klasztorze jest w niektorych oko
Ecznosciach konieczna, np. lekarzom, a gdyby czasu me bylo 
na porozumienie si~ z ordynariuszem, moze takiego zezwolenia 
sama udzielic (c. 598, 600, 2342). W jaki spos6b nalezy urz

q
-

{!z'~c klau?ur~ i jak jq zachowac, podajre instrukcja Kongregacji 
Zalmn. z 6 Iutego 1924. 

ZadnB. mniszka po pro£esji n i e m 0 Z e 0 pus c i c 
k 1 au z u r y, nawet na -czas kr6tki, pod zagroz.eni.em klqtwy 
zastrzezonej Stolicy Apost., z wyjqtkiem wypadku grozqcego 
~~j,ebernpieczeiistwa smierci Iub innego hardzo waznego powo
duo np. gdyby wojsko nieprzyjacie1skie przemocq wdarlo 
.do klasztorru i zaj~lo cele (c. 601, 2342). Klauzurq takq zwiqzane 
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t k g egacJ' e i takie organi-::-q ty lko mniszki, wolne Sq pI'ze '0 , o~r .' 
z2cje, w ktorych OhOW1"l,ZUjC); tylko sluny po~edyn:ze. 

W skazanq tez jest rzeCZq, by odwiedza~e _ osob ~akonny~h 
n1e bylo zbyt cz~ste i by z tego powodu me nastqpll:O rozluz-

nienie karnosci zakonnej (c. 603). .... . 
Gdy pobyt poza domem rna trwae dluzeJ amzeli 6 miesi~cy 

koniecznym jest pozwolenie Siolicy Apostol. (c. 606), ~p. ilia 
duszpasterstwa, natomiast me jest potrzebne pozwolem~ ap~
stolskie na wyjazd na studia (c. 587 § 3, 606). ZakOl~mce me 
mcgC); tez by,c bez waznej przyczyny poz,a dornem pOJedynczo 

IC'. 607). kt' 
' Osoby zakonne winny stale przebywa'c w klaszto~·ze,. Z 0-, 

rego wydalac si~ mogC); tylko na czas krotki i z wazneJ przy-

czvnv. 'I " 
"Wszystkie zakony korzystajq z tych p r Z! WI e] ~ w, 

kt6re Sq umieszczone w nowym kodek'3ie alba ~tore hezposre~ 
dnio od Stolicy Apost. otrzymaly. Zakony bowlem ort:rzymal} 
hczne przywilej,e tak przeciw prawu powszechnem~ (contra 

jak i obok prawa (praeter ius). Mogq tez korzystac z przy
wilej6w jakie zyskaly mOCq komunikacji przed. ~~deksem. 
W przyszlosci atoli nie bEidf!, magly nabywac pr~y:llle]o\y przez 
k.Jmunikacj~ (Com. 1937 c. 63, 613). W przywlleJach ~rzyzna
nvch zakonom m~skim uczestniczf!, mniszki, kt6re maJC); t q ~a
~a regule Iub sf!, im poddane. Wszyscy zakonnicy;, nawet lalcy 
~owicJU;ze, majC); ie same przywileje, jakie przyznane zost.al~ 

duchownym w og61e (c. 119, 614). Zakonnicy, kt6~zy ~lozyh 
sluby u::-aczyste, regulares, majq tzw. ~ r ~ y w 11 e ~ . e g
z e m c j i, czyli Sq wyj~ci spod jurysdykcJ~ ~lskupa mleJsco
wego z wyjqtkiem wypadk6w przez prawo sCIsle ~znacz.on~ch. 
Egzempcja ohejmuj.e lmscioly, domy i osoby '!' rnch m~e~zKa
j"l,ce, bez wzgl~du na to, czy to Sq profeSl cZY, nowl:Jusze 

615). Przywilej ten nie przysluguje zakonom osluhacn po
iedynczych z wyjqtkiem tych, kt6rym Stolica Apost .. osobno go 
~rZyzl1,a1a (c. 618). Celem egzempcji jest utrzymame w zako-
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r.~e scis:tej organizwcji i jednoliteg'O kierownictwa. Z egzempeji 
l'le mogot korzystac zakonnicy, kt6rzy meprawnie przebywajq 
poza klasztOX'em, 'Oraz gdy poza domem dopuscili si~ prne-
5~~pstwa; a przelozony mimo zwrr6cenia na to uwagi, winnych 
me ukaral (c. 618). 

. Czionkowie. zakon6w zebrzqcych mogq za pozwoleni,em prz.e
l'Ozo.ne~o .z ~ 1 era c j aim u z n ~ w diecezji,w kt6rej 
z~aJduJe Sl~ lchdom, do zbierania zas poza diecezjq muszq miec 
psemne pozwolenie odno'snego ordynariusza. Innym czlonkom 
kongre?acyj ~a prawie papieskim udzLela odpowiedniego po
zwolema Stohca Apost., kongregacjom zoo na prawie diece
:zjalnym biskup wlasciwy oraz. ten, w ktorego diecezji ma si.~ 
kwesta odbywac. Zakonom Kosciola wschodnieg'O p'Ozwala na 
zbieranie jalmuzny w diecezjach iacinskich kongregacja dla 
Ko~~iola wschodniego, bez jej tez zezw'Olenia nie mogq biskupi 
lacll1.scy wysylae swych podwladnych na zbi6rki do diecezyj 
wschodl1.l('h (c. 621, 622). 

CaJia k '0 res p '0 n den c j a wszystkkh czi'Onk6w zako
~u, tak wysylana jak i ortrzymywana, idzie przez r~ce przelo
,zon!ch,. z wyjqtkiem korespondencji ze Stolicq Apost., legatem 
paple.skim w:danym panstw:Le, kardynalem protektorem, z wyi
szyml przelozonymi i ordynalI'iuszem miejscowym (c. 611). 

Starac si~ powinni przelozeni zakon6w, aby podwladni za
~onnicy s ~ i e s z y 1 i skwapliwie na zyczenie biskup6w 
1 pr'Oboszczow z p 01 m '0 c q w pot r z e b a c h d u
e how nyc h w i ern y c h zar6wno w swoich kosciolach 
jak poza . ich obr~bem, a z diI'ugiej strony ordynariusze i pro~ 
hOSZrCZ'Owle majq ch~tnie posiugiwae si~ w duszpasterstw:i:e 
pracq zakonnik6w, przede wszystkim w ich diecezji przeby
wajqcych (608, 1341, 1345). 

Kaplani zakonni, ktr6rym powierzono d u s z pas t e r
~ two parafialne, majq takie same ObOWLqzki, jakie ciqZq na 
p~alboszczach. W sp:awach duszpasterrskich podlegajq biskupo
WI, w sprawach za·s zakonnych swemu przelozonemu; w razie 
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kolizji mi~dzy zarzqdzeniembiskupaa przeiozonego zakonne
go majq spelnie polecenie biskupa (c. 631). Do przyj~cia zarzq,
du parafii mUSZq miee osobne pozwolenie Stolicy Apast. (c. 630, 
452, 609, 471, 1425, 1426). 

J ezeli kosci61 zakonny jest r6wnoczesnie parafialnym, 
wszystkie czynnosci liturgiczne zakonne w ten spos6h majq bye 
spelniane, by praca dusZJpasterska nie miala przeszk6rd, a g16w
nie, by lu:techizacja nie doznala uszcz·erbku. Ordynariusz maze 
nakazae czlonkom zakonu prowadzen~e katechizacji i gloszenie 
kazan (c. 415, 462, 609, 1221, 1334, 1345). Przy kosciolach za
konnic nie mozna tworzye parafii. 

Bez zgody Stolicy Apost. n i e . w 0 1 n 0 p r z y j m 0-

Iva e osobom zakonnym zadnych god nos ciani takich 
luz~d6w, kt6ry,ch obowiqzk6w nie mozna pogodzie ze stanem za
konnym. Zakonnik podniesi'Ony do godnosci np. kardynala lub 
biskupa, nie przestaje bye czlonkiem zakonu, uczestniczy 
w przywilejach i zwiqzany jest slubami, abowiqzki zakonne 
o tyle jednak winien ~pelniae, 0 ile moze je pogodzic Z nowo 
przyj~tymi (c. 628, 629). 

Wsrzyscy czlonkowie zakon6w tak m~skich jak i zenskich Sq 
obowiqzani do odprawiania c w i c z e:6. d u c how.n y c h 
i odmawiania przepisanych modlitw. W niektOrych zakonach 
mod lit w y te majq bye odmawiane wsp6lnie, w innych zas 
Sq dozwolone prywatne. Pierwsze zakony nazywajq si~ ch6ro
we, drugie nie SCl ch6rowe. ObowiClzek ten w zakonach ch6ro
\v ych ciq,zy gl6wnie na przeloz,onych, kt6rzy starac si~ winni, by 
ch6r taki ·codziennie si~ odbywal, jesli w klasztorze jest przy
najmniej czterech zakol1..nik6w obowiqzanych do charu. W ch6-
rze winni wszyscy uczestn1czyc, 0 ile nie majq waznej przeszko
dy lub tez prawnie nie zostali zwolnieni. Ci zas, kt6rzy zlozyli 
sluby uroczyste, jesli z powodu przeszk6d nie mogli uczestniczyc 
we wsp61nych modlitwach, mUSZq je nast~pnie odm6wie pry
watni€ (Com. 1923 C. 610, 589, 595 n. 2). 

W kazdym domu zakonnym kleryckim p'Owinna si~ odbywae 
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przynajmniej raz na miesiqc d y s put a teologiczna, a ci za
kannicy, ktorym zwierzono duszpasterstwo, winni ,brae udzial 
rowniez w kongregacjach dekanalnych (c. 590, 131, 591, 2377), 

W zakonaeh kleryekich nalezy ustanowie osobne do m y 

przeznaczone dla stu d i 0 w, gdy zas jest to niemozliwe, 
.elumni zakonni mogq bye wyslani na nauk~ do innej pro
wincji lub do innego zakonu, albo ucz~szczae na wyklady do 
seminarium diecez,jalnego lub na uniwersytet. Po ukonczeniu 
s1udiow kaplani zakonni majqeorocznie skladac egzamin przy
najmniej przez przeeiqg 5 lat z przedmiotow oznaezonyeh przez 
iJrzel:ozoLyeh (c. 590). 

77. OPUSZCZENIE ZAKONU 

Prawo koseielne rozr6znia eztery sposoby wystC!pienia z za
konu osoby, kt6ra zlozyla profesj~ zakonnq, a mianowicie: 
p r z e J <§ c i e d 0 inn ego z a k 0 n u, w y s t q pie.,. 
n i e z a z e z w ole n i e ill w]: adz y p l' Z e ]: 0 z 0 n e j,: 
o pus z c zen i e sam 0 w 0 1 n e, w y d ale n i e. 

Bez pozwolenia Stoliey Apost. nikt nie maze p r z C J S C 

d 0 i n :'l ego z a k 0 n u. Przejseie do innego zakonu wte-
ma miejsee, gdy osoba zakonna po zlozonej profesji wyst~

puje z je.Jnego zakonu, a wst~puje do innego. o saba, kto,ra to 
pozwolenie uzyskala, ma w nowym zakonie odprawic nowi
cjat. Przez ezas nowicjatu sluby, zlozone w poprzednim zako
nie, trwajq, 0 ile, jezeli byly czasowe, nie wygas1ly. Prawa 
i obowiqzki partykularne poprzednio zaciqgniE:zte Sq w zawie
szeniu. W nowiejade jest nowicjusz obowiqzany do noszenia 
sukni nowego zakonu (Cong. ReI. 14 Mai 1923). Po ukoiiczeniu 
nowicjatu skladasluby w nowoobranym zakonie i wowezas 
traci prawa i obowiftzki poprzedniego zakonu, nabywa zas no
v.;'e (c. 632, 635, 544 n. 5, 551 § 2). 

Jezeli w poprzednim zakonie zlozyl: juz ktos sluby wieezy"" 
ste, skiad.fI takze po ukol'lczeniu nOViriejatu, z pominiEidem slu-
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bow czasowyeh, beZiposrednio sluby wieczyste, albo tez wraea 
do zakoxlu poprzedniego. Po powrode pozostaje na tych wa
Iunkaeh, jakoby z zakonu nie wyst~powal (c. 634). Jezeli ktos, 
majqe sluby uroczyste, zlozy w zgromadzeniu sluby 
cze, wowC'zas tym samym wygasajq sluby uro'ezyste (c. 636). 

P r z y w y s t q pie n i u z zakonu nalezy od.roznie, czy 
nastEiPu]e ono po slubaeh czasowych, czy wieczystyeh. J ezeli 
ktos zlozyl sluby na ezas okreslony, moze po uplywie tego cza
su swobadnie zakon opuscic; przelozeni tez z waznyeh powo
dow mogq nie dopusdc do zlozeniaSlub6w wieczystych (c. 637). 
Po slubac.:h wieczystych konieezna jest do wystq,pienia zgoda 
wladzy kuscielnej, to jest Stoliey Apost. lub mdynariusza, sto
sownie do tego, ezy zakon jest na prawie papieskim czy die
cezjalnym (c. 637, 647). Opuszczenie zakonu moze bye ealko
wite, czyL wystqpienie na stale, albo tez tylko opuszczenie na 
pewien czas z CZEZsclowym zwolnieniem ze zwiqzku z zakonem. 
Pozwolenie na czasowe opuszczenie klasztoru nazywa siEi 111-
dultum exdaustrationis, na stale zas indultum saecularisatio
:vis (c. 6:38). Od eksklaustraeji nalezy odroznie pozwolenie dane 
na pobyt poza klasztorem przez jakis tyLko czas (c. 606), 

K,to ntrzymal indult eksklaustraeji, zostaje nadal ZWiqZfI
ny slubami; winien spelniae obowiqzki zlqczone z profesjq za
konnq, 0 He moze j:e pogodzie z nowym swoim stanem; nie ma
ze nosic oitroju zakonnego; nie rna czynnego ani biernego glosu 
w zakonie, korzysta jednak z lask duchowyeh i przywilejow, 
moze tez w kazdym czasie wr6cic do zakonu i ten jest obowiq-
zany go przyjqc (c. 639). Ordynariusz moze pozwolie na stroj 
zakonny Com. Cod. 1922. 

S e k u 1 a r y z a c j a j,est to zupeby rozbrat z zakonem, 
ktorry mva1nia od slubow i od wszystkich zohowiqzan. Osoba 
sekularyzowana przestaje bye czlonkiem zakonu, dlatego nie 
rna zadnych obowiqzkow z tytulu regul lub konstytucyj za
konnyeh, nie maze tez nosie szat zakonnych. Bez wzgl~du na 
to, czy dana osoba otrzymala indult eksklaustraeji lub sekula-

Prawo Ran. 19 
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lyzacji o,jordynariusza czy tez od Stolicy Apost., skutki pll:'aw
ne pozostajq te same (c. 640. Com. Cod. 12 Nov. 1922). Osoba 

sekularyzowana moze wrocic do zakonu dopiero za osobnym 
pozwoleniem papieskirn i musi wtedy ponownie odprawic no
wicjat (c. 542, 640). Jesli sekularyzowany jest kaplanern po 

sluhach pojedynczych, wraca do swej wlasciwej diecezji, a or
dynariusz winien go przyjq,c, jesli zas jest po slubach wieczy
stych, w6wczas nie moze spelniac zadnych czynnosci zwiqza
nych ze swi~ceniami, dop6ki nie znajdzie biskupa, ktory by go 
pr~yj~ do diecezji lub jesli Stolica Apost. inaczej nie zarZq
dzl. BISkup moze przyjqe takiego kaplan a albo na stale alba 
tylko na proh~ na 3 lata. Stale przyj,~cie rna charakter inkar
dynacji (c. 585, 641). Zaden zakonnik przyj~ty do diecezji, nie 
moze hez osobnego zezwolenia Stolicy Apost. otrzymae bene
ficjurn w hazylikach wi~kszych lub mJniejszych, ani w koscio
lach katedralnych, nauczycielstwa lub jakiegos U!rz,~du w se
minariach kleryckich, na uniwersytetach i w takich zakladach 
naukowych, kt6re majq przywilej apostolski nadawania storpni 

akademickich, wreszcie urz~du w kuriach diecezja1nych i w do
mach zakonnych m~skich czy zenskich (c. 642). Zakaz ten od- -

nosi si~ r6williez do tych, ktorzy z!lo±yIi sluby zakonne cza,so

we,albo ty1ko przyrzeezenie lusb p~zysi~g~ pozostania w zako
nie i faktycznie przez 6 1at byli w zakonie, a nast~pnie o.trzy

mali dyspens~. 
Osoba zakonna, kt6ra po slubach wieczystych, czy uroczy

stych, czy prostych, bezprawnie w y d a 1 a s i EZ z domll za
konnego z zamiarem niewrocenia wt~cej, nazywa si~ odst~pcq 
od zakonu, apostata; jezeli zas wyszla z dom:u zakonnego bez 
pozwolenia przelozonych, ale z zamiarem powrocenia, nazywa 
si~ zbieglem, fugitivus. Jesli po miesiqcll nie wraca, przypusz
cza si~ zly zamiar. Odst~pca i zbieg jest :Qwiqzany regu1:q i '§lu
bami i ma obowiqzek do zakonll powrocic (c. 644, 645, 2385). 
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78. WYDALENIE Z ZAKONU 

Przy llsllwaniu czlonkow z zakonll nie mDgq przelozeni za
konni post~powae sa:mowolnie, lecz mUSZq zastosmvac formal
nosci, pTzepisane przez prawo. Trzy Sq przy tym kategorie fOT
malnosci. Jedne dotyczq os6b, kt6re zlozyly .§luby czasowe, in
ne zakonrdk6w po zlozeniu slub6w wieczystych w zakDnie kle
ryckim niewyj~tym i w zakonie laickim, mne wreszcie Ddnoszq 
si~ do 05,6b, ktore zlozyl:y slusby wieezyste w zakonie kleryckim 
wyj~tym. Wydalenie Zi zakonu jest to akt, mOCq kt6rego 
zwierzchnik koscieIny usuwa zakonnika zwiqzanego slubami 
z zakonu z w,aznych powod6w (dimissio, expulsio, eiectio). To 
wydalenie moze bye dokonane administracyjnie, alba z zacho

wanie'll forrnalnosci sqdowych. 
M 0 c q samego p raw a jest zakonnik uSi\.mi~ty z zako

nu, skoro dopu.§ci si~ takiego przest~pstwa, dla ktorego pra
wodawca ju.z z gory naznacza kar~ wydalenia, np. za publiczne 
odst~pstwo od wiary katolickiej, zawarcie mafzenstwa nawet 
cywilnego (c. 646). Gdy zajdizie taki wypadek, wowczas prze
lozony \vyzszy razem ze SWOjiq kapitulq lub radq przybOlcznq 
rna tyIko stwie[-dzic istnienie faktu, po czym kaze obwinionemu 
opuscie klasztor. Dowody, zebrane na stwierdzenie popelnio
nego uczynkll, na:lezy przechowac w ar-chiwum domowym. 

Com. 1934. 
1. Zc.konnika, kt6ry z 1: ° z y 1: s I u b y c z a sow e 

w zakonie 1ub w kongregacji na prawie papieskim, bez wzgl~
du na to, czy jest wyj~tacz:y niewY}E;ta, moze wydalic naj
wyzszy przeil:oiony za zgodq swed rady. Doradcy objawiajq swe 
zdanie przez tajne glosowanie. 

Jezeli idzie 0 mniszki, tj. zakonnice, kt6re zlozyly sluby uro
czyste, wst~pne dochodzenie przeprowadza przelozona domu 
:ze swojq radq. Zbiera ona wszystkie p 0' w 0 d y, przemawi:::
jqce za wydaleniem mniszki, pisemnie stwierdz:i ich prawd.zl
wosc i oddaje ordynarius:zowi i przelozDnemu zakonu, jesli 
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klasztor ; emu podlega. Gdy ordynariusz i przelozony sprawdzi. 
ze naprowadzone powody Sq uzasadnione i wystarczajqce do 
nalozenla tej kary, bezZiWlocznie zarzqdz.a usuni~cie zakonnicy 
.~ klasztoru. W kongregacjach na prawie diecezja·lnym proceder 
wydalenia prowadzi ordynariuSiz tej rniejscowosci; gdzie znaj
duje. si~ dorn zakonny. 

Przy ',vydalaniu czlonk6w zakonu tak ordynariusz. jak prze
iozony \;vinni zachowae norrny nast~pujqce. Musi bye stwier
dzonyrn, 7e zachodzq bardzo wazne powody. I tak wystarcza
jqcyrn pC1wodern jest widoczny brak powo1ania zakonnego,gor
SZqce zycie, lekcewazenie obowiqzk6w klasztornych, zwlasz~za 
gdy bez"kuteczne byly upornnienia (przynajrnniej dwa razy) 
i naklad;:me pokuty. Dla braku zdrowia nie wolno nikogo wy
dalae, chyba ze zostanie stwierdzonym, ze ktos przed profesjq 
zataH umyslnie wady swego zdrowia (c. 637). Zakonnikowi ob
winionemu nalezy zawsze zakomunikowac powody wydalenia,. 
by m6gI 'si~ bronic (co 647). 

Wydalona po zlozeniu slub6wczasowych zakonnica nie mo
ze miee do zakonu zadnych pretensji, zqdae np. wynagrodzenia 
tytuJern pracy lozonej dla klasztoru. Jezeli wydalona zakon
nica byla przyj~tq do zg:romadzenia bez posagu i nie rna obe
cnie zaopatrzenia ani tez srodk6w na powr6t do dornu, w ta
kich ok(:-Jicznosciach dane zgrornadzenie winno jej udzielic 
'wsparcia przez jakis czas; dlugosc tego czasu rnoze bye okre
slona obop6lnq ugodqalbo tez rniejscowy ordynariusz moze jq 
juz z gory oznaczyco (Cong. Reg. 2 Mart. 1924, c. 643). 

2. W Y d ale 11 i e pro f e s a z z a k 0 n u k 1 e r y
c k i ego 11 i e w y j ~ t ego alb 0 1 a i c k i ego po 
S 1 u b a;! h wi e c z y stye h mUSZq poprzedzic 11ast~pujq
ce formalnosci: Musi by~ stwierdzone trzykrotne przewinienie, 
podw6jne upornnienie, oraz brak poprawy (c. 2309 § 5). Za
konnikowi przysluguje prawo swohodnej obrony, celem uspra
wiedliwlenia swego post~powania. Ohrona ma bye zlqczona 
z innyrni aktami i odeslana do Stolky Apost. (c. 650 § 3). 
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R6wniez wazne mU5Zq zajsc powody, kiedy idzie 0 wydale
nie zakonnicy,kt6ra zlozyla sluby wieczyste, bqdZ uroczyste, 
bqdz proste. Przede wszystkirn rnusi by.c, stw~er9zonym, ,z: za
konnica jest niepoprawn1:J, i ze mimo prob me rna nacizael, by 
faktyczme zmienila swoje post~powanie (c. 650, 651) .. ~a~s~e 
jednak n&lezy jej dac sposobnose hronienia si~. Jezel~ Idzle 
D zakonnice ze zgrornadzenia diecezjalnego, to 0 wydalenm roz
strzyga ordynariusz tej rniejscowosci, gdzie si~ znajduje. k1a
sztor obwinionej siostry, gdy atoli sprawa dotyczy rnmsze~: 
ordynariusz winien wsrzystkieakta ode~lac sw. k~ngregaC]l 
w Rzvmip wraz ze swoirn zdaniern i zdamern przelozonego za
konu," jesli klasztor jemu podlega. Co si~ zas tyc~y innych za
lwnnic ns prawie papieskim, to najwyzsza przelozona rna zha
dac wszystkie zarzuty przeciw posqdzonej i wynik sledztwa 
wraz z wszystkimi aktami odes1ae Stolky Apost. do rozstrzyg

.niecia stanowczego . 
. 3. W v d ale n i e zakonnika, kt6ry zlozy1 s 1 u b y wi e-

c z y S t ~ w z a k 0 n i e k 1 e r y c kim . w y j ~ t Y rn: 
bez wzglE;'du na to, czy one Sq uroczyste czy pOJedyncze, mUSl 
Foprzedzic pro c e s kanDniczny. 

Sprawy wydalenia z zakonu majq bye rozstrzygane w try
bunale kolegialnym. Trybunal sklada si~ z najwyzszego prze
lozonego zakonu i czterech s~zi6w. Przewodniczqcy trybun~lu 
za zgodq innych czlonk6w rna naznaczye prornotora sprawle
dliwosci, kt6ry winien nalezee do tego samego zakonu (c. 655, 

Proces rozpoczyna si~ wtedy, kiedy zachodzq nast~pu
jqce warunki: mUSZq istniec ci~zkie przewinienia, rnajq po
przedzie proces upomnienia i rna bye stwierdzony brak po-

prawy. . . . 
Wystarczaj1:J,cym dowodern na stwlerdzeme tego Jest zezna-

nie dw6ch wiarogodnych i zaprzysi~zonych swiadk6w, alba 
autentyczne dokumenty. Upomnienia udziela sam wyzszy prze
lozony lub kto inny z jego polecenia, np. przelozony domu. 
Mocq otrzymanego zlecenia rnozna udzielie upornnienia dwa 
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razy. Upomnienia muszq bye dwukrotne, osobne za kazdy 
z pierwszych dw6ch wystr;:pk6w, a jesli wystE;pek ciqgle trwa, 
mi~z~ ~ednym ~ drugim upomnieniem muszq uplynqe przy
naJmme] trzy dm. Z upomnieniem moze przel:ozony polqczye 
nagan~, zacb~tEt do dobrego lub grozbEt kary, nadto moze nalo
zye pokut~ alba zastosowae iune sTodki kame. 

Proces ma wykazae, ze obwiniony zakonnik faktycznie jest 
sprawc.1l z~rzucanego mu przestEtPstwa, ze mialy miejsce po
przedmo ctwukrotne upomnienia i ze one byly bezskuteczne 
(c. 664). Gdy zostanie stwierdzonym, ze powody Sq uzasadnio
ne i wystarczajqce, trybunal wydaje wyrok wydalenia: Aby 
wyrok byl wykonany, musi bye zatwierdzony przez sw. Kon
gregacjEt, ktorej nalezy odeslae wszystkie akta procesu (c. 666). 

Zakor.nik, wydalony po zlozeniu slu:b6w wieczystych, jest 
nadal L w i q zan y s 1 u bam i, chyba ze konstytucje da
nego zakonu lub przywileje apostolskie inaczej postanawiajq 
(c. 669). Kleryk nizszych swi~cen, wydalony, tym samym zo
staje przywr6cony do stanu swieckiego. Duchowny wyzszych 
swir;:cen, jes1i dopuscH sir;: jakiegos Vvyst~pku, za kt6ry prawo
dawca naklada kar~ wydalenia, albo tez jesH stal si~ winnym 
wyst~pku, na kt6ry jest nalozona kara infamii, depozycji lub 
degradacji, ma bye pozbawiony na zawsze noszenia szat ko-
scielnych tj. habitu danego zakonu 670). 

Jezell wydalony nie ma srod..~6w na utrzymanie, zakon ma 
mu udzielic wsparcia (charatativum subsidium) za posredni-
e:twem miejscowego ordynariusza 671). 

J ezeli wydalony zakonnik zyje uczciwie, tak ze slusznie mo
ina wnioskowac 0 poprawie, w takim razie ordynariusz poleca 
jego prosbEt Stoliey Apost. 0 zwolnienie od suspensy i pozwala 
mu w swojej diecezji odiprawiac msz~ sw. a nawet sprawowae 
inne funkcje koscielne, i w ten spo.s6b zapewnia mu utrzy
manie. 

Wydalo.ny z zakonu, gdy nie zostal zwolniony od slub6w. 
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winien wr6cic do. klasztoru, 0 He w ciq,gu trzech lat dar dowo
dy poprawy, zakon tez jest o.bowiqzany go. przyjqe. Skoro slu
by, zlozone w zakonie, ustaly, biskup moze przyjq':: wydalo
nego do swej diecezji, gdzie ma bye pod- jego jurysdykcjq 
i szczeg6lniejszym nadzorem. 

79. ZGROMADZENIA OSOB ZYJi\CYCH WSPOLNIE 

BEZ SLUBOW 

Oprocz zakonow istniejq w Kosciele zgromadzenia, ktorych 
czlonkowie zyjq wsp61nie pod kierunkiem przelozonych wedle 
pewnej reguly, rue skladajq atoli slub6w publicznych. Wobec 
tego, ze §luby takie Sq istotu::J, cechq zycia zakonnego, przeto 
zgromadzenia te nie nalezq do zakon6w,a czlonkowie ich nie 
Sq zakonnikami. Stowii:'rzyszenia takie mogq bye kleryckie hub 
laickie na prawie papieskim lub diecezjalnym (c. 673). CzIo.n
kowie takich zgromadzen Sq zwiqzani ze swoim stowarzysze
niem tylko przyrzeczeniem albo .przysi~gq lub slubami, kt6re 
nie maj~ charakteru puhlicznego - aLbo jednym slu.bem. 

CzIonkowie ich posiadajq przywileje, jakie zostaly przy
znane ducho.wnym swieckim, a z przywilej6w zakonnych 0. tyle 
mogq, ko.nystac, 0 He majq, na to osobny indult (c. 680). Do ka
plan6w tych zgromadzen tak co. si~ tyczy studi6w, jak i innych 
obowiq,zkow, stosula" sir;: naogoi przepisy obowiqzujqce kl,er 
swiecki, rhyba ze osobne konstytThcje inaczej postanawiajq 
(c. 679). Do ocenienia prawnych stosunk6w tych zgromadzen 
w szczeg6lnosci miarodajne jest obok przepis6w prawa po
wszechnego takze prawo partykularne. 

Przepisy, okreslaja"ce erekcj~ dom6w i prowincyj tych zgro.
madzen, ich zniesienie, wreszcie administracjE; majqtku i przyj
mowanie kandydat6w, Sq te same, jak dlazgromadzen zakon
nych (c. 676). 
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80. LAICY 

Laiklem alba czlowiekiem swieckim zwie si~ k a z d y 
w i ern y 0 c h r z c z 0 n y, k tor y n i e n a I e z y d 0 

~ 1 e r u, to jest nie otrzymal zadnego stopnia w hierarchii ko
scielnej. Mocq swej przynaleznosci do Kosciola laicy nabywajq 
pewne prawa oraz zaciqgajq obowiqzki. Poniewaz laicy nie 
nalezq do hie:rarchii koscielnej, przeto nie mogq brae udzialu 
w rZqdach Kosciola. R6znica mi~dzy klerem a laikami jest 
z prawa Bozego, zewn~trznie ujawnia si~ w roznicy stroju. 
Laicy bowiem nie mogq uzywac szat przepisanych dla kleru. 

Laicy Sq obowiq;zani pod kierownictwem Kosciola uzywac 
srodk6w potrzebnych do zbawienia (c. 682). Poniewaz w urz~
dzie nauczycielskim Kosciola nie majq zadnego udzialu, przeto 
winni si<t poddac jego powadze we wszystkich sprawach, ty
cZqcych si~ zycia nadprzyrodzonego i oderl p:rzyjmowac pra
widla wlary i obyczaj6w. Aby zycie swe uksztaltowac wedlug 
nauki chrzescijanskiej, winni siEZ starae 0 jej poznanie i sto
sownie do swego stanu i wyksztalcenia przyswoie sobie odpo
wiedni zasob wiadomosci z zakresu religii katolickiej. Zasa
dami chrLescijanskirni winni kierowac si~ nie tylko w stosun
kach zyda prywatnego ale i spolecznego, zarowno bowiem zy
cie rodzirme jak i publiczne rna opierae si~ na podstawach 
chrzescij&nskich. 0 ile i w jakich granicach laicy mogq wywie
rae jakis wplyw na stosunki koscielne, ma to bye osobno stwier
dzone w kazdym wypadku. Wspoldzialanie laik6w z hierarchiq 
koscielnq w pracy koscielnej zow,ie si~ akcjq katolickq, wielo
krotnie zalecanq przez Stolic~ Apost. Pius XI, Paterna 1926. 

Syn. plen. art. 54. wierni winni odwaznie wyznawac wiarEZ 
swojq w zyciu prywatnym i publicznym, powinni stale uzu
perniae swojq znajomose prawd wiary iprrzez s1:uchanie srowa 
Bozego, przez czytanie Pisma Sw. w wydaniach przez Kosci6r 
zatwierdz:mych. Katolicy powinni wystrzegac si~ zazylych sto
sunkow 2 odst~pcami od wiary i z tymi katolikami, ktorzy zy-
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jq w nielegalnym zwiqzku malZeflskim. Synod przeto wzywa 
wiernych aby wst~powali W· szeregi organizacji akcji katoli.
ckiej, au)' w nich wytrwale pog1~biali swoj& religijnosc i byli 
dla innych przykladem zycia katolickiego. Zarowno ducho
wienstwo jak i katolicy swieccy lojalnie mog& spelniac obo
wiqzki obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z god n i e 
z e t y k q kat 0 1 i c k q. 

81. STOWARZYSZENIA KOSCIELNE OSOB SWIECKICH 

LalCY mogq zakladac s tow a r z y s zen i a i wstEZpowae 
do istniejqcych zwlaszcza do tych, ktore Kosci61 utworzyl albo 
poledl (c. 684, 538, 968), winni natomiast unikae stowarzyszen 
tajnych, 0 celach wywrotowych i zgubnych dla Kosciola lub 
cllo. panstwa (c. 684, 2335. S. C. Consist., 1929). 

Zwiqzki laik6w Sq prywatne alba publiczne, stosownie do 
tego, czy powstajq z inicjatywy samych wiernych, bez wsp61-
vdzialu wladzy publicznej, czy tez Sq povv:olane do zyGia powa
gq wladzy koscielnej. Pierwsze majq charakter zwiqzkow 
swieckich, chodazby otrzymaly pochwalEZ lub pyly zalecane 
przez wladz~ koscielnq, takim jest np. stowarzyszenie sw. Win
..centego a Paulo, wielokrotnie zalecane przez Stolic~ Apost., 
drugie zas Sq zwiqzkami koscielnymi w scislym znaczeniu. 
W szystkie tez z\viqzki w granicach prawa cieszq si~ pewnq auto
nomiq. Zwiqzki chrzescijanskie, associationes, rozniq siEZ od za
kon6w i zgromadzen zakonnych tym, ze czlonkowie ich nie zyjq 
wsp6.lnie, nie skladajq slub6w, mogq w kazdYlTl czasie wystq-
pic, przynaleznosc nie pociq.ga za sobq zadnych prawnych sku
tkow poza zwiqzkiem.· Zwiqzki te majl:l: na celu udoskonalenie 
zycia chrzescijanskiego, wzajemnq pomoc w spelnianiu obo
wiq;zk6w religijnych i milosci blizniego, uczynk6w milosierdzia, 
dzie1a pob"ozne i podniesienie kultu publicznego. 

Ustanawiac lub zatwierdzac takie stowarzyszenia moze 
,oprocz papieza ordynariusz i ten, kto otrzymai osobny przywi-
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le-j apostolski; jezeli w przywileju nie jest inaczej zastrzezone, 
Co waznosci erekcji potrzebne jest pisemne zezwolenie ordyna
riusza. Stowarzyszenie w6wczas dopiero staje si~ osobq prawnq, 
gdy otrzyma dekret erekcji od wlasciwego przelozonego kosciel
nego (c. 687), z wyraznym zaznaczep..iem, ze zostaje podniesio
ne do godnosci osoby prawnej. Na powstanie zwiqzku moze 
ordynariusz dac swojq zgod~ wyraznie lub milczqco. Ostatni 
wypadek wtedy rna miejsce, gdy ordynariusz zezwoli osiedlic 
si~ na swoim terytorium jakiejs instytucji, kt6ra rna przywilej 
tworzenia pewnych zwiqzk6w. Jezeli np. za zgodq ordynariu
sza w jakiejs miejscowosci osiedlili si~ ksi~za dominikanie, tym 
samym mogq oni tam utworzyc bractwo r6zancowe bez oso
bnego pozwolenia ordynariusza. Nie jest przepisana forma 
erekeji zwiqzk6w, nie jest tez konieeznym, by przed wydaniem 
dekretu byly juz statuta, okreslajqee eel zwiqzku i srodki, kt6-
1'e don prowadzq. 

Kazdy zwiqzek winien miec osobny tytul ezyli nazw~, kt6ry 
alba okresla eel danego zwiq;zku, np. stowarzyszenie dobrej 
6mierci alba wzi~ty jest z tajemnic religii, np. Opatrznosci, Ma
tki Bozej do1?rej rady, sw. Michala. Nie mozna nadac takiego 
tytulu, ktory nie odpowiada nauce Kosciola, ehoeiazby nie za
vTieral nk zdroznego (c. 688). Kazdy zwiqzek winien rowniez 
miec swoje statuta, kt6re zatwierdza Stolica Alpos,t. luib biskup. 

Ordynariusz rna prawo nadzoru nad kazdym stowarzysze
niem koscielnym i moze je wizytowac, chociazby bylo erygo
'wane przez Stolic~ Apost. (c. 690). Kosciolowi przysluguje pra
wo wglqdu w dzialalnosc kaZdego stowarzyszenia i zwiqzku, 
nawet 0 celaeh swieckich, jesli ieh dzialalnosc pozostaje w lqcz
nosci z porzqdkiem moralnym (c. 1553). 

Zwiqzek prawnie utworzony moze przyjmowae zapisy i da
rowizny i zarzqd:zac swoim majqtkiem powagq ordynariusza, 
nie zas tego proboszcza, na kt6rego terytorium istnieje. Ordyna
rmsz moze jednak inaczej postanowic, np. moze zlecic probosz
czowi administracj~ majqtku. 
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Aby byeczlonkiem stowarzyszenia i korzystac z jego praw 
i przywilej6w, koniecznym jest prawne przyj~cie wedlug ustaw 
koscielnych i statut6w danego zwiqzku. Niekiedy koniecznym 
warunkiem jest wpisanie przyj~tego do osobnej biE;gi 694); 
nikt tez nie moze bye przyj~ty wbrew swej wolL Wolno nale
zee do kilku r6wnoezesnie stowarzyszen z wyjqtkiem tercjar
skich, kt6re nie przyjmujq czlonk6w zapisanych juz do jednego 
z trzecich zakon6w (c. 693). Kto jest czlonkiem jakiegos zwiq-
zku poboznego, wtedy zyskuje odpusty, gdy spelnil przepisane 
warunki, ezyli sarna przynaleznose nie daje mu zadnych korzy
sci. Com. 4 stycznia 1946. 

Przyj~cie polega na tym, ze kandydat objawia wol~ naleze
nia do zwiqzku, a przyjmujqcy vvyra.za swojq zgod~, dlatego 
nie mozna iPrzyjmowae dzied przed dojsciem do uzywania 1'0-

zumu, chyba ze ustawy partykularne w pojedynczych wypad
kach inaczej postanawiajq, np. w bractwie szkaplerza lub 
w zwiqzku Dzieciqtka Jezus. Nie mozna tez przyjmowae nieo
;tecnych, 0 He idzie 0 zwiqzek, ktory ma charakter dala or
ganicznego. Niekiedy mogq bye czlonkami pewnych zwiqzk6w 
osoby §cisle oznaezone, np. do stowarzyszenia sw. Rodziny mo
gq nalezec tylko ci, kt6rzy mieszkajq na terytorium danej pa
rafii (Leon XIII, Neminem fugH, 1892). 

Wladz~ przyjmowania rna prawny przedstawiciel zwiqzku 
i jego zast~pca, oraz ten, kto rna osobnq delegacj~, np. ad ordy
nariusza lub zwierzchnika zakonu; z delegacji, danej przez za
kon, zwyczajnie nie mozna korzystae tam, gdzie znajduje si~ 
klasztor tego zakonu, ktoremu z prawa przysluguje ta wladza. 
Sposob przyj~cia okreslajq zwyczajnie statuty zwiqzk6w, np. 
gdy idzie ° bractwo szkaplerza, koniecznym warunkiem jest 
wlozenie szkaplerza przez osob~ upowaznionq; jezeli zwiqzek 
rna charakter osoby moralnej, koniecznym jest wpisanie do 
Gsohnej ksi~gi (c. 694). 

Niekt6re zwiqzki majqcharakter osoby moralnej alba ciala 
organicznego, w innych natomiast czlonkowie Sq zlqczeni w~-
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zlem spolecznym; niektore mogq tworzyc a raczej przyjmowae 
do swej wspolnosci inne tego samego rodzaju zwU,qzki i komu
nikowae im swoje przywileje i laski. 

Kazdy swobodnie moze wystqpic ze stowarzyszenia, bez 
waznej jednak przyczyny nikogo nie wolno wydalac. Stowa
rzyszenia mogq miec swoich kierownik6w, tak zw. moderatores 
i kapeian6w. Moderator kieruje zwiqzkiem, a kapelan spelnia 
c7ynnosci kaplanskie, np. odprawia Mszesw. Z reguly te of i
cja schodzq siEi w jednej osobie. Mianuje ich ordynariusz. Kto 
jest czlonkiem jakiegos zwiqzku moze korzystac ze wszystkich 
praw, przywilejow, odpustow i innych lask duchownych 0 ile 
spelni warunki prawnie przepisane. (Kom. 1946, A. A. S. 1946, 
162). 

Zwiqzki mogq przenosic swoje siedziby z jednego miejsca 
na inne, np. z jednego kosciola do innego; przez przeniesienie 
nie tracq odpustow i lask, 0 ile nie Sq one zwiqzane z danym 
nliejscem. Zaden zwiqzek niegasnie, chocia;~ zostanie zburzo
lly kosci61, przy kt6rym zostal utworzony. Vv'" ostatnim wypad
ku moze bye przeniesiony do inn ego kosciola. Sami czlonkowie 
nie mogq rozwiqzac zwiqzku, utworzonego powagq wladzy kos
c:elnej. 

Zwiqzek ma prawo odbywania zebran oraz dokonywania 
wyboru swoich urz~dnik6w; kapelana i kierownika mianuje or
<iynariusz (c. 697, 698). 

Z waznych powod6w kazdy czionek moze bye wydalony ze 
zwiqzku stosownie do przepisow statutu. Ordynariusz maze 
zniese te tylko stowarzyszenia, ktore sam lub jego poprzednik 
zt110zy1, powolane zas do zycia przez Stolic~ Apostolskq mogq 
bye tylko przez niq zniesione (c. 696, 699). 

Istniejq trzy rodzaje stowarzyszen w Kosciele, a mianowi
de: trzecie zakony (tercjarze), bractwa, pobozne zwiqzki (c. 700). 

S tow a r z y s zen i e t e rc jar ski e 1) jest to zrze-

1) P ius XI, Rite expiatis, 30 April. 1926. 
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'"' m'o osob zatwierdzone przez Stolic~ Apostolskq, ktorego s ... e·", , . d' 
czlonkowie pod kierunkiem zakonu w scislym znaczemu, qZq 
do doskonalosci chrzescijanskiej w duchu danego zakonu w spo-; 
,'b 'ednak odpowiadajqcy zydu ludzi swieckkh. Ci, ktorzy 

so J . k ,. k" 
lez" do takiego zwi"zku, tworzq tzw. trzeCl za on SWlec l. na ~. . 

ad tych tercjarzy naleiy odr6znic kongregacje zakonne tercJa-
rzy, ktorych czlonkowie zyjq wsp61nie i skladajq sluby proste 
(pierwszy jest zakon m~ski, drugi ,ze.ns~ tejz.e re~ly: ~. 613 
§ 2). Do tercjarstwa nalezq osoby sWleckle. Nle. zmlema]q ?ne 
zwyklego swego trybu" zycia, lecz obok zwyczaJnych.ob.oWlqZ
k6w zycia chrzescijanskiego zobowiqzujq si~ do spellllama ty~h 
przepisow, jakie naklada osobna regula zwana regulq trzeClq 
(jednak nie pod grzechem). Niektore bowiem ~a~on~ mOCq przy
vdlej6w apostolskkh mogq dopuszczae osoby sWleckle ~o.ucze~t
niczenia w laskach sobie zwierzonych. Taki przywlleJ mag: 
dominikanie, franciszkanie, augustianie, karmelici, serwici; m~
nimici sw. Franciszka a Paulo (Leon XIII, Auspicato, 1882; MI
sericors, 1883). Tercjarze zostajq pod kierunkiem tego zakonu, 
ktorego regul~ przyj~li. Do utworzenia tercjarstwa pr~~ za~o
nie potrzebny jest osobny przywilej Stolky Apostols~le]; 0 lIe 
idzie 0 zwiqzek tercjarzy wsp61nie zyjqcych potrzebna Jest agre
gacja z danym zakonem, dopelniona przez najwyzszego prze-
lozonego (c. 492 § 1, 703). .. . 

Organizacja tercjarska podobna jest do zakonneJ, Ja~ WlEiC 
zckon dzieli si~ na prowincje i domy, tak i stowarzysz~ma ter
cjarskie Sq podzielone na odr~bne grupy, zwane sodahtas ter

do ktorych zalozenia potrzebne jest zezwolenie 01'

d'i nariusza . 
. Z jednego tercjarstw,a wolno przechodzie do innego: ~od~

"tnie tez z jednej sodalicji tego samego zakonu do drugleJ, .me 
mozna natomiast bye czlonkiem dwoch sodalicji tercjarsklch. 
Na procesjach mogq tercjarze brae udzial kolegialnie i ze swo
imi odznakami (c .. 705, 706). 

P 0 b 0 z n y m i z w i q z k a ill i, piae uniolnes, nazy-
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wajq si~ stowarzyszenia wiernych, zalozone dla wykonywania 
-dziel poboznosci i mifosierdzia, np. piel~gnowania chorych, grze
l:ania umarl:ych. Jesli taki zwiqzek zorganizowany jest na wz6r 
ciala organicznego, tj. ma zarz1:fd zlozony z r6znych stopni, zo- III; 

wie si~ sod a I i c j q, sodaHtia;sodalicja zas, zalozona 
nadto dla podniesienia kultu publicznego, zowie si~ bra c t-
v: e m, confraternitas. Do powstania bractwa konieczny jest 
formalny dekret erekcji, dla poboznego zas zwiqzku, unii wy
slarcza aprobata ordynariusza (c. 707, 708). Od takiej unii na
lezy odr6zniac zjednoczenia czysto swieckie, np. filantropijne, 
chociaz majq za patron6w swi~tych Paiiskich. 

Bractwo moze miec osobny str6j i wlasne odznaki, kt6rych 
b€z zezwolenia ordynariusza nie wolno zmieniac (c. 714). W je
dnej miejscowosci nie moze bye wi~cej bractw pod tyro samym 
tytulem, z wyjqtkiem wielkich miast. Nowy kodeks zaleca, by 
w kazdej parafii ustanowione zosta10 bractwo Najswi~tszego 
Sakramentu i Naukichrzescijanskiej, kt6re prawnie zalozone 
uwaza si~ tym samym za zlqczone z arcybractwem tego same
go nazwilska w Rzymie. Pius XII dekretem z 21 grudnia 
1939 r. nadal bractwu nauki chrzescijaiiskiej Hezne przywile
je i laski duchowne. 

• . Bractwa i pobozne zwiqzki mogq bye zakladane przy ko
sClOlach lub oratoriach publicznych; oroynarlusz moze prze
r~ie~e i~ch. siedzih~z Jednego kosciola do innego (c. 712, 719). 
u ile Idzle 0 przeniesienie bractwa lub zwiqzku, kt6re Sq za
strzezone jakiemu8 zakonowi, potrzebna jest zgoda przel~zo
nego' tego zakonu. Przy ko.§ciolach i kapHcach zakon6w zeii
ski,ch ordynariusz moze pozwolic na zalozenie zwiqzku kobiet 
~lbo jakiego,s zjednoczenia dla odprawiania ewi,czeii pohoznych 
1 to celem komunikacji lask danych danemu zakonowi (c. 712). 

~zlonkowie bractw i zwiqzk6w po erekcji bractwa lub otrzy-
1?1amU aprobaty ordynariusza dla zwiqzku, stajq si~ uczestni
kami lask duchowych, zwlaszcza Ddpust6w; bractwa, zalozone 
przez zakon, uczestniczq w jego laskaich (c. 708, 713), 0 He da-
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ny zakon rna przywilej komunikacji. Okolkznose ta ma bye 
z&znaczona w samym akcie erekcyjnym. 

Jezeli bractwo lub unia majq sw6j kosci6l, mogq w nim, 
l?iezaleznie od proboszcza, odprawiae swe nabozeiistwa. R6w
niez niezalezne Sq one od proboszcza, gdy parafia zlqczona jest 
z koscioiem brackim, z tym atoll zastrzezeniem w obu wypad
kach, by praca duszpasterska nie doznala przeszkody (c. 717). 
Idajqtek bractw i poiboznych unii winien bye oddzielony od 
majqtku kosciola, w kt6irym Sq utworzone. Bractwa majq brae 
udzial w procesjach kolegialnych, w odznakach i z chorqgwia
mi (c. 718). 

Nie kazde bractwo lub zwiqzek otrzymuje bezposrednio 
laski i przywileje,cz~sto bowiem uczestniczy w nich dopiero 
przez polqczenie si~ z innym stowarzyszeniem. Zwykle jedno 
bractwo lub zwiqzek otrzymuje bezposrednio i imiennie od 
Stolky Apostolskiej laski i przywileje oraz prawo agr·egacji 
inny.ch stowarzyszeii tego samego rodzaju i 0 tych samych 
celach. Sodalicja, majqca prawo agregowania innych sodalicyj, 
nazywa si~ arc y sod a lie j q, a~chisodlalitia, albo a r
c y bra c t w e m, archiClOnftlaternitas, a pobozny zwiq-
zek, z. w i q z k i e m p ie r w s Z 0 r z ~ d n y ill, unio 
primaria (c. 720). Prawo agregacji nadaje wylqcznie' StoIica 
Apostolska. Z agregacjq lctezq si~ laski i przywileje nadane ar
cybiskupstwu (niezlqczone z innym zwiqzkiem), ktore jednak 
nie zyskuje przez nif!, zadnej wladzy nad zlqczonym bractwem 
(c. 722). Aby agregacja byla waznq, potrzeba: 1. by stowarzy
szenie bylo zalozone; 2. aby dokonana ona byla za zgodq or
dynariusza, pisemnie Dbjawiona; 3. by przywileje i laski, przy
"Ilviqzane do agregacji, byly umieszczone w. osobnym spisie, kto-
1 y ordynadusz siedzlby arcybractwa ma przeglqdnqc i oddae 
stowarzyszeniu; 4. agregacja ma bye dokonana w przepisanej 
formie i na stale (c. 723). Wylqcznie Stolley Apostolskiej przy
sJuguje prawo zmieniania siedziby areybractw i zwiqzk6w 
pjerwszorz~nych, ona tez tylko nadaje im tytuly (c. 724, 725). 
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Synod plenarny wymagajqc od duchowienstwa parafialne
go, aby starannq opiekq otaczalo trzecie zakony, bractwa, so
dalicje i inne organizacje poboine, przesrtrzega przed wprowa
dzaniem tych organizacji w nadmiernej ilesci, a natomiast kla
dzie nacisk na ich zywotnosc i na scisle zachowywanie statu
t6w. Kazda parafia powinna miec organizacj~ mHosierdzia 
chrzescijanskiego urz~zonq wedlug wskazan biskupa. 

Pius XII Provida z lutego 1946, tworzy zrzeszenie osbb 
swieckich, tak zwane Institutum saeculare, kt6rege czlonko
wie zobowiqzujq si~ dqiyc do doskonalosci chrzescijanskiej, nie 
skladajq slub6w 0 charakterze pUblicznym i nie mieszkajq 
wsp61nie. 

IV. P RAW 0 R Z E C Z 0 W E 

Prawo rzeczowe obejmuje srodki, kt6rymi posl:uguje si~ 

Ko'sci61, by spelnic sobie wlasciwy ceL Tresciq tedy prawa rze
c:wwego Sq przepisy, okreslajqce rzeezy, ktore bezposrednio 
lub posrednio sl:UZq Kosciolowi do spelniania akt6w kultu Bo
zego i do uswi~eenia czlowieka. Jedne z tych rzeczy majq cha
rakter duchowy, jak sakramenta, sakramentalia, nauka, jakq 
glosi Kosci61, drugie materialne, obejmujq dobra ziemskie, inne 
w1'eszcie Sq natury mieszanej, bo lqezy si~ w nich pierwiastek 
mate1'iaIny z duchowym, np. 1'zeczy poswi~cone, beneficja kos
delne. Stosmvnie przeto do jakosci danych rzeczy prawodaw
ca dzieli prawo rzeczowe na piE;CCZE;Sci: L 0' sakramentach, 
2. 0' miejseach i czasaeh swi~tyeh, 3. 0 czci Boiej, 4. 0' nauczy
cielstwie koscielnym, 5. 0' benefkjach. 

82. 0 SAKRAMENTACH W OGOLNOSCI 

Sakramenta Nowego Zakonu Sq gl6wnymi srodkami uswi~
cenia i zbawienia ludzi, dajq onebowiem lub pomnazajq ot1'zy
manq pop1'zednio lask~ poswi~eajqcq, czyli podstaw~ swi~
tosci duszy, a obok niej osabne pomace Hoze do wypeiniania 
przyj~tych obowiqzk6w. S a k ram € n t 6 w jest s i e
de m: chrzest, bierzmowanie, €ucharystia, pokuta, ostatnie 
ns.maszczenie, kaplanstwo i malZenstwo. 

Wszystkie sak1'amenta ustanowH Jezus Chrystus i oznaczy£ 
ieh istotne cechy. Kosci61, b~C!:c tylko ieh szafarzem, nie ma
ze zmieniac cech istotnych sakrament6w, moze jednak usta-

Prawn Ran. - 20 



306 

nawiac obrz~y przy ich sprawowaniu. Raz tylko w zyciu wol
DO przyjqc sakramentachrztu, bierzmowania i kaplanstwa. Je
Z'eli zachodzi wqtpliwosc, czy faktycznie lub czy waznie ktos 
Je przyjql, mozna warunkowo je powt6rzyc (C. 732, 746, 749). 
Wszystkie. inne Sq powtarzalne. Sakramenta chrztu i pokuty 
sluZq do odzyskania laski po grzechu; do innych nalezy przy
stEipowac w stanie laski. Niegodnym, np. publkznym gorszy
cielom, kt6rzy uporczywie nie chcq siEi poprawic, mozna od
m6wic udzielenia sakrament6w (Co 87, 2364); nie wolno ich 
udzielac here.tykom i schizmatykom, chociazby blqdzili w do
brej wierze, dopoki nie pojednajq siEi z K~sciolem (c. 731). 
Wierni Sq obowiqzani do dobrego przygotowania si~ do przy
jE;cia sakramentow. W przyjmowaniu sakrament6w winni wier
ni stosowac si~ do swego obrzqdku, kaplani powinni w sza
farstwie zachowac wszystkie przepisane w ksi~gach liturgkz

nych obrzE;dy ('c. 733, 851, 866). 
Oleje, kt6re majq zastosowanie przy udzielaniu sakramen

tow, poswi~ca biskup w Wielki Czwartek. Od Wielkiego przeto 
Czwartku nalezy uzywae olei nowoposwi~conych nie zas z roki:1 
poprzedniego. Trzy mamy rodzaje olej6w: katechumen6w, 

k"zyzmo i olej chorych. 

83. CHRZEST 

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Jego materiq waznq 
jest w 0 d a naturalna, dozwolona jednak przy uroczystym 
~dzje.lal1iu jest jedYl1ie woda, poswi~cona w sobot~ Wielkiej
nocy i Zielonych 8wiqt. Udziela siEi go przez polanie (zanu
rzenie, :r;okropienie) wodq glowy chrzestnika przy r6wnoczes-
11ym wymawianiu s16w: J a c i e b i e c _h r z c Z Ei 
V'.T i m i Ei 0 j c a ~ S Y n aiD u c haS w. (c. 737, 

757, 758). 
Chrzest jest u roC z y sty, solemnis, kiedy si~ go 

udziela z zachowaniem wszystkich przepisanych obrz~ow; 
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vdzielony bez ceremonii nazywa si~ pry w a t n y m (c. 
737). Chociaz zwyczajnym s z a fa rz em chrztu uroczyste
go jest kazdy kaplan, to jednak udzielanie go zastrzezone jest 
samemu pro b 0 s Z 'c z 0 w i, kazdy zas- inny kaplan musi 
otrzyma,c wyrazne pozwolenie od niego; nadzwyczajnym sza
farzem jest diakon, ktory z reguly winien miec pozwolenie od 
ordynariusza lub probosZicza. 0 ile zachodzq waine powody, 
chrztu, nawet uroczystego, moze udzielie kazdy kaplan i dia
kon na podstawie domyslnego pozwolenia proboszcza (c. 462, 
738, 741, 1147). Jesli potrzeba udzielic ,chrztu doroslemu, na
lezy 0 tym zawiadomie ordynariusza, by on sam lub jego de
legat mogli tego uroczyscie dokonae (c. 744). 

Chrztu prywatnie waznie udzielic moze kaidy czlowiek. 
Proboszcz ma si~ starae 0 to, by wierni w jego parafii, a zwla
szeza akuszerki i lekarze, umielli udzialac ·chrztu w wypad
kach koniecznych (c. 743). 

Nie mozna prosie 0 chrzest akatolik6w ani tez tych, kt6-
rzysciqgn~1i na siebie cenzur~, chyba ie zachodzi bardzo waz
ny powod, np. niebezpieczenstwo smierci (c. 985, 2; 2319 n. 3, 
2261, 2275). 0 ile jest to mozliwe, nawet w tym wypadku win
ni bye dwaj swiadkowie a przynajmniej jeden, celem stwier
czenia chrztu. 

Pod m i 0 t e m chrztu jest kaidy czlowiek jeszcze nie
ochrzczony, tak dziecko jak i dorosly. D 0 r 0 s 1 emu czlo
wiekowi wtedy tylko mozna udzielte 'chrztu, gdy 0 to dobro
wolnie prosi i jesli zna przynajmniej glowne zasady wiary 
katolickiej (c. 745, 752, 754). Pod r z u t k i nalezy 
chrzcic warunkowo, chyba ze ~q, pewne dowody, ze Sq, juz 
ochrzczone (co 749). N i e W 0 1 n 0 chrzcie d z i e c i 

rod z i c 6 w n i e c h r z 'es c i jan ski chi n i e k a
t 0 1 i c k i c h, kiedy jednak grozi niebezpieczeiistwo smieI'
d takiemu dziecku, w6wczas moiZna to, uczynic, W innych za,s 
v.ypadkach tylko w6wczas, kiedy istnieje moralna pewnosc; 
ze dziecko b~dzie wychowane w religii katolkkiej. Z reguly 
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ma to miejsce wtedy, gdy rodzice lub opiekunowie dziecka 
zgadzajq siE; na to. Jeleli rodzice Sq katolikami, a przynaj
mniej jesli jedna strona jest katolicka. nal€:lY ochrzde ich 
dzjeci. 

Chrziu nalezy udzielae uroczyscie z zachowaniem wszyst~ 
kich liturgicznych c ere m 0 nIl. Jakkolwiek przy chrzcie 
doroslych jest przepisany inny ceremonial aniZeli przy chrzcie 
dzieci, ordynariusz moze jednak pozwolic, by obrzE;dy, przepi-;
sane przy chrzcie dzieci,byly stosowane r6wniez przy chrzcie 
doroslych (c. 755). . 

Dzieci nalezy chrzcie wed 1 u gob r Z q d k u i c h 
rod z i c 6 w. Jezeli jedno z rodzic6w nalezy do obrz.q:dku 
aacii.skiego, drugie do obrzqdku wschodniego, dzieci nalezy 
chrzcie wedlug obrzqdku ojca; Syn. plen. art. 84. Kaplan, 
ktory wyjqtkowo chrzci dzieci innego obrzqdku, powinien nie
zwlocznie zawiadomic 0 tym chrzcie wlasciwego proboszcza. 
kt6ry ma wylqczne prawo zapisywania chrztu w ksiE;dze 
ochrzczonych. Jezeli jedno z rodzic6w jest wyznania katoli
ckiego, wowczas nalezychrzcic wszystkie dzieci w reIigii ka
tolickiej (c. 756, 1061, 1071). 

W niebezpieczenstwie zycia mozna udzielie chrztu .,-,"'""".,+
r::5e, tj.z pomint~ciem przepisanych ceremonii. Pomini~te przy 
chrzcie ceremonie majq bye potem z r,eguly w kosciele uzu
pelnione (c. 759). 

Przy chrzcie nalezy nadawa,e i m ion a c h r z esc i-
a n s k j e, a gdyby rodzice na to siE; nie zgodzili, trzeba 

przynajmniej na drugie imi~ dac imiE; jakiegos swi~tego, oba 
tez imiona majq bye wpisane w ksi~g~ urodzonych 761), 
Czlowiek dorosly sam soble wybiera imi~. 

Przy chrzcie uroczystym winni bye obecni rod z ice 
c h r z est n i, patrini; wskazanq jest tez rzeCZq, by byli obe
cni rowniez przy ,chrzcie prywatnym, Nie jest koniecznq rze-> 
CZq, by ichbylo dwoje, tj. ojciec i wystarczy 
ko ojciec hib matka 762, 764). 
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Aby ktos magI waznie bye ojcem (matkq) chrzestnym,mu": 
."i bye ochrzczonym i miee uzywanie rozumu; nie moze on bye 
heretykiem lub schizmatykiem, wyklE;tym ani skazanym na 
pozbawienie czci (infamis); nie moze mu wzbronione 
wykanywanie akt6w prawnych; nie moze to bye rodzony ojciec 
~ub rodzona matka, ani tezdrugi malzonek tego, kto chrzest 
przyjmuje. Ojca chrzestnego naznacza ten, kto chrzest przyj.:. 
muje, jesli jest dorosiy, alba jego rodzice, lub opiekuriowie, 

kap1an wowczas dopiero, gdyby tamci tego nie spelnili (c. 
765). Ojciec chrzestny winien miee intencj~ do pelnienia tego 
aktu. Wczasie chrztu winien on trzymac dzieci~ na rE;kach, 
a przy chrzcie dorosJ:ego wedlug zwyczaju polozye rE;k~ na'ra
n;ieniu chrzestnika. 

W sposob dozwolony ojcem chrzestnym maze bye kazdy, kto 
zaczql 14 rok zycia, jesli szafarz sakramentu z waznych powo
dow inaczej nie postanawL Nie moze nim bye ten, kto jest 
\,ykl~ty z powodu jawnego prz·est~pstwa lub wykluczony od 
"'peiniania aktow prawnych, kto scifl,gnql na siebie infamiE; 
prawnq, chociazby nawet wyrok nie byl wydany; kto jest pod 
interdyktem lub publicznie jest znany jako przest~pca lub 
zniesla,;viony z powodu jakiego's czynu i kto nie zna zasad 

Aby kaplan m6gI bye ojcem chrzestnym, musi inriee wy
raine pozwolenie od swego ordynariusza. Nowicjusz lub za:" 
konnik moz€ bye ojcem chrzestnym tylko w bardzo waznych 
v;rypadkach ~i to za zezwoleniem przelozonego (C!!. 766). 

Rodzice chrzestni skladajq w imieniru dzieci pochrz.estnik6w 
przyrzeczenie, ze przyjmujq zasady wiary katalickiej i wedlug 
nich zyc bE;:dq.. Winni si~ starae 0 r€ligijne wychowanie dzie
cka duchowego i dbac 0 to, by spelnilo obietnice, kt6re zlozy':' 
]j w jego imieniu (c. 769, 1335). Z chrztu waznie udzielonego 
powstaj e due how e p 0 k r e w ] e n. s two mi~dzy 

chrzestnikiem achrzczqcym i miE;:dzy chrzestnikiem a rodzica~ 
mj chrzestnymi (c. 768, 1079). 

Z chrztem dzieci nie nalezy zwlekae. Wedlug zwyczaju nae. 
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lezy je ochrzcie w ci~gu 8 dni (c. 770). Chrztu, nawet uroczy
stego, mozna udzielie w kazdym dniu; dla wi~kszej uroczysto
s,ci wypada, 0. ile jest to mozliwe, by chrzcie doroslych w so
boty przed Wielkanocq i przed Zielonymi Swi~tami. 

M i e j s c e m d 0 u d z i e 1 ani a c h r z t u u r 0.

c Z Y s t ego jest baptisterium w kosciolach lub oratoriach pu~ 
blicznych (c. 773). W naglym wYlPadku mozna prywatnie udzie
l:e chrztu w kazdym czasie i w kazdym miejscu (c. 7'11, 22'71). 
W do mach prywatnych bez pozwolenia ordynariusza chrzcic 
nie wolnn (c. 776. Congr. Sacram. 22 Jul. 1925). W kazdym kos
ciele parafialnym ma bye urzqdzona chrzcielnica. Ordynariusz 
moze pozwolie na urzqdzenie chrzcielnicy w innych kosciolach 
lub kaplicach publkznych w obr~bie parafii (c. 774). 0 ile przed 
ogloszeniem kodeksu r6wniez w kosciele nieparafialnym byla 
chrzcielnica, kosci61 zatrzymuje jq nadal, wierni jednak win
ni do zapisu nowoochrzczonega udawac si~ do kosciola para
flalnego (Com. Cod. 1922). 

Akt dokonanego chrztu ma proboszcz zap i s a e w k s i ~
d z e met r y k a 1 n e j, gdzie nalezywyszczeg61nie imi~ 
nowoochrzczonego, nazwisko tego, kto udzielal: chrztu, 1'odzi
cow rodzonych i rodzicow ch1'zestnych, nazw~ danej miejsco
wosci i dat~ ch1'ztu. Przy ch1'zde dzieci nieprawego loza (ille
gltimi) nalezy wpisac imi~ matki, jesli jest powszechnie zna
na; jesli zas nie jest znana, nalezy to z1'obie tylko. wtedy, gdy 
0. to dobrowo.lnie prosi pisemnie lub wobec dwoch swiadk6\v. 
imi~ zas ojca w6wczas tylko mozna wpisac, gdy sam do.b1'o
"\A/olnie 0 to prosi proboszcza r6wniez pisemnie, alba wobec 
dw6ch swiadk6w lub gdy widocznym jest to. z dakument6w. 
up. udowodniana to w sqdzie cywilnym. W innych wypad
kach nalezy zaznaczyc, ze jest to. dzieciEZ nieznanych rodzi
cow. Po.drzutki nalezy ohrzcic wa1'unkawo. W metryce chrztu 
Tl.alezy dakladnie zaznaczyc miejsce znalezienia i datEi, nazwi
ska tego kto je znalazl oraz w przyblizeniu wiek dziecka zua
lezionego (c. 777, 470). 
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J ezeli ktas udzielH chrztu bez wiedzy wlasciwego p1'abosz
C7.a, nalezy go. bezzwlocznie 0 tym zawiadamic, celem wpisania 
aktu w ksi~gi metrykalne. Do stwierdzenia faktu udzielanego 
.ch1'ztu wystarczy zeznanie jednego wiawgodnego :swiadka, 
przysiEiga tego, kto przyjqlchrzest w wieku dojrzalym lub 
odpis z ksiqg metrykalnych (c. 1816). 

C h r z est waznie przyj~ty c z y n i c z ]: a w i e k a 
c z ]: a n k i e m wid z i a 1 neg a K 0 sci 0 1 a i uzdal
nia do. przyjmawania innych sakrament6w, jest zr6dlem lask 
1 wklada na niego sze1'eg abowig;zk6W: (c. 87, 737, 1012, 1081, 
1120). Ch1'zest udzielony i przyj~ty w kt6rymkolwiek wyzna-' 
niu chrzescijanskim, jest wazny i wywie1'a powyzsze skutki. 
Kto jednak przyjmuje go. bez pawodu ad heretyka, staje si~ 
i'tregularis, a 1'adzice, kt6rzy addaja, dzieci he1'etykom do 
chrztu, sciq.gaja, na siebie klq.tw~ (c. 985, 2319). Poniewaz chrzest 
\.vyciska na duszy z n ami EZ n i e z a tar t e, p1'zeto 
r a z tylko m 0 z e bye p l' Z Y j ~ t y (c. 732), jesli 
wiEZc ktd przechodzi z inn ego wyznaniachrzescijanskiego na 
katalickie, ch1'ztu nie nalezy panawiae, chyba ze w tym wy
znaniu nie udzielona go w formie ustanawionej p1'zez Chry
stusa. N a . zasadzie niezmazalnasci chrztu czlawiek achrzcz.ony 
nie moze nigdy wystq.pic w zupelnasci z Kosciala katolickiego., 
jezeli bowiem ktos p1'zejdzie na inne wyznanie religijne, traci 
wprawdzie prawa i przywileje, abawiq.zki jednak zostajq.. 

84. BIERZMOW ANIE 

Zwyczajnym s z a far z e m sak1'amentu bierzmowania 
jest b i sku p, nadzwyczajnym zas kaplan, kt6ry atrzymal 
na to osobne pozwolenie od Stalicy Apost., a takze ten, kto 
rna je mocq. prawa, np. na mocy prawa powszechnega przy
wilej taki maj<:t: kardynalowie (c. 239), opaci nullius (c. 323), 
wikariusz i p1'efekt apastalski (c. 294, 313). 

Mogq. oni bie1'zmowae tylka na swaim te1'ytorium, podczas 
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gdy biskup maze udzielac sakramentu bierzmowania swoim 
polddanym rawniez poza swoim terytorium (c. 783), a na swaim 
terytorium moze prawnie bierzmowae nawet ohcych. 

Biskup wlasciwy moze pryv.ratnie udzielac tego sakrameri
tu wsz~dzie, winien jednak miec pozwolenie .ad miejscawegq 
ordynariusza, gdy chce go sprawowac pontyfikalnie, tj. w mi
trze i z pastoralem. Kaplan, kto1'Y rna lokalny p1'zywilej do 
bie1'zmowania, moze na swoim terytorium udzielie go i obcym, 
chyba ze wyraznie zabroni tego ich ordyna1'iusz. Biskup o1'az 
upowazniony kaplan winni udzielic tego sakramentu zawsz€, 
ilekroe wierni 0 to rozumnie proszq. J ezeli ordynariU'Sz ma 
przeszkodEi alba nie ma wiadzy do hierzmowania, np. wika
riusz kapitulny, w takim razie winien swoim podwladnym dae 
sposobnose przynajmniej co piEic 1at do przystqpienia do tego 
sakramentu, w tym tez ,celu moze np. prosi.e mnego biskupa 
do swojej diecezji (c. 785). Stosownie Ido dekretu Kongr. Sa
krament6w z dn. 14 wrzesnia 1946 r. i 1934 Sq upowaznieni do 
udzielania sakramentu bierzmowania: proboszcz, majqcy dusz
pasterstwo na okreslonym terytorium,wikariusz aktualny, je
sF osoba moralna jest proboszczem, wikariusz-administrator 
o1'az ci kapiani, ktorym powierzono duszpasterstwo nad jakimiS 
terytorium. Bierzmowania mogq udzieli{~ tylko wiernym w nie
bczpieczenstwie smierci ("dummodo hi fideles ex gravi morbo 
in vero mortis periculo sint ·constituti, ex quo decessuri prae". 
v,ideantur". A. A. S. 1946. str. 349). W kazdym miejscu swojej 
cijec€zji, nawet- wyj~tym, maze biskup sprawowac ten sakra
ment (c. 792). 

Nie wolno kaplanom wschodniego obrzqdku, ktorzy majq 
przywilej bierzmowania przy chrzcie, udzielac tego sakramen
tu wiernym, ktorzy prawnie nalezq do obrzqdku lacinskiego, 
Rowniez kaplan iach'Lski, ktory bierzmuje mocq. induliu apo
stolskiego, nie moze udzielac sakramentu bierzmowania osohom 
ir:nego obrzqdku (c. 782). 

Kazdy cchrzczony winien przyjqe bierzmowanie. 
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Jakkolwiek sakrament ten mozna przyjqC w kaZdym wieku 
zvcia, wskazanym jest jednak, by don przystEipowano OkOfO 
7~go roku. Com. Cod. 1931. W Ko'sciele wschodnim udziela si~ 
blerzmowania bezposrednio po chrzcie (c. 788~ 1021, 544 § 1, 

974 § 2). 
Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, powinien 

asystowae s w i a d e k, tj. 0 jc i e club mat k a 
i e r z mow a ni a. Aby ktos magI bye ojcem bierzmowa

musi sam bye bierzmowanym katolikiem i z wyjqtkiem 
waznych przyczyn tej samej pIei, co bierzmowany; wyklucze
ni Sq od tego urzEidu rodzeni ojciec i matka, malZonek, here

i wyklEity. MiEidzy bierzmowanym a ojcem bierzmowania 
p:Jwstaje pokrewienstwo duchowe, ktore nie wytwarza przesz
kody maJ:Zenskiej (c. 793 - 797, 1079). 

Akt dokonanego bierzmowania nalezy w pis a C 
Vi 0 sob n q k s i Ei g~, w ktorej nalezy zamiescic imiEi 
i nazwisko szafarza sakramentu, osoby bierzmowanej, jej 1'0-

dzicow i rodzicow bierzmowania, dzien i miejsce. Takze w ksiEi- . 
dze chrztow trzeba zapisae przy nazwisku bie;rzmowanej 080-

l kiedy otrzymaia sakrament bierzmowania. Jezeli ktos byl 
bierzmowany poza terytorium wiasnej parafii, nalezy' 0 tym 
zawiadomic wlasdwego proboszcza (c. 798, 799). Do stwier-. 
dzenia faktu bierzmowania wystarcza jeden wiarogodny swia

dek lub przysi~ga bierzmowanego (c. 800). 

85. EUCHARYSTIA 

E u c h a l' y s t i a j est top raw d z i w e C i a
l 0 K r e w J e z usa C h r y stu sap 0 d P 0-

is t a cia m i c h 1 e b a win a. Eucharystia jest afia
lrq i sakramentem; jako ofiara ofiaruje si~ Jezus Chrystus we 
Mszy sw. na oharz.ach; jako sakrament zas bywa przYJmowa-
ny w Komunii sw. (c. 801). Materiq Mszy sw. z ustanowienia 
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Bozego jest chleb z mqki pszennej w obrzqdku lacinskim prza~ 
sny, w obrzqiClku wschodnim kwaszony i wino z gron winnych 
naruralne (c. 815, 1272). Hostie do konsekracji majq bye swie~ 
ze. 

a) M s z a s w. 

W 1 adz ~ 0 dp raw ian i a M s z y S w. m a j q 
t. Y 1 k 0 k a pIa n i (c. 802, 2322). Przelozony kosciola nie 
moze dopuscie do oltarza celent odprawiania Mszy sw. zadnego 
kaplana, jezeli nie wykaze si~ pismem (celebret) swego ordy
nariusza lub przelozonego zakonu, jezeli jest to kaplan zakon
ny, albosw. Kongregacji dla Kosciola wschodniego, jezeli jest 
to kaplanobrzqdku wschodniego, chyba ze to kaplan znany; 
nieznajomemu kaplanowi mozna pozwolie odprawiae MszEi sw. 
raz albo dwa razy, jezeli jest odziany w stroj duchowny i ni
czego niezqda od tego kosciola, w ktorym celebruje; ma wpi
sac swoje imi~ i nazwisko, swoj urZqd i diecezj~ w osobnej 
ksi~dze (c. 804). Dany celeb ret ma znaczenie na czas okreslo
ny, a jesIi byl dany ogolnie, to mozna rozciqgnqe jego vvaz
nose na pol roku (c. 994). 

MszEi sw. poprzedzae musi naturalny post od poJ:no,cy. 0 ile 
dla kaplana byloby zbyt uci.qZliwym na czczo celebrowae w ra
zie binacji lub w poznej godzinie, ordynariusz odniesie si~ do 
Stalicy Apast. a dyspens~ od postu' naturalnego. Jezeli jednak 
brak czasu nie pozwala naodwolaniesi~ do Stolicy Apost .. 
wowczas moze on sam udzielie dyspensy na uzycie jakiegos 
napoju, z wyjqtkiem napojow alkoholowych, nastEipnie zas za
wiadamia 0 tym StolicEi Apost. Dyspensy moze oriClynariusz 
udzielie, kiedy idzie 0 dobro ogolne wiernych, nie zas ze wzgl~
dow prywatnych samego kaplana (S. Off. 22 Mar. 1923). 

Kazdy kaplan winien odprawie Msz~ sw. wi~cej razy w 1'0-

ku; wskazanq zas rzeCZq, by odprawial kazdej niedzieli i w swi~
ta uroczyste, nie rna bowieID obowiqzku do codziennego od-
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prawiania (c. 805). Msz~ sw. [mozna ofiarowac za zywych 
i zmarlych (c. 809). Jednego dnia mozna odprawie tylko j e
d. n q, Msz~ sw. z wyjqtkiem uroczystosci Bozego Narodzenia 
i Dnia Zadusznego; w braku kaplanow moze -ordynariusz po
zwolic na binacjEi, tzn. na odprawianie dwoch Mszy sw. w je
den dzien, lecz tylko w,swiEita uroczyste i tylko wowczas, kie
dyznaczna cz~se wiernych nie moglaby bye na Mszy sw. (c. 
806). 

Msz~ sw. nalezy odprawiae wedilug p r z e pis owl i
t u r g i c z nyc h swego obrzq,dku i w j~zyku liturgicznym 

818, 819, 733). Nie mozna tez samowolnie dodawae zadnych 
obrz~dow. Bez rninistranta nie mozna ,celebrowac; z waznej 
przyczyny moze z dala odpowiadae kobieta, zadnq, jednak 
miarq nie moze czynnie pomagae kaplanowi przy Mszy sw., 
np. nalewae wina do kielicha, przenosie mszalu. 

W odprawianiu Mszy sw. nalezy stosowac si~ do kalendarza 
tego kosciofa, w ktorym kaplan celebruje. S. C. R. 1895 n. 3862. 
3910. 

Na celebr~ w domu prywatnym ordynariusz moze pozwo
lie tylko z waznych powodow i w wypadkach nadzwyczajnych. 
S C. Sacram. 3 Maii 1926; rowniez konieczne jest pozwolenie, 
gdy idzie 0 celebr~ pod niebem; oltarz ma bye nakryty i z trzecn 
siron zasloniEity. S. C. Sac. 26 Jul. 1924 i 26 Mart. 1929. 

Syn. plen. art. 89. W razie koniecznej potrzeby kaplani 
obrzqdku wschodniego mogq odprawiae Msz~ sw. w kosciolach 
i kaplicach obrzqdku lacinskiego na ich oharzach. Kaplani zas 
obrzqdku lacinskiego na podstawie specjalnego indultu apo
siolskiego w kosciolach i kaplicach obrzqdku wschodniego na 
antYITeDsach. Frzy ccJprawianiu Mszy sw. wolno kaplanom 
W obrEibie Rzeczypospolitej Polskiej l.1zywae szat liturgicznych 
tego obrzqdku, do ktorego nalezy kosciol lub oratorium, w kto
rym celebrujq. Benedykt XIV, Imposita 1758. 

MszEisw. wolno odprawiae kazdego d n i a z wyjqtkiem 
Wielkiego Piqtku. W Wielki Czwartek i w Wielkq SobotEi od-
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prawia si~ w kazdym kosciele tylko jedna Msza sw. Msz~ sw: 
mozna rozpoczynac najwczesniej god z i n ~ przed ju
trzenkq a najpozniej godzin~ po poludniu. Tylko w noc Boze
go Narodzenia m{)zna rozpoczynac 0 polnocy Msz~ sw: kon""' 
vJ"entualnqlub parafialnq,a takze w tych kaplicach zakladQ..c 
wych, ktore majq przywilej przechowywania Najsw. Sakra .. / 
mentu (c. 821). W nocy mozna odprawiac Msze, sw. takZe w CZ8."" 

sie kongresu eucharystycznego. Moze na to pozwolic Kongre
gacja Sakr. takZe w innych okolicznosciach, np. w czasie misyj 
(Pius XI, Quod ad conventus, 7 Mart. 1924 Cogr. Sacr. 22 April. 
1924 A. A. S. 16, 154; 17, 100). Msz~ sw. mozna odprawiac tyl
ko na 0 I tar z u konsekrowanym (c.823). 

W edlug przyj~tego w Kosciele zwyczaju wolno kaplanowi 
przyjqc 0 f i a r ~ (stipendium), jeSli na czyjqS intencj~ od'-' 
prawia MszE: sw. Za binowane Msze sw. nie wolno przyjmowac 
stypendiow z wyjqtkiemswi~ta B{)zego Narodzenia, a jesli ktos 
je otrzymal winien w calosci odeslac do KurU. S. C. ConcH: 
8 Apr. 1920 i 18 list.' 1937. Kaplani, ktorzy Sq obowiqzani do 
ofiarowania Mszy sw. za wiernych, nie mogq na ten dzien 
przyjqc zadnego stypendium (c. 306, 339, 417, 466). Nie mozna 
~plikowae naprz6d Mszy sw. na intencj~ tego, kto dopiero 
\v pI'zyszlosci, dajqc stypendium, preslc b~dzie ° Msz~ sw." ani 
tez nie mozna pozniej przyjmowac stY'Pendiow za odprawio
ne juz Msze sw., intencja bowiem musi bye okresiona przed 
Mszq sw.; nie mozna rowniez przyjmowac oiiar za Msze, ktore 
ktos ma odrprawic z innego tytulu, np. proboszcz w niedzielt:, 
bE:dqc obowiqzany odprawiac Msz~ sw. za parafian, nie maze 
za niq przyjqc stypendium. 

Rozroznie ,nalezy t r z y rod z a j est y pen d i 6 W' 

lllszainych: manualia, ad instal' manu.alium, funda,tm Stypen
dia fundata Sq czerpane z dochodow fundacyj, ustanowionych 
przy beneficjum lub w kosciele; je±eli nie moga., one bye od
prawione w wlasciwym miejscu, albo przez tych, ktorzy Sq 
tego zobowia.,zani, lecz Sq oddane innym kaplanom do odpra-
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wienia, nazywajq si~ - stipendia ad instar nmnualium. Manu
alia nazywajq si~ te, ktore wierni dajq, kaplanowi bq,dz z wlas
nej poboznosci, bqdz mOCq zobowiqzania, Jakie na nich wlo
zyl spadkodawca w testamencie. Nalezy odprawic i oiiarowac 
tyle Mszy sw., ile ktos otrzymal stypendiow, chodazby one 
byly bardzo male i gdyby kaplan stracil otrzymane stypen
dium, nawet bez wlasnej winy, ma mimo to obowiq,zek odpra
wienia i aplikowania Mszy ,sw. Jezeli ktos ofiarowal kaplanowi 
pewnq sumE: pieni~dzy na Mszesw., a nie podal ich liczby, na
lezy okreslie ilosc Mszysw. wedlug taksy tej miejscowosci, 
w ktorej mieszka ofiarodawca (c.. 830). Jakkolwiek wysokosc 
taksy stypendyjnej zalezy ad woli ofiarodawcy, to jednak bi
skurp maze oznaczyc minimalnq taks~, ad kt6rej nie wolno ka
pianom, nawet wyjEitym, odst~powae (c. 831). Czas do odpra
wiariia pZYJE;:tej intencji nie ulega przedawnieniu (c. 1506, 
1509, 918, 1517, 1551, 840, 827, 2324). 

J€zeli ofiarodawca przy zau1awianiu Mszy sw. okresli pe
wne ckolicznosci przy jej odprawianiu, kaplan, kt6ry przyjql 
stypendium, ma obowiqzek zastosowac si~ do tego zq<1ania, np. 
co do oltarza, spiewu, godziny itd.; jezeli ,czas nie zostanie okre
slony, wtedy w sprawach niecierpiqcych zwloki (np. zaci~zko 
chorego) nalezy M:sz~ sw. odprawic jak najrychlej (c. 834); 
iune intencje zas nalezy odprawic w ciqgu krotkiego czasu sto
sownie do iJosci ofiarowanych stypendiow. Zadnemu kaplano
Vi.'i nie wolno przyjmowae tylu Mszy sw., by ich osobiscie rue 
magI odprawie w ciqgu roku (c. 835)" moze je atoli wziqc 
w tym celu, by je oddac do odprawienia innemu kaplanowi. 

PrzyjE;;te intencje mozna odstq,pic inn emu kaplanowi zna
jomemu, albo temu, kogo ordynariusz poled. Czas do odpra
wiania Mszy sw. liczy si~ od dnia, w ktorym pierwszy kaplan 
otrzymal stypendia. Kto odst~puje innemu kaplanowi intencje 
IDEzalne, tak dlugo jestz.a nie odpowiedzialny, dop6ki nie 
otrzyrra cd tamtego kaplana potwierdzenia odbioru intencyj 
i. stypendium (c. 829, 839). P r z y M s z a c h man u-
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alnyeh nalezy odeslac lub dor~czyc 
cal est y pen diu m, przy Mszaeh ad instal' mlanualium 
mozna zastosowac taks~ dieeezjalnq, ehyba ze inna byla wola 
funda~ora. 0 He ktos nie odprawil w ciqgu roku przyj~tyeh m
teney] man~alnych i fundaeyjnyeh, jest obowiqzany przy kon
ell odeslac Je do ordynariusza (c. 341). Biskupi i przelozeni Z8-

kon6w majq czuwac, by .obowiqzki mszalne zostaly spel:nio
ne, w tym przeto eelu bqdZ osobiscie, bqdz przez swoich dele
gat6w winni kazdego roku sprawdzac ksiecri z inteneJ' ami (e 
M~. ~. 

b) K 0 m u n i a s w. 

Zwyezajnym s z a far z e m K 0 ill U n i i s w. est 
k a p l a~, nadzwyiezajnym zas diakon, kt6ry jednak Wlnlen 
otrz~rnacosob~e po~wolenieod biskupa Iub proboszcza, chy
ba ze zachodzl komecznO'sc udzielenia komus Komunii sw.; 
Com. Cod. 1930 (c. 345). Rozdzielanie Komunii sw. wiernym 
nalezy do przelozonego kosciola, kazdy inny kaplan musi miec 
przynajmniej dornniemane pozwolenie; zanoszenie Komunii 
sw. do chorych nalezy w obr~bie parafii dO' proboszcza inni 
zas kapla~i mUSZq miec r6wniez przynajmniej przypusz~zalne 
pozwoleme; w zakonach spelnia t~ czynnosc prze1ozonv domu 
(c. 462, 514, 848, 849, 1368). Komunit; sw. nalezy ro;dzielac 
wedlug przepisow swego oibrz~u i jedynie w naglych wy
padkach mogq kaplani dawac Komuni~ sw. konsekrowanq we
diug przepis6w innego obrz~dku. Komuni~ sw. udziela si~ 

VI oibrz. lac. tylko pod postaciq ehieba (c. 352); w Kosciele 
wschodnim daje sit; jq w niekt6rychobrzqdkach r6wniez tyl
koyod postaeiami chleba, np. w ormiaiiskim (syn. Arm. 427), 
\v mnyeh pod postaciqehleba i wina, np. w obrzqdku greckirn. 
~aplan dajqcy KomuniQsw. wielu chorym, kt6rzy Sq w je
onym domu, lecz w roznych salach, odmawiac rna modHtwy 
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nad chorymi tylko w pierwszej sali (S. R. C. 9 Jem. 1929). 
Udzielanie ehorym Wiatyku nalezy do proboszeza (c. 350). 

Kai:dy ezlowiek 0 c h r z c z 0 n y, jesli go tylko posta
nuwienia prawne wyraznie od tego nie wykluczajq, m 0 z e 
p r z y s t q pic do Komunii sw. Prawo zabrania udziela
nia jej heretykom (c. 731, 353). Nie nalezy dawac tego Sakra
mentu d z i e c i 0 m, kt6re dia nierozwini~tego jeszcze ro
Zl1mu nie znajq jego istoty. W niebezpieczenstwie smierci 
mozna im udzielic Komunii sw., byle tylko potrafily jq od
r6znic cd eodziennego chleba. Nalezy 0 d m 6 w i c Komu
nii sw. tym wszystkim, kt6rzy S1:j, powszechnie znani jako pu
bliczni gorszydele, S1:j, wyklQci, bez czci (infames) az do eza
su, dop6ki s~~ nie poprawiq (c. 355, 1956, 2260, 2275, 2293). 

Do KDmunii moze przystqpii: ten tylko, kto n i e m a 
na sumieniu g r z e e h u c i Q z k i ego. Przyst~pujqcy 
winien takze bye n a c zc zo, tzn. od p61nocy me przyjmo
wac zadnych pokarm6w. Prawo to nie obowiqzuje w. niebez
pieczenstwie smierd. C h 0 r z y, kt6rzy od miesiqca Sq zlo
zeni niemocq i nie majq nadziei szybkiego wyzdrowienia, mo
gq raz albo dwa razy na tydzien przyjql! KomuniQ §w., eho
e;az'by zazyli lekarstwo lub jakis nap6j (c. 358, 864). Miesi1:j,c 
ten nalezy liczyc moralnie, a nie rnaterialnie, Cone. 24 Nov. 
1927. Kazdy wierny jest obowi1:j,z,any przynajmniej raz w roku 
okolo Wielkanocy przystqpiC do Komunii sw. Czyni zadose 
prawu 0 rocznej Komunii sw. tylko ten, kto jq przyjmuje go
dnie, 'swi~tokradzkie bowiem przyjQcie nie o·dpowiada inten-

cji ustawodawey (c. 861). 
Wierni winni si~ starac, by c z Q s t 0, a nawet codzien-

nie, p r z y s t Ei pow ali do Stolu Panskiego (c. 863, 1005, 
596, 1367, 1033, 931 § 1). W niebezpieczenstwie smierd kaidy 
wi-erny jestobowiqzany posilic siQ tym Sakramentem. Cho
ciazby kto tego samego dnia przyjql EucharystiE:~, to jednak 
moze jq przyjqc ponownie jako wiatyk, gdy grozi niebezpie
czenstwo smierci. Nie nalezy nigdy zwlekac z udzielaniem ,via-
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tyku chorym. W szyscy wierni mogE!, przyjmowac Komuni~ sw. 
W O'bu 'Q,brzqdkach, tj. !aciiLskim i wschodnim i to nie tylko 
z koniecznosci ale i z poboznosci. Wskazanq jest rzeCZq, by 
wiatyk i KomuniE; wielkanocnq przyjmowali w obrzqdku 1'0-

dzimym (c. 866). 
Komuni~ sw. mozna rozdzielac k a z d ego d n i a 

z wyjC!,tkiem Wielkiego Piqtku i Wielkiej Soboty, w kt6re to 
dnie dae jq mozna chorym, a w Wielkq Sobot~ r6wniez i in
nym lecz tylko w ,ezasie Mszy sw. lub bezposrednio po 

867). KomuniE; sw. w tych tylko god Z ina c h mozna 
rozdzielac, w ktorych dozwo1one jest odprawianie Mszy sw., 
chyba ze zajda. jakies wazne powody np. wczasie odpustu,. 
wiatyk zas w kazdej porze dnia. W kazdym m i e j s c u, 
gdzie mozna odprawiac Msz~ sw., wolno tez rozdawa,c Komu
ni~ sw. (c. 868, 869). 

86. POKUTA 

Celem sakramentu pokuty jest 
oczyszczenie grzesznikaz grzechow' 
po chrzcie popelnionych. Koniecznym warunkiem do dosta.pie
nia cd]:uszczenia grzech6w jest spe!nienie wymaganych wa
runk6w ze strony penitenta i wladza czyli jurysdykcja ze stro
ny spowiednika. Penitent musi wyznac swe winy po chrzcie 
popelnione (spowiedz), zalowae za nie z powodu obrazy Bo-

jakiej siE; dopuscil (z a 1 zag r z e e h y) i mocno 
p 0 s tan 0 w i cpo p raw ~ 887). Postanowienie 
rna nie grzechy ale i okazje, jakie do nich prowa- . 

dzq. 
Poniewaz sakramentalne rozgrzeszenie rna charakter orze-

czenia sl:1;dowego, przeto nie wystarczy spowiedz og6lna 
nie wszystkich wiernych, lecz konieezna jest szezegolowa kaz
clego penitenta zosobna celem stwierdzenia, ezy spelnH on 
wszystkie warunki i czy jest godny a,bsolucji (c. 870, 887, 901)" 
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Ze strony szafarza koniecznym warunkiem do waznego 
sprawowania sakramentu pokuty jest wI adz a k a pIa ti
s k a i j u r y s d Y k c j a nad penitentem. Jurysdykeji 
nie moze waznie otrzymac, ktOl nie jest kaplanem, chociazby 
nalezal do hierarchii koscielnej i mial nawet wyzsze swi~ce
nia (np. diakonatu). JurysdykcjE; zwyhlq (ordinaria iurisdictio) 
do sluchania spowiedzi majq: na mocy prawa ordynariusze, 
proboszczowie i ci, ktorzy Sq z nimi zrownani, np. administra
<!;orzy, kanonik penitencjariusz i przelo'zeni zakonow klery
ckich wyj~tyeh nad swoimi poddanymi (c. 873, 421, 451, 401, 
518). 

Delegowanej jurysdykcji udziela ordynariusz kaplan om tak 
swieckim jak i zakonnym do spowiadania w obr~bie swej die
cl~zji (c. 525, 876). Chociaz proboszcz rna jurysdykcjE; do spo
wiadania z prawa, nie moze jej jednak delegowac bez osobne
go upowazn1enia ordynariusza (Com. Cod. 16 Jun. 1919). 

Ordynariusz moze dae jurysdykcjE; do spowiadania tylko 
tym kaplanom zakonnym, ktory:eh przedstawi ich przelozony; 
kaplani zakonni z regu!y nie powinni korzystac z jurysdykcji 
do spowiadania bez zgody swego zwierzchnika (c. 874). 

Ordynariusz moze ograniczyc wladz~ spowiadania. co do 
os6b lub miejsca, moze rowniez jej pozbawic (c. 878, 880, 525). 
Niekiedy sarno prawo juz z gory ogranicza jurysdykcj~ do spo
wiadania, np. przelozeni zakon6w nie moga. spowiada,{: swoich 
podwladnych, mistrz nowicjuszy i przelozeni seminariow i ko
legi6w swoich alumn6w,chyba ze zachodzi bardzo wazny 
pow6d i wychowankowie sami dobrowolnie 0 to prosza. (c. 530, 
891). 

Kazdy spowiednik, ktory otrzyma! wladzE; do spowiadania 
na pewnym terytorium diecezji, moze rozgrzeszac wszystkich 
penitentow takZe z obcych diecezyj, bez wzglE;du nawet na 
obrzqdek. Z mocy tego samego prawa kazdy spowiednik otrzy
muje wladz~ do udzielania ahsolucji wszystkim penitentom 
nawet obrzqdku wschodniego bez osobnego upOlwaznienia ich 

Pramo Ran. - 21 
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wlasciwego ordynariusza. Spowiednicy, kt6rzy majq, zwyczaj
mI. jurysdykcj~, mogq wsz~zie rozgrzeszae swoich podwlad
nych, np. proboszcz moze spowiadae swoich parafian nie tyl
ko w swej parafii lub w diecezji, ale i poza ich granicami (c. 
881). W wypadkach grozqcej smierci kaZdy kaplan, chociaiby 
nie mlal jurysdykcji, moze wazni,e rozgrzeszae i uwalniae ad 
wszystkich cenzur (c. 882, 2252, 2254), a zolnierzy wezwanych 
na wojn~ od chwili mobilizacji (S. Poenit 1915). W czasie 
morskiej podr6zy kazdy kaplan, upowainiony do spowiada
nia bqdz przez swego ordynariusza, bq,dZ przez biskupa kt6re
gokolwiek portu, moze udzielae absolucji wszystkim jadqcym 
ze sobq, oraz tym, kt6rzy w porcie don si~ zgloszq (c. 883); 
moze rowniez w ciqgu trzech dni spowiadac wiernych w kos
ciolach i kaplicach miejscowosci portowej i udzielae absolucji 
nawet od wypadk6w zastrzezonych ordynariuszowi danej. 
miejscowosci (Com. Cod. 20 Mai 1923). Postanowienia te od
nOSZ'q si~ rownie:!: i do kaplan6w, ktorzy odbywajq podroz sa
molotem. Pius. XII Animarum 1947. A. A. S. 40, 17 

Jurysdykcja do spowiadania zawsze musi bye dana' wy
raznie, bqdz pisemnie, bqdz ustnie, nie wystarczy przeto tylko 
domniemana. 

Rozgrzeszenia nalezy udzielic wedlug p l' Z e p i sa 11. e j 
w rytuale form y. Bez waznej przyczyny nie nalezy opusz
czac mo dlitw , jakie Sq, dolqczone do formulki rozgrzeszenia. 

Spowiednik jest nie tylko s ~ d z i q przy spowiedzi, lecz 
spelnia tez c z y 11. 11. 0 sci 1 e k a r z a duchowego, gdyz 
podaje srodki zaradcze przeciw wyst~pkom i grzechom, jest 
przedstawicielem sprawiedliwosci i mHosierdzia Bozego (c. 
888). 

T a j em n i cas pow i e d z i ohowiqzuje kaplana tak 
bezwzgl~dnie, ze nigdy i pod zadnym warunkiem nie moze wy
jawic ani slowem, ani zadnym najmniejszej nawet 
vviadomosci, ktorq zwierzono mu na spowiedzi - saerament:a
Ie sigiUum inviolabile est (c, 889). Tajemnicq Sq zwi::'lzani wszy-
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BCy, do ktorych w jakikolwiek sposob doszlaby wiadomose ze, 
spowiedzi. Obowiqzek ten wyplywa z prawa naturalnego i po
zytywnego (c. 889, 903, 2369). Nie rna zadnych wyjqtkowych 
Dkolicznosci, w ktorych tajemnica ustaje. -

Obowiqzani Sq s pow i a d a c duszpasterze, i 1 e
k l' 0 C w i ern i p raw n i e 0 top l' 0 S Z q, a w na
glych wypadkach, np. w niebezpieczenstwie smierci, kazdy ka
plan winien spelnic ten obowig;zek (c. 892, 608). 

J akkolwiek kaZdy wierny moze otrzymac rozgrzeszenie od 
Vi.·szystkich grzech6w, to jednak nie kaZdy spowiednik rna od
powiedniq wladz~, by udzielic rozgrzeszenia od kaidej winy, 
zwierzchnik bowiem koscielny, ktory udziela, wladzy do spo
wiadania, moze jq w niektorych wypadkach ograniczye, czyli 
moze odmowic jurysdykcji do rozgrzeszenia od oznaczonych 
przez siebie grzech6w. Ograniczenie wladzy w zakresie roz
grzeszenia nazywa si~ z a s t r z e :Z e n i ems 0 b i e 
w y pad k 6 w, rese;rvatio casuum (c. 893). W takim wy
padku penitent obowiqzany jest odniesc si~ wprost sam lub 
za po.srednictwem spowiednika do tego zwierzchnika, ktory 
grzech sobie zastrzeg1. 

Grzech moze bye z a s t r z e z 0 11. Y j u z tow pro s t, 
gay sam grzech jako taki jest zastrzezony (c. 894, 2363), juz to 
1.1 b 0 c z n ie, gdy zastrzezone jest uwolnienie od kary du
chowej, cenzurq zw,anej, ktora na ten grzech zos'tala nalozo
na (c. 2245). Gdy przelozony od niej uwolni, tym samym re
zcrwat ustaje. P raw 0 z a s t r z ega n i a sobie roz
grzeszenia przysluguje tym, ktorzy majq wladz~ udzielania 
jurysdykcji do spowiadania i nakladania cenzur, tj. papiezo~ 
wi, biskupom, wyzszym przelozonym zakonow kleryckich wy
j~tych (c. 874, 875, 893, 896). Biskup maze ustanowic rezer
waty na synodzie, a gdy je ustanawia poza synodem, winien 
zasi~,gnqc zdania kapituly katedralnej i kilku duszpasterzy 
swojej diecezji. Wypadki rzastrzezone majq bye dokladnie okre
slone. Zastrzezenie rna trwae przez taki czas, jakiego wyma-
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gajq okolicznosci, ktore je spowodowaly. Ustanowione rezer
waty dotyczq nie tylko podwladnych danego zwierzchnika, ale 
1 podroznych (c. 897, Com. Cod. 1920). 

Zwierzchnik kosdelny moze zastrzec sobie trzy a najwy
zejcztery grzechy, mi~zy ktorymi nie mogq bye te, kt6re 
jill; stanowiq rezerwaty Stolicy Apost., albo pr,zez prawo za
strzezone zostaly pod cenzurq (c. 898). Rozgrzeszenie od re
zerwat6w przysluguje temu, kto je sobie zastrzegl, jego na
st~pcy, .oraz tY'm wszystkim, kt6rzy otrzymaU osobne upowaz
nienie bqdz mocq prawa powszechnego, bqdz mocq osobnej' 
delegacji, 

Wskazanq jest rzeCZq, by dziekani parafialni na stale otrzy
mali wladz~ rozgrzeszenia od rezerwat6w z upowaznieniem do 
subdelegacji, 0 ile zajdzie tego potrzeba, zwlaszcza wmiej
scowosciach odleglych od miasta biskupiego (c. 899). 

Z prawa mogq proboszczowie udzielie absolucji od rezer
wat6w diecezjalnych w okresie spowiedzi wielkanocnej, a mi
sjonarze w czasie misyj. 

Wszelkie rezerwaty papieskie i biskupie ustajq:1. w spo
wiedzi os6b chorych, kt6re z powodu slabosci nie mogq opusz
czac domu; 2. vV' spowiedzi nowozenc6w przed slubem; 3. kie
<l.y spowiednik nie moze udac si~ do wyzszej wladzy bez na1'a
zEnia penitenta na wielkq szkod~, np. gdyby z powodu odro
czenia rozg1'zeszenia penitent byl znieslawiony; 4. penitent ce-
10m ot1'zymania 1'ozgrzeszenia moze udac si~ do innej diecezji, 
gdzie nie iistnieje ten rezerwat, w ktory on popadl (c. 900). 
J ezeli spowiednik nle zw1'6ci uwagi na rezerwat i udzieli ab
solucji, jest ona wazna (c. 207). W wymienionych tu wypad
kach ustajq rezerwaty zastrzezone ze wzgl~du na grzech nie 
zas reze1'waty oblozone CenZUTq (Com. Cod. 10 Nov. 1925 A. 
A. S. 17, 583). 

Kazdy wierny moze spowiadac si~ wobec kaidego kapla
na, prawnie upowaznionego do spowiadania, chociazby byl in
nego obrzqdku. Kazdy tez wierny po dojsciu do uzywania 1'0-
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zumu jest obowiqzany S pow i a d a e S i ~ p r z y n a j
ill n i e j ra z w r 0 k u. Kto odprawB: sijJowiedz swi~
tokradzkq, ten nie uczynH zadosc temu przykazaniu (c. 905, 

906, 9Q,7). 
Wlasciwym m i e j see m na S 1 u c han i e S p o

w i e d z i jest kosci61 lub kaplica. 

87. ODPUSTY 

Odpust jest to darowanie kary do
c z e s n e j po uzyskanym odpuszczeniu grzech6w 1). 21'.0-
diem odpust6w jest tzw. skarbiec Kosciola (thesaurus Ecclt~

siae), tj. ogol nieskonczonych zaslug Chrystusa, Matki Bozej 
1 Swi~tych Panskich. Podstawq prawnq jest dogmat Obcowa
nia Swi~tych, wedlug kt6rego wierni mogq nawzajem uczest
niczye w swoich zaslugach (c. 2. Ext. com. de poenit. V 9). 
Odpusty Sq podw6jne: z u pel n e i c z q s t k 0 w e 
siosownie do tego, czy ktos dost~puje odpuszczenia calej ka
ry doczesnej, czy tylko jej cz~sci (c. 926). Mozna je ofia1'o
wac za dusze zmarlych (per modum suffragii (c. 911). Odpu
st6w zupeinych i czqstkowych udziela sam papiez, inni zas 
zwierzchnicy koscielni tylko wtedy, 0 ile im p1'awo powszech
ne lub papiez na to pozwolq (c. 915). 

Biskupi mogq udzielae trzy razy w roku blogoslawienstwa 
papieskiego z odpustem zupelnym, tj. w uroczystose Zmart
wychwstania Panskiego i winne dwa dni dowolnie obrane; 
nadto biskupi mogq udzielac odpustu sto dni, arcybiskupi 
dwiescie, kardynalowie trzysta. Jezeli papiez udziela biogo-

1) Btq,dz,fl, ci wszyscy, kt6r:zy ,S1tJdzfl" ze odpust jest to odpusz
czen1e grzechu. Od;puszczenia grzech6w uczynkowych mozna do
sta,pic jedynie przez ,sakrament pokuty, albo przez zal doskonaly. 
Kosci6.l nadajeodpnsty iillnym aktem, nie zas tym, pl'zez kt6ry 
przy sakramencie pokuty odpuszcza grzechy. 
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s'~awienst:wa przez radio mogq, zen korzystae wszyscy wier
n:, ktorzy sluehajq radia. S. Poenit 15 ezerwea 1939, 20 lipea 
1942. 

W kaZdym koseiele moze ordynariusz ustanowie, jeden 
o 1 tar z stale u p r z y w i 1 e j 0 wan y. . Przelozony 
kosciola, w ktorym takiego oltarza nie rna, winien odniese si~ 
do ordynariatu 0 nadanie tego przywileju jednemu Z oltarzy. 
\V podaniu nalezy z prosbq dokladnie okreslie, ktory to oltarz 
i pod j akim wezwaniem. Wyzsi przelozeni zakonni mogq sami 
podobne oltarze w koseiolaeh zakonnyeh ustanawiac (c. 919). 
Nalezy rozroznie oltarze uprzywilejowane 10k a 1 n e, kie
dy zwiqzane Sq scisle z kosciolem i jako takie napisem "oltarz 
uprzywilejowany" oznaezone i 0 sob i s t e, kiedy kaplan 
otrzyma taki przywilej, ze kazdy oltarz, przy ktorym on 00.
prawia, jest dla niego jakoby oltarzem uprzywilejowanym. 
Lask~ oltarza uprzywilejowanego nalezy rozumiec w ten spo
sob, ze z kazdq Mszq sw., przy nim odprawionq, zwiqzany jest 
odpust zupeJny. W Dzien Zaduszny we wszystkich kosciolaeh, 
a w ezasie 40-godzinnego nabozenstwa w kosciele, w ktorym 
siq one odbywa, majq wszystkie Msze sw. przywilej oltarza 
uprzywilejowanego (c. 917, 918). 

J ezeli zostal nadany odpust zupelny na stale lub na pewny 
okres czasu dla tych, ktorzy 00. w i e 0. z q jakis k 0 s

c i 0 1 lub kaplic~ publicznq, mozna go zyskae raz w roku 
w dniu dowolnie obranym, chyba ze dekret inaczej postana
wia (c. 921). Jesli warunkiem uzyskania odpustu jest odwie

dzenie kosciola w okreslonym dniu, trzeba obowi1l,zek ten spel
r.ic w czasie 00. poludnia dnia p.oprzedni€go az do polnocy 
wyinienionego dnia (c. 923). 

Odpusty mogq bye zwiqzane z jakimS koscio:l:em lub ja
kims przedmiotem. Jesli taki kosci61 zostanie zburzony, od
pusty nie gasnq, skoro w ciqgu 50 lat zostanie odbudowany 
w tym lub prawie tym samym rniejscu i pod tym samym ty-
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tulem. Przedmioty, np. rozanc€, tracq odpusty, gdy zostanq 
zniszczone lub sprzeo.ane (c. 924). 

Odpust zyskae maze cz:l:owiek ochrzczony, kt6ry nie jest 
wekskomunice i jest w stanie laski, rna intencj~ zyskania od
pust6w i spelnia w oznaczonym czasie i w sposob okreslony 
przepisane warunki (c. 925, 2262). Odpust nadany przez bi
skupa mogq zyskac jego podwladni i p.oza granicami danego 
terytorium, a na terytorium nawet wlocz~gi, podrozni i wy
jE:ci (c. 927). Cho'Ciazby ktos nie zyskal odpustu zupelnego 
mimo spelnienia przepisanych warunkow, moze jednak zyskae 
odpustczqstkowy stosownie do swego przygotowania (c. 926). 

Odpust zupelny tylko raz dziennie mozna zyskae, chociaz
by ktos nawet kilkakrotnie spelnil akt obdarzony oo.pustem 
zupelnym, 0 ile prawodawca w pojedynczych wypadkach ina
czej nie stanowi, natomiast odpust cZqstkowy kilkakrotnie 
dziennie mozna zyskac (c. 928, 930). JezeE do uzyskania od
pustu, przywiqzanego do pewnego dnia, Vlrymagana jest spo
wiedz mozna jq odprawic w ciqgu osmiu dni, poprzedzajqcych 
danq uroczystose, Komuni~ sw. mozna przyjqC W wigili~ swi~

ta; mozna tez odprawic spowiedz i przyjqe Komuni~ sw. w ciq-
gu calej nastE;pnej oktawy (c. 931). Wszyscy wierni, kt6rzy si~ 
spowiadajq przynajmniej dwa razy na miesiqc, alba kilka
krotnie w tygodniu przyjmujq Komuni~ sw., mogq zyskac 
odpust nawet bez aktualnej s:powiedzi, chodazby w oznaczo
nym dniu byla wymagana jako warunek. 0 ile do uzyskania 
odpustu przepisane jest odwiedzenie jakiegos kosciola w ogol
no·sci lUib jakiejs scisle nieokreslonej kaplicy, w takim wypad
ku wszyscy d, kt6rzy przebywajq w za,kladach np. wycho
wawczych, szpitalach, w ktorych rue ma kosciola lub publicz
nej kaplicy, mogq zyskac odpust, skoro odwiedzq kaplic~ za
kladowq i spelniq nakazane warunki (co 929). Odpust mozna 
zyskac tylko za spelnienie takiego uczynku, ktory nie jest na
kazany z innego tytulu; rowniez za spelnienie jednego czynu 
nie mozna zyskac kilku. odpustow, chociazby z rorzmaitych ty-
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tul:6w byly z nim zwiqzane, chyba ze w pojedynczyeh wypad
kaeh inaozej postanowiono (c. 928 - 933, S. Poenit. 7 Febr. 
1922; 14 Jun. 1922). 

Jezeli do uzyskania odpustu og61nie przepi:sana jest modli
twa na intenej€; papieza, ma ona bye ustna, nie zas myslna. 

Spowiednicy mogq zamieniae z waznych powodow przepi
sane warunki na inne, jesli przeznaezonych ktos nie moze 
spel:nic (c. 935), nawet na nier6wnomierne np. nawiedzenie 
oznaezonego kosciola na In...'1Y kosci61, tlawet gdy idzie 0 zy
skanie odpustow toties quoties np. Portiuneulae, Cone. 1940. 

88. OSTA:TNIE NAMASZCZENIE 

Kazdy kaplan waznie udziela sakramentu o5tatniego na
maszczenia. S z a far z em zwyczajnym tego sakramentu 
jest pro b 0 s z c z tej miejscowosci, w kt6rej przebywa cho
ry. Inny kaplan moze go udzielic tylko w razie koniecznosci, 
alba za domniemanym, lub wyraznym pozwoleniem probosz
eza lub ordynariusza (c. 938, 397 n. 3, 462 n. 3, 514, 735). 
Pod m i 0 t e m tego sakramentu jest kazdy czlowiek 
o e h r z c Z 0 ny, Syn. plen. art. 92. Zarowno kaplani jak i la
icy, a zwlaszcza krewni powinni dbaJc 0 to, aby osoby zagro
:zonesmierciq z powodu choroby, starosci lub ci~zkiej opera
cji chirurgicznej zostaly zaopatrzone sakramentami sw. Na
lezy 5i€; starac 0 to, by wierni przyjmowali ten sakrament 
,v stanie swiadomosci; trzeba odmawiae go tym, ktorzy mimo 
upomnienia trwajq w jawnych grzechach (c. 942). Jezeli za
chodzi wqtpliwose co do uzyW::11nosci rozumu, alba czy choro
ba jest smiertelna, lub fez czy chory juZ umad, w takieh wy
padkach mozna go udzielie warunkowo (c. 941). Poniewaz po 
7 roku zycia prawnie przypU5zcza 5i~ uzywanie rozumu, prze
to chorym po osiqgni€;ciu tego wieku zawsze nalezy udzielic 
tego sakramentu, chyba ze przeciwieiistwo jest widoczne 

. (c. 88). 
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Wedlug soboru lateranel'iskiego IV (1215) c. 2 c. 13 de poenit 
V. 38, lekarz wezwany do chorego powamie ma go upominac, 
by naprzod wezwal lekarza duszy, kaplana, a gd)"by, tego za
niedbal ma bye ukarany interdyktem wejscia do kosciola; 
Pius V Super gregem 1566 stanowi, ze lekarz. po upomnieniu 
chorego, moze go odwiedzac w ciqgu trz.ech dill, a jesli chory 
nie zastosuje si~ do danego zlecenia, lekarze majq chorego 

opusdc. 
Mat e r i q dalszq sakramentu ostatniego namaszczenia 

jest ole j Z 0 1 i w e k, poswi€;cony w Wielki Czwartek 
przez biskupa lub przez upowazruonego przez Stolie€; Apost. 
kaplana, blizszq zas jest n a mas z c z .e n i e pi€;ciu zmy
slow wedlug przepisanych przez Kosci6l regul (co 937). 

89. KAPI:.,ANSTWO 

K a pIa n s two jest to ,sa k ram e n t, k t 6 r y 
daje wiadz€; i zdolnose do spelniania 
,c z y n nos c i due how nyc h (c. 731, 1146, 1147, 1151, 
1156, 1260, 1341). 

Kaplanstwo rna rozmaite stopnie, z ktorych nizszy jest wa
runkiem do uzyskania wyzszego, kazdy stopien jest zrodlem 
00 sprawowania pewnej funkcji duchownej. Wszystkich stop
ni jest siedem:cztery swi~cenia mniejsze - ostia,riusz, lektor, 

egzorcysta, akolita i trzy wi~ksze - sUJbdiakon, diakon, pres

biter (kaplan). Dopelnieniem kaplanstwa jest swiE;cenie bisku
pie. Biskupstwo daje wladz~ bierzmowania i udzi'elania swi€;
cen kaplanskich. 

Zwyczajnym s z a far z e m tego sakramentu jest b i
sku p; nadz:wyczajnym kaplan, upowazniony mOCq prawa 
lub przywilej6w Stolky Apost., ale tylko do udzielania ton
sury i sw~cen niZszych (co 951) . 

Konieczuq materiq diakonatu, preZibiteratu i episkopatu 
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jest tylko wilozenie rqk biskupa, a formq przepisane slowa. 
Plus XII const. Sacramentum. 1947. 

J ezeli papiez udzielil komus jednego ze swii~ceft, rue wol
no nikomu udziel_ae nast~pnych swi~ceft bez z,gody Stolicy 
Apostol. (c. 952). Swi~cenie biskupie, zwane konsekracjq, za
strzezone jest papiezowi i bez jego mandatu rue wolno nikogo 
konsekrowae; papiez zwykl do niego delegowae (c. 950, 953). 

Kazdy biskUJp wszystkim waznie udzi'ela swi~ceft, w spos.6b 
jednak dozwolony tylko swoim podwiadnym tj. tym, kt6rzy 
albo pochodzq z jego diecezji i tu mieszkajq, albo przynaj..;. 
nmiej majq w tej diecezji zamieszkarue; w astatnim wypadku 
kandydaci winni zlozye przysi~g~, z'e w diecezji stale pozosta
nq (domidlium CUjrn origine, .aut domicilium cum iurame'l1to 
pCl'petuo ma'l1endi, c. 956). Nalezqcych do innej diecezji biskup 
maze swi~cie dopiero w6wcza,s, gdy otrzyma od ich wiasciwe
go ordynariusza osobne upowaznienie. Do swi~ceft alumn6w 
obrzqdku wschodniego musi biskup otrzymae osobny indult 
cd Stolicy Apost. (c. 955). Pismo, zawierajqce upowaz
r..; enie biskupa do udzielania swi~ceft alumnowi 'z innej 
diecezji, zowie si~ littel'ae dimissoriae. Z pismem tym po
iqczone jest zwykle inne jeszcze pismo, zwane Iitteme testimo
niales, tj. poswiadczenie, ze zadna do swi~ceft nie zachodzi 
przeszkoida. BiskUJp nie moze dae tonsury obcemu podwladTh'2-
mu laikowi bez zgody (dimissoriae) jego wia!sciwego biskupa. 
c. 111, 955, Com. 1930. Wiasciwy biskup udziela dimis30rias 
m.oc~ wl~dzy jurysdykcyjnej, jaka mu przysluguje w diecez.ji. 
DlmJSSOnae mogq bye skierowane do kazdego biskupa, kt6ry 
jest w jednosci ze Stolicq Apost. z wyjqtkiem innego obrzqdku, 
ten howiem musi miee osobny indult papteski do swi~cenia 
alumn6w innego obrzqdku (c. 961). Kto daje pisma, moze je 
tez odwolae. Alumnom zakon6w wyj~tych daje dimissorias 
wyzszy ich przelozony i skierowuje je do biskupa tej diecezji, 
w kt6rej znajduj,e si~ dom zakonny. 

Wainie m 0 z e bye w y s w i E; con y t Y I k 0 
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a C h r z c z 0 n y m ~ z c z y z n a; kobiety Sq bezwzglE;dnie 
wykluczone. Wolno atoll udzielie swi~ceft tylka temu, k t 0 
map raw n i e w y mag a new a run k i, n i e m a 
zadnej wad 1 i w .0 sci (irregularitatem) lub ~akiejs p r z e
;, z k 0 d Y (impedimentum) i kto wediug zdania biskupa j est 
k 0 n i e c z n y m lub uzytecznym dla danej diecezji. Koniecz
nose zachodzi wtedy, gdy albo zupelnie nie ma kaplan6w, alba 
nie w takiej liczbie, by mogli zaspokoie wszystkie duchowe 
potrzeby wiernych w danej diecezji. Uzytecznym zas jest 
kandydat w6wczas, gdy np. dla swoich wybitnych przymiotow 
moze oddac Kosciolowi uslugi i w takim ra'zie biskup moze mu 
udzielie swi~ceft, chociaz w diecezji Sq kaplani w odpowiedniej 
ilosci, kt6rzy jednak nie majq takkh kwalifkacyj. Do stanu 
duchownego kazdy osobiscie winien si~ decydowae, nie wolno 
nikogo zmuszae, ni'e mozna tez odwodzie tega, kto rna chE;e 
I wszystkie wymagane przymioty (c. 214, 971, 1994). Biskup 
atoh i wyzszy przelozony zakonu mO>gq zabronie swaim alum
nom przyst~pu do swi~ceftz jakiegokolwiek powodu, nawet 
tajnego (c. 970, 2222 § 2). 

Kosci61 od czas6w apolStolskich staral siE; 0 to, by oi, kt6rzy 
mieli dzialae w jego imieniu i miasto Chrystusa poselstwa 
sprawowac, posiadali przymioty, odpowiadajqce tej wielkiej 
godnosci. Apostol narod6w kresli obraz cnot, jakimi winien 
odznaczac si~ dopuszczony do kaplaftstwa, oraz wskazuje 
ulomnosci, od kt6rych winien bye wolny 1). Prawodawstwo 
koscielne, papieskie i synodalne szczeg610wo okreslilo warun
Id przyj~cia do kaplaftstwa. 

Ustawy koscielne nie dopuszczajq do swi~ceft tego, kto dla 

1) I Tym. 3, 2: Ma bye: "nienaganiony, trzeiwy, roztropny, 
obyczajny, wstydliwy, goscie chlltnie przyjmujl\cy, ku nauczaniu 
sposobny, nie winopijca, nie bija,cy, ale skromny, nie swarliwy, 
nie chciwy, ale w domn swym rz.a,dny .. ." Tyt. 1, 5. D. 54 - 56; syn. 
Illiberit. (300 - 303) c. 51. 
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braku odpowiednich przymiot6w, albo z powodu fizycznych 
Jub moralnych ulomnosci, nie moze w spos6b nalezyty spel
niac -obowiqzk6w kaplaliskich, albo m6g1by stan duchowny 

narazic na zniewag~. Takich ustawodawca nazwal irregulares,. 
jako nieodpowiadajqcych regulom czyli przepisom prawnym. 
I r reg u 1 a r ita s tedy jest to wad I i w 0 s e, k t 6 r a 
w z bra n i apr z y j ~ cia s w i ~c e n albo s pel n i a
n i a c z y n n as c i z n i m i z w i q zan y c h, stosownie 
do tego, czy ktos jq sciqgnql przed czy po swi~ceniach (c. 968). 
Jezeli wadliwQ!s.c powstaia z braku potrzebnych przymiot6w 
rnoralnych lub fizycznych, nazywa si~ ir}'jegularitas ex defectu. 
o He jest nast~pstwem wyst~pku zowie si~ irregularitas ex de
licto, PrzestEiPstwo to ma bye ci~zkie i zupel:ne, po chrzcie po
peinione, bez wzglE;du na to, czy jest tajne czy pUbliczne 
(c. 986). Wszystkie wadliwosci w y w 0 d z q S w 6 j P 0 c z q_ 

t e k z p raw a k>o sci e 1 neg 0 i tyIko takie istniejq, 
kt6re kanony wyraznie wymieniajq, natomiast n i e z d 0 I
nos e, incapacitas, opiera si~ na prawie Bozym. Z tego powo
cJu istnieje dyspensa od wadliwosci i wszystkich przeszk6d, nie 
rna zas dyspensy od niezdolnosci, np. kobieta nie moz'e otrzvmae 
dyspensy d'O swi~cen kaplanskich (c. 983). " 

I r reg u 1 are 8 z pow 0 it u bra k u wymaganych 
p r z y m i 0 t 6 w (ex defectu) Sq: 

1. Wszyscy n i e p raw ego p 0 c hod zen i a, iUegi
timi; nieprawidlowosc ta ustaje mocq nast~pnej legitymacji 
albo przez zlozenie uroczystych slub6w zakonnych (c. 1116), 
nie sprowadzajq przeto tych skutkowsluby proste, zlozone 
w kongregacji. J ezeli prawne pochodzenie zostanie stwierdzone 
na podstawie ksiqg metrykalnych koscielnych albo aktow stanu 
~ywilnego, w takim razie nieprawidlowosci nie ma, chociazby 
nawet pewne poszlaki za nig, przemawialy. 

2. U lorn n ina c i € 1 e, ktOrzy alba zupelnie nie mo
g'q spelniac cZynno'sci kaplanskich z powodu swego kalectwa, 
.albo speiniac je mogq w spos6b nieodpowiedni lub tez swojq 
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postawq mogq wywolac zdziwieni~ czy zgorsz.enie, np. slepi l~b 
b€z jednego aka, glusi, niemi, kuJawi, bez r~kl, ~lbo .bez .palcow 
koniecznych, odstraszajqcej twarzy, tr~owacl, Clerplqcy ~a 
chroniczny h61 glowy, garbacL Jesli jednak ~tos po .ot:zymalllu 
kaplanstwa dozna jakiejs wady na ciele, moze spelmac. t: c.zyn-

, i dla ktorych ta wadliwosc nie jest przeszkodq; J'ezeh np. nosc, d ., M s 
z powodu utraty wzroku ktos nie moze 0 prawlac szy w., 
moze jednak spowiadac. 

3. Irregulares Sq z pow 0 d u p r z y w ~ r r. 0 z,u .m u: 
epileptycy i umyslowo chorzy, chociaiby mieh chwlle svnado-

moscL (b' 
4, Ktobyldwaalbo wi~cej razy .z.on.a.ty 1-

gamns). Oba malz'enstwa mUSZq bye wazne,. me .lstme]e p.rzeto 
nieprawidiowosc, skoro oba malZenstwa Sq mewazne, albo Jedno 
wazne a drugie niewazne. 

5. Kto wyrokiemsqdu od czci odsqdzony zostal, ~lb? dop~
seil sie takiego czynu, ktory ustawa takE!, karE!, pi~tnuJe (mfa~la 
iuris) (c. 2293, 2320, 2328, 2343, 2351, 2356). Kto sciqgnql na Sle
ble infamie prawnq (infamia iuris), ktorq naklada prawo ~o
vvszechne z~ spelnienie czyn6w w kodeksie podanych np. za zllle
wag~ Najsw. Sakramentu (c. 2320, 2328, 2356). 

6. S~dzia, ktory wydal wyrok smi'erci. 
7. Wvkonawca wyroku smierci i ci, kt6rzy mu w tym po~ 

magali d~browolnie i bezposrednio (c. 984). Nie. staje si~ atoll 
irregularis, jezeli ktos w obronie wlasnego ~yc:a spow~do~al 
przelanie krwi, skora usmiercenie albo zr~men:e ?rZeCIWlllka 
bylo jedynym srodkiem do ratowania s,:ol]ego.Zyc,la.. . 

Zolni€rze walczqcy na wojnie orEZzme ZaClqga]q te wadh
v'.'osci. Benedykt XV 25.X.191S upowaznia biskupow do dyspen
sowania wracajqcych z wojny. 

I r reg u 1 are s z pow 0 d u w y s t ~ P k u, ex deli-

do, 8 q: l~rl 
1. Apostaci od wiary, her·etycy, schizmatycy, b.e~ wzg ,,<,-,U 

na to, czy nalezq do jakiejs organizacji heretyckleJ czy nie, 
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oraz ezy nie pochodzq z rodzic6w heretyekieh czy te' "" 
b-..:J k t l'k' ' . ,z poznIeJ, 

t,uqe a a 1 amI, odrzueih zasady Kosciola katolickl'eg 
J: ' ' 1 ' ' a w ca-
()~Sel ub, ez~selOwo oraz ei, ktorzy nalezq lub nalez'eli do zwiqz-

1<:ow atels:yeznyeh (e, 1325, Cone. 30 lipea 1934), 
,2" Ktorzy bez konieeznej potrzeby przyj~li ehrzest od aka

tohkow. 
"3,, Z~naci ~ub majqey wyzsze swh:;eenia alba sluby zakonne, 
Jez·eh usilowah zawrzec malZeitstwo ehol>by tylko e 'I " kt' , '1 ' '~, yWl ne, 1 Cl, 
, orZY.USl owali je zawrzec Z kobietq zam~znq lub zwiqzanq 
slubaml zakonnymi. 

4. Winni. dobrowolnego zabojstwa i eii ktorzy spowodowali 
fetu,s. hum am abortum effeetu seeuto. Winny jest dobrowolnego 
z~boJst:va, kto po,z~ gra,nicami wlasnej obrony zabija albo spel
m~, tabe ezynnoscl, ktore z natury swej smierc mogq sprowa
dZle. 

, 5. Ktorzy umyslnie zranili siebie lub innych lub targn~li 
Sl~ na swoje zycie. ' 

6. Duehowni, ktorzy zajmujqc si~ medycynq lub ehirurg~q, 
spowodowali smierc jakiejs osoby, 

7. Ktor~y nie majqc ,swi~cen, spelmajq czynnosci litu~giez
ne, z.astrzezone tym, ktorzy majCj, wyzsze swieeenia i ci kto
r~y Je spelniajq mimo zakazu pod karq (c. 985, 2217,' 2279, 
~~98, 2,291). Ostatni wypadek wtedy tylko rna miejsee, gdy za
kaz byi wydany pod karCj" 0 ile bowiem zakaz nie jest zagrozo
ny karq, przekroczenie nie sprowadza nieprawl'd}owos'c' R' .. " , ~ 1. ow-
n~ez me Jest lrregularis, kto zakazane pod karq czynnosci spe.J:-
ma nv:. nad~wy~zajnych wypadkaeh (c. 2261, 2275, 2284). Irre
gU~ctIlS sta]e Sl~ tyl~o, t~n, kto spelnia ezynnosci liturgiczne 
ZWlqZane z ,:yzszyml, sWl~eeniami, np. kto, nie b~dqc kapla
~,em, odprawl.a Msz~ sw:' albo gdy kaplan bierzmuje, nie ma
Jqc} p;ozwolema, ~ap.l.esklego: Nie jest przeto irregularis, kto 
spe"n"a czynnosCl mzszych swi~cen, np. udziela blogoslawien
stwa (c. 1147 § 4), dokonuj'e egzorcyzm6w (c 1151) Kt ,. ,. . . 0 mOCq 
sWl~cen Jest upowazniony do spelniania danych czynnosci 
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a spelnia je, chocia,z nie ma pozwolenia, wymaganego do ich 
godnego dokonania, np. jesli diakon bez pozwolenia ordyna
riusza lub proboszeza udziela uroezystego chrztu, nie staje si~ 
i!Tegularis, dlatego ze mocq swi~cen jest do tej C'zynnosci upo

wa.zniony (c. 741, 845, 782, 2322, 2365). 
Obok nieprawidlowosci Sq jeszcze P r z e s z k 0 d Y 

w scislym znaczeniu, ktore me dopuszczajq przyj~cia swi~eel':t, 
impediti simpliciter. Rozmca polega g1:ownie na tym, ze te 
przeszkody nawet bez dyspensy mogq bye usuni~te przez sa-

mq zmian~ okoliezno§ci: 
1. Synowie rodzieDw akatolickich, dop6ki rodzice nie wro-

Cq albo si~ me nawr6cq do Kosciola katolickiego. Maj1], takZe 
przeszkod~ do swi~cen el, kt6rych rodzice, albo tylko ojciec 
lub matka S1], akatolikami, chociazby nawet zawarte bylo mal
zenstwo mieszane za dyspensq papieskq; przeszkoda nie usta
je, gdy rodzice umrq przed nawrcceniem si~. (Com. Cod. 16 Oct. 

1919; 14 Jun. 1922). 
2. Kto zawad prawne malZenstwo. Skoro malZenstwo zo-

.stalo rozwiqzane przez smiere zony albo mOCq dyspensy pa
pieskiej prz.ed jego spe1nieniem, w6wczas mqZ moze przyjqc 

swi~cenia. ' 
3. Kto zajmuje urzqd lub administracj~, ktore Sq wzbronio-

ne duchownym i pol::j;czone ze zdawaniem rachunk6w, dop6-
1<.5, nie zostanie zwolniony (c. 142). Moze on przystqpic do swi~
Cell dopiero WDWczas, gdy odda sprawozdanie ze sW'ego wlo
darstwa, a moeodawca je przyjmie i stwierdzi, ze sprawo

wai 

je zadawalajqco. 
4. Niewolnicy. 
5. Obowiqzani do sluzby wojskowej wedle przeplsoW cy-

wilnych, dop6ki jej nie spelniq lub z niej nie zostanq uwolnie-

n: (c. 121, 141, 188, 2379). 
6. Nowonawroceni, 

IN wieku dojrzalym. Takich 
planstwa (1 Tym. 3, 6). 

tj. ci, ktorzy przyj~li chrzest 
juZ sw. Pawel wyklucza od ka-



.336 

7. Znieslawieni z powodu niecnych uczynk6w, infamia fa
cti; pi~tno to mozna USUllq,C przez swiqtobliwe zycie (c. 987, 
2147, 2293). 

Od wadliwosci i prz€szk6d moze d y S P € n sow a c' 
papiez, a takze ordynariusz i spowiednik, 0 He na to pozwala 
ustawa lub Stolica Apost. Ordynariusz moze uwalniac od wa
dliwosci z wyst~pku w tajnych wypadkach, z wyjqtkiem za
b6jstwa omz W wqtpliwosciach faktycznych (c. 15). T~ wla
dz~ ma takZe spowiednik w wypadkach tajnych i niecierpiq-

cych zwloki, gdy nie moma odniesc si~ do ordynariusza,a gro
zi niebezpiecz,enstwo znacznej szkody lub znieslawienia z po
wodu niespelnienia czynnosci, zwiqzanych z przyjE;tymi swiE;
ceniami. W prosbie 0 dyspensE; nalezy wyszczeg61nic wszyst
kie wadliwosci i przeszkody. Dyspensa og61nie udzielona od
nosi siE; do swiE;cen wyzszych i nizszych (c. 990, 991). Niepra
widlowosci ex defectu ustajq takze przez zmianE; okolicznosci, 
ktore je wywolaly, np. slepy, jesli przez operacj~ odzyska 
wzrok, przestaje byc irregularis. 

Kandydat do kaplanstwa winien mi'ec takze pozytywne 
przymioty, by godnie mogl przystqpic do swiE;cen. Biskupowi 
r6wniez nie wolno nikomu udzielic swiE;cen, 0 He nie ma mo
ralnego przekonania 0 godnosci kandydata (c. 973, 2222). 
P r z y m i 0 t Y w Y mag a n e Sq nast~pujqce: przyjE;ty 
sakrament bierzmowania, chwalebnie sp~dzone zycie oraz na
byde cn6t, wiek kanoniczny, odpowiednia nauka, nizsze swiE;
cenia przed przyjE;ciem wyzszych, nadto tytul kanoniczny, kto
ry ma stanowic zrodlo utrzymania, gdy idzie 0 wyzsze swiE;
cenia (c. 974). 

Kandydat, kt6ry pragnie otrzymac swiEicenia, winien prz,ed
tem swoj zamiar wyjawic biskupowi lub temu, kto go zastE;
puje. Moz,e to uczynic ustnie lub pisemnie, osobiscie lub za 
posrednictwem innych osob. Wedlug instrukcji Kongr. Sakr. 
d. 27 grudnia 1930 kandydaci, ktorzy pragnq otrzymac tonsu
TQ lub mniejsze swiE;cenia winni przynajmniej dwa miesi'qce 
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przedtem WrEiCZYC rektorowi seminarium podanie, w kt6rym 
maj'l: zaznaczyc, ze dohrowolnie proszq e tonsurE; i sWH~ce

nia, Kandydat ma prz,edlozyc temu biskupowi, ktorego prosi 
o udzielenie sobie swi~cen, nastE;pujqCe akta: 1. swiadechvo 
ostatnich swiE;cen, a przed udzieleniem tonsury metrykE; chrztu 
1 bierzmowania (c. 777, 798, 800, 1010 § 2); 2. swiadectwo 
ukonczonych studiow stosownie do stopnia kazdego swiEicenia 
(c. 976); 3.swiadectwo rektora s'eminarium albo tego kapla
na, u kt6rego siE; przygotowywal, i tego proboszcza, kt6ry glo
sH zapowiedzi; 4. jesli przebywal poza granicami swojej die
cezji przez taki okres czasu, ze mogl tam sciqgnqc kanonicznq 
prz,eszkodE;, winien otrzymac swiadectwo 00. tamtego biskupa. 
Jezeli ktos przebywal w obcej diecezji przez szesc miesiE;cy, 
a jake wojskowy przynajmniej przei trzy miesiqce, winien 
otrzymac 00. tamtejszego b i sku pap 0 s w i a d c z e
n i e, zwane testimc,niales Httera:e, ze nie sci.qgnql zadnej 
kanonicznej przeszkody, Skoro ardynariusz tej diecezji, w kto
rej mieszkal kandydat, nie zna go, alba gdy kandydat przeby
wal w bardzo wielu diecezjach i z tege powodu nie mozna 
zebrac swiadectw, alba tylko z wieloma trudnosciami, w ta
kim razie mozez q d a cpr z y s i ~ g i, juramentum 

iZ nie wie 0 zadnej przeszkodzie ani wadliwo
sci (c. 994). 

Celem sprawdzenia wymaganych warunkow przed kazdym 
wyzszym swi~ceniem majq bye gloszone zapowiectzi w koscie
Ie parafialnym kandydata. Ordynariuszmoze zarzqdzic, by 
zar:;owiedzi gloszono r6wniez w innych kosc1olach, maze tez 
z waznychpowod6w zupelnie ad nich dyspensowae, rowniez 
maze postanowic, by zamiast zapowiedzi przybito na drzwiach 
koscio1a rarafialn€go zawiadpmienie 0 majqcych si~ odbyc 
,swi~ceniach. Plakat ma wisiec na drzwiach kosciola przez kil
ka dni, z ktorych to dni przynajmniej jeden ma bye uroczy
sty. J'ezeli w ciqgu szesciu miesi~cy kandydat nie zostanie wy-
6wiE;cony, zapowiedzi naleiy powt6rzyc. Zapowiedzi nalezy 

Pramo Kan. 22 
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glosie w dni uroczyste lub w dni, w ktorych jest wiE;ksze z.e
branie wiernych w kosciele. Wszyscy wi-erni Sq obm'Jiqzani 
doniese ordynariuszowi lub proboszczowi 0 odkrytych przesz
kudach; proboszcz zawiadamia ordynariusza 0 wygloszonych 
zapowiedziach (c. 998, 1000), oraz 0 tym, czy odkryto jakie 
plzeszkody. 

Ordynariusz moze tez zlecie proboszczowi, by obok zapo
wiedzi przeprowadzH jeszcze dochodzenie w sprawie zycia 
i obyczaj6w kandydata. W tyro przeto celu winien proboszcz 
zasisgnqe zdania ludzi prawych i wiarogodnych i 0 wyniku 
badania zawiadomie ordynariusza (c. 1000). Wszystkie swiade
ctwa majq bye dane wyraznie dla swi~cen, nie zas w innym 
celu. Nie wystarczy przeto swiadedwo og6Ine 0 kwalifikacjach 
moralnych kandydata, ani tez pisma polecajqce, takie bowiem 
swiadectwa nie dajq H;kojmi, ze kandydat posiada przymioty 
wymagane do stanu duchownego. 

Stu d i ate 0 log i c z n e majq poprzedzie swi~cenia. 
Kurs teologii ma trwae przynajmniej 4 lata i to nie prywatnie, 
lecz w jakims instytucie, np. w seminarium. lub na uniwersy
tecie. Bezposrednio przed swi~ceniem kazdy, tak swi-ecki jak 
i zakonny kleryk, ma si~ poddac egzaminowi z mat-erii doty
cZqcej danych swi~cel'l, przed swi~ceniami zas wyzszymi nad
to z pewnych dzia16w teologii. Biskup naznacza material na
ukowy i komisj~ egzaminacyjnnq (c. 976, 996, 1365). Egza
min ten przeprowadza wlasciwy biskup danego kandydata, tj. 
ten, kt6ry prawni-e moze mu udzielic swi~cen lub dac dimisso-
1'ias. 

Przed tonsurq i przed swi~ceniami odprawiajq kandydaci 
rekolekcje bqdz w klasztorze, bqdz w seminarium lub w in
nym podobnym zakladzie. Jesli po odbytych rekolekcjach swiE?
cenia mialyby bye odlozone ponad p61rocze, nalezy rekolekcje 
panownie odprawie (c. 1001). 

Swi~cen subdiakonatu nie wolno udzielae przed ukonczo
nym 21 rokiem, diakonatu przed 22, presbiteratu prz'ed 24. 
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Co do wieku, obowiqzujqcego przy innych swi~ceniach, pra
wodawca nie pcdaje "szczeg6iowych przepis6w, lecz postana
wia, ze miarq wieku jest czas studi6w; tonsury nikomu nie 
v'/olno udzrieLie przed rozpocz~ciem studi6w t.eologicznych, tl 
przynajmniej w 18 roku zycia (c. 975, 976, 2374). 

Kleryk maze dopiero w6wczas otrzymae wyzsze §wiE?cenia, 
gdy ma zapewnione s rod k i utI' Z y man i a. Zr6dlo 
to, kt6re ma bye podstawq utrzymania, nazywa siE? t y t u
I e m k a non i c z n y m, timius canorucus. Tytul ma swe 
uzasadnienie w Pismie sw. 1

). Dawniejsze 'bez ustawodawstwo 
zabranialo swi~cie bez zapewnionych srodk6w do zycia, aby 
.siudzy oltarza z powodu ciedostatku nie byli zmuszeni do ze
bl'act\va lub do upadlajqcego stan duchciwny zarobku, albo by 
troska 0 zaspokojenie potrZieb zycia nie byla przeszkodq w wy
pelnieniu obowiqzk6w duchownych dla dobra wiernych. 

Zrodlo utrzymania musi bye stale, pewne, wystarczajqce, 
stosownie do miejscowych warunk6w. Glbwnym zrbdlem jest 
t y t u I nab e n e f i c j u m, tituins beneficii, kt6re 01'

dynariusz bezzwlocznie nadaje nowo wy§wh:;conemu. Brak te
go tytulu moze zastqpie w 1: a s n y m a j q t e k dzie
aZIezny albo p·e n s j a, titulus patrhnonii aut pensionis 

979). Majqtku tego, ktory stanowi tytul, nie wolno sprze~ 
dac ani stale obciqzye bez zezwolenia zwierzchnika kosciel
nego, a zrzec si~ go mozna tylko wtedy, gdy biskup naznaczy 
limy tytul, subrngatio tituli. Pensj~ moze wyplacae Kosci6L 
panstwo lub prywatna osoba. Duchowny nie moze bye pozba
wiony beneficjum ani pensji, kt6re stanowiq tytul swi~cen, 
chyba za kar~ w wypadkach scisle okreslonych (c. 1485, 2299, 
2303, 2304, 2373). Wymienione tytuly moze zastqpie tzw. t y
t u I se I' v i t i i d i 0 e c e sis, a w kraja-ch misyjnych 
t y t u i m iss ion i s; kandydaci, na taki tytul switice-
ni, winni zlozyc przysi~g~, ze w danej diecezji lub misji zawM 

1) Luk. 10, 7; Mat. 10, 10; 1 Kor. 9, 7-14; 1 Tym. 5, 18, 
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sze pracowac be:;dq stosownie do polecenia ordynariusza 
981). Dla alumnow zakorinych 0 slubach uroczystych praw
r.ym tytulem jest sama profesja zakonna, czyli tzw. tit u-
1 u spa u per tat i s, dla tych zas, ktorzy majq sluby 
p:oj€dyncz€, tzw. tit u 1 u S ill ens a e com m u n i S; 

con g reg a t ion is (c. 980, 981). 
Sw}e:;cen nal,ezy udzielae w przepisanym p 0 r z q d k u 

'"IT ten sposob, ze niZszy stopien, jaki kandydat otrzymal, upo
waznia go do przyj~cia stopnia nast~pnego wyzszego. Nie mo
zna udzielae stopni wyzszych z pominie:;ciem posrednich, per 
saltum. Mi~zy jednym BwiEiceniem a nastEipnym rna bye przer
wa tzw. interstitiae. P r z e r w a mi~zy akoliturq asub-
diakonatem ma trwae rok, mi~zy subdiakonatem a diakona
tem, oraz miEidzy diakonatem a presbiteratem przynajmniej 
trzy miesiqce. Biskup moze sh6cie ten czas (c. 977, 978). 

Jezeli ktos otrzymal jakies swie:;cenia w obrzqdku wschod
nim, nast~pne zas ma dostac w obrzqdku laciiiskim, must 
przede wszystkim otrzymae na to pozwolenie od Stolky Apost., 
a 'takZe IT.usi otrzymae dodatkowo te swi~cenia, ktorych nie 
IPrzyjql w obrzqdku wschodnim, dlatego ze nie w kazdym ob
TZqdku wschcdnim istniejq te wszystkie swi~cenia, jakie ma 
obrzqdek l:aciiiskL Poniewaz mi~zy pojedynczymi obrzqdka
mi zachcdzq znaczne rozniceco do ilosci swi~ceii, dlatego, 
w kazdym wypadku nalezy stwierdZlie, jakie swi~cenia w da
nym obrzqdku wschodnim nie istniejq i nast~pnie 
me 1004). 

Swi~ceii mozna udzielie w nast~pujq:cych d n i a c h ro
ku koscielnego: konsekracji hiskupiej w niedziele i swi~ta apo
sto16w, wyzszych swiEiceii we wszystkie soboty suchedniowe, 
w sobot~ przed niedzielq M~ki Paiiskie-j (czarna, dwa tygodnie 
przed Paschq) i w Wielkq Sobot~ (z. waznej przyczyny biskup 
moze przeniese swi~cenia na niedziel~ lub 8wiEita uroczyste); 
tonsury kazd€·go dnia; swiE;ceii mniejszych w kazdq niedziel~ 
i swiE;ta zaliczone do drugiej klasy (c. 1006). 
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Biskup moze udzielie swi~ceii w kazdej miejscowosd swo
jej diecezji, swiEicenia jednak ogolne majq si~ odbywae w ka
tedrze w obecnosci kapituly i ludu. Na udzielenie swi~ceii 
w obcej diecezji winien biskup miee pozwoJ.enie miejscowe
£0 ordynariusza, chyba ze idzie 0 takie swi~cenia, w ktorych 
J1ie Sq konieczne tzw. pontyficalia, tj. uzycie mitry i pasto
raIu, np. mnfejsze swi~cenia (c. 1008). 

I m ion a w y s w i Ei con y chi tego, kto udzielil 
s'wi~cen, oraz miejsce i dzien nalezy zap i s a e w 0 S D

b n e j k s i Ei d Z 12, kt6ra rna bye przechowana w archi
wum kuriii di'ecezjalnej; nowowyswi~ceni otrzymujq auten
tyczny dowod swi~ceii. Po otrzymaniu subdiakonaiu nalezy za
wiadomic wlasciwego proboszcza kaZdego kandydata, by akt 
swi~ceii zanotowal w ksi~ze chrzt6w (c. 1010). 



MALZENSTWO 

90. ISTOTA MALZENSTWA 

Malzenstwo 
zny z kobi,et q 

j eist to 
c e 1 e m 

z w i q z e k m ~ z e z y-~ 
z u pel n e j w s P 6 1-

nos e i z y cia. Podstawo, tego zvv'lio,zku jest umowa, za
warta mi~dzy J;ll~zezyzno, a kobieto,; g16wnym czynnikiem tej 

umowy jest z god a, consensus, stron, kt6re oddajo, si~so
ble wzajemnie, stale i wylo,cznie do spelniania aktow mal::Zen
skich. Istoto, tedy mali'enstwa jest trwaly zwio,zek, mOCq kto
rego m~zczyzna i kobieta bezwzgl~dnie do Siiebie nalezq tak, 
ze ani m~zezyzna nie maze zawrzec mal::Zenstwa z innq kobie-

ani kobieta z innym m~zczyznq. Zgoda rD.alZeilska wtedy 
moze miec miejsee, gdy '8trony wiedzE!, 0 tyro, ze malzenstwo 
jest zwiE!,zkiem trwalym m~zezyzny z kobietE!, dla krzewienia 
potomstwa. Przypuszczenie prawne przemawia zawsze za tym, 
ze kto doszedl do pelnoletnosci, zna eel malzenstwa (c. 1082). 

Zezwolenie obyaw6ch stron jest !i.stotnym warunkiem, bez kto
rego malzenstwo nie moze powstac, nikt tez nie moze go uzu
pelnic (c. 1081 § 1). Z god a m us i bye: w z a j e
m n a, malienstwo przeto nie istnieje, gdy tylko jedna stro
ra jq objawi; pew n a, nie wystarcza przeto przypuszezal
na; rna pochodzic z w e w n ~ t r z neg 0 p r z e k 0 n a
n i a, nie moze wi~c bye dana zartobliwie ani fikeyjnie; 
:S w i ado m i e i dobrowolnie ujawniona; z e w n E2 t 1'z
n i e, slowem lub jakims widocznym znakiem. i w spos6b 
przepisany wyrazona (c. 1088 § 2). Ilekroc ktos slowem lube 
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winny sposob objawil swojq wol~, przypuszcza si~ in foro 
externo, ze uczynil to z zewn~trznego przekonania, ze slowa 
ISO, wyrazem mysli. Malzenstwo atoli jest niewazne mimo zgo
ody zewn~trznej, skoro jedna ze stron wyraznym aktem woli 
wyklucza samo malzenstwo, albo wszelkie prawo do aktOw 
malZenskich, lub jakqs istotno, tego prawacech~ (c. 1086). 
o He ktos wyrazil zgod~ malzensko" przypuszcza si~, ze ona 
trwa, dq:6ki wyraznie nie zostanie stwierdzone jej odwola
ni.e, chociazby nawet z powodu jakiejprzeszkody byia bez
skuteczna. Kto np. zawarl mal::Zenstwo ze swojq krewno, w dru
gim stopniu, jest one niewazne, przypuszcza si~ jednak, ze zgo
-cia malZenska trwa nawet wtedy, gdy strony dowiedzialy si~, 
ze malienstwo ich jest ni'ewazne. Cofni~cie tedy zgody mu
.si bye osobno udowodnione (c. 1093, 1133, 1138). Przypuszcze
me prawne przemawia zawsze za waznoscio, malZenstwa, do
poki niewaznose nie zostanie prawnie stwierdzona. J ezeli prze
to zajdzie wqtpliwose co do waznosci malzenstwa, malZonkom 
nie wolno wst~powac w nowe zwiqzki, dopoki wo,tpliwo.sc nie 
zostanie usuni~ta (c. 1014). 

Aby zwiqzek malzenski bylprawnym, musi przyjsc do 
skutku m i E2 d z Y 0 s 0 b'a m i p l' awn i e z dol n y m i 
d 0 mal zen s twa, mi~dzy ktorymi nie zachodzi zadna 
,przeszkoda prawa naturalnego ani pozytywnego, bttd± Bozego. 
bqdz kosdelnego; ma tez bye zawarty w fo.rmie przepisanej. 
Obok istotnej formy, wymagan2j pod niewaznosciq malZel1.stwa, 
naleiy takZe zacho'wac wszystkie oko1ieznosei czasu i miejsea, 
w prz.eciwnym bowiem razie maizenstwo jest wprawdzie waz
ne, lecz niedozwolone,IDiatrimon~um validum §led illidtu;m. 
Prawne malZenstwo moze miec miejsce tylko mi~dzy osobami 
roznej plci i to tylko mi~dzy jednym m~zczyznq i jednq ko
bieto,. 

Pierwszym ce 1 e m malZenstwa jest rozmnozenie rodu 
ludzkiego d. wychowanie potomstwa, proc'r'e'atilO et educatio 
prolis, eel-em drugim jest wz.aj-emna pomoc; malzenstwo ma 
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bye srodkiem przeciw nami~tnosciom (c. 1013 § 1). Maizenstwo 
jest zwiqzkiem naturalnym, podobnym do tego, jaki jest 
u wszystkich stworzen zyjqcych. Cel ten naturalny nie wy
starczy >cziowiekowi, ma on bowiem duSZEZ, ktora dqzy do 
pewnych idea16w nadzmyslowych. W malZenstwie zatem ma 
c:£lowiek znalez.s pomac nie tylko co do ciala ale co do duszy. 
MalZeiLstwo jest prawe i waine, ehociaz podmiotowo przewa
za inny eel, byle eel pierwszorzEidny nie byl wykluczony (c. 
1092). Zwiqzek malzenski jest zr6dlem stosunk6w prawnych 
miEZdzy mEZzem a ionq, oraz miEZdzy rodzicami a dziecmi. Pod
stawq tych stosunk6w jest nie tylko jegostrona fizyczna ale 
i duchowa. Poniewaz religia jest g16wnym czynnikiem, kt6ry 
ol<.resla wzajemne obowiqzki malZonk6w, dzieci i rodzenstwa, 
przeto malZenstwo bylo uwazane u wszystkich lud6w jako in
stytucja 'swiE;ta, a samo kojarzenie oblubienc6w mialo zaw
sze charakter obrzEZdu religijnego. 

Mal zen s two c h r ze sci jan je s t t ,e z s a
k Tam e n tern. Chrystus podni6s1 do godnosci sakra
mentu samq umOWq malZenskq. N i e m 0 z n a 0 d d z i e
I a c s a k ram e n t u 0 d k 0 n t r a k t u, jesli bo
wiem kontrakt jest ni-ewa,zny, tyro samym nie rna sakramen
tu. Sakrament tedy nie jest jakqs ozdobq malzenstwa, albo 
iylko zewn~tTznym przymiotem, ktory moze bye usuniEZty 
powagq ludzkq. Chrystus, podnOS~qC malzenstwQ do godnosci 
sakramentu, nie zmienil istoty samego kontraktu, lecz nadal 
mu charakter nadnaturalny, podczas gdy kontrakt niechrzczo
nych posiada tylko naturalny charakter. Chrystus nie przepi
SEtl tez nowych prawnych warunk6w kontraktu, lecz postano
wil, ze kontraktwtedy jest sakramentem, gdy waznie zosta
nie dokonany, albowiem w malzenstwie chrzescijanskim kon
trakt i sakrament stanowiq jedno. 

Poniewaz przez prawn ewangeliczne malZenstwu chrzesci
janskiemu zosta1 nadany charakter sakramentalny, dlatego ani 
Kosci61, ani zaden chrzescijanin nie rna mocy, by oddzielic 

cechE; od kontraktu. Z powodu tego zespolenia kontraktu 
z sakramentem zachodzi przy zawieraniu mai.zenstwa zawsze 
jedna z dw6ch ,ewentualnosci: albo zawarte malZenstwo jest 
mewazne jako sakrament, a w6wczas r6wniez jest niewazne 
jako kontrakt, alba jest wazne jako kontrakt, a wtedy jest 
tym samym sakramentem. Chociazby tedy ktos przy zawie
raniu malz'enstwa wyraznie protestowal, ze nie chce przy
jqe sakramentu, tylko zawrzec kontrakt, to jednak kontrakt 
ten jest sakramentem, skoro malZenstwo prawnie zostalo za
warte. MalZeiLstwo wszystkich ochrzczonych jest sakramen
tern bez wzglEidu na to, czy S'1 katolikami, czy nie. 

Poniewaz ani prawo naturalne, ani pozytywne Boze nie oz·· 
naczyly formy kontraktu, przeto ,blizsze okreslenie warunk6w 
nalezy do tej w1adzy, kt6ra kieruje sprawami sakrament6w, 

do Kosciola. Ze wzgl~du na to, ze malzenstwo rna chara
kter sj::oleczny, koniecznq jest rzecZq, by istniala jakas okre
slona fonT a kontraktu, aby w danych okolicznosciach mozna 
bez trudnosci stwierdzie istnienie malZenstwa. Kosci61, usta
n",wiajqc i zmieniajqc formEZ kontraktu, nie zmienia materii 

formy sakramentu. Kosci6l nie moze !Sprawie, by wazny kon
trakt nie byl sakramentem, moze natomiast uczynie, ,ze kon
trakt nie jest waznym, a wowczas dla braku istotnej cechy 
nie rna on charakteru sakramentalnego. Kontrakt chrzescijan, 
,podniesiony do godnosci sakramentu, przestaje bye kontra
ktem cywilnym (c. 1012). 

S z a far z ami t ego s a k r a me n t u s q s a
m i 0 b 1 ubi en c y, gdyz oni wylqcznie zawierajq umo
w~ malzenskq, kt6ra rownoczesnie jest sakramentem. Asystu
jqcy kaplan jest tylko urz~dowym swiadkiem umoVi.ry, oraz 
s.lafarzem ceremonii, kt6rych dope1nia, a modlami swymi wy
prasza u Boga biogoslawienstwo dla malZonk6w. 

Nauka 0 sakramentalnosci malZenstwa zawarta jest w PiS
mie sw. i tradycji, a Kcosci61 stwierdzH jq dogmatycznie na 50-
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horach powszechnych i w uroczystych orzeczeniach Stoliey 
Apostolskiej. 

Apostol narod6w por6wnuje wzajemny stosunek malzon
k6w do stosunku miE;<lzy Chrystusem a Kosciolem. Zwig,zek 
malzenski nazywa Apostol: tajemnicg, wielkg" gdyz wyraza in
ny zwig,zek, mianowicie oznacza mistyczne polg,czenie Chrystu
.sa z Kosciolem. Pon'iewaz malzeirstwo uzmyslawia rzecz swi~
tg, i na<lprzyrodzong" przeto w istocie swej musi byc r6wniez 
swi~te i nadprzyrodzone. Z tego wynika, ze podstawg, 
zwiqzku malzenskiego chrzescijan jest pierwiastek nadprzy
rodzciny, a takim z woli Chrystusa jest laska poswi~cajg,ca. 

VI sprawie sakramentalnosci malzeiistwa z ga d z a j q 

s i ~ z K 0 sci 0< 1: e m katolickim n a j s tar s z € 

is e k t y, kt6re w pierwszych wiekachodpa<lly od jednosci 
[l. Rzymem. Nauki tej nie przyj~ly od Kosciola rzymskiego, 
gdyz go Z\:\" alczaly, lecz n~auka ta przed oderwaniem si~ ich 
ad wSj:clnosci byla naukg, powszechnq. Nalezy siE;gng,c po niq 
az do czas6w apostolskich i), Swiadczg, 0 tym n a j s tar s Z, € 

I Y t u a I y, tzw. sakrarr:entaria, zawierajqce takie ceremonie 
i formul:y modlitw, kt6re okreslajq malzeiistwo jako instytu
cj~ swi~tg, i nadprzyrodzonq. Ojcowie ,por6wnujg, malzenstwG 
z innymi s,akramentami, zwlaszeza z chrztem i kaplanstwem. 

Malzenstwo, waznie mi~dzy ochrzczonymi zawarte, nazy
wa siE2 ra-iru.n, jesli aktem maJ:zenskim nie zostalo jeszcze spel
nione; zowie si~ ratum et coinsummatum, jesli zostalo juz spei
usQne po zawarciu malzenstwa, gdyz akt malzenski przed slu
bem nie rna charakteru spelniania maJ:Zenstwa. Spelnienie 
rnal:Zenstwa przypuszcza si~, skoro malzonkowie po slubi,e 

1) Sekty wschodnie uwazajl'j, maDzenstwo za sakrament; nalez.q: 
tu np. nestorianie, jakobici, koptowie. Nauka reformator6w 
XVI w., ktQrzy odrzucili sakramentalnosc ma.lzenstwa, z·ostala 
pot~piona l'owniez ua synodach gl'ecldch Ischizmatyekich: w Kon
stantynopolu 163R, 1643, W JerozoJi.mie 1672. 
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wsp61nie mieszkali, chociazby bardzo kr6tko, np. jeden dzien, 
p1'zeciwienstwo p1'zeto musi bye osobno udowodnione. Mal
zel'istwo domniemane, putativru.n, jest wtedy, gdy mimo 

p1'zeszkody r<oz1'ywajg,cej zostaJ:o zawarte Vii- dobrej wie1'ze 
przynajmniej jednej strony (c. 1015). Ma:izenstwo jest wazne, 
~validum, gdy z{)stal0 zawarte bez przeszkody 1'ozrywajq;cej 
i strony objawHy swojq zgod~ w formie przepisanej (c. 1036 

§ 2, 1081 § 1); jesli natomiast zachodzi przeszkoda rozrywajg,ca 

albo brak zgody, lub jezeli pomini~to istotng, fo1'm~, w6wczas 

.rnaizenstwo jest niewazne. Skoro zachowano wszystkie fo1'

malnosci prawne, tyczqce si~ tak waznosci jak i godziwoSci, 

t&kie malzenstwo zowie si~ validum et licitru.n; jest bezwzgl~

dne i warunkowe, absolutmn et c()<uditionatmn, stosownie do 

tego, czy skutecznos·c zgody maEenskiej zostala zawieszona 

przez postawienie jakiegos warunku czy nie. Malzenstwo na

zywa si~ morganatycznym, m,organaticum, ad Salicam, 

jesli zona i dzieci nie zyskujq skutk6w prawa cywilnego, np. 

zona nie nabywa tytu16w ani przywilej6w m~za. Zawarte taj

nie i z l=omini~ciem zapowiedzi zowie si~ matrimonium con

.sdentiae (c. 1104). MaJ:Zenstwo zawarte ze swi:adomosciq 

przeszkody rozrywajqcej zowie. si~ attentatmn. Takim jest np. 

malzenstwo os6b po zl:ozeniu slUlb6w uroczystych (c. 646, 985, 

1073), po przyj~ciu wyzszych swiE2cen (c. 1072, 2388,), lub os6b 

zyjqcych juz w prawnych zwig,zkach malzenskich (c. 1069, 

1075, 2356). 

91. KOMPETENCJA WLADZY W SPRAWACH 

MAE,ZENSKICH 

Malzenstwo chrzescijan podlega 

prawu Bozemu 

.zas c y w i I ne 

i k ,a non i c z n emu, sku t k i 

majg, bye rozpatrzone wed 1: u g 
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p r z e pis 6 w p raw a c y w i 1 neg o. Prawo' natural
ne ma na wzglEzdzie fizycznq: stron~ malzenstwa, prawo zas po
zytywne Eo:ze i ludzlde dokladniej okreslilo jego przymioty, 
majqc na wzgl~dzie etyczny jego charakter. Malzenstwo podle
ga Kosciolowi na tej podstawie, ze jest Isakramentem; Kos
ciol tez wyiq:cznie jest kompetentny do rozpoznawania spraw, 
kt6re koniecznie dotyczq: istoty zwictzku malZenskiego (c. 1960). 

Kosci6i rroze okreslie te skutld, kt6re odnoszq si~ do sfery zy
CIa koscielnego, te zas skutki, kt6re wchodzq: w granice sto
Bunk6w cywilnych podlegajq: kompetencji paftrstwa (c. 1016, 
1960, 1961, 247 § 3, 249 § 3, 1586). 

Od samego poczqtku Kosci6f spelnial jurylSdykcj~ w spra
wach malz€Dskich, przepisywal warunJd, pod jakimi malzen
stwo mogio bye zawarte, ustalal form~ zawarcia bqdz pod gro
Zq niegodziwosci samego zwiq:zku, bq:dz tez nawet pod niewaz
noSciq:, vvyjasniai wq:tpliwosci prawne i faktyczne, tyczq:ce si~ 
ma};i:enstwa, oraz rozpatrywal spory w zwiqzkach malzenskich. 

Wladz~ Kosciola uznaje og61 wiernych, oraz zwierzchnicy 
swieccy, stv.rierdza jq: r6wniez ustawodawstwo cywilne. Od sa

mega poczq:tku Kosci61 broni malZenstwa przeciw tym, kt6-
rzy przeczyli bqdz jego imstytucji w og6lnosci, bq:dz jego sa
kramentalnosci lub cech istotnych i odpiera zakusy do nada
nia malzenstwu chrzescijanskiemu charakteru swieckiego. Kie
runki te Kosci61 uchylal w licznych aktach ustawodawczych 
oraz 'INyjasnieniach nauki objawionej. Poniewaz nauka 0 SH

kramentalnosci rnalzenstwachrzescijanskiego i jego istotnych 
cechach nie zostala wprowadzona przez Kosci61, tylko prze
.zen zosta:la ogloszona jako objawiona, dlatego daremne Sq 

wszelkie zq:dania, by jq Kosci61 zmienH. Kosci61 ma czuwac 
nad czystosciq nauki objawionej, nie wolno mu zmieniac zasad 
podanych prz€z Boga. Chociaz z tego powodu byl on wiela
krotnie narazony na liczne ataki, a nawet krwawe przeslado-
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wani1a, to jednak nie sprzeniewierzyl SlEi swemu po
wolaniu :I"), 

Co si~ tyczy stosunku panstwa do maiZenstwa nalezy za
znaczyc, ze kcdeksy cywilne w rozmaity spos6b okreslajq je

go kompetencje. 

'feorieo stanowisku Kosciola i panstwa wobec malZenstwa 
znalazly zastcsowanie praktyczne w ustawodawstwie cywil
nym. Rozmaite jednak kodeksy w rozmaity spos6b wprowa
dzaly je w zycie, stosownie do tego; jakie zasady w danym 
panstwie mialy przewag~. J edne kodeksy stosownie do przy
je.tej zasady, ze malZenstwo jest aktem cywilnym, wprowadzi
ly malZenstwo cywilne z wykluczeniem reUgijnego i panstwo 
l.JZnafo tylko takie malzenstwo, kt6re zosta10 zawarte wedlug 
przepis'Gw prawa cywilnego. Inne kodeksy, uznajqc, ze mal
z{:nstwo jest kcntraktem cywilnym, przyjmujq tez jego cha
n:.kter religijny i dlatego nakazujq:, by je zawierano tylko we
dlug przepis6w kanonicznych; inne wreszcie stawiajq na r6wni 
realzei.stwo cywilne i koscielne i dlatego zostawiajq: obywate-

swobcd~ zawarcia mai.zenstwa bqdz wedlug przepis6w 
kananicznych, bq:dz cywilnych. 

Arostolowie wiasnq J=owagq rozpatrujq sprawy malZen
skje, a chrzescijanie zwracajq: si~ w wqtpliwosciach do 
zwierzchnik6w Kosciola, np. mieszkancy Koryntu proszq: sw 
Pawla 0 wyjasnienie rozmaitych wq:tpliwosci w sprawach mal
zen skich (1 KoI'. 7). Ten sam Apcstol wydaje orzeczenie nie
waincEci zav:artego malZenstwa (1 Kor. podaje tez nauk~ 
o prawach i obowiqzkachmalzonk6w. 

Od czasow apostolskich do o,gloszenia nowego kodeksu 

1) L u c jUg z III, Ad abolendam, De haeret. V 7. Sob. la( 
iI (1139) c. 23; Iugdun. II (1274), confessio fidei MichaeEs Paleo
logi; florencki (1439) bul. Laetentur coeH; trid. SS. XXIV de matr. 
P ius IX, Ad Apostolicae Sedis, 1851, P ius X, Lamentabili, 
1908, p. 54. 



prawa kanonicznego faktycznie zwierzchnicy koscielni wydajq 
ustawy w sprawach malZenskich mOCq wlasnej powagi. Po 
t:;staniu przesladowan panujqcy nie tylko uznajq charakter 
sakramentalny maizenstwa i kompetencj~ Kosciola, lecz na
wet udzielajq mu swej pomocy w wykonaniu postanowien ka~ 
nonicznych, a ta~kze w swoich sprawach odwolujq si~ do jego 
zwierzchnik6w. Zr6dla tego stanu rzeczy szukac nalezy w tym, 
ze materiq tego sakramentu nie jest kontrakt cywilny lecz 
kontrakt naturalny, ktory uprzedza wszelkie prawo cYVvi'lne. 

Najstarsi oj cowie i pisarze ko,scielni swiadczq, zemal
i:enstwochrzescijanskie uwazano za instytucj~ etycznq i dla
tego chrzescijanie zawierali je za wiedzq Kosciola i za jego 
blogoslawienstwem; akt zawarcia malZenstwa lqczono zawsze 
z obrz~dami\ liturgicznymi; dalej UCZq, ze malzenstwo ma cha
rakter sakramentalny i w zagadnieniach malZenskich odwolu
jq si~ na Pismo sw. j pierwotnq praktyk~ koscielnq. Sw. Igna
C} (t 107, ep. ad Polk) swiadczy, ze juz w pierwszym wieku 
z?wierano malzenstwo wedl:ug przepis6w koscielnych, tj. bi
skup oSqdzal, czy w danym wypadku malzeiistwo ma by:': za
warte. Tertulian dodaje, ze zawierano malzenstwo ',,7 asysten
oji biskupa, kaplan6w i diakon6w. 

Ustawodawstwo kanoniczne podaje przepisy, kt6re normu
jq sprawy mal:zeirskie w spos6!b zigodny z Objawieniem Bozym 
i naukq Kosciola. Celem ustawodawstwa koscielnego jest 
ee,zekutywa prawa Bozego odnosnie do malzenstwa uwvdat
nienie jego charakteru religijnego, utrzymanie pr~eze~ po
TZqdku spolecznego i rodzinnego. Prawodawea postanowienia 
swoje stwierdza praktykq Kosciola, ustalonq przez prawo 
przekazane i pod grozq kar domaga si~ ich wykonania. Np. Sy
nod w Elwirze (305) zabrania zwiqzk6w malzenskich mi¢zy 
powinowatymi i rprzestrzega przed zawieraniem malZenstw 
z poganami, zwlaszcza z kaplanami poganskimi. Papiez Ka
likst I (t 222) uznal za waine malzenstwa mi~dzy obywatela
mi rzymskimia niewolnikami, zawarte wbrew ustawom 
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rzymskim, i w ogolnosci prawodawea koscielny nie ezynH 
:roznicy w sprawach malzenskich mi~dzy obywatelem a nie
,volnikiem. 

Do zakresu kompetencji Kosciola nalezy rowniez r 0 z"" 
patrywanie spraw zawartego maizenstwa 
i E.wentualne 0 l' Z e c zen i e n i e w a z n 0 SC i. Dlate
go do kosciola odwolujq siE; wbdcy paii.stw. Np. Zygmunt III, 
hol Folski, FO smierci swej zony Anny odwolal si~ do Stolicy 
Apostolskiej 0 dyspem;E; do zawarcia malZenstwa z jej siostrq 
Konstancjq. Henryk VIII, h61 Anglii, 1529, prosi papiez a Kle
mensa VII 0 rozwiqzanie maJ:zenstwa z Katarzynq. Papiez 
odm6wH prosbie. R6wniE.z Napoleon I odnosi si~ do papieza 
Piusa VII 0 wydanie orzeczenia niewaznosci malzenstwa swe
go brata Hieronima. 

Poniewaz malzenstwo wywiera wielki wplyw na zycie 
spoleczne i panstwowe, przeto takze pan s t w u n i e m 0-

Z n a 0 d m 6 w ;i e p ra wad 0 0 k l' e s 1 e n i a s t o
sun k 6 w m a J: zen ski c h na swoim terytorium. Idzie 
tylko 0 v'vytyc2enie granic kompetencji panstwowej. I tak 
panstwo jest wlasciwq wladzq do normowania malZenstw Qs6b 
nieochrzezonyeh tak co si~ tyezy samego wE;zla malZenskiego, 
jak i skutk6w zen wynikajqcyeh. Ustawa tedy cywilna, wy
dana w tym wzgl~dzie, ma bye zachowana pod grozq niewaz
nosei samego zwiqzku maIZel1.skiego, malzeilstwo bowiem osob 
meochrzczonych jest tylko zwiqzkiem naturalnym, a nie sa
kramentem i dlatego podlega kompetencji panstwa. Jezeli 
osoby te przechodzq do Kosciola, maizenstwo ich jest uzna
'I},rane za waine lub niewazne stosownie do tego,' czy przy 
zuwieraniu byly zachowane ustawy cywilne czy tez je pomi
niEito. R6wniez panstwo wlasnq powagq moze okreslac i roz
patrywae skutki malzenstw chrzescijanskich, kt6re mogq ist
ni€c niezaleznie cd sakramentu. Nalezq tu te skutki, ktore 
wchcdzq w granice stosunk6w cywilnych (mere civiles effec
tus, c. 1016, 1961), np. sprawy posagowe, majqtkowe, prawa 
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dziedzictwa, ucz€stnictwo zony lUib dzieci w prawach i za~ 

s:Lczytach rodzic6w. Panstwo moze karac wyst~pki jakich do~ 
puszczajq sif.: malzonkowie w zyciu malzenskim, albo gdy je
den wSJ.=6IrraJ:zcnek zmieni religi~ i pod pozorem jakoby le
galnego dzialania, zawiera nowy zwiqzek w innym wyznaniuc 
Rowniez panstwo ma karac wszelkie wystElllki przeciw dobru 
przyszlego potomstwa. 

Dawne prawodawstwo cywilne uznaje kompetencjEZ Ko
sciora w sprawach malzenskich i chociaz niekiedy st.awia wa
runki zawarcia maizenstwa nie wyklucza jednak Koscriola 
i dorr aga si~ wsp5ludzialu jego organow. Takie stanowisko 
zajmuje prawcdawstwo cywilne wielu kodeksow nawet 
w tych panstwach, ktore przyjmujq, ze malzenstwo ma cha
rakter umowycywilnej, np. kodeks Jozefa II, 1786, art. 33. 

Dawne prawo cywilne polskie rowniez przyjmuje wyzna~ 
niowy charakter rraizenstwa, zalicza je do sakrament6w 
i uznaje kcrr:J.=etencj~ Kosciola (Sejm krakow. sejm 
warszaw. 1768 § 10) 1). 

Z przyj~ciem chrzesdjal1stwa zawierano u nas maizenstwa 
wedlug zasad Ewangelii i przepisow kanonicznych. Ustawo
cawstwo syncdalne polskie czuwa nie tylko nad egzekucjll 
prawa j::cwszecbn€go, lecz doklacInie je okreslastosownie do 
naszych warunkow. Prawodawstwo nasze przedtrydenckie 
wyplzedza nawet niekiedy ustawy powszechne, stawia bo
wit:m takie warunki przy zawieraniu maiZenstwa, jakie do
piero pozniej wprowadzHo ustawodawstwo 
Lod np. wroclawski, 1248, c. 24, wprowadza praktyk~ glosze·-

1) VoL Leg". I VII 263. D ~ b k 0 w ski 
Prawo prywatne polskie, Lwow 1910, I 339, 368. 

Ks. G r 0 ill n i c k d, Syuody, 21. Hub 13, 222. U 1 a-
now ski. Arch. kom. praw. I 349, 360. Hey z man n, w Starod" 
prawa polsk. pomnik. 234. A bra ham, Najdawn. 
syn. 28, 52. 
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nia przed slubem zapowiedzi przez 3 niedziele lub swi~ta, co 
p6zniej postano.wil sohOr trydencki (1563), oraz przepisuje 
forn:~ zawarcia zar~czyn, do ktorej podobnq wprowadza do-

nawy kodeks. 

92. PRZYMIOTY MALZENSTW A 

G~6wnym przymiotem malZenstwa jest jed nos c i n i'e
r 0 z e r w a I nos c, malzenstwo bowiem jest stosunkiem 
trwalym jednego m~zczyzny z jednq kobietq, opartym na 
wsp6lnoSci i wzajemnosci praw. Przymioty te wyplywajq 
z prawa naturalnego, a Chrystus, nadal im moe szczeg61niej
SZq ze wZlgl~du na charakter sakramentalny malZenstwa. Pra
wa natuTalne domaga .si~ nie tylko tego, 00 jest konieczne do 
osiaJgni~cia celu, lecz zqda nadto, by cel byl dopi~ty w spos6b 
odJ.=GwiednL Cokolwiek tedy stano wi przeszkod~ w dopi~ciu 

celu, alba utrudnia jego osiqgni~cie, tym samym jest prze
ciwne prawu naturalnemu. 

Jednosci malzenskiej jest przeciwna pol ian d ria, to 
jest zwiClzek, w kt6rym jedna kobieta ma rownoczesnie kilku 
mEizow i pol i gam i a, gdy jeden m~zczyzna rownoczes
nie rr a kilk a zen. Foliandria narusza pierwszorz~dny eel, 
u kobiety utrudnia macierzynstwo. Poligamia przeciwna jest 
glownie drugiemu celowi, zak16ca zgod~ i spokoj mi~dzy mal
zonkami j w rodzinie. Poliandria i poligamia sq: zarzewiem 
wzaje·rrmej niEufnosci i podejrz,en, rujnujq przeto t~ milosc, 
jaka powinna panowac miE;dzy malZonkamL Poniewaz poliga
mia (-andria) dzieli malzonkow pod wzgle:dem dala i ducha, 
przeto nie jest ana prawnym zwiq:zkiem wedlug prawa natu
ra]nego; jednozenstwo (monogamia) tylko odpowiada celom 
malzetstwa, jest ono zatem jedynq: forma., prawnq. Dlatego 
u wszystkich narod6w cywilizowanych istnieje jednozenstwo, 
vdelozetstwo zas panuje u narod6w dzikich j stojqcych na 
bardzo niskim kultury. 
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Druga. istotnq, eechq malZenstwa jest n i e r 0 z e r w a"l+ 
nos c, czyh ze malzenstwD jest zwi"tzkiem trwalym. NieTo'\" 
zerwalnose jest podw6jna we VI n ~ t r z n a i z e w n ~ t r z';' 
n a indissolubilitas intrinsiElcG et extrinseca. Pierwsza wtedy 
nLa'miejsee, gdy strony za wsp61nq, zgodq, nie moga. cofnqc za
'Nartej umowy, druga zas polega na tym, ze zadna wladza 
ludzka wlasnq po\vagq nie moze tej umowy rozwiqzae. Mal
zenstwo jest nierozerwalne wewn~trznie z prawa naturalne
go i pozytywnego Bozego; malzonkowie wlasnowol~ie nie mo
gq rozwiqzae wEizla w ten sposob, by mogE .wstqple w nowe 
zwiq,zki. R 0 Z w 6 d tedy z up e 1 ny, dlVortrum p~rfec
tum, jest tu zupelnie w y k 1 u c z 0 n y, natomiast malZonko
wie mogq niekiedy z waznych powod6w zanieehac wsp61nosei 
zycia, nawet wlasnq powagq. Rozw6d tedy ~ i e z u ~e 1 n y: 
divorrtium imperfectum, zwany s epa r a c ] q, moze bye 
n i e k i e d y do z w 0 Ion y. Poniewaz w~zel malzenski jest 
nietkni~ty, przeto strony mimo separacji nie mogq zawierac 

r..owego malzenstwa 1). 
NierozerwaInosci malzenstwa domaga si~ j,ego eel, d 0-

b roW s p 6 1 mal z 0 n k 0 w, rod z i n yip a n s twa. 
MalzonkovAe Sq nie tylko przyezynq sprawezq potomstwa, 
lccz winni dac dzieciom wyehowanie. Wyehowanie to wymaga 
vlsp61nego dzialania rodzic6w. Dopoki wi~e dzieci Sq .malo~et~ 
nie rodzicom nie wolno si~ rozehodzie. Wyehowame dZ'leCl 
zw~czajnie dobiega konea dopiero wtedy, gdy wiek rod~ico~ 
domaga si~ wzajemnej pomocy malzonk6w. Krzywdq zas by
lcbv dla malZonka, gdyby drUigi gO' opuseii w6wczas, g,dy z po'
wOdu podeszlego wieku najwi~kszego wlasnie potrzebuje 
wsparcia. Pewnose trwalego zwiqzku mi~dzy malzonkami 

1) Stolica ~~ost. przestrzega wiern;rch w Polsce przed .rozw~'r 
dami i wyraza ubolewaniB, ze wierni niehedy w s'Po,s6b r:lewla~, 
ciwvstaNd& sit: 0 uz;rskanie ro!zwodu. P ius. V, Et~l n?bls! 
1570"; Ben e d ;r k t XIV, Matrimonii lUI, Nimiam hcentlam, 

1743. 

355 

\~,rzmaenia wzajemnq ich mHose i przywiqzanie, przeciwnie 
swiadomosc, ze drug a strona wczasi,e trw ani a malzetistwa: 
swobodnie moze zawrzee nowe malzenstwo, byloby powodem 
rozdwojenia, nawet mimo woh malzonkow. 

Rozw6d wyrzqdza s z k 0 d ~ d z i e c k u tak pod wzgl~~ 
CErn materialnym jak i moralnym, gdyz pozbawia go jednego 
z rodzic6w a tyro samym jego opieki i cz~sci mienia. Jak sto
sunek dziecka do obu rodzic6w jest trwaly, tak i w~zel mi~dzy 
rodzicami nie moze ulec zerwaniu. Oboje rodzice winni dab 
dziecku wyehowanie, otaczac je stalq opiekq i zapewnie mu 
srodki do zycia materialne jak i moraIne. 

Trwale malZellstwo jest nie tylko podstawq rodziny, lec:t 
s z k 0 1 q w i e I u en 0 t, kt6re mogq, powstae tylko na 

grurncie r,odzinnym. MalZonkowie dlatego wspolnie pracujq 
nad przysporzeniem mienia, gdyz Sq przekonani, ie uzyskane 
mienie zGstanie w rodzinie, ewentualnie korzystac zen b~dq 
lch dzieci. To zas przeswiadcz,enie, ze nabyte mienie druga 
strona moze zabrac dla kogos innego, byloby powodem do sa
molubstwa i do trwonienia. 

Rozerwalnosc malZetistwa 0 b a I a w i a r ~ mal z e ti
s k q, przez co wprowadza niepewnose rodziny i tym samym 
gotuje jej zaglad~. Z koniecznosci miejsce rodziny zajmie 
zwiqzek zmyslowy, oparty na cielesnyeh nami~tnoseiach, a to 
p:.:owadzi do ruiny spoleeznej i do upadku panstwa. Cnoty tez 
spoleczne ksztaltujq si~ gl6wnie w rodzinie. Czlowiek jest wte.:. 
dy dobrym obywatelem, gdy nauczy si~ byc dobrym synem. 

Raz postawiona zasada samowolnego rozwiqzywania mal.;. 
zetistwa prowadzic b~dzie do rozerwania nast~pnych zwiqz
k6w bez ograniczenia liczby, albowiem te powody, kt6re wy.:. 
siarczq do zerwania jednego malzenstwa mogq bye stosowan.e 
<10 nastE~pnych. 

Ta pewnose, ze malzenstwo jest nierozerwalne, dodaje mu 
wi~kszej godnosci i z tego wzgl~ulatwiej zapobiega lekko
myslnym zwiqzkom. Rozw6d nie przyczyni si~ do szcz~sliwych 
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malZenstw, a nawet przeciwnie., spowoduje pomnozenie nie~ 

dobranych zwiqzkow. Narzeczeni wiedzqc z gory, ze malzen~ 
stwo ich nie kr~puje, nie b~q si~ nawet star ali poznac 

wzajen:nie, lekkcmyslne przeto malZenstwa b~dq si~ cz~
sdej zdarzaly. 

Przy ocenianiu spraw malzenskich trzeba miec na wzgl~
dzie dobro og6Ine calej spolecznosci, kt6rej malzenstwo daje 
pod.staw~ bytu, nie ZM dobro jednostek. Jakkolwiek zachodzq 
niekiedy anormalne stosunki w rocizinie, strona niewinna rna 
.s~Ei im poddac dla dobra powszechnego. Skutki te nie Sq na
st~pstwem samej instytucji malzenstwa, lecz wyplywajq ze 
zlej vvoll wSFoln:alzonkow, a przynajmniej jednego z nich. 

W spravvach malzerlskich nie mozmi stosowac tej og6lnej 
zasady: malzenstwo jest kontraktem, a wi~c jak jego istnienie 
zaleiy cd W olnej decyzji stron, tak tez same strony mogq go 
z0rwac, jak kazdy inny kontrakt. Zachodzi bowiem zasadnicza 
,rcznica mi~dzy kontraktem malzenskim a kazdym innym. 
W maizenstwie strony nie mogq wykluczyc istotnych przy
miotow, wymaganych prawem natury, w przeciwnym bowiem 
razie kontrakt nie istnieje. Takim wlasnie przymiotem jest 
nierozerwalr:.c{c. Frzec'ryjotem kontraktu tego nie Sq rzeczy, 
ktore Sq wlasnosciq os6b, same osoby, 0 He majq bye za
wiqzkiem nowego pokolenia i jego wychowawcami. Do mal-: 
zenstwa sklania czl:owieka sarna natura ludzka, nie sklania go 
za.s do innego kontraktu. Wrodzony bowiem pop~d wzajemne
go uzupelniania si~ pod wzgl~em naturalnym i duchowym 
wywoluje potrzeb~zwiqzku malZenskiego. 

Jednosc i nierozerwalnosc maHenstwa u chrzescijan otrzy
maly rrcc osobliwq ze wzglE;du na jego charakter sakramen
talny. Nat:ka ta wyrazni,e jest zaznaczona w ewangelii i pi-: 
smach apostolskich. Skora malzenstwo wedlug nauki objawio
nej przedstawia polqczenie Chrystusa z Kasciol'em, a polqczenie 
to nierozerwalne, a i malZenstwo takim samym 
musi (Ef. 
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Chrystus na zadane sobie pytanie, czy godzi si~ czlowie
kcwi q:u€cic zcn~, cd}:owiedzial: "Nie czytaliscie, lZ ktory 
stworzyl cdowieka od poczqtku m~zc21yzn~ i niewiast~ stwo-

je? I rzekl: dlatego opusci czlo:wiek ojca i i 
'Sit;' z zonq swojq i h~dq dwoje w jednym dele. A ta·k juz nie 
s~ dwoje ale jedno dalo" Co tedy Bog zI~czyl, czlowiek nie
chaj nie rozlqcza". Mat 19, 4. "Ktobykolwiek opuscH :ion~ SWq, 
a poj~lhy innq, cudzolostwa si~ dopuszcza przeciwko niej. 
A jeslihy z.on;a opuscHa m~Za swojeg'o, a szlaby za d:rugiego~ 
~udzolozy". Mar. 10, 11. Luk. 16, 18. Mat. 5, 31. 

Ogolna jest regula, ze zona (mq:z) nie moze opuszczac m~
ia (zony), a jesli z waznej przyczyny opusci, nie moze zawie

nowych zwiqzkow. Ewangelia zrownala wsp61malZonk6w 
'I}.,- prawach i ohowiq:zkach. Tak IDqZ jak i zona dopuszczajq si~ 
wyst~pku, skoro wlasnowolnie porzucq: drugiego wsp61malZon-

rcwnieZ dopuszcza si~ wystE;.pku, kto opuszczonq stron~ 
.pojmuje w malzenstwo. Na tej zasadzie wedJ:ug €wangelii 
pierwszy zwiq:zek trwa nietkni~ty, chociazby strona zawada 

nowy. 
Na ewangelicznej podstawie Kosci61 opieral nieprzerwanie 

EaukEi 0 nierozerwalnosci malzenstwa. Swiadczq 0 niej 
Ojcow Kosciola, orzeczenia synod6w i papiezy wszystkich wie
k6w. Nauka ta zostala dogmatycznie stwierdzona na soborze 
trydenckim (SS. XXIV De sacramento matrimonii, can. 5, 7) 1). 

93. ZAREtCZYNY 

Z a I' ~ C Z Y n Y j est t 0 u roc Z y s t e, dan e 
w przepisanej formie przyrzeczenie 
z a war cia mal zen s twa. Przedmiotem zar~czyn 

1) 43. Pit r a, I 24. lHiberit. (313) c. 9; cone; 
Mmev. II, Oarthag. (407) c. 8; Herudfordien. in Anglia (672) c. 
10: Florentin. (1439) bull. Exultate Deo. Inn 0 cell t. 1. 416), 
.;ep. ad Exup. Tolos. M. 20, 496. 
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jest przyszle maiZenstwo, celem zar~czyn jest przygotowanie 
stron do zawarcia umowy malzenskiej. P r z y r z e c zen i e 
zar~czynowe, promissio sponsalitia, moze bye d w u s t r 0 n

n e lub jed nos t ron n e, bila,teralis Sleu uniIateralis" 
stosownie do tego, czy obie strony daly obietnic~ i jq przyj~
~y, 'Czy tez tylko jedna strona dala obietnic~, a druga na niq 
zgodzHa si~ (c. 1017 § 1). 

J akkohviek zarEiczyny nie Sq koniecznym . warunkiem d-o 
malZenstwa, wskazanq jednak jest rzeczq, by poprzedzaly kaz
de malzenstwo (c. 1017). Sprawiajq bowiem one, ze oblubiency 
Jlrzyst~pujq do maiZenstwa po dojrzalej rozwadze i w ten 
sposob zapobiegajq malzenstwom nagle i bez rozwagi zavvie
nmym; narz,eczeni majq sposobnose dokladniej poznae swe 
charaktery i ewentua1nie odstqpie od zamiaru poslubienia dru
giej strony. 

Zar~czyny Sq wazne, gdy osoby zdolne do ich zawarcia ob
jawiajq SWq zgod~ w formie przepisanej. Konieczne wa

run k i ich w a z nos c i Sq nast~pujqce: 1. zdolnosc 
osob, 2. swobodne objawienie woli, 3. przepisana forma. 

Osoby muszq bye zdo1ne dozawarcia malzenstwa w spo-
sob wazny i godziwy. Zdo1nose ta nie musi koniecznie istniec 
w chwili zawarcia zar~czyn, wystarczy, ze istniee b~dzie w tym 
czasie, w ktorym rna bye zawarte malzenstwo. Zar~czae si~ 
moze ten, kto doszedl do uzywania rozumu. Przypuszczenie 
prawne przemawia za tym, ze kto ukonczyl 7 lat, posiadl juz 
uzywanie rozumu (c. 88). Chociaz do waznosci niejest wyma
gana zgoda rodzicow, wskazanq jest rzeczq, by dzieci przed 
zar~czynami porozumialy s.i~ z nimi. 

Zezwolenie zar~czynowe rna bye p raw d z i w e. nie 
zas fikcyjne i zartobliwe, d 0 b row 0 1 n i e i swiadomie 

dane, w z a j e m n e a przynajmniej przyj~te przez strom:: 
drugq. Zar~czyny mogq bye b e z w z g 1 ~ d n e lub w a

Tun k 0 w e. Jesli warunki Sq niemozliwe do urzeczywist-
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nienia, albo przeciwne istocie malzenstwa, wtedy zar~czy

ny Sq niewaZne. 
Pod wzgl~em formy zarE:czyny mUSZq bye zawarte p i...; 

5e m 11. i e; na cdnosnym akcie majq si~ podpisae obie strony 
i proboszcz albo ordynariusz lub przynajmniej dwoch swiad
kow. Jezeli obie strony, albo jedna, nie umiej::J" albo nie mogg. 
pisae, nalezy to zanotowae w akcie, a nadto nalezy dodae je..; 
szcze jednego swiadka, ktory podpisuje akt wraz z probosz
czemordvnariuszem lub dwoma swiadkami. Strony i swiad-

, u • 

kowie winni si~ pcdpisac wlasnor~cznie, nie wystarcza Wl~C 
podprs za pomocq piecz~ci lub druku. Proboszcz i ordynariusz 
Sq s w i a d k ami u r z ~ dow y m i, testes privilegiati, 
autoocisabilesi. 

Kazdy proboszcz w obr~bie swojej parafii jest uprawniony 
do pcopis.ania aktu zar~czynowego, poza swoim terytorium 
natomiast traci charakter swiadka urz~dowego, dlatego przy 
podpisywaniu aktu nalezy przybrae jeszcze jednego swiadka. 
Proboszcz winien akt osobiscie podpisae, nie moze delegowac 
do tego innego kaplana, np. wikarego parafialnego, dlatego; 
iz chodzi tu 0 urz~dowq kwalifikacj~, w ktorej nie mozna de
legowae bez wyraznego pozwolenia prawodawcy (c. 1095 § 2). 
Deleg,at biskupa lub proboszcza jest swiadkiem zwyczajnym, 
dlatego przy nim musi bye dodany jeszcze jeden swiadek.
S w i a d k i e m n i e u r z ~ dow y m moze ibye kazdy 
czlowiek, ktory prawnie moze zeznawae i umie pisac. Przy 
sporzqdzaniu aktu winne bye obecne strony, kt6re majq go 
podpisae rownoczesnie z proboszczem lub innymi swiadkami. 
Sirony mogq si~ zastqpLc przez pelnomocnika, ktory musi 
otrzymac osobne w tym celu upowaznienie. 

Stronv winne dot r z y mae 0 b i e t 11. icy zar~czy

nowej i U w oznaczonym czasie zawrzee malzenstwo. Skore ter..., 
min nie byl ustanowiony, malZenstwo nalezy zawrzec wtedy. 
gdy jedna strona rozumnie siE; tego domaga. Podstawq zobo
wiqzan jest grownie wzglqd etyczny. Mirno jednak zarE;czyn, 
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nikogo nie wolno zmuszae za pomocq skargi do zawarcia mar
zenstwa. Wolno atoH zqdac za pomocq skargi zwrotu koszt6w, 
poniesicnych przez jednq ze stron z tvtuiu zareczvn (c. 1017 

of ... t.I. '\ 

§ 3). Skarga ta jest mixti fori, rozpatruje jq, s~dzia swiecki lub 
duchowny stosownie do tego, do kt6rego strony naprzod si~ 

zwrocq. Wdrozenie procesu z tego tytulu nie zawiesza malzen-' 
stwa z innq osobq, (c. 1553 § 2, 1933 § 3. Com. Cod. 3 Jun. 1918): 

Zar~czyny, zawarte w sposob nieprzepisany, niepociqgajq 
zadnych skutk6w nie tylko prawnych in foro externo, ale i mo
ralnych. 

Umowa zar~czynowa z istoty swej jest rozerwalna, ile
kroe tedy zajdq wazne powody, strany mogq jq rozwiqzac. 

Z a r ~ c z y n y nalezy uwazae za z e r wa n e, 
zaszla jakas przeszkoda bqdZ z prawa naturalnego, np. impo
h:ncja, bq,dz pozytywnego Eozego, np. strona z innq osobq 
zawada maiZenstwo, bqdz z koscielnego, od kt6rej zwykle 
prawodawca nie dyspensuje, np. gdy ktos przyjq,l wyzsze swi~
eenia; mogq bye rozwiqzane za wsp61nq zgodq obu stron, jesli 
warunek nie ziseil si~. Niekiedy pewne okolieznosci dozwala
jq stronom zerwae zar~czyny nawet wbrew woH drugiej. I tak 
wystarczajqcym powodem jest: niedotrzymanie obietnicy zar~ 
czynowej; zarEtczenie si~ jednej strony z innq osobq; stosunek 
niedozwolony jednej strony z trzeciq osobq; zbyt dlugie zwle-, 
kanie mimo nalegan drugiej strony; udanie siE; w dalekq po
dr6z bez nadzieiszybkiego powrotu, bez zawiadomienia 0 tym 
strony drugiej. Mogq tez nast1l!pie zmiany juz po zarE;czynach. 
Zmiany te mogq dotyczyc przymiot6w ciala, duszy lub spraw 
majqtkowych, np. narzeczony stanie si~ niezdolnym do pracy, 
utraci r~k~ lub nog~, dopusci si~ wyst~pk6w, popadnie w he
rezjt; lub sehizm~, shad majqtek. Mogq bye r 0 z wi qZ a
n e zar~ezyny mOCq dyspensy, a raczej deklaracji, kt6rej 
udzielie moze tylko poniewaz od praw i obowiqzkow 
nabytych przez obietnic~ nie maze zwalniae nizszy 
ny. 
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94. EGZAMIN PRZEDSLUBNY 

Egzamin przedslubny jest to proto
kolarne przesluchanie narzs;czonych 
p r z e z pro b 0 s z c z a, celem sprawdzenia, czy nie za
chodza kanoniczne przeszkody, ezy strony dobrowolnie godzq 

sie na' zwiqzek i czy dostatecznie .sq obznajmione z zasadami 
wiary i obowiqzkami malzonk6w (c. 1020). Egzamin przepro
wadza z urzE;:du ten prorhoszcz, ktoremuprzysluguje prawo 
asystencji przy malZenstviTie. Z reguly przeprowadza proboszcz 
ten ,egzamin osobiscie, z prawa zwyczajowego jednak u nas 
IYIQZe to zlecie innym np. wikaremu. Egzami:n rna sit'; od
bye przed 'ogloszeniem zapowiedzi, a nawet przed zar~czy
nami (c. 1018). Jezeli jest kilku uprawnionych proboszczow, 
egzamin winien odbywae sit'; wobec proboszcza narzeczonej 
Dlat€lgo, ze on z ireguly asystuje przy malzenstwie (c. 1097 

§ 2). 
P1'otok61 przedslubny winien bye przeprowadzony wedlug 

instrukcji sw. Kong1'egacji Sakramen. 29 czerwca 1941 roku. 
Narzecz.eni przed zlo7;eniem zeznan majq zlozye przysiEZg~, 

ze tylko rrav:dEZ rr.owie b~d1:i; narzeczona i narzeczony majE! 
bye przesluchani osobno, w czasie zeznan stron nikt riie moze 
znajdowae si~w kance1arii fj:arafiaL"lej. Proboszcz i oboje na-
1'zeczeni Sq zwiqzani tajemnicq co do tresci zeznan. Proboszcz 
iw1'cci uwag~ na to, ezy narzeczeni swiadomie i dobrowolnie 
przyst~Fujq, do slubu i bez zastrzezen, zbada przeto, ezy SCi 

zmuszani i przez kogo i w jaki spos6b, zwlaszcza narzeczona 
da im zapewnienie, ze ich zeznania nie b~dq nikomu ujaw

nione; dla wyswietlenia okolicznosci przymusu ma wezwac 1'0-
<l.zie6w, ewentualnie innych swiadk6w, 1'odzice albo inmi swiad

kowie przed zeznaniem majq bye z,aprzysitzzeni. 
Jesli w toku egzaminu jedna strona, alba swiadkowie ze

znajq, ze wykluczyly istotne cechy malZenstwa albo stawiajE! 
warunki pTzeciwne istocie malZeiistwa, albo proboszcz zich 
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zez.nan takie domniemanie wyprowadzi, w6wczas proboszcz 
rna im wytlumaczyc, ze sakrament narazajq na swiEitokradz
two i ze tego zwiqzku nie bEidq mogH zaskarzyc 0 niewaznosc 
i ze proboszcz nie moze przy zawieraniu takiego zwiqzku asy
siowac i powie im, ze z·atajenie tych okohcznoSci nie przynie
sie im zadnej korzysci. J esli strona odstqpi od takiego warun
ku, proboszcz zapisze to w aktach. NastEipnie, zapyta czy dru
ga strona nie postawila takiego warunku. Jesli obie stronv al
bo jedna z nich oswiadczy, ze postawily warunek god;iwy 
i szlachetny, od kt6rego uzalezniajq waznosc malzenstwa, pro
boszcz zbada, czy warunek ten rna bye dokonanyw sposob 
niedczwolony i jesli tak, proboszcz rna sklonie strony do cof
niEicia, z zagrozeniern odrnowy asystencji przy slubie i te oko
licznose zapisze w aktach. Jesli warunek jest szlachetny i ~ spo
s6b dozwolony ma bye speiniony, a proboszcz uzna, ze moze 
bye postawiony, powinien 0 tym doniese ordynariuszowi, i na
sj~pnie zastosowae si~ do jego zlecenia. Protok61 przedslubny 
podpisuje proboszcz i strony. Na wypadek wszczEicia procesu 
protok61 ma bye odeslany do sqdu koscielnego. 

Egzamin ten skladajq oboje narzeczeni wobec tego same
go proboszcza. Jezeli zajdq jakies trudnosci, z powodu kt6rych 
narzeczeni nie mogq zjawic si~ u tego samego proboszcza, w6w
czas kazdy proboszcz z osobna moze przeprowadzic egzamin 
i 0 wyniku zawiadamia tego duszpast2rza, kt6ry rna asysto
\lI/ac przy malzenstw:ie (c. 1029). Od egzaminu nalezy odr6znic 
p 0 u c zen i e, jakiego proboszcz udzielanowozencom 
o wzajemnychobowiqzkach wzgl~dern siebie i dzieci, oraz 
J swi~tosci sakramentu malZenstwa. 

W szczegolnosci ustala egzamin imi~ i nazwisko narzeczo
nych, miejsce ich pochcdzenia, ewentualnie chrztu, miejsce 
zamieszkania, dlugose pobytu w jakiejs miejscowosci, wyzna
nie, jakiego stanu Sq strony (wolnego, czy owdowialego), czy 
dzialajq swiadomie i dobrowolnie, czy wiedzq 0 jakich przesz-c 
kodach, czy znajq form~ udzielania chrztu (c. 747, 759). Celem 
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sprawdzenia, czy strony Sq ochrzczone, proboszcz WlTIlen za
zqdae przedlozenia metryki chrztu, jesli w innej parafii byly 
ochrzczone. Metryk~ rna przedlozye r6wniez strona, ktora na
lezy do wyznania chrzescijanskiego niekatolickiego (c. 1021 
§ 1). Jesli ktos pragnie wstqpic w powt6rne zwiqzki malZenskie~ 
wini€n cae autentyczny dowed rozWiqzania pierwszego mal
zenstwa. Dowodem takim jest swiadectwo smierci, wydane 
przez wlasciwq wladz~, np. przez urzqd parafialny lub komen
d~ .wojskowq, dokurnent dyspensy papieskiej, alba orzeczenie 
sqdu koscielnego 0 niewaznosci pierwszego malzenstwa (c. 1069 

§ 2, 1123, 1142). 
Uznanie rralzonka za zmarlego przez wladzEi cywilnq w6w

czas rna prawne znaczenie dla forum koscielnego, gdy je 
stwierdzi wladza duchowna. W wqtpliwosciach rna bye prze
prowadzony dow6d smierci w forum koscielnym, niezaleznie 
od post~powania wladzy swieckiej w danej sprawie. Proboszcz 
przeto nie moze asystowae przy powt6rnym marzenstwie, do
p6ki nie otrzyma dowodow, wykluczajqcych wszelkq rozumnl:!, 
wqtpliwosc 0 stanie wolnym danej strony. Dop6ki nie ma pew
nosci, ze strony Sq stanu wolnego, ani one same nie mogq za
wierae nowych zwiqzk6w malZenskich, ·ani tez proboszczowi 
nie wolno asystowae przy takim slubie (Cong. de Sacram. 4 Ju
Ei 1921). 

Jezeli strony nie mogq dostarczye dowod6w, ze Sq wolne
go stanu, alba gdy egzarnin nie moze bye przeprowadzony 
:;;: powodu niebezpieczenstwa zycia, w takim wypadku wystar
czy przysiEiga, ze Sq ochrzczone i ze nie wiedzq 0 zadnych 
przeszkodach. Okolicznosci te mogq bye stwierdzone za pomo
<:<:! swiadk6w (c. 1019. Com. 1918). Do stwierdzenia stanu wol
nego wielce Sq pomocne zapowiedzi. 

J ezeli na podstawie metryk nie mozna stwierdzic chrztu 
lub bierzrnowania, albo gdy strona zupeluie nie przedlozy me
tryki, wowczas dowodem wystarczajqcym jest zeznanie jecne-
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go powaznego swiadJm alba przysi!~ga strony, gdy sakramen
ta te przyj~la w wieku dojrzalym (c. 779, 800). 

Proboszcz ma sprawdz.ie, c z y n a r z e c zen i z n a
j <:/; k 0 n i e c z n € z a sad y w i a r y. Jez€li strony 
nje znajq nawet zasadniczych artyku16w, duszpasterz winien 
je pouczye. Obowiqzkiem proboszcza jest upomnienie oblubien
cow, by przed slubem odprawiaH spowiedz i przyj~li Komu
ni~ sw., a w razie potrzeby i moznosci przystqpili do sakra
mentu bierzmowania (c. 1021 § 2, 1033). 

95. ZAPOWIEDZI 

Zapowiedzi polegajq na podaniu do 
publicznej wiadomosci nazwisk oso 
majqcych zawrzec zwiqzek malzenskL 
Za:powiedzi powinny dokl·adnie okresl1c stan narzeczonych, 
z pominiEiciem jednak tego wszystkiego, co mogloby przyniese, 
ujmE; ich godnosci. Celem zapowiedzi jest wykrycie przeszko-' 
oy malzenskiej. 

Z prawa nalezy glosic zapowiedzi, chociazby w pojedyn
czych wypadkach zupelnie bylo wiadomym, ze nie ma zadnej 
przeszkody. PominiEicie atoE zapowiedzi nie wplywa na unie
w.azru€nie maizenstwa. 

Prawo gloszenia zapowiedzi wprowadzH Innocenty III na 
soborze later. IV konst. Cum inhibitio c. 3. De eland. desp. IV 
3. Sobol' ten jednak nie wprowadza nowej instytucji, lecz 
czej zatwierdza a poniekqd rozeiqga praktykE; juz istniejqc<:/;: 
VI rozmaitych miejscowosciach i nadaje j€j charakter praw3 
powszechnego. Papiez odwoluje si~ na swoich poprzednik6w, 
ktorzy zabraniali tajnych maiZenstw, i na zwyczaje podawania 
do wiadomosci wiernych nazwisk tych osob, ktore mialy za~ 
miar wstClpie w zwiqzki maiZenskie. 

Zapowiedzi g los i wlasciwy pro b 0 S z c z ndwo-. 
z(-'ncow. Wlasciwym proboszczem jest ten, w ktorego 
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narzeczeni maj Cl zamieszkanie stale lub tymczasowe (c. 94, 
1022, 1023 § 1, 451). Jezeli strony majq zamieszkanie w kilku 
parafiach, kazdy z proboszczow jest uprawniony do gloszenia 
za:r:owiedzi. JeSli ktos nabyl tylko zamieszkanie diecezjalne, 
wlasciwym jego proboszczem jest ten, w ktorego parafii aktu
alnie pz€:byvva. Jezeli strony przebywaly w jakiejs mleJsco
wosci, niewiasta po ukonczeniu dwunastu 1at, m~zczyzna 
czternastu, przez szesc miesi~cy, proboszcz ma odniesc siE:; do 
ordynariusza 0 rozstrzygniEicie, czy i tam majq bye gloszone 
z2:r:owiedzi. Jezeli narzeczeni przebywali w jakiejs, o~le~lej 
niejscowosci w1E;cej,aniieli szesc miesiE;cy i zbaaanle .lch 
wolnego stanu 'za pomocq zapowiedzi wymagaloby zbyt wIele 
czasu, a z'awarcie rr:.alzenstwa nagli, ordynariusz moze ozna
czye inne srodki <1owodowe, np. przesluchanie swiadkow, zba
danie dokumentow. Nie jest tei wykluczona przy;3~~ga uzupel
niajqca (c. 1023, 1829, Com. Cod. 1918). W miejscu pochodze
nia nalezy wowczas glosie zapowiedzi, gdy strony opu§cily je 
po ukonczeniu lat 12 (14) (c. 88). Dlatego proboszcz .w.inien ~y.
tac strony przyegzaminie przedslubnym 0 te mle]SCoWOSCl, 

w ktorych przebywaly. 
Z.:.rrjast ustnego ogloszenia zapowiedzi ordynariusz moze 

postanowie, by podano do publicznej wiadomosci nazwiska no
wozencow przez przybicie pisma na drzwiach kosciola przy
m,jmniej przez osiem dni, Z kt6rych dwa mUSZq bye swiqtecz-

ne. 
Zapowiedzi majq bye g 1: 0 s Z 0 n e p r z e z t r z y 

po sobie nast~pujqce n i e d z i e I·e 1 u b s w i ~ t a 
uroczyste w czasie glownej Mszy sw., lub inn ego nabozenstwa, 
np. nieszpor6w, rannej jutrzni, na ktore przybywa wiE;cej wier-

nych (c. 1024, 2256). 
Z reguly zapowiedzi maj<:/; bye gloszone w k 0 sci e 1 e 

t e i par af i i, do ktorej nalezq nowozency, niezas w ka
plic~, chyba ze jakas kaplica zast~puje kosci61 parafi.a~y 
i w niej Sq odprawiane nabozenstwa glowne, albo gdy zaJdzle 
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j~kas inna wazna przyczyna, np. uroczystose, w ktorej wierni 
blOrq udzial w kaplicy (c. 1191, 1024). 

Nalezy glosie zapowiedzi w s z y s t k i c h kat 0 I i
k.6 w, chociazby majqce nastqpie maizenstwo bylo powszech
me znane w danej miejscowosci i bylo wiadomym, ze nie za':' 
chodzq zadne przeszkody. Wyjqtek stanowiq malzenstwa na:'" 
cz~l~ikow panstw i w niebezpieczenstwie zycia. Zapowiedzi 
koscleln~c~ nie moze zastqpic ogloszenie, jakiego dokonuje 
I.::adza s~lec~a. Bez ,r0zwolenia ordynariusza nie nalezy glo
SIC z~powledzl, gdy Jedna strona jest nieochrzczona Iub nie-'
kato.lick~. Jeze.1i w ciqgu szesciu miesh;cy po ogloszonych za
powIe~zlach me zawarto malZenstwa, nalezy je pow t o
r z y~, chy~a ze ~rdynariusz inaczej postanowi (c. 1030 § 2). 

Ka~dy wlerny Jest obowiqzany w y jaw i c probo-
SZCZOWI Iub ordynariuszowi p r z e s z k 0 d y kt' h 
~ , 0 oryc 

"'ie, bez wzgl~u na to, czy Sq one tajne czy jawne. Obowiq-
zek ten wynika z prawa naturalnego (c. 1027, 1935). Obowiq-

zek ~en trwa,c~ociazby ktos nie mogi udowodnic swego twier
dzema, byle mlal uzasadnione przypuszczenie. Doniesienie to 
nie jest ska~gq: lecz zawiadomieniem zwierzchnika koscielnego 
celem usu.m~Cla zla: jakie mogroby wyniknqe dla stron z po
v cdu maiz·enstwa mewaznego Iub niegodziwego. 

Ordynariusz wlasciwy z waznych powod6w moze d y s
f' ens 0 w a 6 0 d g los zen i a zap 0 w i e d z i na
'Aet w innej diecezji. Jezeli jest kilku ordynariuszy wlasci
",,:~ch, ten z nich ma prawo dyspensowania, w kt6rego diece
ZJI ma bye zawarte malZenstwo. 

Zwolnienie od zapowiedzi mozna uzyskac tylko dla slusz
nych powod6w, wazniejszy musi bye powoo, gdy idzie 0 dys
pens~ od trzech zapowiedzi, aniZeli od jednej Iub od dwoch. 
Wystarczajqcym powodem dyspensy jest, jezeli np. jedna stro
na musi koniecznie wyjechac do obcego kraju, a z powodu 
zwlekania slubu stronom z,agraza niebezpieczenstwo pod 
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wzglsdem zdrowia, majqtku, Iub utraty slawy; gdy zbliza si~ 
czas zakazany (c. 1019). 

Zdarzycsi~ niekiedy moze, ze w protokole przedslubnym 
Iub w toku g1:oszenia zapowiedzi powstanie pod e j r zen i e 
o i s t n i e n i u j a k i e j s p r z e s z k 0 d y, albo tez 
faktycznie przeszkoda zostanie wykryta. W takich wypadkach 
proboszcz winien dokladniej zbadac calq spraw~. W tym ce
lu ma przesluchae przynajmniej dwoch swiadk6w wiarogod
nych. Dor::6ki jednak podejrzenia nie usunie, nie moze asy
stowae malZenstwu, Iecz winien zasi~gnqe zdania ordynariu.,. 
sza. Po w y k r y c i u pew n e j p r z e s z k 0 d y 
nalezy zwrocie uwag~ na to, czy jest ona tajna, czy publiczna. 
Jezeli przeszkoda jest tajemna, proboszcz winien glosic zapo
wiedzi i nie przerywae zacz~tych, r6wnoczesnie jednak ma 
o sprawie doniesc ordynariuszowi lub swi~tej penitencjariL 
Jezeli przeszkoda jest publiczna i wykryje si~ przed rozpo
cz~ciem zapowiedzi, proibosz.cz nie moze ich glosie, dop6ki 
przeszkoda nie zostanie usuni~ta. 

Jezeli po ogloszeniu zapowiedzi nie wykryje si~ zadna 
przeszkoda, proboszcz dopuszcza strony do slubu i to dopiero 
p::> uplywie trzech dni od ostatniej zapowiedzi, chyba ze jakas 
wazna przyczyna przemawia za tym, by ze slubem nie zwleka
no. Nie moze on jednak asystowac przy slubie, dop6ki nie 
otrzyrra wszystkich wymaganych dokument6w (c. 1030 § 1, 
1021, 1097). 

96. PRZESZKODY MALZENSKIE W OGOLNOSCI 

Zawrzec malzenstwo moze kazdyczlowiek, kt6remu pra
wo tego nie zabrania (c. 1035). Zprawa naturalnego nie mogq 
z,2wrzcc rraiZErstwa umyslowo chorzy, 0 He Sq pozhawieni 
rozumu i ci, kt6rzy nie doszli do uzywania rozumu, z prawa 
kanonicznego ci, mi~dzy ktorymi zachodzi przeszkoda rozry
wajqca Iub wzbraniajqca. Te okolicznosci, kt6re sprawiajq, ze 
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ktos nie maze z,awrzec malzenstwa bqdz wazme, bqdzgodzi
wie, nazywajq si~ przeszkodami malzenskimL Przeszkodami 
w szerszym znaczeniu Sq te okolicznosci, kt6re odnoszq si~ al
bo do os6b, albo do ich z€zwolenia, alba tez do formy umo
wy maizeiiskiej. W scislym znaczeniu, wedle okreslenia obecnie 
wprowadzcnego w kcdeksie, przeszkodami Sq takie okoliczno
sci, ktore dotyczq samej osohy, lub jej stosunki do tej osoby, 
z ktorq ona pragnie zawrzec malzeiistwo. 

Przeszkody wywierajq sw6j skutek, chociazby strony 0 nich 
rue wied.zialy (c. 16 § 1), jezeli np. ktos zeni si~ ze swojq sio~ 
strq, malzeiistwo nie jest wazne, chaciaz nie wie, ze dana oso
ba jest jego siostrq, skora zas wie 0 tym, wowczas malZeii
stwo jega jest nie tylko niewazne ale i niegodziwe. 

MalZeiistwo jest niewazne lub n:edozwolone, chociaz 
przeszkoda istnieje tylko po jednej stronie (c. 1036 § 3). 

Ze wzgl~du na :lr6dlo rozrozniamy p r z e s z k 0 d y: 
z p raw aBo z ego nat u r a I neg 0 i P 0 z y_ 
t Y w neg 0 oraz k 0 sci e 1 neg o. Prawo cywilne 
jest zr6dl€ffi r:rzeszk6d dla nieochrzczonych, a dla ochrzczo
nych 0 tyle, 0 He Kosci6! je kanonizowal 1016, 1060, 1068), 
Przeszkodami z Fawa naturalnego Sq; impotencja i pokre~ 
wietstwo w linii prcstej np. mi~dzy ojcem a c6rkq; z prawa 
Bozego pozytywnego jest nierozerwalny w~zel malzeiiski z in~ 
.!1q osobq. Przeszkody z prawa Bozego wiqzq wszystkich ludzi 
tak chrzescijan jak i niechrzescijan. 

Przeszkody mogq bye; pub 1 i c z n e alba a j e-
m n e, publica et occulta stosownie do tego, czy 
na forum koscielnym mogq bye udowodnione, czy tez nie, 
Pcdstawq tego podzialu jest moznosc udowodnienia 1791, 
1094, 1813). J eSli fakt, podstawq przeszkody jest 
znany w spoieczeiistwie, wowczas rna miejsce przeszkoda pu
tlkzr.a. RCWiD1£.:l rrzeszkoda jest public-znq, chociaz sam fakt 
jest tajny, jednak moze udowodniony, np. pokrewienstwo 
natura1ne, duchowe legalne, powinowactwo, wyZsze 
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swi~cema; umiCzy'stba profes'ja w zaklonile, publiczlrlia przysto'j
coM:, r6znose wyznania, istniej 1:iCY zwiqzek malzeiiski, brak 
wieku. 

Co trwalosci, jedne przeszkody Sl'l: b e z t e r-
min 0 w e, np. drugie ,c z a sow e, np. 

wieku, stosownie do tego, czy same ustajq z biegiem cza
Sli, czy konieczna jest dyspensa. 

Jedne przeszkody Sq s top n ian i z s z ego, drugie 
w y z s z ego, gradus minoris, alia maioris. Przeszkody niz-

stopnia Sq: pokrewieiistwo w stopniu trzecim linE bocz-' 
nej, powinowactwo w stopniu drugim linH bocznej, przy
stojnose publiczna w stopniu drugim, pokrewieiistwo du
chowe, wyst~'Pekcudzoiostwa Z obietnicq lub usilowaniem 
zawar cia malzeiistwa, chociazby tylko cywilnego 1075 n. 1). 
Przeszkody stopnia wyzszego Sq wszystkie inne (c. 1042). Roz
nica mi~dzy pierwszymi a drugimi tkwi w tym, ze od przesz
k6d stopnia nizszego latwiej uzyskac dyspens~ (c. 1054). 

Przeszkody Sq: b ez. w z g I ~ d n e, absoluta, jezeli oso
ba, kt6rej one dotyczq, z nikim nie moze zawrzec malZeiistwa 
np. z powodu wyzszych 8wiE;:cen, uroczystego slubu, braku 
wieku, irr:]:otencji zupelnej; w z g 1 ~ d n e, relativa, 0 He 
nie dopuszczajq malzenstwa tylko z pewnq osobq, np. pokre
wienstwo, wyst~pek, przystojnosc uprowadzenie, 
powinowactwo, impotencja wzgl~dna. 

Przeszkoda jest pew n a, gdy nie budzi Wqtpli-
wosci prawo i fakt, na ktorych si~ opiera, w q t p 1 i w a, 

prawo lub fakt Sq wqtpliwe, vel 
Przeszkody dzielq si~ jeszcze na r 0 z r y w a j q c e, im

pedimenta: dlrimentia i w z bra n i a j q c e, imp. impe
dientia. Pierwsze czyniq malZenstwo drugie nie
dozwolonym. 

Nie wszystkie przeszkody zostaly ustanowione w sa-
mym czasie, nie pojawiajq si~ od poczqtku uj~te w form~ ka
talogu, te same tez okolicznosci niezawS'Ze sprowadzaly te sa-

framo han. -~ 2-4 
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me skutki, niekiedy bowiem uniewaznialy zawarte malZen
stwo, niekiedy zas tylko czynHy je niegodziwym, np. prze
szkoda wyzszych swiEicen, uprowadzenia. Poczqtkowo nie by-
1a ustalona ani liczba przeszk6d, ani ich terminologia w ten 
spos6b, by z istoty swego pojEicia wyrazala wplyw na zawar
de malzenstwa, t. j. czy zawarte malzenstwo mimo istniejq
cej przeszkody jest wazne, czy tylko niegodziwe. Pierwotne 
prawo okresla pojedyncze przes'zkody przez opisane lub ogol
ne zakazy, nie zas przez stosowanie jednolitej terminologii. 

Dawne prawo nie podaje rowniez systematyki przeszk6d, 
ustawy zas synodalne mowiq 0 pojedynczych przeszkodach, 
ktore bqdz ustanawiajq, bqd:Z przypominajq. Synod rzymski 
za Grzegorza II (721) podaje wzgl~nie doldadny ich katalog 
i w ten sposob dokonuje poniekqd kodyfikacji przeszk6d mal
zenskich. Nauka XII wieku przeprowadza ich klasyfikacj~; 

glossatorowie sprowadzajq ich liczbEi do 14. 

Zbiory urz~owe, zawarte w Corpus iuris canon., szczego
lowe podajq postanowienia 0 pojedynczych przeszkodach. So
bor trydencki, SS. XXIV de matr., niewiele wprowadzil 
zmian, natomiast nowy kodeks uproscH liczb~ przeszkod 1), 

nadto, zachowujqc dawnq terminologi~ niektorych przeszkod, 
stworzyl innq podstawEi do ich powstania, np. przeszkody po
winowactwa, publicznej przystojnosci. 

Jedynie S t 0 1 i c a Apost. lub sob 6 r powszechny 

1) Kodeks znosi z dotychczasowego pmwa nast(1puj,~ce przesz
kody; 1. pokrewienstwa w C'zwartym .stopniu linii bocznej, 2. po
krewie:iistwo podwojne d! potrojne, 3. powinowactwo ze stosunku 
niedozwolo11ego, 4. p'owinowactwo z malzenstwa w trzecim i czwar
tym stopniu linE hocznej, 5. publiczn1j, rprzystojno,sc Z zar(1czyn, 
6. publicZll1j, przyst.ojno.gc tylko z maLZenstwa ruiedo.pelnionego 
7. pokrewienstwo duchowe mi(1dzy chrzcz~cym a rodzicami 
ochrzczonego, 8. pokrewienstwo duchowe z bierzmowania, 9. po
krewienstwo duchowe inter levantem et parelltes levati. 10. Wzgl\l
uie pokrewienstwo legalne 'Z adopeji. 
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_ '" u s tan a w i a cpr z e s z k 0 d y uniewazniajll-
xu 0 g ~ . 
Cf i rozrywaj"!:ce (c. 1040). DyspensujCj, tez one. od nieh, ZIDle-
nlajCj, i znOSZq je, oraz wyjasniajq prawo Bo.z: w s?rarwaeh 

". r kich Stoll' ca Apost moze z a b ron 1 c marzenstwa rna:lz,ens,' . 
'N poszczeg6lnych wypadkach i zakaz zaostrzyc klauzulq m:lle-
wazniajCj,'cCj,. Biskup moze zakazac malZenstwa w wypadku 
szczegolowym wszystkim, ktorzy przebywajCj, na jego teryto
num, a swoim podwladnym takze poza granieami swego okr~-

Zakaz ten moze bye wydany tylko na jakis czas, dla slusz
nej przyczyny i jak dlugo ona trwa (c. 1?38.' 1039). ~est ,to za
kaz scisle osobisty, vetitum personale, 1 me ObO'WlqZuJe po.~ 
niewazm.:oEd.q mlail'ziensltw,a. B:iJskup lartoli m.'ie ml()ze u:st:anowlC 

przeszkody rozrywajCj,cej ani tez tamujCj,cej. . 
Proboszcz ze swego stanowiska duszpasterskiego niekiedy 

maze a nawet powinien 0 d moW i cas y s ten c j i przy 
slubie, jesli strony nie spelnily prawnie wymaganych warun
kc',w, np. proboszcz ma odmowic asystencji, jezeli:. nie. otrzy
rna wszystkich dokumentow (c. 1030 § 1); strony me mleszka-

przynajmniej od mi,esiqca w jego parafi~ ~c. 1097); nie ma 
wystarczajCj,cyeh dowod6w, ze pierwsze malzenstwo zostalo ro-

zerwane (c. 1091). 
Nie moze bye wprowadzona przeszkoda drogCj, prawa zwy-

oCzajowego (c. 1041). . . 
Rod z ice nie mog::J, sprawic, by malzenstwo dZlecl, za-

warte bez ich zgody, bylo niiewazne (c. 1034). 
Kago wiqze przeszkoda, ten nie moze zawrzec n::alzenst:'a 

waznie albo godziwie, dopoki przestkoda nie. zostame. usun:Ei: 
tao Przeszkoda moze bye usuni~ta przez zmlrun~ okohclmoS.Cl, 
np. gdy strona ni'ekatolicka przyjmie katoli.cyzm, albo z bl~
giem ezasu, tj. przez osiqgniEicie wieku przeplsowego. Zwyc~aJ~ 
nym sposobem jej U'suni~cia jest d y s p e ~. s a, ktoreJ 
udzielic mozna jedynie od przeszkOd z prawa koscleilnego. 
pensa moze bye udzielona ze wzgl~du na malze~two zawrzec 

rnaj::J,ce, . in matriIDIonio, alba zWlqzek za-



warty, in contracto. Poniewaz przeszkady apierajq si~ na pra
wie rowsz€chnym, przeto maze ad nich dyspensowac tylko 
papiez i ten, kto otrzymal aden osobne upowaznienie (c. 
1040). 

Upowaznienie do udzielerua dyspens majq nizsi zwierz.ch-· 
nicy w pewnych wypadkach z prawa powszechnego, w innych 
moca., osobnych indult6w Stolky Apost. Z prawa powszechne
go dyspensuje 'biskup ad wszystkkh przeszk6d wqtpliwych, 
z wyjqtkiem v.ryraznie zastrzezonych. Wqtpliwose ta rnusi do
tyczyc samego faktu, dubium facti, np.: czy narzecz·eni Sq spo
krewnieni w trzecim stopniu, czy 8q powinowaci. W wqtpli
wosciach natomiast prawnych, dubium iur.is, mozna za
wrzec malZenstwo dlatego, ze prawo koscielne wqtpliwe 
obowiqzuje. 

Gdy przeszkoda jest pewna, dyspensuje ordynariusz: 
1) w razie niecezpieczenstwa smierd dla uspokojerua sumie
nia chorego i jesli potrzeba, dla legitymacji jego dzieci moze 
dyspensowae wlasnych poddanych i wszystkich bawiqcych na 
terytorium diecezji, 0 He to nie b~zie polqczone ze zgorsze-

od wszystkich przeszk6d malzenskich, nawet wielora-
i od zachowania lorm, z.lqczonych z zawieraniem ma.l

ienstwa, z uwzgl~ni'eniem jednak przy malzenstwach miesz·a
nych wymaganych zastrzezen. Wyj~te Sl:!, tu przeszkody: swiE~
cen kaplanskich i powinowactwa w linii prostej, a He maizen
stwo zostalo spelnione, idzie tu bowiem 0 usuni~cie mozli
wosci, by ktos nie zawarl malzenstwa z wlasnym dzieckiem 

1043). Dyspens tych moze udzielic do z·awarcia maiZenstwa, 
i do konwalidacji wykluczona 

sanacja (c. 1141). 
2. Dyspens tych udzielic moze rowmez kiedy bez-

slubern wyszla na jaw przeszkoda dotVI:!n(~ZalS 
.iajna, a slubu nie mozna odlozyc az do chwili, gdy StalicaL 
Apost. spraw~ zalatwi, oraz gdy :Ldzie 0 konwalidacj~ malzen-

juz za'\:llartego, jeW niebezpieczenstwo jest bliskie i rue 
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ma czasu na odnoszenie si~ do Stalky Apost. (c. 1045). Przesz
koda jest tajna chodaz byla mana innym osobom jednak me 

znana ordynariuszowi, alba proboszczowi i do ich wia
Gomosci doszia dopiero przed slubem. J eslL niebez
pi€czenstwo d~zkiej szkody ordynariusz moze dyspensowac 
chociaz nie Sq nawet robione przygotowania do slubu. Com. 
1921 i 1942. Przeszkoda tajna moze bye prawnie publicznq 

B faktycznie tajnq. 
W wYFadku niebezpieczenstwa zycia, jesli nie staje czasu, 
odniesc siEi do ordynariusza, dyspensowae moze takie pro

iboszcz lub kaplan, kt6ry moze asystowac przy zawieraniu 
malzel1.stw, a takie spowi'ednik, ten ostatni jednak tylko w cza
sie spowiedzi i jedynie pro foro intemo. Obowiqzani Sq kap.la-

z wyjqtkiern spowiednik.a, doniesc 0 udzielonej dyspensie 
pro foro exte:rn.o z.araz ordynariuszowi i zapisae jq W ksi~ze 
malzenstw 1046). 

Poniewaz spowiednik rna jurysdykcj~ tylko w forum sa
kramentalnym, dlatego dy.srensa przezen udzielona nie rna 
skutk6,v in foroexterno, z tego tez powodu skoro przeszkoda 
dotychczas tajna stanie siEi jawnq, nalezy prosie 0 dyspens~ 
r6wniez in foro externo. Spowi,ednik bowiem ze wzgl~u na 

nie moze zawiadomic ordynariusza 0 udzielonej 
dyspensie, nie moze tez bye ona wpisana w ksi~gi metrykalne 

1047, 1757). W wypadkach niecierpiqcych zwloki, dyspensy 
lJdzielic mogq: proboszcz, kaplan majqcy asystowae, i spowie-

o He tajny wypadek, a trudny jest do stEiP do 
ordynariusza, albo gdyby wyjawienie przeszkody mogio spo
wodowae naruszenie tajemnicy (c. 1045). Do ordynariusza 
rna dostEiPU, jesli nie mozna porozumiee si<; z nim ustnie ani 
pisemnie, chociaz mozna si~ don odniesc telefonicznie lub tele
graficznie (Com. Cod. 12 Nov. 1922). Wladza tedy proboszcza 
1 kaplan a asystujqcego rozni si~ od wladzy ordynariusza w ta
kich wypadkach tym, ze ordynariusz moze dyspensowac nawet 
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wtedy, gdy przeszkoda jest publicznq, ci zas tylko wtedy,gdy 
wypadek jest tajny. 

Udzielona dyspensa od prz'eszkody tajemnej in foro inter
no poza sakramentalnym, bqdz przez penitencjaris , bqdz ordy
nnriusza mOCq oso,bnego upowaznienia, ma bye zanotowana 
W osobnej ksisdze, przechowywanej w archiwum kurU. Przez 
to zanot()wanie dyspensa wywiera skutek pro foro externo, 
nie jest przeto potrzebna ponowna dyspensa, chodaz przeszko
da tajna stanie siEi publicznq (c. 1047). 

Jez,elli prIOsba, Kl idyspen:sEi iZlocsltlala skli,eroWiana do StJOlky 
Apost., wowczas ordynariusz upowazniony nie moze jej udzie
lie, chyba ze zajdzie jakis bardzo wazny powod. W ostatnim 
vcypadku ordynariusz udziela dyspensy i donosi 0 tym Stoliey 
Apost. (c. 204, 1048). . 

J ezeli ktos otrzymal ogolny indult do udzielama dyspen.s 
cd przeszkod jedneg'O rodzaju, np. pokrewienstwa lub powino-~ 
wactwa, moze zen korzystac, choc1azby prz,eszkody tej kate
gurii byly wielorakie, np. od podw6jnego pokrewienstwa, pu
bIicznej przystojnosei. 

Jezeli zas ktos otrzymal indult ogolny do udzielania dy
.spens od wielu przeszkod roznej kategorii, np .. pekrewienstwa, 
powinowactwa, wieku, publieznej przystojnosci, maze dyspen
scwac bez wzglsdu na to, czy Sq one publiezne, ezy tajne, ile
kroc zaehodzq w tym samym wypadku. J ezeli z przeszkodq pu
b:icznq, od ktorej indultariusz moze dyspensowae, schodzi 

od ktorej nie moze udzielic dyspensy, w takim razie nie 
"yolno mu dyspensowac nawet 'Od przeszkody objstej indul-

leez winien odniesc si~ do Stolky Apost. z obydwomcb 
eel em uzyskania dyspensy. W takim bowiem wypadku indult 
dany biskupowi jest w zawieszeniu, udzielona tez dyspensa 
mOCq indultu od jednej przeszlwdy jest bezskuteczna, 
oblubieniec z powodu drugiej przeszkody, nieusunistej, me 
moze waznie zawrzec maizenstwa 1050). Poniewaz prawo
oawca mowi tylko 0 przeszkodach publicznyeh, przeto skoro 
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z przeszkodq tajnq, od kt6rej ktos moze dyspensowac mOCq og61-
nego indultu, zbiega si~ inna tajna, od kt6rej tylko StoUea 
Aj:ost. dyspensuje, w takim razie moze on i od niej uwolnic. 
Skoro po uzyskaniu dyspensy od Stoliey Apost. wyjdzie na 
jaw jakas przeszkoda, od ktorej indultariusz moze dyspenso
wac, wowczas na podstawie swoich upelnomocnien winien on 
00 niej udzielic dyspensy. Przez dyspens~ udzielonq czy to 
moeq wladzy zwyczajnej, czy delegowanej przez indult og61-
ny, nastspuje tym samym legitymaeja potomstwa (c. 1051). 
Jezeli ktos udzieli dyspensy mOCq reskryptu danego tylko na 
okreslony wypadek, nie moze tym samym legitymowac po
t{)ffistwa, lecz konieczne jest osobne upowaznienie, chodaz 
faktycznie nast~puje legitymacja przez zawarcie malzenstwa 

(c. 1116). 
Dyspensa ma opierae si~ na pow 0 d a c h w a z nyc h. 

dopuszczajqcych odstqpienie od prawa powszechnego. Ko
nieczne Sq powody, gdyz papiez bez powodow zwykle nie dy
spensuje. Powody winny odpowiadac jakosci przeszkody, 
a wiec. wazniejsza prz'eszkoda wymaga wi~kszej przyezyny. 
Powod~ te dzielq siEi na t. zw. infamantes (inhonestae) i hone
stae. Pierwsze powstajq z wystEipku stron i je znieslawiajq, 
drugie nie wywolujq znieslaw1enia. Jedne powody Sq k a n o
n ic z n e, drugie n i e k a n '0 n i c z n e. Zalezy to od tego, 
czy w kurii rzymskiej Sq przyjEite j,ako wystarczajqee, czy tez 

nie. 
Instrukcja Kongr·egacji Prop. 1'. 1877, wymienia szereg. po-

V','od6w kanonicznych: 1. Angustia lod, jezeli w miejscu zannesZ
kania panny rodzina jej jest tak liczna, ze nie maze zaw~zec 
malZenstwa Z kim innym 0 rownych warunkach. Warunki te 
dotyezq me tylko stanu, ale i wieku, wychowania, religii. Po
w6d tenodnosi sis tylko'do panny. 2. Aetas f.eminaie super
adulta, podeszly wiek panny, t. j. gdy przekroczyla 24 lat; nie 
orlnosi sie to do wdowy. 3. Deficientiaaut incompetentia dotis, 

pa~na nie ma posagu, a krewny pragnie z niq ozenic sit; 
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i jq wyposazyc. Posagiem w tym wypadku Sq wszystkie srod~ 
ki, potrzebne do utrzymania i zycia wediug stanu. 4. Lites su
per succession.em bonm:um iam 'exortae vel earundem grave 
aut imminens periculum. J ezeli np. niewiasta prowadzi proees 
majqtlwwy, a nie ma nikogo, kto by podjql si~ tegoz i lozy! 
koszta, ehee zas to uezynie jej narzeezony. 5. Paupertas vi
duae, jezeli wdowa obarezona jest lieznym potomstwem. 6. Bo
num pacis, zazegnanie i zakonczenie spor6v,T i wasni rodzin
nych. 7. Nimia, suspecta familiaritas, zapobiezenie lub usuniE?
ele istniejqcego lub grozqcego niebezpieezenstwa z powodu 
zbytniej poufalosci narzeezonych, zwlaszcza gdy wsp6lnie 
mieszkajq. 8. Copula ... et p~aegnantia, uchylenie znieslawienia 
niewiasty i legitymacja dziecka. 9. Infamia mulieris, zachowa
nie slawy niewiasty. 10. Revalidatio mairimonii, konwalidacja 
malzenstwa zawartego w dobrej wierze i publicznie, z zacho
waniem formy przepisanej itp. 

Z reguly nalezy ski e row a cpr o,s b ~ 0 d Y s P e n
s ~ do ordynariusza, ktory albo sam udzieli dyspensy, 0 He 
jest do tego upowazniony, alba odesle do Stolky Apost. Zwy
czajnie proboszcz sporzqdza prosbE; 0 dyspens~ imieniem pe
tentow. 

Wazna jest dyspensa, udzielona od przeszkody pokrewien
stwa lub powinowactwa, chociazby do prosby o. dyspens~, lub 
0(, jej udzielenia, zakradl siEi blqd w okreslaniu stopnia, 
tylko stopien rzeczywiscie istniejqcy byl nizszy. 

Dyspensia uzyskain!a od odiZll1!aC'Zlonej prZieiSzkiody odiDJosi siE; 
takze do innej przeszkody tego samego rodzaju w stopniu r6w
ny-m lub nizszym, ktore zamilczano w prosbie w dobrej lub 
zlej wierze, np. ktos uzyskal dyspensEi od stopnia pokrewien
stwa w drugim stopniu, a w prosbie' 0 dyspens~ zamilczal, ze 
:r6wniez jest krewny w podw6jnym stopniu pokrewienstwa, 
W tym wypadku dyspensa odnosi siEi takZe i do stopnia zamil
c7anego. (Comm. 8 luI. 1948. A A S. 1948, 150). 

J ezeli ktos uzyskal jednak na tej za-
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sadzie, ze w prosbiealbo zataH wlasciwe powody, alba napro
VIi adzil nieistniejqce, wowczas dyspensa jest niewazna, chyba 
ie idzie 0 przeszkody nizszego stopnia (c. 1054). Poniewaz dy
spensa taka jest bezskuteczna dlatego strony ,vinny starae 
alba a nOWq dyspens~ alba 0 jej sanacjEi· Sanacji udziela 
zwierzchnik, ktOry dal dyspens~. Pismo to, mocq ktorego 
zw ierzchnik udziela sanacji, nazywa si~ litterrae perinde va-

lere. . 
J Ezell Stolica Apost. udzieli dyspensy malzenstwa niespel-

nionego alba pozwoli na zawarcie nowego malzenstwa na pod
stawie domniemanejsmierci drugiego wspolmalzonka, tym 
iSamym daje dyspens~ od przeszkody cudzolostwa z obietnicq 
lub usHowaniem malzenstwa, 0 ile w danym wypadku jest po
trzebna, bez wzgl~u na to, czy jest tajna czy publiczna. Dy
spensa ta jednak nie znosi przeszkody powstalej z zabojstwa 

1053, 1075 n. 2, 3). 
W Y k 0 n a w c q d Y s pen s y od przeszk6d j est ten 

ordynariusz, ktory prosb~ przyslal do Stolicy Apost., albo jq 
I)Qlecil, chociaz narz·eczeni w tym czasie, w kt6rym dyspensa 
rna bye wykonana, przeniesli siE; na stale do innej diecezji. 
Wykonawca rna 'zawiadomic wowczas ordynariusza tego 
sea, w kt6rym ma odbyc si~ slub, a nawet moze go delegowac 

wykonania danego reskryptu (c. 1055). 

97. PRZESZKODY WZBRANIAJ1\CE 

1. Prosty S 1 u b d z i e w i c twa, d 0 s k 0 n ale j 
c z y s t 0 sci, eel i bat u, p r z y j ~ cia w y z s z y c h 
s w i EZ e e n, w s t q pie n i ado z a k 0 n u (c. 1058). 
Poniewaz prawodawca nie rozr6znia mi~dzy slubem prostym 
prywatnym a publicznym, lecz ogolnie m6wi 0 slubie prostym, 
votum simplex, przeto i slub czystosci, zlozony w zakonie, 
objEity jest t q ustawq. Co, siEi tyczy Slubu wstqpienia do zako
nu, oboj~tnq jest rzeCZq, czy ten zakon rna sluby uroczyste czy 
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p!'oste, stan bowiem zakonny, status l'eligiosus (c. 487), jest 
jeden. 

Przeszkoda ta ustaje przez zwolnienie od slub6w (c. 1309, 
P13). Jesli sluby byly czasowe, ustajq z uplywem czasu 
(c. 637), gasnq tez przez wydalenie z zakonu (c. 648) i moc~ 
sekularyzacji (c. 640). 

2. P 0 k r e w i e :6. s two 1 ega 1 n e, cognatio legalis, 
powstaje mOCq prawa cywilnego z adopcji. Przeszkoda kano
niczna istnieje tylko w tych krajach, w kt6rych istnieje prz€
szkoda cywilna, jako wzbraniajqca. Poniewaz Kosci6l: kanoni
z,)wal: tu ustawodawstwo cywilne, przeto, jakose i rozciqglosc 
przeszkody nalezy oceniae wedlug przepis6w cywilnych. Ado
pcja polega na przybraniu kogos za syna. Ma ana bye dokona,
na wedlug przepis6w prawnych danego pa:6.stwa. Przybranie 
sprowadza potr6jny sku t e k 1 ega 1 n y: ojcostwo, pat,el'
nitas legalis, mi~dzyadoptujqcym a adoptowanym; brater
stwo,fl'aternitas legalis, mi~zy adoptowanym a dzieemi adop
tujqcego; powinowactwo, affinitas legalis, mi~dzy adoptuj!!'
cym a zonq adoptowanego mi~dzy adoptowanym a zona, 
adoptuj qcego. 

3. P r z e s z k 0 d a 0 d m i € nne g 0 w y z nan i 
mixtae l'eHgionis, wzbrania malZe:6.stwa mi~dzy osobami 
ochrzczonymi, z kt6rych jedna jest katolickq, drug a zas nalezy 
do sekty heretyckiej lub schizmatyckiej. Koniecznym wa
rl1nkiem jest przynaleznosc do jakiejs sekty, nie wystarczy 
samo wyznanie akatolickie (c. 1060, 2375). 

Kosci61 udziela dyspensy od tej przeszkcdy tylko z bar
dzo, waznych powod6w i z zastrzezeniem pewnych warunk6w 
Sirona akatolicka musi dae zapewnienie, ze zostawi mu zupet
.nq :swobod~ wyk1onyv,nanlta 'pI'!aktyk 'I1e1igij,ny!ch, nadto ob]" 
strony winny zar~czye, ze przyszle potomstwo b~dzie ochrzczo
re i wychowane w religii katolickiej. Musi tez istniec pewnosc 
moralna wypelnienia tej r~kojmi (c. 1061). R~kojmia z reguly 
winna bye dana na pismie, niekiedy winny spos6b, np. ustnk 
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wobec swiadk6w lub notariusza, albo pod przysiE;gq. Wskaza
nq jest rzeCZq, by proboszcz wciqgnql do akt6w to zapevvnie-. 
nie, dane ustnie wobec swiadk6w. Strona katolicka winna si~ 
ro,ztropnie starae a nawr6cenie wsp61malzonka akatolickiego,. 
No,wozency po uzyskaniu dyspensy ad tej przeszkody nie mo,
gq udawac si~ do ministra niekatolickiego, celem oswiadczenia 
lub odnowienia konsensu malze:6.skiego (c. 1258, 2316, 2319). 
Poniewaz warunki dyspensy wymagane Sq z prawa Bozego, 
przeto Kosci61 nie moze dyspensowae od przeszkody, dopoki 
nie zostanie usuni~ty zakaz prawa Bozego. Ze wzgl~du na 
zgubne nastE;Tstwa, jakie malze:6.stwa mieszane sprowadzajq 
dla zyGia duchowego i rodzinnego, duszpasterze winni dolozyc 
staran, by wierni ta;kich malZenstw nie zawierali. 0 He nie 
zdolajq przeszkodzie, majq si~ starae, by prawa Boze i ko
scielne byly zachowane i by po zawarciu mieszanego malZe:6.
stwa malZonkowie wiernie wypelnili dane obietnice (c. 1064, 
2319). 

Nie nalezy np. zawierac malzenstwa z Jymi, kt6rzy nie Sq 
godni tego sakramentu, a strona katolicka bylaby narazona na 
zgorszenie a J:oniekqd na utrat~ wiary. Nalezq tu ci, kt6rzy 
jawnie odpadli od Kosciola katolickiego, chociaz nie przystq-
pili do zadnej sekty heretyckiej. 

98. PRZESZKODY ROZRYWAJL\CE 

1. W i e k m 1: 0 d a cia n y, aetas. M~zczyzna przed 
uko:6.czeniem 16, a niewiasta przed uko:6.czeniem 14 lat nie 
mogq zawierae waznego malZenstwa. Przeszkoda dla braku 
przepisanego wieku opiera si~ na prawnym przypuszczeniu, 
ze cz!owiek przed osiqgni~ciem tego wieku nie ma dostatecz
Dt:gO rozeznania praw i obowiqzk6w zwiqzanych z malzen.
stwem, a takze i fizycznie nie jest jeszcze nalezycie rozwinit;:-

Okres tego wieku nalezy tlumaczyc scisle tak, ze malZe:6.
stwo jest niewazne, chociazby ostatni dzien nie byl ukonczo-
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ny (c. 34). Przeszkoda ta pochodzi z prawa, koscielnego, gdyz. 
prawo naturalne opr6cz uzywarua rozumu nie wymaga innych 
warunk6w. Dyspensy od tej przeszkody udziela si~ wtedy, gdy 
zostanie stwierdzona dojrzalosc umyslowa wymagana prawem 
:r;&turalnym; odmawia si~ jej zawsze, jesli z niedojrzalosciq 
f"zycznq iqczy si~ takZe umys]:owa. 

2. Imp 0 te n c j a jest to brak zdolnosci fizvcznei do 
speJ:niarJa aktu malzenskiego, impotentia coeundi. Niezdol~osc 
moze wyplywae z niedojrzalego wieku, choroby, lub bye wro
"<lzona; n-;oze poprzedzie zawarcie malzenstwa, alba po nim' 
dopiero nastqpie, antecedens v;el consequens; moze bye trwala 
i nieuIE'czalna, perpetua, jesli nie da si~ usunqe zadnymi srod
kami dozwolonymi i nieszkodliwymi dla zdrowia, albo czaso
wa, temporanea, jesli po uplywie jakiegos czasu sama ustqpi, 
albo bez trudnO'sci da si~ uchylic; bezwzglEzdna, absoluta, czyli 
zupeba niezdolnosc plciowa do spelnienia aktu malZeiiskiego 
z kazdq osobq,albo wzgl~na, relativa, 0 ile dotyczy tylko 
rewnej osoby. Przeszkoda ta jest rozrywajqca, gdyz uniemozli
wia pierwszy i g16wny eel malZeiistwa. Impotencja wtedy 
pyzeszkodq un i e w a z n i a j q e q, gdy jest pewnq, s t a
;r q i n i e u 1 e c za 1 n q, nie zas ehwilowq i uleczalnq, gdyz 
mezdolnose, kt6ra moze bye usuni~ta z biegiem czasu albo za 
pomocq srodk6w dozwolonych, nie jest wlasciwie niezdolno
sciq. Irrpotencja stanowi przeszkode;z z prawa naturalnego hez 
wzglE;du na to,czy jest niezdolnosciq do spelniania malzen
stwa z kazdq osobq czy tylko ze wsp61malzonkiem. J ezeIi im
potencja jest wqtpliwa, malzenstwo nie jest wzbronione. 

Od impotencji w scislymznaczeniu nalezy odroznie n i e
p I 0 d nos e, sterilitas, impotentia glene!I'>~mli, ktora nie po
zhawia zdolnosci do akt6w malZenskich, chociaz bezskutecz
nych i dlatego nie jest przeszkodq ani rozrywajqcq, ani tamu-
jqCq 1068). 

3. 1st n i e j q C Y z w i q z e k mal zen ski stano~ 

v,'i przeszkod~ do zawarcia nowego, impedim'Cntum ligaminis, 
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vinculi. Przeszkoda trwa tak dIngo, jak dIugo uprzednie mal
zeiistwo rue zostahie rozwiqzane przez smien:: lub dyspensEZ· 
Podstawq przeszkody jest dogmat jednosci i nierozerwalnosci 
malzenstwa, kt6ra opiera siEZ:ruCl! pI1awiJe Bozym. Kta. zyje 
W zwiqzku malzenskim, nie moze zawrzec r6wnoczesnie inne
go,cho6by uprzednie malzeiistwo by to niewazne lub rozwiq-
zane, ale nie ma jeszcze zupelnej pewnosci 0 niewaznosci lub 
rozwiqzaniu. Drugie malzenstwo jest niewazne, chociazby 
m.alZonek zawad je w dobrej wierze, a nawet otrzymal na to 
pozwolenie, j-e.sIi pierwsze bylo wazne i nie zostalo prawnie 
rczerwane. Idzie tu 0 przedmiotowq prawd~, nie zas 0 pod
mi.otowe mruemanie. Wobec tego, ze zr6dlem tej przeszkody 

Fraw 0 E oze, nie wolno malzankam wchodzie w nowe 
zwiqzki, chociaz1::y otrzymali zupelny rozw6d ad wladzy 
swieckiej lub w jakims wyznaniu niekatolickim, kt6re przy
JE;l~ d,La' omilIliE;:da lJlmwla kosd€llm:ego; Ist1rony dopusz,cz,aja.. sti~ 
wyst~pku wielO'zenstwa, bigamii, kt6ra rna charakter wyst~pku 
mieszanej natury, dlatego do dwuzenc6w moga.. bye stosowane 

forum cywilnego i kosdelnego 1069, 2356). 
Jesrizachodzi w<!tpliwosc, kt6rej nie mozna rozwiqzae, 

co do waznosd pierwszego malzeiistwa, w takim razie mozna 
dac orzeezenie, ze pierwsze mali:enstwo jest niewazne. Com. 

20 czerwca 1947. 
4. Mal z e ii s t w O,Z a war t e p r z e z 0 sob ~ 

oc h r z e z 0 n q w Kosciele katolickim a}bo nawr6conq do 
z herezji lub sehizmy zo sob q n i e 0 c h r z c z o

n q, je s t n ie w a z n e; disparitas cultus. Przeszkodq 

lSq zwia..zani takZe 'odst~Fcy (apostaci) od Kosdola katoli-
. ckiego o1'az heretycy i schizmatycy, ochrzczeni w sekcie aka
\tc,lickiej, j-eSli 1,:otem wr6dli do Kosdola katolickiego bez 
wzgl~u na to, czy w nim trwajq czy tez ponownie odpadli. 
Deeydujqcym czynnikiern tej prz.eszkody jest chrzest w Kos
dele katolickjrn, albo F6zniejsze nawr6cenie, gdy idzie 0 he
ntyk6w ochrzczonych werlIug oSwego wyznania. Wazne 
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przeto maizenstwo mi~dzy heretykiem lub schizmatykiem, 
kt6rzy do Kosciola nigdy nie nalezeli, a osobCl nieochrzczonCl. 
J ezeli zachodzi wCltpliwosc 0 waznosci chrztu, alba g'dy strona 
powszechnie uwaiana byla za ochrzczonq, malZenstwo nalezy 
uwazac za waine, dopoki na pewno nie zostanif stwierdzone, 
ze jedna strona jest nieochrzczona, chrzest bowiem wqtpliwy 
Vi sprawach malzenskich uchodzi za wazny stosownie do z.a
sady prawnej: baptismus dubius in ordin.e ad matrimonium 
haberi debet ut validus. 

Poniewaz r6znosc religii w szczeg6lniejszy spos6b narusza 
w~p6lnose zycia i harmoni~ ducha, przeto Kosci61 ostrzega 
vnernych przed takim malzenstwem. Zupelna r6znica w prze
konaniach religijnych z koniecznosci wprowadza rozdzwi~k 
Vi': stosunki domowe i staje si~ powodem znieprawienia pod 
wzgl~dem wiary. Przeszkoda ta, jako rozrywajqca, rozwin~la 
"i~ pierwotnie drogq prawa zwyczajowego, kt6remu prawodaw
<.a udzielil p6zniej swej sankcji w ustawach pisanych 1). Z waz
pych powod6w mozna otrzymac dyspens~ pod takimi warun
kami, jakie Sq wymagane do zawarci.:a malienstwa mieszane
go (c. 1070, 1071). Jesli przy zawieraniu mal:Zenstwa miesza
nego tylko jedna strona nieochrzczona dala r~kojmi~ w takim 
razie mimo dyspensy a dispa.ritate cultus malzenstwo jest nie
wazne. S. Of. 1941, A. A. S. 1941, 294. 

5. K top r z y j q:l: w y Z s z e s w i ~ c e n i a, 
nie moze waznie zawrzec malzenstwa , 

ordinis (c. 1072, 945). Przyj~cie natomiast swi~
cen nie rozw1Clzuje malZenstwa przed tym zawartego. D,o pow
sta~ia t~j przeszkody koniecznq jest rzeCZq, by swi~cenia byly 
v:azne. Zaden tedy zw1qzek osoby wyzszych swi~cen nie mo-

. 1) B ~ ned i c t u s XIV, Singulari nobis, 1749. G r a
t 1 a n, dlCt. c. 14. XXVIII q. 1· iubentur separal'i, qui contra 
Dei vel ecclesiae decretum cOPulati sunt utpote infideles cum 

fideUbus. ' 
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::ie miec nawet pozoru zwiqzku malzenskiego, lecz jest on t 1-
ko kuszeniem si~ 0 zawarcie malZenstwa. Taki dUChowny i 0;0-

z kt6rq usilowal wejse w zwiqzki malzenskie, tym samym 
podlegajqci~zkim karom koscielnym (c. 188, 985, 2388, 2357 

~ 2, 2359 § 1). 
6. Kto dobrowolnie zlozyl u r 0 ·c z y sty s 1 u b c z y

is t 0 sci z u p e 1: n e j a I bot y k 0 pro sty, 
z kt6rym osobne przepisy lqczq moe uniewaznienia malzen
stwa, impedimentum yoti (c. 1073, 1308). Slub czystosci wtedy 
uniewaznia maizenstwo, gdy jest zlozony w zgromadzeniu, 
kt6re jako zakon, ord.!) religiosus, przez Stolic~ Apost. zostalo 
aprobowane (c. 488, 1, 2, 7). Uroczysty slub sprowadza podw6j
ny skutek odnosnie do malzenstwa: roz,wiqzuje malzenstwo za
wartei niedopelnione i stanowi przeszkod~ do przyszlego mal
zenstwa (c. 1119). Slub sprowadza ten skutek z postanowie
nia Kosciolia nie zas z swej istoty, Kosci61 przeto moze oden 
dyspensowae. Kto mimo slubu usiluje zawrzee malZenstwo, 
sciqga na siebie ci~zkie kary koscielne (c. 646, 2388, 2357, 2359). 

7. J e z eli m ~ zc z y z n a u pro wad z i n i e
VI i as t ~ w z ami a r z e mal zen s twa, jak dlugo 
ana jest w jego mocy, nie moze powstac mi~dzy nimi wazne 
malienstwo, impedimentum mptus (c. 1074). Przeszkoda por
wania uniewaznia malzenstwo tylko niewiasty uprowadzonej 
z uprowadzicielem, nie zas z innym m~zczyznq, chociazby nie
wiasta pozostawala w mocy uprowadziciela. Aby uprowadze
nie stalo si~ przeszkodq, mUSZq bye urzeczywistnione nast'~pu-

warunki: 1. M~zczyzna ma uprowadzic niewiast~, nie zas 
niewiasta m~zczyzn~. 2. Uprowadzenie ma bye dokonane fi
,zycznie Jako gwaU, alba moralnie (grozbq lub podst~pem) 
i Wibrew woli niewiasty. Jezeli wi~c niewiasta zgadza si~ na 
uprowadzenie i na malzenstwo, chociaz nawet wbrew woh ro-

wtedy ma miejsce ucieczka, a nie porwanie. Skoro 
miala miejsce ucieczka, przypuszcza si~, ze kobieta na mal
zenstwo si~ nie zgodzila, tylko na opuszczenie danego miejsca. 
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3. porwanie polega na uprowadzeniu kobiety ze zwykfeg('} 
jej miejsca pobytu do miejsca dost~pnego wladzy porywa
jq·cego, Frz:YFulSzczajqc, ze kobieta nie wyraza swobodnie 
:zgcdy rralzeiiskiej, dopoki jest pod wladzq uprowadziciela, 
Kdci61 uczynH jq niezdolnq do wyrazenia takiej zgody, cho
dazby nawet zupelnie dobrowolnie si~ decydowala. Dlatego 
malzenstwo jest niewazne, chociaz kobieta faktycznie swiado
mle i dobrowolnie da zgod~ malZenskq, dop6ki jest pod wla
(J2:q uI:rC\\ aaziciela. 4. Forwanie rna bye dokonane w celu 
malzenstwa (c. 1074 § 3). Malzenstwo jest wazne, gdy niewia
.sta odzyska swobod~, wr6ci w miejsce bezpieczne i oswiad
cz:y, ze chce poslubie uprowadziciela 1). Na r6wni z porwaniem 
jest zatrzymanie sHq niewiasty w celu malzenstwa w miejscu, 
gdzie ona przebywa, alho dokqd przyszla swobadnie. 

8. Przeszkoda z w y s t ~ P k u . cud z 0 1 6 s twa 
i m 0 r d e r s twa, impedimentum criminis. Podstawq tej 
przeszkody jest: a) cudzo16stwo z obietnicq wzajemnq malzen
stwa, b) cudzol6stwo z usilowaniem malZenstwa, c) cudzo16stwo 
polqczone z morderstwem, d) samo morderstwo. 

a) Nie mogq waznie zawrzec maiZenstwa, kt6rzy z a z y
'c i a d rug i ego w sp 6 1 mal Z 0 n k a pop e 1 n i
lie u d z 016 s two i nawzajem sobie p r z y r z e k a Ii 
P 0 s 1 ubi C .s i~. Cudzol6stwo i obietnica mUSZq miec 
miejsce w czasie trwania prawowitego malzenstwa. Na pow
stanie przeszkody nie wplywa to, obietnica poprzedzi, czy 
tez nast1:lpi po cudzolostwie, ani przedzial czasu, jaki prze
gradza cudzolostwo ad danej obietnicy. 

Gdy jeden ze wsp6lmalzonk6w popelnicudzo16stwo 
Z osobq trzeciq, a nast~pnie usHuje zawrzee z niq malzenstwo 
nie tylko w Kosciele katolickim, lecz nawet wabec przedstawi
cieri wladzy swieckiej, alba wobec ministra akatolickiego. 

1) Prawo cywilne rzymskie karze smiercill porywajllcych ko"~ 
uniewaznia ich malzeiLstwo, 1. 2. 48, 6; novell. 143. 
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Nie jest rzeczq koniecznq, by to usHowanie bylo dokonane 
'W rrz€'risanej forn:.ie k'anonicznej, lecz wystarczy kazda for
ma, byle strC'ny mialy zamiar i objawHy zgod~ na zawarcie 
malzenstwa. Jezeli przeto ktos po zawarciu waznego malZen
stwa uzyska rozw6d cywilny, albo w jakims wyznaniu religij
nym, a rot€m za'wiera nowe malzenstwo wedlug przepis6w 
,cyv; iInych lu b j akiej.s sekty i spelni j e za zycia pierwszego 
1"sp61rnalzonka, zaciqga przeszkod~, po smierci wi~c malzon
ka nie moze zawrzec waznego malZenstwa z t q osobq, z kt6rq 
faktycznie mieszka (c. 1075 § 1) . 

c} Cud z 0 1 6 s two z z a b 6 j s t w e m stanowi 
przeszkod~ mi~dzy tymi, ktorzy podczas trwania prawowitego 
malZenstwa popelnili cudzo16stwo i jeden z nich dopuscil si~ 
malZcnkc1:6jstwa z zamiarem zawarcia malzenstwa ze wsp61-
nikiem cudzo16stwa. W tym wypadku wystarczy malZonkob6j"; 
stwo z jednej strony popelnione, chociazby druga nie wiedziala: 
() nim, lub nawet byla mu przedwna, byle zab6jstwo zosta10 
dokonane z zarr:iarem zawarcia malzenstwa ze wsp6lnikiem 
cudzo16stwa. Smiere malZonka ma bye nast~pstwem dzialania 
fizycznego lub moralnego. 

d) Sauno zab6jstwo sprowadza przeszkodEi, gdy obydwie 
;strony w s p 6 I n y m d z i a 1: .a n i emf i z y c z n y m 
albo m 0 r a 1 n y m, nawet bez cudzo16stwa, z a m 0 r-
0. 0 w a 1 y wsp6lmalzonka. Nie ma przeto przeszkody, gdy 
drugastrona nie wiedziala 0 zab6jstwie, chociazby pM:niej na 
dariy fakt zgodzila si~. Zab6jstwo ma bye dokonane w zamia
rze zawarcia malZenstwa ze wspOfuczestnikiem zbrodni, smier·::: 
tEZ rna bye rzeczywi:scie nash~pstwem tega dzialania, nie wy
siarcza wi~c samo usilowanie i zlamach na zycie wsp6lmalzan
ka. 

9. P a k r e w i ens two jest to zwiqzek os6b, kt6re 
pochodzq ad tego samego przodka, bqdz bezpasrednio, bqdz po
~rednio. Do istoty pokrewienstwa nalezy pochodzenie ad wsp61-
nego przadka, stqd bowiem plynie wsp6lno.sc krwi tych os6b. 

PraUJo Kan~ --- 2.!) 
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Wsp61ny pl'zodek, w kt6rym zbiegajq sit:; osoby, jako w swo
im korzeniu i poczqtku, nazywa si~ p n i em, stipes. Pnlelh 
moze bye wsp61ny ojciec i wsp61na matka, albo tylko wspolny 
ojciec lub wsp61na matka. W ostatnim wypadku potomkowie nar
zywajq si~ p r z y r od n i m i, uterini. Pokre-wienstwo jest 
;p raw n e, legitima, jesli jego podstawq jest prawne mal
ZE:iistwo, jesli zas powstaje ze zwiqzkow niedozwolonych, jest 
.n i e p raw n e, iUegitima. Pokrewieiistwo p 0 jed y n
c z e, simplex, zachodzi wtedy, gdy dwie osoby z jednego 
pnia wywodzq sw6j poczqtek, w i e lor a k i e, multiplex zas, 
gdy te 'osoby wywodzq si~ ad kilku przodk6w wsp61nych. Ma 
to miejsce: 1. gdy dwaj bracia jednej rodziny zawierajq mal
zeiistwo z dwoma siostrami innej rodziny, w6wczas bowiem 
dzieci ich Sq spokrewnione ze sobq podwojnq przeszkodq pokre
'Vyjeiistwa w stopniu drugim; 2. gdy mqz kolejno zeni si~ z ki1-
koma krewnymi, np. po smierci zony zeni si~ Z jej krewnq, po 
,smierci tejze z innq krewnq; 3. gdy ktas zawar! mal:zeiistwo< ze 
swojq krewnq. Pokrewienstwo liczy SbEi przez 1 i n i e 
i s top n i e (c. 96). 

Lini~ tworzy szereg os6b, kt6re pnchodzq od jednego pnia. 
Jest ona pro< s t a alba u b 0 C z n a, linea r,ecta vel 
obliqua. Linia prosta jest to szereg os6b, z kt6rych jedna wy
liJ;'odzi si~ od drugiej bezposrednio. W stosunku do wsp61nych 
rodzic6w ci, kt6rzy od nich pochodzq" nazywajq si~ z s t ~ p
n y m i, descendentes; rodzice za,s wsp6lni, w stosunku do 
tych, ktorzy od nich pochodz~, zowi~ si~ w s t ~ P n Y m i, 
ascendentes i spokrewnieni Sq mi~dzy sobq w linE prostej: oj
cie<:, syn, wnuk. Szereg os6b, Z kt6rych jedna nie pochodzi 00 
drugiej, lecz wszystkie majq W1sp6lnego przodka, nazywa si~ 
liniq ubocznq, np. brat i siostra. Linia jest r 6 w n a, gdy 
w takim samym stopniu osoby SE!, oddalone ad pnia wsp6lnego, 
w przeci wnym razie li'nia n ie r /) w n a, linea aequa
lis et in:aequalis~ 

Stopien, gradus, to miara oddalenia jednej osoby od 
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drugiej. Kazda asoba posrednia stanowi stopieii w IfiiL Obli
cza si~ stopnie w nast~pujqcy spos6b: W Hnii pro s t e j 

t Y 1 e j est s top n i, i 1 e ° s 6 b P 0 0 d j ~c i u 
p n i a w s p 61 neg 0, tot sunt gl~adus, quodgenerationes 
seu quot pemonae., stipite dempto, a wi~c ojciec i syn Sq spo
krewnieni w pierwszym stopniu, dziadek i W'nuk w drugim. 
Vi 1 i n i i b 0 C z n e j r 6 w n e j t Y 1 e j est s t 0-

P n i, i 1 e 0 s 6 b P 0 jed n e j s t ron i e b e Z 

.p n i a w s pol neg 0, a wi~c brat i siostra Sq spokrewnie
ni w pierwszym stopniu, dzieci brata i dzieci siostry w dru
gim stopniu. W 1 i n i i b oc Z n e j n i e r 6 w n e j, 
t Y 1 e j est s top n i, i leo s 6 b p 0 S t ron i e 
w i ~ C e j 0 d d a Ion e j 0 d p n i ,a, nie liczq,c pnia 
(c. 96). Jezeli przeto po jednej stronie Sq trzy osoby, po dru.., 
gjej ,cztery bez pnia, to dwie osta:tnie osoby Sq spokrewnione 
'W czwartym stopniu linii bocznej nier6wnej. 

Za t q przeszkodq, przemawiajq, z jednej strony powody fi
zjologiczne, z drugiej og61noludzkie i moralne. Doswiadczenie 
wykazuje, zeCzlf;ste malzeiistwa mi~dzy krewnymi prowadzq 

do zwyrodnienia jecinostek. Malzenstwo tez w szczeg61niejszy 
.spos6b Fot~guje mHosc blizniego nie tylko miEidzy tymi o.,so
bami, ktore koj'arzE!, si~, ale i mi~zy ich rodzinami. Tak wi~c 
ta milose, kt6ra dotychczas ograniczala si~ na szczuple grona 
os6b, przenosi si~ na innych, i w ten spos6b cz~sciowo urze
czywistnia idea wielkiej rodziny, jakE!, ma tworzyc ca1a 
ludzkosc. Swiadomosc tego 'zakazu powstrzymuje krewnych od 
siosunk6w niedozwolonych i w ten spos6b przeszkoda ta wy
wiera wplyw etyczny (August., De civitate. XV c. 16). 

W 1 i n i i pro s t e j n i e w a z n e j est mal':' 
i e ii oS two mi~zy wszystkimi wst~pnymi i zst~pnymi, za
rowno prawymi, jak i tymi, kt6rzy pochodzq z niedozwolonych 
zwiqzk6w. Zakaz ten opiera si~ ria prawie naturalnym.W 1 i
n i i b 0 C z n e j pokrewieiistwo uniewa:inia malzenstwo 
d 0 s top n i a t r z e c i ego. 
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Na m aJ'zetstwo nie mozna pozwalae, skora powstanie przy
puszczenie, iz Istrony Sq spokr·ewnione w jakims stopniu linii 
prostej, albo w pierV\Cszym stopniu linii bocznej (c. 1076). 

10. Mi~dzy m~zem a krewnyani ziony i mi~zy zonq a krew
nymi m~za powstaje prawny stosunek, zwany p ci win o
wac t w e m (szwagrostwo, affinitas). Zr6dlem powinowactwa 
j('st wazne malzenstwo bez wzgl~du na to, czy zostalo dopel
n~6ne, czy nie (c. 97 § 1). Podobnie jak w pokrewienstwie, tak 
i w powinowactwie nalezy odr6znie pien, 1ini~ i stopnie. Pniem 
Sq malzonkowie sobie nawzajem, a wi~c mqz jest pniem powi
nowadwa dla zany z krewnymi m~za, zona jest pniem powi
nowactwa dla m~za z jej krewnymi. W obliczaniu stopni i li
nii powinowactwa nalezy stosowae zasady podane przy pokre
wienstwie. K r e w n i jed neg 0 m a 1 z 0 n k a s q. 

is pow ina wac e n i z d rug i m w t y m s t 0 p
n i u i w t e j 1 i n i i, w j a kim s top n i u i 1 i~ 
Xl lIS q S P 0 k r e w n i e n i z p ie r w s z y m m.a 1-
Z 0 n k i e m (c. 97 § 3). Powinowadwo jest z r 6 d 1: e ill 

p r z e s z k 0 d y mal zen ski e j jedynie mi~zy m~
zem a. krewnymi zony i mi~zy 'zonq a krewnymi m~za, nie 
manatomiast przeszkody mi~zy krewnymi m~za a krewnymi 
zony? affinitas non parit affini~atem; affinitas non egre([tur 
copulates. :Cwaj bracia przeto mogq ozenic si~ z dwoma 8io
strami, ojciec z matkq, a syn z c6rkq. 

Frzeszkcda J:cwstaJe tylko z waznego malzenstwa, nie m8~ 
jej tedy z malzenstwa domniemanego. Powinowactwo trw a 
nawet po rozwiqzaniu malzenstwa przez smierc jednego wspol
malzonka, przez dyspens~ papieskq lub profesj~ zakonnq. Po
winowactwo w Hnii prostej stanowi przeszkod~ bez ogranicze
nia stopni, w Unii bocznej do drugiego stopnia wlqcznie. W do
wiec t€<1Y nie rr.oze si~ zenicz siostrq s~ej zmarlej zany, Z 

dotkq, ani z corkq ciotkL Wieloraka przeszkoda powinowa
'Ctwa Fowstaje w miar~ mnozenia si~ przeszkody pokrewien-
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.stwa i gdy ktos koiejno zawiera malZeflstwo z krewnymi 

zmarlego malzonka (c. 1077). 
11. Malzer"stwo niewazne, spelnione ezy tez nie, oraz ja

wny i pubUczny konkubinat Sq zrodlem przeszkody, zwanej 
p r z e s z k 0 d q pub 1 i c z n e j p r z y s t 0 j nos c i, 
impedimentum publical2 honestatis, ktora rozrywa malzeiistwo 
mi~zy m~zem a krewnymi niewiasty i mi~zy niewiastq 

a krewnymi m~za w pierwszym i drugim stopniu linH pro

stej (c. 1078, 2357 § 2). 
Prawodawca wprowadza tu dwa powody, ktore Sq prawnq 

podstawq tej rrzeszkcdy, tj. malzeiistwo niewazne i konkubi
nat publiczny lub notoryczny. Kazde malzenstwo niewazne, 
zawarte nawet w dobrej wierze czyli domniem:ane, wytwarza 
t~ przeszkod~. Konku:binat ma bye publiczny, tj. powszechnie 
many lub udowodniony w sqdzie (c. 1750, 1904, 2197). Z mal
zenstwa cywilnego w6wczas powstaje ta przeszkoda, kiedy 
strony wsp61nie mieszkajq. Com. 20 ma,rca 1929. 

12. Mi~dzy chrzczqcym a rPochrzestnikiem, oraz mi~dzy 
ochrzczonym a rodzicami chrzestnika, powstaje P r z e s z
k 0 d a p 0 k r ,e w i ens twa due how e g.o, spiritu
aUs cognatio. Chrzest jest sakramentem odrodzenia duchowe
,go. Biorqcy przy nim udzial dajq ochrzczonemu zycie ducho
we, wiqzq si~ przeto z nim wr~zlem duchowym. Przeszkod~ 
tE; wytwarza chrzest wazny, czy to prywatny czy t'ez uroczy
sty, rrzeto nie rowstaje ona, gdy ·chrzest jest wqtpliwy lub 
-vvarunkowy, chyha ze ci sami brlali udzial przy pierwszym 
~ dmgim (c. 763, 768, 1079); nie powstaje tez z asystencji ro

dzic6w przy uzupelnieniu ceremonii (c. 7(2). 
Jakkclvdek bierzrr.owania sprowadza rowniez 

pokrewienstwo duchowe, nie wytwarza jednak przeszkod.y ka

nonicz.nej (c. 
13. Ci, ktcrzy zICraw!a cywilnego Sq niezdolni do zawarcia 

Z'.viqzku malzenskiego z powodu P 0 k r e w i ens twa 
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p raw neg 0, powstalergo z ado p c j i, nie mogll 
takZe w€dlug prawa kanonicznego wejsc z sobll w zwiqzek 
maizenski) impedimentum oognationis legalis. Przeszkoda 
z adopcji istnieje tylko w tych panstwach, w ktorych wprowa
dzHy jll kodeksy cywilne. 

99. ZGODA MALZENSKA 

MalZenstwo tworzy zgoda stron, wyrazona mi~zy osoba
m! prawnie zdolnymi. Zgoda ta ma bye dana ze swiadomo
sciq celu i przedmiotu zwillZku malzenskiego (c. 1081). Do 
waznesci UillOWY malzenskiej nie wystarcza zwyczajne uiy
wanie rozumu, lecz zdolnosc umyslowa powinna bye tak roz
wini~ta, by z.awierajqcy umow~ mial rozeznane istoty i zna
czenia zwiqzku (c. 1082). 

1. Kto nie jest zdolny· objawic swej zgody na wejscie 
\v zwiqzki malzenskie dobrowolnie i z rozwagq, ten nie moze 
zawrzeC waznego malzenstwa. Wszystkie przeto okolicznosci, 
ktore pozbawiajq rozumu, lub odbierajq swobod~ decyzji, po
wociujq, ze konsens nie sprowadza zadnego skutku. Nie mogll 
przeto zawrzee maizenstwa osoby chore na umysle, oblqkani, 
szaleni i ci, ktorzy w danej >chwili Sq w stanie nieprzytomnym~ 
pijani, zahipnotyzowani. 

U t rat a r 0 z u m u jest z u pel n a, amentia vera,. 
gdy dotkni~ty tq chorobq pod :badnym wzgl~em nie moze nor
malnie objawic swego mania, albo c z ~ sci 0 w a, demen
tia, w,onoma,ma, gdy zachodzi zboczenie umyslowe w jednyrrt 
tylko kierunku. Wariaci nie Sq w ogole zdolni do malZenstwa,. 
monomani zlas wtedy tylko, gdy slabosc odnosi si~ do tego wIa&
nie przedmiotu. Poniewaz jedni i drudzy majq niekiedy chwile 
rozeznania, Iucida intervaUa, przeto Sq wowczas zdolni do ak
tow prawnych. Jezeli chodzi 0 orzeczenie, czy marzenstwo wow
czas zawarte jest wazne, nie mozna podac ogolnej normy, gdyz 
jest to raczej kwestia faktyczna aniZeli prawna. J ezeli choroba 
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jest trwaaa i nieuleczalna i oznaki jej wyst~powaly przed i po 
slubie, wnioskujemy, ze w czasieslubu nie nastqpHa zmiana. 
J ukose tedy malZenstwa nalezy oceniac Z objaw6w zewn~trz
nych tego, kto je zawieral, napodsta\vie badania o1'az na porl
stawie z,eznan swiadk6w i rzeczoznawc6'iv(c. 1792, 1982). R6w
niez czlowiek dzialajqcy pod hipnozet nie wyraza sWiobodnie 
zgody jaka jest konieczna do waznosci malzenstwa. Niekiedy 
hlpnoza zupelnie pozbawia swiadomosci decyzji i w6wczas za

warte rnalzenstwo jest niewazne. 
Vvp1yw hipnozy moze wywierac skutek nawet po dlugim 

{'zasie od jej stosowania, np. do miesiq,ca, niektorzy przeci~ga
jq nawet do roku. Antonelli Medycina pastoralis, III. 14. Nie 
idzie w takich wypadkach 0 okreslenie jakosci choroby umyslo
wej lecz 0 stwierdzenie, czy stan psychiczny czlowieka w cza-
5ie sIubu faktycznie nie by! pr'zeszkodet w decyzji, tj. czy by! 
takim ze nalezv zen wnioskowac, i2': W onej chwil1, mime na-, " 
wet anorn:alnych poglqd6w w innych sprawach, dany czlo-
wiek zna1 jednak istot~ malzenstwa, oraz prawa i obowiqzki 
z nim zwiqzane, czy tez mimo zdrowych zapatrywan na inne 
sprawy jednak spaczone mi'al poj~cie 0 malZeirstwie. 

2. Malzenstwo zawarte pod wplywem b 1 ~ d u. 
W malzenstwie istotnq tresciq aktu prawnego jest indywi

clualne oznaczenie 0 sob y, kto bowiem wst~puje w zwiq-
zki malZenskie, pragnie j·e zawrzec z. osobq scisle oznaczonq. 
Jezeli przeto kto.s zawiera malZenstwo z pewnq osobq w mnie
maniu, ze to jest inrna, rakt prawny nie 'istnieje i maizenstwa 
nie rna (c. 1083 § l),zgoda bowiem li:u:ilzenska skierowana byla 
do innej osoby nieobecnej. Poniewaz do powstania malzenstwa 
wymagany jest konsens wzajemny, dlatego malzenstwo jest 
;rdewazne, skoro konsens jest tylko Jednostronny, jaki faktycz:
nie rna :rniejsce w danym wypadku. Przeto malzenstwo takie 
jest niewazne na mocy prawa naturalnego. 

Blqd 'co do p r z y m i 0 tow 0 sob y nie wplyw:a na 
jakosc malzenstwa z wyjqtkiem dwoch \vypadkow: a) Pomyl-



392 

ka 00 do przymiotu osoby uniewazma malzenstwo, gdy przy
.miot jakis stanowi wylqcznq jej cech~, czyli gdy przymiot ja
kis nadaje indywidualnosc pewnej osobie i jq jako takeJ: od in
nych odroinia, error qualitatis in personam r.edunda,J.s i jesli 
przymiot jest wlasciwy wylqcznie danej osobie i Z tego przy
mio,tu znana jest temu, kto pragnie zawrzec z niq malzenstwo 
1 wlaSnie z tytulu tEtgo przy~iotu 'chc.ez r.iq malZenstwa. 
b) Blqd Udar€illlnia malzenstwo, j'ezeli osoba wolna zawiera 
malZ€:rlstwo Z osobq, ktorq uwaza za wolnq, a tymczasem ana 
jest niewolnikiem w scislym tego slowa znaczeniu (c. 1083§ 2). 
Natomiast blaA co do pobudki i innych wlasciwosci nie wply
wa na waznosc malzenstwa. 

MalZe:rlstwo wtedy jest niewazne, gdy strona wyraznie wy
kluczy jego istotne przymioty: jednosc lub nierozerwalnosc. 
MalZeiistwo natomiast jest wazne, chociazby ktos nie zawarl: 
tego zwiqzku, gdyby wiedzial 0 tych przymiotach. Nie idzie 
bowiem 0 to co by 'zrobH, lecz co faktycznie uczynH. 

Blqd co do przymtotu drugiej strony chociaz jest pobudkC! 
do zawarcia malZenstwa, jednak nie powoduje jego niewazno
sci, ichyba ze ien przymiot dolqczony zostat prZed slubem jako 
warunek, np. ktes zeni si~ z narzeczonC!, 0 kt6rej bl~dnie Sq
dzi, ze jest bogata, a faktycznie jest ubogq, malzenstwo jest 
wazne. Skora atoli zeni si~ pod tym warunkiem, jesli narzeczo
na jest bogata, a po tym stwierdzil, ze jest uboga, maizenstwQ 
jest niewazne. Com. 1918. 

Blqd co do p r z y m i 0 tow mal zen s twa, errorr 
iuris, nie narusza konsensu, chociazby dal do niego pow6d. Mal
,zenstwo jest wazDe, chociaz 'ktos bl~dnie sqdzi, ze jest ono ro
,zerwalne, .albo ze nie jest jednozenstwem, lub tez ze nie jest 
sakramentem, jezeli tylko pragnie zawrzec prawdziwe mal
,zenstwo wedlug ustanowienia Bozego (c. 1084). 

Jezeli ktos sqdzi, ze malzenstwo, kt6re zawarl, jest nie:
wazne, to jednak 8wiadomo,sc ta lub takie mniemanie nie wy
klucza konlecznosci konsensu mal:zenskiego. Skoro tedy fa-
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ktycznie nie zachodzi zadna przeszkoda mi~zy danymi stro
nami, IT.alZenstwo Jest wazne, choe1az strony sqdzq, ze jest 
niewazne, konsens bowiem wywiera skutek niezaleznie od Sq-

<iu fcdrr.ic<tcv.;ego; jezeli natomiast zachodzi przeszkoda, mal
zer1stwo jest niev.;azne, jedn.ak nie dla braku konsensu, lecz 
Z Fe\!; (.c.u istniejqcej J:Izeszkcdy. Tak wi~c w danym wypad
ku nie c.ecyduje 0 niewaznosci malienstwa brak konsensu, 
tylko ta okolicznosc, czy dane osoby Sq zdolne do zawarcia 
zwiqzku IT"alzenskiego. Jesli np. ktos sqdzi, ze jest spokrew
niony z drugq stronq w stopniutrzecim, a jest to tylko sto
pien czwarty, nie stanowiqcy przeszkody, to jednak to falszy
we mniemanie nie wyklucza konsensu (c. 1085), jezeli faktycz
nie mial on zamiar zawrzee malZenstwo. 

Jezeli ktos w chwili zawierania malzenstwa objawil zgo
d~ ezy to slow em, czy tez innym znakiem, przypuszcza si~, ze 
mial takq intencj~ i uczynil to z wewn~trznego przekonania. 
Przeciwleiistwo musi bye wyraznie stwierdzone. 0 He nato
miast ktos mimo zewn~trznego objawu woli faktycznie pozy
tywnie wykluczyl maiZenstwo, albo istotne jakie cechy lub 
wszelkie prawa do aktow malZenskich, consensus Hetus simu
latus, wowczas malZenstwo jest niewazne, kto bowiem wy
kJuoza istotne ceehy malzenstwa, tym samym odrzu'ca sarno 
malzenstwo, dlatego ze maizenstwo bez ,takich cech nie istnie
je. Jezeli jednak ktos przyjmuje wszystkie prawa i obowiqzki 
zwiqzane z malienstwem, jednak w tej intencji, ze ich nie 
sFelni, w takim razie malzenstwQ jest wazne. 

3. Niewazne malzenstwo zawarte pod wplywem 
p r z y m u suI u b b 0 j a z n i c i ~ z k ie j, niesprawie
dliwej i z zewnqtrz wYWlolanej, 0 He ktos dlatego zawiera 
malzenstwo, aby si~ ad niej uwolnie. Zadna inna obawa nie 
pociqga za sobq niewaznosci (c. 1087). 

Bojazn, jako pobudka dzialania, moze bye wywolana przy
<'zynq z e w n ~ t r z n q, jakq Sq wszelkie grozby, albo we
w n ~ t r z n q, gdy bezposrednia przycz:rna lezy w naturze sa-
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mego czlowieka, np. choroba, nami~tnosci. Stosownie do 
vvplywu, jaki mogq wywrzec grozby, bojazn dzieli si~ na 
absolutnie lub wzgl~dnie ci~zkq i na lekkq. Bojazn a b s 0-

1 u t n i e c i EZ z k a wtedy ma miejsce, gdy nast~pstwa z niej· 
wynikajqce Sq powodem wielkiej szkody moralnej lub mate
.rialnej dla kazdego czlowieka bez wzglEZdu na jego godnosc 
I charakter, metus cadens in virum oonsta;ntem. Bojazn takq 
moze spowodowac np. mozliwosc utraty wolnosci, wyrzucenie 
z domu rodzicielskiego, znieslawienie, utrata posady lub dzie
dz.ictwa, obrawa smierci lub dlugich cierpien. Pobudki, ktore 
wywolujq uczucia ciEZzkiej bojazni, mUSZq bye tego rodzaju, by 
to zlo, ktorego ktos lEZka si~, bylo rzeczywistym nie zas urojo
nym, by grozqcy latwo mogl wykona.e grozby i zwykl je wy
konywae i aby ten, kto zostaje pod wplywem tych grozb, nie 
mogl zapobiec zlym dia siebie nastEZpstwom. W z g 1 ~ d n i e 
c i ~ z k a jest ta bojazn, metuE relative gravis, ktora odnosi si~ 

.ao pewnej osoby. Ta sarna np.pobudka, kt6ra dla panny mo":, 
ze bye powodem ci~zkiej bojazni, dla mlodzienca bEZdzie 
lekkq. Bojazn, ktora pochodzi od krewnych lub pr'ze1ozonych 
nazywa si~ s z a c u n k 0 w q, lleverentialis; Ze wzgl~du na 
zaleznose od tych osob i na czese, jakq im winnismy, nie ~a
my smialosci sprzeciwiae si~ im, chociazby nawet nie grozilo 
nam niczlego. Zasadniczo jest to bojazn 1 e k k a, pod wply
wem jednak okolicznosci towarzyszqcych moze siE; stae ciEizkq. 
Pod wzglEZdem sposobu, w jaki bojaz.n zosta!a wywolanq, moze 
bye ona s p raw i e d Ii w a i n i e s p raw i e d 1 i w a. 
Pjerwsza wtedy ma mleJsce, gdy ktos sam jq spowodowal 
swym zlym post~powaniem, np. dopuScH si~ przest~pstwa 

i obecnie obawia si~ z.asiuzonej kary, druga zas, kiedy nie
winny l~ka siE;, aby go ktos nie skrzywdzH. 

Bojazn jest okolicznosciq un i e w a z n i a j q C q m a I
i ens two, gdy jest skierowlana wprost do jego zawarcia 
czy toz cznaczonq osobq, czy tez z jakqkolwiek innq; moze 
bye absolutnje lub W'zglE;dnie ci~zka, byle tamowa1a swobod~ 

395 

<iziaf:ania. Uczucie bojazni ma trw ace aZ do zawarcia malZen
stwa. MalZenstwo jest niewazne, chociazby w pewnych oko
li('znos'Ciaeh konsens faktycznie mia! miejsce, gdyz Kosciol: 
uWlaza taki konsens za niewystarczajqcy. 0 ile przymus po
zbawia swiadomosci dzialania, w6wczas zawarte malZenstwo 

jest niewazne z prawa naturalnego. 
Kto chce obalie malzenstwo, Ziawarte pod wplywem boja-

musi udowodnie, ze zawar! je wbrew wolL Wywieranie 
bowiem na kims przymusu jest to fakt, kt6rego . siEi nie 
uwzgl~dnia bez dowodu (c. 1086). Poniewaz wlasciwy pow6d 
bojaini tkwi w duszy dzialajqcego, przeto 0 jego jakosci wnio
skowac mozna tylko z zewnE;trznych objiawow. Skutek bo
wiem, jaki moze wywolac w duszy pewne dzialanie, zalezy 
nje tylko od osoby, ktora zmusza kogos do dzialania, leez 
takze i od tej, kt6ra odbiera wrazenia, or.a'z od jej usposobie
rria w pewnych okolicznosdach. Musi bye st'wierdzone, ze 
w danych okoliczno§ciach bojazn lub podstEiP byly wystarcza-

. jqce do uchylenia swoibody dzialania i ze faktycznie mtary 
mi~jsce wszystkie warunki, pod jakimi prawodawca uzycza 
swej pomocy. Strona przeto musi u dow 0 d n i c: ze niebez
pieczeiistwo, kt6re wywolalo odmienny stan w duszy, bylo 
przynajmniej wzgl~dnie ciEi'zkie; ze cenila wysoko to dobro, 
k.torego utraty obawiala siEi; ze osoba, kt6ra grozila, la
two mogia spelnic grozb~; ze osoba, kt6rej ktos grozH, 
miala sHy do ponoszenia nast~pstw grozby i ze gwaicicielowi 
chodzHo 0 malzenstwo. Dowody opier.ae siE; mogq na wlasnym 
zeznaniu, na zeznaniach swiadk6w, mogq bye takZe wysnute 
z przypuszczen. Wlasne zezmmie wtedy jest miarodajne, kiedy 

jest wzmocnione innymi srodkami. 
W szczeg61nosci nalezy sprawdzie, na czym polegaly groz

by, czy to byly tylko slowa obelzywe, czy grozby pozbawienia 
cz~sci mienia, wydziedziczenia,chlosty itp.; jaki stosunek za
chodzi mi~dzy tym, kto grozi,a tym, kt6ry doznaje skutk6w, 
a wi~c czy grozqcy jest przelozonym, r6wnym, czy podwlad-
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nym, czy powodem malzeiistwa byla nadzieja zyskania jakichs 
korzysci materialnych; jakiego grozqcy jest charakteru, czy do 
gniE'Vvu lat~o sie; 1=obudza. Nalezy tez zwr6cic uwag~ na te 
osoby, kt6re doznaly ll::ojazni, ,a wie;c, czy to jest kobieta czy 
me;zczyzna, jaki kh wiek, wychowanie, zdolnosci, charakter; 
czy osoba ta zawsze i we wszystkim byla zalezna od rodzic6w 
lub wychowawc6w; czy przed malzeiistwem byla. zupelnie 
odo'Sobniona, czy tez mogla porozumie.;: sie; z innymi osobami 
i -czy uzyw.ala jakich srodk6w, by uwolnic sie; ad grozb; czy 
zanosHo si~ od dawna na to malZeiistwo, czy tez stal0 sie; to 
nagle; w jaki s:r;oscb okazywala d.ana asoba, ze na to malzeii
siwo nie zgadza sie;; jak wplywala druga sirona. Nalezy tez 
przesluchae tych, ktorzy Sq oskarzeni 0 zadanie gwaltu 
i spr,awdzic, czy istotnie gwalt ten mial miej'Sce, zapytac da
lej 0 spos6b zmuszania i 0 cel, jaki mial sprawca gwaltu. R6w
niez nalezy przesluchac swiadk6w, kt6rzy 0 przymusie wiedz~. 
Swiadkowie majq udowodnic nie tylko sam fakt zadanego 
gwaltu, lecz takZe winni stwierdzic, ze w danych warunkach 
magI on istotnie wywolae bojain. 

Niektare okolicznosci, towarzyszqce zawarciu malZenstwa, 
mogq rowniez bye wskaz6wkq w badJaniu. Przypuszcza si~, ze 
nledobrowolnie dzialal ten, kto przed slubem uciekal z da
nej rriejscowosci; malZeiistwo zawarl w niewlasciwej pone 
Iub w niecdpowi'ednim miejscu, np. w nocy i w towarzystwie 
tylko ,obcych os6b Iub w jakims domu prywatnym. Jezeli 
jedno p1'zypuszczenie przemawia za niewaZnOSClq, d1'ugie 
jednak z:a waznosciq maizeiistw.a, nalezy je uwazac jako 
wazne. 

4. MalZeiistwo moze bye zawa1'te w.a l' u n k 0 w 0, ma1-
zonkowie mogq istnienie malzeiistwa uczynie zawislym od ja
kiejs okolicznosci niepewnej. T res c war u n k u moze 
bye cofni~ta w p1'zesz.1ose, moze tez miee na w'Zgl~dzie oh::cny 
stan rzeczy, conditio de pl'a:et~rito vel de pl"ateSlen.ti. W scislym 
znaczeniu warunek odnosi si~ do wypadk6w p1'zyszlych, nie-
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pewnych, lecz mozliwych, de futuro. Przedmiot warunku mo
ze bye: konieczny, np. gdy slonce zajdzie, albo dowolny; nie
mozliwy albo mczliwy do spelnienia; godziwy Iub sp1'osny; 
conditio lidta vel turpis; Ul'zeczywistnienie si~ moze zalezec 
ad niqewnych wy:r:;adk6w Iub dob1'owolnych, zaleznych od 
woli interesowanych os6b lub od os6b trzecich. P r zed m i a t 
\\1 a run k u moze naruszae trese samego aktu, contra· sub
stantiam, a moze odnosie si~ do okolicznosci ubocznych. Waru
nEJk ma bye positaIWlcny za wii·ediZq o1'dynarhllsza. Instruct 29 

Juni 1941 n. 17. 
Nie kazdy warunek dolqczony do konsensu malzeiiskiego 

poc:qga za SOCq taki sam skutek, niekiedy bowiem uniewaz
nia malzenstwo, niekiedy zawiesza malzeiiski konsens, a nie
kiedy nalezy go uwazac jako niepostawiony. Kto odwoluje si~ 
.He warunek, winien to udowodnie. In fo1'·o externo nalezy 
przyjqe, ze malzeiistwo jest bezwzgl~dne, jesli oblubiency 
zewn~t1'znym .aktem objawili swojq zgod~ p1'awnie i bez za
strzezeii, chcciazby wewne;trznym aktem malzeiistwo to by1g 
z£.lvlw:runkowane. 21adna te!z 'Stroma lOJie j·est ObOwj,qiZiaJna wie
rzyc d1'ugiej: kt6ra twierdzi, ze zgod~ swojq objawila fikcyjnie 
Iub warunkowo. 

Warunek, kto1'y koniecznie ma si~ zisdc w p1'zyszlosci, 
albo gdy jest niemozliwy do spelnienia Iub sp1'osny, jednak 
nier:rze-ciwny istocie malzeiistwa, nalezy uwaziac jako nieist
niejqcy. MalZeiistwo tedy zawarte pod wa1'unkiem koniecz
nym Iub niemozliwym jest waZne, p1'zypuszcza si~ bowiem, ze 
taki warunek zosta1 dolqczony raczej zartem anizeli z 1'ozwa
gq; warunek zas sprosny (np. jesli kOgOiS zamo1'dujesz), nie po
Clqga zadnych nast~pstw dlatego,ze do grzechu nikogo nie 
mozna zobowiq'zac. 

Warunek majqcy ziscicsi~ w przyszlosci,uniewaznia mal
zenstwo, je.zeli narusza jego istot~, Iub przeciwny jest g16wne
mucelowi malzenstwa, malzeiistwo bowiem nie istnieje bez 
istotnych ,cech. Kto je przeto wyklucza, nie ma woli do za-
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, 
warda maiZenstwa, lecz raczej do wykonania innego aktu 
(c. 1013). Niewazne jest mali:enstwo, Jesli warunek wyklucza 
wszelkie prawa do spelniania akt6w malzenskich, lub gdy . 

umozliwia swobodne 'zerwanie zwiqzku w okreslonych oko
Ecznosciach, np. zeni~ siEi z tooq, dopoki rue znajd~innej bo
gatszej 1). Nie narusza waznosci mali:enstwa warunek nieko

rzystania z priaW malzenskich. W pojedynczych tedy wypad

kach nalezy rozwazyc, czy idzie 0 rzeczywisty warunek, wy
kluczajqcy prawa mali:enskie i jego cechy, chociazby nawet 
w sposob sprosny, czy raczej 0 sposob postEipowania po zaw:ar
<:iu malzenstwa. Nie narusza tez malzenstwa warunek, ktory 
dotyczy dobra moralnego przyszlego potomstwa, np. ze dzieci 
bt;dq wychowane w religii akatolickiej. 

Jezeli warunek, ziscie si~ majqcy w przyszlosci, jest go
dziwy, wtedy malzenstwo je.st zawieszone az do jego spelnienia 
siEi. Skoro warunek urzeczywistni sh~, malzetistwo staje s~ 
waznym, w przeciwnym zaS razie malzenstwo nie istnieje. Je
zeli strona przed spelnieniem si~ warui1ku odwolala swe przy-
2Wolenie, malZeiistwa mimo spelnieniJa si~ warunku nie rna, 
lecz konieczne jest odnowienie 

J ezeli przedmiotem Jest wypadek, kt6ry 
dawniej si~ zdarzYf, conditio de pr'aeterito, albo ohecnie istnie

stronom jednak nie jest znany, istnienie malZeiistwa zale
zy od istnienia warunku. 

1) C. 7. De oondit. IV 5, Si conditiones contra snbstantiam co
ningii inserantnr, pnta si alter dicat alteri: contraho tecnm, sige
nerationem prolis evites, vel donee inveniam aliam honorc vel 
facnItatibns ditiorem, ant si pro qnestn adnltcrandam te tl'adas 
matrimonialis contractns qnaniumcnmqne sit favorabHis carei 
effectu. Licet aliae conditiones appositae matrimonio si tur~es aut 
impossibHes debe/tnt propter eius -pro non adiectis 
haberi. h. t. 1, 3, 5. 
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Pod niewaznosciq malienstwa winni narzeczeni w Y r a
;z i c s w q z god ~ 0 sob i sci e lub przez p e :t n o
m 0 c n i kat 0 u s t n i e, jezeli umiejq mOwie. 0 He 

l1·arz€czeni nie rozun;tiejq j~zyka, mogq wyrazic 
za posrednictwem tlumacza (c. 1088, 1090). Pelnomocnik musi 
w..iec osobny pisemny, w tym celu wydany mandat do z.awar
cia malzeiistwa Z oznaczonq osobq, podpisany przez mocodaw
CEi i albo przez proboszcza, ordynariusza, lub kaplan a delego

.vanego rrzez jednego z nich, albo przynajmniej przez dwoch 
swiadk6w. Jezeli mocodawca nie umie pisac, ma to bye.za
znaczone w pelnomocnictwie i pod ruewaznosciq mandatu rna 
sic; podpisac jeden swiadek wi~cej. Pelnomocnik moze wyrazif: 
\\a.Zny kens,ens, do:roki mocodawca nie cofnie swego upowaz
ni'enia, jezeli on bowiem przed zawarciem mali:enstwa odwola 
mandat lub oszalej-e, malz-etistwo zawarte przez pelnomocnika 
jest ruewazne, chociazby pelnomocnik albo strona drug a 0 tym 
;oie wiedzieli. Pod niewaznosciq malZetistwa musi pemomoc-' 
nik osobiscie zast~powac mocodawcEi' .nie moze tedy kogos in
l1f:go upowazmc do objawienia konsensu. Pelnomocnikiem 
moze bye kazdy czlowiek majqcy uzywanie rozumu, tak m~z
{:zyzna jak i kobieta. Proboszcz nie moze asystowac przy za
wi€ranych przez pelnomocnika malzetistwach, dopoki: 1. nie 
sprawdzi, ze zachodzi wazna przyczyna, dla ktorej narzeczony 
osobiScie nie moze sic; jawic, 2. ze mandat jest autentyczny lub 
tiumacz 3. dop6ki nie zasi~nie zdania ordynariu
S2a, 0 He na to czarS pozwala. U stawodawstwo partykularne 
moze dokladni,ej okresl;ic warunki pelnomocnictwa oraz kt>o 
moze bye pelnomocrukiem (c. 1089. 1091). 

Jezeli pelnomocnik wyrazH swojq zgod~, w tej chwili mal
zetistwo jest wazne mi~y danq osob::J: a t q, ktorq pemomoc
nik 'Zast~puje, nie jest wi~c potrz,ebna poiniejsza osobna ra
tyfikacja. 
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100. FORMA ZAWIERANIA MA:r.ZENSTWA 

W pierwszych wiekach chrzescijaiistwa Kosci61 nie prze-c 
pisal jakiejs okreslo"nej formy zawierania malzeiistw, dhal 
jednak zawsz€ 0 to, by narzeczeni zawiadomili przelozonych 
KcE:dola i otrzymali koscielne blogoslawieiistwo. Interwencja 
Kosciola przy kojarzeniu zwiqzk6w malzeiiskich byla konieez
na do uznania rr alZetstwa za godziw€, nie wymagano jej 
jeQnak pod niewaZnOSClq samego zwiqzku. Na Wschodzie 
w szcz.e·golniejszy s):080b starano si~ 0 to, by' malzeiistwa za
wj·erar.o wotec Ewiadk6w i 'Z iblogoslawieiistwem Kosciola, 
a cesarz Leon Filozof (893) tylko takim malZeiistwom przyznal 
moc rrawrq \\d::ec rai.stwa. Takie stanowisko zajmuje pra
wo ceKretalcw z jednym wyjqtkiem, iZ zqda koniecznie po
:pTzecniego gksz€nia zapowiedzL Aby zapobiec naduzyciom 
z powodu tajnych zwiqzk6w malZeiiskich, ustawodawstwo 
!partykularne zqc.alo, by malzeiistwa zawierano wobec pro
boszcza i kilku swiadk6w. (Syn. krakowski, 1459, domaga si~ 
asystencji proboszcza i pi~ciu Ewiadk6w; Wroclaw. 1248 c. 23). 
Sob~r trydencki na sesji 24 wydal ustaw~ tzw. cap. Tametsi. 
w ktCrej rcstanowil, ze pod niewaznosciq nalezy zawierae 
malZeiistwa wol:€c wlasciwego proboszcza i przynajmniej 
dw6ch swiadk6w. Asystujqcy proboszcz wyst~powal w cha
rakterze swiadka urz~dowego. Zmiany dokonal papiez Pius X 
dekretemz 2 sierpnia 1907 Ne temeI'le. Postanowienia tego de
kretu oIraI w caldc1 rrzeszly do nowego kodeksu (c. 1094). 

Aby malzenstwo bylo prawne, musi bye 'Zawarte w prze
pisanej formie. Kodeks podaje d w i e f'0 r m y, jedna obo
wiqzuje w wypadkach z w y k lye h, druga zas w n a d
z w y c z a j nyc h. Zachcwane tez majq bye wszystkie prze
p:sanec'l:rz(oy, al::y :rralzenstwo bylo nie tylko wazne ale 
i godziwe. 

Z reguly do wazno·sci malzeiistwa konieczne jest z a w a r
eie go wobec proboszcza miejscowego 
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alb '0 '0 r d: y na r ius z a lub kaplana przez jednego z nich 
de1egcwanego i przynajmniej wobec d w 6 c h s w i a d-' 
k 6 w (c. 1094). Proboszcz lub ordynariusz Sq swiad.~ami urz~
Clew yrri, rr c Cq 1: ow iem swego urz~u Sq P'0,wolani do asy-

. stencji. Proboszczem jest nie tylko ten kaplan, ktoremu zlecono 
piecz~ nad wiernymi tytulem duszpasterstwa, ale i ten, kt6ry 
ma prawa i otcwiqzki :r:ro1:oszcza. np. administrator parafii 
(c. 451, 471 --' 5). Fr·o1::oszcz i ordynariusz mogq waznie asysto
wac dopieTo od chwili wejscia w posiadanie beneficjum, np. 

przE:'z intronizacj~, instalacj~, chyba ze otrzymali dyspens~, in
ni zas rza.ocy, np. Z,astE.l:·ca, od chwili faktycznego nadania 
wladzy, tj. od tego dnia, ktory zwierzchnik koscielny nazna
czyl lub prawo okresla (c. 432, 438, 366, 368, 461, 334, 1444. 
353, 293). 

Kazdy proboszcz w obr,~bie s w 0 j e j par a f i i 
a biskup w diec-ezji asystujq waznie przy slubach nie tylko 
swoich parafian ale i wszystkich wiernych, nawet obcych: 
Tak wi~c sam rc1:yt na danym terytorium sprawia, ze pro
boszcz staje si~ wlasciwym do asystencji. Natomiast poza gra

n:carri swego terytcrium nie moze waznie asystowae be'Z 
del ega c j i od miejscowego proboszcza lub biskupa. 

Prol:oszcz asystujqcy nie moze bye do te-go gwaUem znie
wok·r:y :or:i zn l:.EZcny czy to przez strony, czy przez trzecie 
osoby, waznie atoli asystuje, chociajJby byl sprowadzony pod-

1S1~pem, byle nie bylo przymusu (c. 1095). Nie wystarcza jego 
blerna obecnose, lecz winien pytae oblubieiicow 0 zgod~ i jq 
przyjqe. 

Frd:cszcz (erdynariusz), kt6remu przysluguje prawo asy
stencji, moze w swoim zaste;'pstwie delegowae innego kapla
na (c. 1095 § 2), moze to jednak czynic tylko wtedy, gdy sam 
moze asystowac. Dele-gat winien miee warunki, wymagan~ 
rYZE2 FlO" c, nie rr cina. wi~c .c.elegowae diakona ani subdia
kana, lecz koniecznie musi to bye kaplan. Wazna jest delega-

Prau~o Ran . .. - 26 
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cJa dana nawet pod przymusem. Probos'zcz daje delegacj~ do 
~systencji tylko w granicach swego terytorium. 

De 1 ega c j a musi bye w y r a z na, pisemnie lub 
u;:;tnie dana, nie wystarcza delegacja domyslna. Wskazanq jest 
rzeczq, by delegacj~ dawai! pisemnie. Delegowany kaplan ma 
bye sciSle oznaczony. Niewazna jest ogolna delegacja, rowniez 
nie mozna delegowae urz~u parafialnego. Akt delegacji musi 
tez scisle <oznaczyc osoby. wchodzqce w zwiqzki malzeiiskie, 
niewazne jest wi~c pozwolenie na asystencje przy wszystkich 
mM2;,enstwach, jakie bEidl'! zgloszone np. wciqgu miesiqca, 
Ogolne pelnomocnictwo mozna dae jedynie wikarym wsp61-
pracownikom dla tej parafii, do ktorej Sq przydzieleni. Biskup 
ni,e moze udziehc og6lnej delegacji jakiemus kaplanowi do 
asystowania przy slubach (c. 1096). 

N alezy 0 d r 6 z n i c del ega c j ~ w scislym znacze
niu od zwyczajnego p 0 Z W ole n i a. Delegacja przenosi 
prawa wlaSciwego duszpasterza na innego kaplana, pozwole
nie zas jest raczej stwierdzeniem, ze narzeczenI Sq wolni od 
przeszk6d. Delegacja jest konieczna do waZnosci, pozwolenie 
zas do godziwosci malZeiistwa. Proboszcz na swaim tery
torium nie potrzebuje delegacji do asystencji przy malzeii
stwaeh obeyeh osob, musi natomiast otrzymac od wlasciwego 
proboszeza po'Zwolenie. 

Wikariusz ekonom, administrator, prawnie ustanowiony 
na czas wakansu parafii, moze delegowac kaplana do asystf2ll
cji 'pr'Zy 'zawieraniu malzeiistwa, wikariusz zas, zast~pujqcy 

nieobecnego proboszeza, §ubstitutus, maze delegowac dopiero 
po otrzyrraniu aprobaty od ordynariusza; wikariusz supplens 
m,oze to ezynic w poszezegolnych wypadkaeh, nawet przed 
aprohatq ordynariusza, dopoki on inaczej nie postanowi. Nie-· 
wazna jest delegacja dana ogolnie temu kaplanowi, ktorego 
Inp. zakonu naznaczy do sw. 
w pewnym kosciele (Com. Cod. 20 maii 1923). 

Wikarius'Z wsp6J:pr,acownik (cooperator), ktory otrzymal 
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ogolnq delegaej~ maze subdelegowac innego oznaczonego ka
plana do asystowania przy oznaczonym malZenstwle. Ordy

nariusz lub prol:oszcz, jesli delegowaJ: kaplana naznaczonego 
do asystowania przy oznaczonym maiZeiistwie, moze tez dac 
terr~u kapianawi upowaznienie do subdelegacji inn ego kapla
na. Com. 27, XII, 1927. 

S w i a d k i e m n i e u r z ~ dow y m moze bye kazdy 
czlowiek, majqcy uzywanie rozumu, a wi~e m~ezyzni i kQ
biety, krewni i obey; bez waznej atoll przyczyny nie mozna 
powdyvvac niekatolik6w ani ludzi zlyehobyczajow (S. Off. 
19 Aug. 1891). Swiadkowie muszq, by;e obeeni przy zawieraniu 
'Umowy ITalzenskiej 1'az,ern z proboszczem, by wspolnie mogli 
<lac swiadeetwo 0 zawarciu malzenstwa. Swiadkow zapraszaj1:\ 
oblubieiicy. W ksi~gach metrykalnych nalezy ich imiennie za
pisae. 

Froboszcz asystuje w spos6b dO'zwolony (lidte) przy zawie
l'nniu malzenstwa wtedy, gd:y siEZ upewni, ze oblubieney Sq 
stanu vvolnego, O1'az ze w obr~bie jego parafii przynajmniej 
iedna strana rna zamieszkanie stale lub tymczasowe, alba 
~lzynajmniej przez miesiqc w niej przebywala. Gdy idzie 
o tulaczy, r6wniez przynajrnniej j'edna strona musi w da
nym rniejscu przebywac. Tulacz przebywa tam, gdzie fa

ktycznie w tym czasie si~ znajduje i tarn rna mieszkanie, cho
ciazby nawet ez~sto wydalal si~ z tej miejseowosci. J esli w da
nym miejscu nie rna mieszkania, przebywa gdzie zwykl 
nOicow,aic, choCiiaizby nieikiedy zrnie1l'1ial miejsce nod.egu. KtJo. 

nie rna zami€szkania stalegoani tym,czasowego ani miesi~ez

nego w takim razie proboszez miejscowy ehoeiaz waznie maze 
asystowac przy slubie, winien jednak otrzymac licencj~ 

proboszcza tej parafii, w ktorej narzeczeni rnajqzamieszka
nie stale, lub alba Licencja nie jest 
wymagana, gdy idzie 0 tulaczy w~rownych (vagi actu itine
.:rantes), ktorzy nigdzie nie maj1:! siedziby, gdy zaehodzi ko-
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nie'cznosc, a nie ma czasu na odwolanie si~ do proboszcza lub 
mdvnariusza 0 licencj~. 

Jezeli narzEczeni nalezq do r6znych pa1'afij, przy zawie
xl:tniu rr alzei;stwa asystujez reguly pro b 0 s z c z n a
T z e c Z 0 n e j (c. 1097 § 2). P1'zy malzenstwach 1'6znych ob
rZqckcw rra asystcwac prc1:oszcz na1'zeczonego, w tym tez 
o"inza.cku rrajq 1:yc cdfrawione ceremonie (jezeli np. narze
,czony jest ob. ormianskiego, a narzeczona ob. lacmskiego slub 
.rna si~ odbyC w kosciele o1'mianskim i wecilug ce1'emonialu 01'-" 
~ianskiego). W tym wzgl~dzie prawo partykularne niekiedy 
z<.ndea in:e rcstanowienia. Proboszcz, ktory bez pO'zwolenia 
prawn ego asystuje przy malzenstwie, nie moze pobie1'ac iura 
stolae, lecz ma je zwroci.c wlasciwemu proboszczowi (c. 1097); 

For man adz w y c za j n a wtedy ma miejsce, gdy 
miail:zensrtwiO p['aWillie zos:taje zawa['ite 1ecz ib e z a5J1srtencj/h 
s w i ad k 6 w u r z ~ dow y c h, tj. proboszcza lub ordy
r..ariusza. Waine i dczwolone jest takie malzenstwQ, zawarte 
t~ylko wobec zwyklych swiadk6w, gdy zachodzi niebezpieczen-, 
lSiwo Err inri al1:o t2kjeckolicznosci, kt6re utrudniajq dost~p 
co rri,ej~ccwd:d Fc1:oszcza i kiedy p1'zewiduje si~, iz w ciq-
gu rri£si2,ca nie rrczna h;dzie cdnidc si~ do p1',oboszcza. Nie 
wysta1'cza tu sama nieobecnosc proboszcza, lecz potrzebna jest 
Ir'cralna P:Wl1cEC, ze probos.zcz w ciqgu miesiqca nie w1'oci,. 
ani tez nie bE;dzie ITdna don dostac si~ hez wielkich t1'udno
'Sci (Com. Cocd. 10 Nov. 1925. A. S. 17.583)., W obu wypad
kach na'€2Y nv. €Zw ac innfgo kaplan a, je.sli to jest mozliwe, 
l8,by razem ze Swi2,c"hrri asystowa,l p1'zy slubie, nie jest to je
dnak konieczne do waznosci. Asystencja kaplana moze bye dla
tc-go potrzetna, ze mo,ze zajsc koniecznosc udzielenia narz€-· 
C7cr.ym <'Jfffl1SY. Frawo gksi, ze or.aynariusz luh proboszcz 
Sq fizycznie nieobecni, chociaz materialnie Sq ohecni, je.sli bez 
narazenia si~ na ci~zkie nast~pstwa nie mogq asystowac przy 
slubie (Com. 10. III, 1928,25 lipca 1931, i Congr. Conc. 25 kwiet
l1ia 1935). (Com. 3 maja 1945). 
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W formie, okreslonej przez kanony, m a j q Z a w i e
rae mal zen s t w <Q W S Z Y s c Y w Kosciele katolickim 
<0 c h r z c zen i i don n a w r () c e n i" z lub 
schizmy, chociazby jedni lub d1'udzy odpadli pozniej od Kos
<:ida, 1:ez w zgl~-du na to, czy zawie1'ajq malzenstwo Z osobq 
katolickq, czy akatolickq. Rozstrzygajqcym jest w tym wzgl~
dzie ch1'zest p1'zyj~ty w Kosciele katolickim lub p1'zynaleznosc 
<lon, chociazby czasowa, przynajmniej jednej strony. ., 

Wszyscy urcdzeni z rodzicow akatolickich, jesli zostali 
cch1'zczeni w kosciele katolickim 8q zwiqzani formq katolickq, 
chociaz od dziecinstwa byli wychowani w he1'ezji albo Vi schiz
roie albo bez1'eligijnie (m~ p. PH XII Decretum 1 Aug. 1948. 
A. A. S. 1948, 305). 

Za chrzest, udzielony w Kosciele katolickim, nalezy uwa
zae taki, kiedy p1'zyjmujqcy go, ma bye wychowany w Kos:
,q;:ele katolickim, chodazby nawet chrzest byl przyj~ty poza 
Kosdolem katolickim. Dotyczy to rowniez dzieci z malzenstw 
rflieszanych zawa1'tych za dyspensq., gdy tylko jedno z 1'odzi':' 
cow jest akatolikiem, Com. 20 lipca 1929' r. Nalezq tu rowniez 
clzieci arcstat6w, Com. 17 luty 1930, Sanc. Off. 9 cze1'wca 
1931. Waine jest przeto malienstwo akatolika och1'zc:zonego 
skoro zawiera mafzenstwo z akatolikiem, albo z osobq nie
ochrzczonq, Com. 3 grudnia 1919 r. Wystarczajqcym dowodem 
;ua stwierdzenie Fzynaleznosd do Kosciola katolickiego Jest 
oswiadczenie rodzic6w, jesli idzie 0 przynaleinosc dziecka, alho 
swiadectwo w wie
ku dojrzalym. Obowlqzani Sq tez do za'chowania tej formy 
wierni obrzqdku wschodniego, gdy wchodzq w zwiqzki mal':" 
zenskie z wiernymi ob1'zqdku iacinskiego. N ie s q n i q 
z w i q zan i wierni obrz. wschotdniego, gdy zawierajq mal:
zenstwo mi~zy sobq lub z akatolikami; wreszcie akatolicy, 
skoro zawierajq malZenstwo mi~zy sobq 1099). 

Asystujqcy kaplan winien z a c how a c przy slubi~ 
.0 b l' Z ~ d y przepisane w ksi~ach litu1'gicznych, albo wpro-
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wadzone prawem zwyczajawym. Nalezy tez doae 0 to, by 
Dowozency otrz;Y'mali uroczyste b log 0 s 1 a w i e n
s two wed lug formy umieszczonej w mszale przy mszy 
dla nowazenc6w (pro sponso et sponsa). Blogoslawienstwa 
tEgO mozna udzielic tylka w ezasie IVLszy sw., w kto
rej mUSZq uczestniczyc maHonkovvie. Magq je otrzymac 
i pozniej, nawet po kilku latach wspolnego zycia. Blagoslawien
stwa udziela tylko ten kaplan, ktory maze waznie i w sposob 
dozVl cleny asystowac przy zawieraniu malzenstwa, maze go 
jednak wyr~czyc inny kaplan. Jezeli niewiasta raz juz otrzy
mala to iblogoslawienstwo, nie maze go otrzymac przy po
ncwnych zaSlubinach (c. 1100, 1101, 1143). 

Forma zawierania mal zen s t w m i e s zan y c h 
1'6zni siE; od formy przepjsanej Idla obu stron katoHckich ze 
wzgl~du na obrz~y nturgiczne. \Vprawdzie rola asystujqceg<r 
karlana' katolickiego nie jest i wtedy zupelnie bierna, gdyz 
,Pyta on strony 0 zgodc:;, lecz jest wielce ograniczona, niemoze 
on bowiem do.pelnic przepisanych obrz~ow liturgicznych. 
Z waznycn puwodJ6w pozwala I1.iekiedy ordynadusz na odpra
wh:,:nie ni€'ktorych obrzE;d6w z pominiEiciem wszakze zawsze 
Mszysw. Com. 1925; 8 lipea 1948 A. A S. 1948, 386. 

Zawarte malZenstwo nalezy w pis a c w osobnq k s i ~
g ~ met r y k a I n q tej miej.scowosci, gdzie malzenstwo 
:zawarto, a op.ro.cz fego zaznaczyc z podaniem daty zawarcia 
w ksh:;dze chrztow. W ksiEidze malZenstw zapisuje si~ imi~ 

i nazwisko malzonkow i swiadk6w, dzien i miejsce dokonane~ 
Igo aktu, oraz nazvvisko asystujqcego kapJana. Ordynariusz 
moze polecite stosownie do warunkow miejscowych uwidocz
nienie i innych jeszcze szczegolow. W ksiEig~ metrykalnq ma 
bye r6wniezwpisane malzenstwo zawarte tylko wobec swiad
k6w w tych okolieznosciach, w ktorych prawodawca na to po
zwala (c. 1098). Jezeli strony otrzyma1y dyspens~ od przesz
!kody, nalezy to w ksiE;gach zaznaczyc. Daty nalezy wpisa.c slo
wami, nie zaS tylko Jezeli lub inny kaplan 
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w naglych wypadkach udzielil dyspensy, szczeg61 ten po zawia
dOInieniu o,rdynariusza nalezy takZe wciqgnqc do ksi(~gi mal
z..:'nstw. Jezeli nowozency zostali ochrzczeni w innej parafii, 
w takim razie proboszcz, ktory malZenstwo blogoslawil, dono
si 0 nim proboszczowi rniejscachrztu, by on je wciq:gnql do 
k<;i~gi chrzt6w (c. 1046). 

101. MALZENSTWA TAJNE 

Z waznych pOMod6w zgadza sic:; niekiedy Kosci61 na za
warcie malZenstwa b e z zap 0 w i e d z i ita j n i e 

. tzw. matrimonium conscientiae. Na zawarcie takiego malzen
IStVl a Iczwala ordynariusz, jezeli za,chodzq wazne powody. 
MalZenstwo takie ma bye zawarte w formie prawnej, nie jest 
to przeto malzenstwo tzw. clandestinum, Iecz. tylko zawierane 
jest tak, ze w spoleczenstwie nie jest znane. Do zachowania 
t a. j e m n icy Sq w takich wypadkach obowiq:zani: kaplan 
asystujqcy, swiadkowie, ordynariusz i jego nast~pcy. Tak:i::e za
dna ze stron bez zgody drugiej nie mo·ze zdradzic tajemnicyo 
Tajemn1ca ustaje dla mdynariusza, gdy z. powodu jej zacho
wania moze powstac zgor.szenie, gay swi~tosc sa«ramentu mo
ze bycnaruszona, jezeli np. jeden wspolmalZonek chce zaw
rz,ec nowe n:aizenstwo na tej wlasnie podstawie, ze z powodu 
ta:jnego malZenstwa uwaiany jest jako wolny, gdy rodzice nie 
starajq si~ 0 ochrzczenie dzieci lub pozwalajq je ,chrzcic pod 
fCilszywym nazwiskiem bez zawiaaomienia 0 tym ordynariu
sza w ciqgu 30 dni celem zapewnienia legitymacji dzieciom. 
Ort'lynariusz przed udzieleniem pozwolenia na takie ffiaclzen
stwo w1nien miec dowody, nie budzqce zadnej wq:tpliwosci,· 
ze osobysq wolnego stanu, nowozency zas winni dac r~kojmiEi, 
ze wymogi prawne bEidq zachowane. Nalezy tez upomniec ich, 
by nie odmawiali dzieciom praw, jakie prawodawcy im przy
znajq (Benedykt XIV, Satis vc.bi~, 1741). Po zawarciu malZen
Bt-wa naldy dcnjesc {)rdynariuszowi, kio przy nim asystowal, 
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oraz wskazac dzien, mJeJsce slubu i swiadkow. OrdynariuSiZ 
zapisuje to w osobnej ksi~ze, przechowywanej w archlwum 
kuru (.c. 1104 -- 1107, 379). 0 lie malzenstwo takie stanle si~ 
publicznie znane, w6wczas z polecenia brdynariusza rna bye 
wpisane w zwykl:e ksi~gi maiZenstw danej parafii (c. 1103). 

102. CZAS I MIEJSCE ZA WIERANIA MALZENSTW A 

Malzenstwo mozna zawierae kawego d n i a, lecz w pew
nychokresach roiku, w t/Zw. tempus fermtum, clausum, nie 
mozna udzielic uroczystego blogoslawiefJ.stwamalZonkom. 
C z a s z a k a zan y trwa od pierwszej niedzieli adwentu 
do uroczystosci Bozego Narodzenia wlqcznie i odsrody po
pielcowej do swi~ta Wielkanocy wlqcznie. Ordynariusz mo
ze pozwolic na udzielenie uroczystego blogoslawienstwa pod 
warunkif·m jednak, wesela nie odprawiano z wielkq pom
pq (c. 1101, 1108). 

Malzenstwa m i ~ d IZ Y kat 0 I i k ami majf); bye za
wierane w k 0 SC i e 1 epa r a f i a 1 n y m, na zawarcie 
w innym kosdele lub kaplicy potrzeba' osobnego pozwolenia 
()rdynariusza lub proboszcza. W wyjqtkowych wypadkach 
i z bardzo waznych powod6w moze ordynariusz lub proboszcz 
pozwolie na zawarcie maiZenstwa w kaplicy publicznej lub 
p6lpublicznej, np. albo w ko,sciele seminarium kle
r:vk6w. 

103. SKUTKI 

lVlalzenstwo jako sakrament jest z rod Ie m osobnej 
I ask i Bozej i wytwanza n i e r 0 Z e r w a 1 n y i wylq.cz~ 
ny w ~ z e I mi~dzy malzonkami (c. 1110, 1013). Wazne mal
zenstwo daje malzonkom pewne prawa we wzajemnych sto
sunkach do siebie oraz do ono tez podstawf); wielu 
ohowhJ,zk6w etyczny,ch i prawnych. Pod wzgl~dem etycznym 
maizonkowie winni tak by sumienie wlasnedahl. 
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im swiadectwo prawdziwej u c zc i w 0 sci, chociaiby 
ich cz;yny nie ujawnily si~ w sWlecie zewn~trznym. Wedlug 
prawa koscielnego obie strony majf); rowne prawa i obowiq,Z';' 
ki wzgl~em siebie .. 

NarlZ€czeni po zawarciu mallZenstwa we wzajemnych sto'" 
sunkach do siebie otrzymujq nawet osoone miano, m~zczyzna zo
wie si~ m~zem, maritus, kobieta zonqj uxor. Mqz jest glowq zo..., 
ny, ona jednak nie jest jego sluiebnicq, lecz towarzyszkq, wzaje
.:xr.ne ich Frawa i o:t'owiqzki Sq rowne. 0 lie prawo inaczej nie 
postana~ia, zona ze wzgl~u na skutki kanoniczne uczestniczy 
W Fa<wach, jakie przyslugujq, m~zowi IZ tytulu jego stanu (c; 
1112), co do zamieszkania (c. 93), forum sf);dowego (c. 1561, 
1964), co do pogrzebu swego, 0 He za zyda inaczej nie posta
nowila (c. 1223 § 2, 1229 § 2); swobodnie moze przejsc na ob
:r;;~qdek m~za 98), niezale;ina jest od niego co do nabywania, 
zamieszkania tymczasowego (c. 93 § 2). 

Co si~ tyczy stosunk6w rodzic6w do dzieci, to kanony ro~ 
strzygajf); gl6wnie 0 p raw 0 sci P 0 c hod zen i a, 
z niego bowiem wynikaj q pewne nast~pstwa w skutkach pra
wno-koscielnych. Za prawe, legitimi, nalezy uwazae te dzie-

kt6re siEZ pocz~ly lub urodzily z malZenstwa waZnego lub 
domniemanego. Za prawego oj,ca uchodzi ten, kto maze wy
kazac, ze zawad malZenstwo w spos6b prawny, chyba ze za 
pomocq dowod6w pewnych i niebudzqcych zadnych wf);tpliwo.i.. 
sci mozna stwierdzic, ze nie jest on w rzeczywistolsci ojcem, 
P,rawymi Sq dziE:ci z'rodzone przyrnajmn.i1ej s'Z€SC miiesi~cy od 
dnia zawartEgo albo w ci~u 10 po rozerwa-
niu malzenstwa 1115). Dzieci, w malzenstwie 
Vv'aznym lub domniemanym, Sq nieprawego loza, czyli nieslub
nE, iUegitimi. Skutki nieslubnego pochodzenia mogq bye usu"
n:~te przez u p raw n i e n ie p6zniejsze, Le
:gityrr acja nastEzpuje pm:ez sam fakt nast~pnego malZenstwa, 
per subsequens matrimonium, bez wzglEZdu na to, czy jest ono 
rze.czywiste czy domniemane. Legitymacja przez nast~pne 
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ma;!zenstwo maze miee m ' 
byli Zdolni d . l€J.SC: tylko wowczas, gdy rodzice 

. 0 zawarCla malzenstwa! w czasi . 
m renno sci, lub naroQaenia d' k. . '<- e .Pocz~cla, brze-
. , , '. Zlec a. LeghymacJa nie t 
Jl, Choclaz przeszkoda wieku alb ,'... '" nas ~pu-

. 0 !OZnOSCI reh<1'11 W h '1' z.awarCla malZenstwa " . . " o~ C WI 1 
. " JUZ me lstl1le]e, dlatego ze 

CSlqgc'Lql \vlek przepisany. albo w "! d K". narzeczony 
go. Com. 6 grud 1930" roCl a osclOla katolickie
dokonac Ie it m~c c. ,(c. 1114, 1116). R6wniez papiez moze 
't ,g Y J1 mocq, (lsobnego reskryptu (c 10'51) L 

gl ymacJ3 przez nast~pne malZeiistwo. . " v d' . e-· 
tk' . . spr Owa za te same sk _ 

1 ~rawne, Jakle pociq,ga malzenstwo od poczatk .. u 
ba ze pl'awodawca w jakims w .', u wazne,chy-
1117, 232 Q 2. 331 § 1 320' -0'4 Y9Padku maczeJ postanawia (c. 

. ~ .'. . " ,:J, 84 n. 1; 1363 § 1). 
RcdzlCe Wlnnl Sle staraco r r ,. 

}' 'f' . e 19lJne. moraIne oby t 1 
'S;~le 1 I~yc~ne wychowanie dzieci (c. 1113 1335 ~319).wa e -
Clpuum mstitutio reH 'osa .• . ' , .pTlae-

.' h, . ,gI ac morahs looum obtin~at (c. 1372)' 
Z( C mtem me powmni zwlekac (c 770')' w" . ' 
dZi~ckiem nawet jeszcze przed urod~enle~ :n~l CZUW8,<C na~ 
maJq otaczac opiekq r6wniez dzieci '. (. 746, 747, 2350'), 

meprawego pochodzenia. 

104. ROZDZIELENIE MALZONKOW 

Z a d n aw 1: adz a I ud'zka nie maze 
lNiqzac ma.1:zenstwa_·' 1'02:
go' , . plawnle zawarte-

1 QOpelnlonego r . '" 
1118). Jezeli maY . t. .' oZWulzuJe J€ Jedynie smierc 

wzgledu na to czv z~~s'Wo me izosta1:o jeszcze spelnione, bez: 
, : , 'd 0 Ie strony Sq ochrzczone t lk . ~ . .:! 

IOZWlq,ZU]€ sie one' "') moc y 0 JtUna, 
, • ' c< It samega prawa przez I' . 

<czystej profes'i zak .' " z ozeme uro-
'. - J onne), me zas mocq profesji PO>J'ed . 

anl przez przyjE;'cie wvzszvch .. . ynczel, 
, '1 ' v J SWl~cen, b) mocq, oys 

uaZle oneJ przez StoHce Apost 'b b' pensy 
z nich. . '. na pros ~ 0. ydwoch stron albo 

St I' '. druga byla przeclwna (c. 1119) 
, 0 lca A postolska d . 

zostanie stwier<izone ze ~. ~s:ensy. tylko W6WCZalS, gdy 
i istni'" " . rna ·zens wo me zosta10 spelnione 

€]q ]akleS wazne powod,-, Jakk 1 '. k .. 
J' 0 Wle sam paplez 
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udziela dyspensy, to j.ednak zwyczajnie zleca ordynariuszQwl 
pl·zeFTowaoz£·nie Froeesu ala stwierdzenia, czy istniej w-

k· Od . _..3 • k . q y m?gane warun 1. powJ..eume normy, tore okreslajq sposob 
przeprowadzenia takiego pr.oeesu przez ordyn~riuszy, oglosi-
1a Kongrega:cja Sakram. dekretem z dnia 7 maja 1923. Do uzy..:. 
skania dyspensy konieczne sq, wazne powody, gdyz papiez nie 
,(j,ziala tu wlasnq, powagq, lecz mocq wladzy zast~pczej Bozej, 
po'testate vicaria, idzie tu bowiem n prawo Boze nierozerwal
nosci malZenstwar (c. 249, 1962, 1985). Dlatego tez nie jest 
vvazna dyspensa, jez'eli przytoczone powody nie byly rzeczywi,", 
ste, lecz falszywe, chociazby nawet zostaly stwierdzone W po
przednim post~powaniu. 0 dysp'ens~ proszq obie strony, a przy
najmniej jedna z nich, podstawq bowiem zwiq,zku malZenskie
go j.est zgcda ohu s:t.ron, dop6ki przeto zgoda obustymnnie tTwa, 
.malzenstwo nie moze bye rozwiqzane wbrew woh obu stron. 
Poniewaz n:aizenstwa nie ma, gdy konsens istnieje tylko po 
jednej stronie, prz·eto i na prosb~ jednostronnq moze bye dana 
dyspensa (c. 1081, 1973). 

Prawe malZenstwo, nawet speinione, lTli~dzy nieochrzczony
m1 moze bye ro'zwiqzane na, mo,cy tzw. przywileju Pawlowego, 
skoro Jedna strona nawr6d si~ i chrzest przyjmie. P r z y
wi 1 ~ j P & w low y jest to'prawo, przyslugujqce z ustano~ 
wienia Eozego malZonkowinchTZczonemu, kt6re w pewnych 
'Okolicznosciach rozwiq,zuje jego malZenstwo zawarte przed 
{przyj~ciem chrztu i daje mu swobod~ wejscia w nowe zwiq,
zki. Prawo to nazywa si~ przywilejem Pawlowym, poniewaz 
apostoi Pawel byl g16wnym jego propagatorem Przywilej ten 

J) 1 Knr. 7, 12 - 15. JezeH ktor;y brat ma :i:oml niewierna" a ta 
z nim zez'wala mieszkac, niechaj jej nie opuszcza, I zona jesli :1;:1:0-
ra wierna ma m~:i:;a niewiernego, a. on zezwala mieszkac z nia" nic
chaj nie opuszcza m~:i:;a. Albowiem poswi~eon jest ma,z niewierny 
przez zon~ wierna" a zona niewierna poswi~cona jest przez m~za 
wiernego. A jesli niewierny odehodzi, niechi:e odeidzie; albowiem 
nie podda.ny niewolnietwu brat albo siostra w takowych rze
!Czach, a do pokojn~'ezwal nas BOg. S, Offill .. 1f1 Dee,lRRfl. 
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uie rra zastosowania w maizenstwie zawartym miedz stro 
ochrzczan<> ' h '. .. y nl:!: 

v ' , , ..... a n:eoc rzczouq po uzyskamu dyspensy od przeszko'-
« roznoSCl wl~ry (c. 1120). Moze on miec miejsce tylko wow
czas, gdy spelmone Sq nast~puJ'<>ee war u n k '1'· 1 . ~, , .... . . ma:1zen-
stwo zestalo zawarte przed przyj~ciem chrztu 2 J'·ed t ' . . ,. na s rona 
!'I.lC,"l:(:~,a . 1. !:~yjEi;ta <:hrZ€st, 3. druga strona rue chce si~ 
tlaWrcclc, ~n.l z~c s}:ckojnie z malzonkiem nawr6conym bez 
~brazy. B~zeJ (sme cOlltumelia Cl'eatioris), tj. gdy wprost lub 
ub~,czme Jest dIll. s:rony nawroconej ok;azjq do ci~zkich grze: 
'C~cw, do ~traty wlary, gdy zabrania domownikom nawroci6 
Sl~, albo me pozwala wychowywaJc dzieci w rell'g" h ,. 
., " . 11 C rz,eSCl-
Jans~eJ, 4. str~na nawr6cona i ochrzczona winna poprzednio 
~ytac stron~ me~chr~c~onq"czy rowniez chrz,est przyjmie 
il .czy chce przynaJ~meJ z n.lq mieszkac bez obrazy Bozej. T,a
~le zap y t ,~ n, 1 ,e. czy h i n t e r pel a c j,~ musi si~ 
z~~sze postawlC, J~sli Stolica Apost. w jakims wypadku nie 
.cia mnego orzeczema. Wystarcza jedno z,apytanie, strona je
dna~ ~~hrz~~o~a rr:oze kilkakrotnie postawic, ale raczej 
'Z mlloscl amzeh Z obowiqzku, Gdy na sW0i'e zapytanie otrzyma 
.strona ochr~czoua odmownl:!: odpowiedz, maze wejsc waznie 
w no;re zWlqzki, mal2:enskie. OdpowieldZ odmowna moze bye 
w~r~zna ,l~b mllc<zqc~, mozn~ jl:!: tez wysnuc z rozmaitych 
1O:,ohczno:cl (np. n::alzonek nieochrzczony wypowi,e mieszka':' 
me .nawroconemu). Interpelacj~ mozna postawic powagq ordy": 
narlUsz~ albo prywatnie. Z reguly wnosic jq nalezy powagq 
~rdynarlusza :trony nawr6e~!l1ej, przy czym stronie pytanej mo":' 
z~~a ~aznaezyc na-:et ~ermm, w eiqgu ktorego ma dac odpo
'\Iii .,edz z t q uwagq,. ze mllezenie uwazac si~ bE;dzie za odpowiedz 
odm0:-rnq. mterpelacji rue da si~ wniesc w formie urz~
~oweJ, doz;,olone jest wtedy zapytanie prywatne, strona je
a,nak nawrocana przy s:twierdzaniu faktu in foro externo mu-
Sl ud d'" . . owo me, ze mlalo ana mieJ' see Ab :t " . . y w przysz-
~S~l me ?ozhawic si~ srodk6w dowodowyeh, interpelacji ta-

kreJ na]€zy dokonat wobec 1,dlku 'swiadk6w, alba np, zaz:r-
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<:lac od strony nieochrzczonej pisma, ze faktycznie byla pyta
na (c., 1122). 

Z waznych powod6w moZe papiez d y s pen sow a C 
od interpelaeji, a robi to wtecly, gdy Sq tr1Jdnosci, dla ktorych; 
nie mOizna jej dokonac, np. nie jest znane miejsce pobytu stro-. 
;ny nieo·chrzezonej, Gdy strona nieochrzczona dalaodpowiedz: 
odmownq, albo gdy interpelacj~ pomini~to na podstawie orze
cZlenia Sitolicy AjpJOSit., mOr2Je g,trona k8.itdLcka wed:M: W [lowe 
zwiqzki lecz tylko z kato1ikiem, Traci oso.ba ochrzczona prawo 
do zav;:srcia now€go zwiqzku malZenskiego, jezelt sama byla 
poV,:\Odem, ze malzonek rueochrzczony nie m6gI z niq spokoj
nie mies'zkac. Po dokonanej raz interpelaeji maze strona nawr6-
cona bez ponawiania zapytanial wstqpic w nowe zwiqzki mal
zenskie nawet pO' uplywie dlugiego czasu, jezeli zas otrzymaia 
dyspens~ papieskq od interpelacji, winna w ciqgu roku zaw
rzec rr.alz.et.stwo, w przeciwnym bowiem razie musi po uply
wie roku pro sic ponownie 01 dyspens~ (c. 1124), W~zel poprze
dniEgo zwiqzku maiZenskiego, z~artego mi~zy osobami 
ni~ehrz,ezonymi, wtedy si~ dDp:iea:-o ,YolZlWiqzruje, gdy SlkolIla 
oobJrz.czorrua fakItYiczn:i1e lZalWY'Zle m;lWe iIDalllZleniSrtwo, Dop>6Jd to, 
lie nastaJpi,prrmwJS'zy zwiq:z,ek !plTawrW,e istllieje i jeiZeli strona 
druga tymczasem siEi nawr6ci, przywilej Pawlowy nie rna za-. 
stosowa!llia, Pierwszy zMTiqzek ree r'OlZwiqlZu:je si~ r6wniez, je
sli drugie malzenstwo niewaznie zostalo zawarte (c. 1126 Congo 
Prop. 1820). 

Stosownie do konstytucji Grzegorza XIII, Populis, 25 stye,z-
nia 1585 1125), ordynariusze i proboszczowie mog'l udzielic 
dyspensy sireriie cd:rzczcnej cd interpelacji· strony ni.ea-, 
chrzczonej w nast~pujqcych wypadkach: gdy zapytarue polq
czone j~st z wie1cma trudnoseiami, np. gdy strona nieochrzcza
na znajduje si~ w niewo1i u niepm:yj.aci61, zkt6rymi obeenie 
toczy si~ ,".-ajna, al1:o gdy niezmme jest miejsce pobytu, albo 
kiedy zaryizr.a riie edrowiada. Frzed udzieleniem dyspensy 
nalezy stwierdzic, ze nieopeenastron~ roe mbz'e bye zapyta-
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12a, albo ze mimo z,apytauia w oznaczonym czasie uLe dara od
piOIwtiJedZli. Flo io:trrzym ani u dys:P('Ilsy strona :n.a:wr6conal moze 
za~rzee malzenstwo ze stronq wiernq nawet innego obrz/ldku. 
ZWlq,zek ten jest wazny i nierozerwalny, skoro malZenstwo 
zostal0 zawalrt,e .wo~ec ~osciola i 20sta10 spelnione, chociazby 
p~:em ch,zalo SIS, ze plerwszy wsp61malZonek nie mogl obja
Wle swego zan: iaru, ze zyc bfidzie ze stronq oehrzczonq bez 
o"tralZY Eoga, a nawet, ze sam si~ nawrocil d przyjql chrzest 
zanim drugi v.:sfohral:Zonek zawarl malZenstwo. ' 

J ezeli powstani,e w q t P 1 i w () S e, czy przywilej Pa
wlowy ma p raw n e z a s t 0 S'o wan i e, np. czy strena 
ochrzczona slusznie opuscila nieochrzczonq, a tym samym czy 
now? zawarte malZeitstwochrzescijaaiskie jest wazne, prawne 
przypuszczenie przemawia za tym, ze poprzednie malzenstwo 
:costaio rozwiqzane i ze przywilej Pawlowy prawnie zostal 
zastosow2.!11Y: In re duMa privilegium fidei g'audet favol'e iuris 
(c. 1127). 

Przywilej Pawiowy nie ma zastosowania, dopoki jedna stro
na jest jeszcze katechumenem, gdy obie strony przyjmq 
c~rz~st, gdy jedna strona przyjmie chrzest z zami:arem wst/l-
plema do jakiejs sekty gdy faktvcznie do 

nal,ezy. ~ 

105. SEPARACJA 

Z waznych powod6w maze z e r wan al w S p 6 I-
nos C z y cia m a 1: zen s k 1 ego na stale lub na pe-
wien czas za wzajemn/lzgod/l albo 

s~du, separatio quoad torum et mensam. Rozdzielenie to, czy
It ~ epa rae ja, nie narusza w~zla malZenskiego, dlatego 
maizonkom, ,chocl.az mieszkaj/l, me wolno wstllpic 
w nowe zwiq,zki. Malzonkowie mogq sami rozdzielic co do 
wspolnego mieszkania jui: to z pobudek nadprzyrodzonych juz 
to naturalnych. Stata zawsze, jesU jeden 
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z mailiZonk6w za zgodq str.ony drUlgd.ej i dys:pem'l pa.:p::leskf! 
przyjmie np. swi~cenia wyzsze lub zlozy sluby zakonne (c. 
1130). Dys:pensa jest potrzebna, btz niej bowi;cm nie mozna 
przyjqc stanu, kt6ry przeciwny jest sta<nowi m_aizenskiemu.. 
W czasie trwania malzenstwa nie maze byc malZonek wq,Znie 
<lOpuszczony do nowicjatu (c. 542), nie maze tez otrzymac 
swi~cen (c. 987). Na J=ewien ozas malzonkowie mogq si~ roz-· 
dzielie, np. dla osiqgni~c;ia jakichS szczegolnych celow, dla od
prawienia cwiczen duchownych, dla badan naukowych itp. 

Separacj,a mQz'e bye stala dozgonna lub czasowa. Separa
cja z powodu cudzol6stwa maze bye dokonana wlasnowolnie 
przez same strony, a z innych powod6w powaga, ordynariu
sza lub Sqrlu. Pow 0 d e m d 0 s ,e par a c j i s t a 1: e j 
jest cudzolOstwo, jakiego dcpusciia sif,? jedna strona. Cudzo
Ibstwo daje pawed do separacji, nie naklada jednak tego obo
wifJizku, dlatego malzonkowie mimo tego przestEWstwa mogq 
:lye we wsp61nosci rnalzeiiskiej. Aby na pcdstawie .cudzolo
stwa druga strona mogla od.ejsc, musiono bye moralnie pe
wne, zupelne i zawinione. Nice daje ono natomiast powodu do 
separacji, gdy druga strona na nie si~ zgodzila, alba sama 
jego powodem, przebaczyla niewiernosc wYDaZnie lub milczq
{:Q albo sarna dopuscila si~ podobnego wyst~pku. Charakter 
mdJczl:!JCego przebaczenia maO'ocQwanie malzenskie strony nie
WI:nnej ze wsrp.6lmalzonkiem, ehOc1;31Z wiedziala 0 tym wyslt~p
ku; przypuszeza sit; daroW(anie, j:eSili suruna n11ewinna w cill

gu '6 rni'eslE;cy nie oddali strony wyst~pnej, ani jej nie 0pu-
ani tez nie wniesie do Strona rue'-

v. inna moze wznowile w~polnoise zycia zoe strofJ14 oddzielonq, 
nie jest jednak do tego~bowiqzana. Natomiast strona, kt6ra 
zawinila, jest obowi/lzana na zqdaru,e strony 
wic wspolnosc rnalzeitskq. 

Dose par a C J 1 C Z a s () we j dochodzi wtedy, gdy 
wspolne zycie dla jednegoz malzankow jest niebezpieczne pod 
\yzgl~dem religijnyrn, moralnyrn, fizycznym lub materialnym. 
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Wystarczajqcym do niej pow 0 d e m jest, jesli np. jeden 
l'r'alicl'l€k: L przyjmie wyznanie akatolickie, 2. nie wycho
W].lje dzieci po katolicku, 3. dopusci si~ jakiegos przest~pstwa, 
prowa.czli zJcie l'lfganne, 4. jest powodem zgorszenia i ruiny 
dUCilmwtej dLa dxugiej streny 1'11b dla dz;',ed, zia:graza niebez
pieczenstwem z,araZenia niewinnego malzonka, 5. z nim suro
wo si~ obchodzi, 6. grozi zrujnowaniem majlltku, albo nie sta-, 
ra si~ 0 utrzyrr.anie rr:alzonka 1ub dzieci (c. 1131). Jezeli nie
bezpi€czenstwo jest pewne i naglqce, a powody Sq pewne, se
paracja moze tye c.'ckcnana wlasnowolnie. Wskazanq jednak 
jest r:ZHZq, iy 0 jakdci ]:cwcd6w zawsze orzekal s~dzia, mi-
10'se tcwiEm wlasna niekiedy zakrywa wlasne wady, a zbyt 
powi~ksza bl~dy drugiego wsr6Imalzonk;a, latwo przeto moz
na ulec zludzeniu co do istotnego stanu rzeczy. 

S0parac,ja 'Czalsowa trwa tak dluglO, aopoiki is:tniej'q UiZasad
niajqce jq f,cwcdy, skoro tedy ustanie przyczyna separacji,' 
WspOtLnolse zyda powillina bye p:rzywr1ooona. J es>!iolrzecz.enie: 
scparacji rcchodzi od ordynariusza, rozstrzygajqca jest wte-' 
dy jego osnowa. I tak, jesli ordynariusz zakreslH termin sepa~ 
rucji, II l3.izcnk niewinny jestol:::owiqzany po jego uplywie 
wznowic V\ q clr'cie zycia; je-zeli czas nie byl ozna,czony, or..;, 
clynariusz mocq osobnego dekretu zarzqdza, kiedy malionkowie 
winni przywrocie wsp61no,se zycia (c. 1131). Sprawy separacyj
r.e nalezq do kategorii tych, w kt6rych zapadle wyroki nigdy 
nie stajq stir:; l:::ezwzgl~dnie prawomocnymi (numquam tran
seunt in rem jUdicatam. Com. 1941). Skoro seraracja zostanie 
dokonana bq.c'z przez wyrokiem 
sadu, w y c h 0 wa n i e m d z i e c i WlTIlen sir:; zaJqc 
n~alzcnek niewinny; jesli jeden z malzonk6w jest wyznania 
akatolickiego, 'w:ycr.cV\ anie nalezy· do strony katolickiej. Ze 
wzgJE;:dru na ujEmne n&!st~p'sltw:a, jakie se:pall'aeja sprow,at:::liZ;a-
2;wlas,zcza dla dzied, nie nalezy latwo na niq pozwalae; stro
ny winny dodatnio na siebie wplywac i w cierpliwosci znosi5 
wzajemne ci~zary. 
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106. UWAZNIENIE MALZENSTWA 

Zdarza si~ niekiedy, ze malzenstwo, zawarte nawet w do':' 
brej wi-erze z zachowaniem formy przepisa!lej, jest niewai
ne z powodu jakiejs przeszkody rozrywajqcej. lVIalzenstwo tar 
kie maze stat si~ waznym dopiero po usuni~ciu przeszkody 
czy to frZEZ zrrjan~ okolicznosci,czy tez mOCq dyspensy. To 
uwainienie rr:oze bye dokonane w ,podw6jny spos6b: mocq 
konwalidacji prostej, convaIidatio Simplex, albo przez sanacjE; 
u korzenia, sanatie in radice. G16wna r6znica polega na tyro, 
ze przy konwalidacji zwyklej musi nastqpic odnowienie przy
rzecz,enia, co przy sanacji nie jest potrzebne. 

a) K 0 n w ali d a c j a z w y k 1 a. 
lVIaIzenstwo moze bye niewazne dl,a braku zdolnosci, z po

wodru przesrzilmdy rozrY'waji1:j:Ce'j, pr:zy:z'W'iQire:nia, lub :zanieicha

nia przepisanej formy. 
Jezeli rralzenstwo jest n i e w a' z n e z pow 0 d 'U 

P r z e- s z k 0 d y ro z r y wa j q, c e j, 'przede wszystkim 
musi bye usuniE;ta :rrzeszkcda bqdz mOCq samego faktu, np. 
brak wieku przez osiqgniEicie l&!t przepisanych, bqdz mOCq dys
.pensy, a nast~pnie strony winne 0 d now i cpr z y r z e
c zen i e. Jezeli obie strony wiedzialy 0 przeszkodzie, obie 
majq odnoiVITic konsens" j-eze[i zas j!edna tylka, w takim ra
zieona sarra winna to uezynie. J akkolwiek malzenstwo po 
usruni~ciru przeszkody b-etzposiYednio moze stae si~ waiznym na 
pCldlstawie q::\i-e!IW;slZegio kCnlSie'l1SU, M§dr61 jiednak rnie uznade 
przyrze-cze'l1ia tego za wystarczajqce i zqda odnowienia bqdz 
przez obie strony, bqdz przez jednq z nich swiadoIDq przesz.
lmdy. Odin:owienie rna bye nowym objawierniem woil i zgiody 
na rnalzenstwo, 0 ktorym wiadomo, :le od poczqtku bylo nie
wazne (,c. 1134). For mao d now ie n i a konse-nsu za
lezy 00. tego, czy ipTzeszikoda jest pulhliczna ezy tajna i czy 
wiedz,!o niej obie strony, czy tez tylko jedna. Jezeli przeszko
da jest pubili:czna, odnowienie konsensu rna bye dokonane 

Prawo Ran. 27 
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pl'zez obie strony wedlug przepisanej formy, tj. wobec p1'obo
szcza lub ordynariusza: i przynajmniej dwoch swiadk6w; jeze
Ii za,s jest ona tajna, lecz znana obydwu stronom, przyrze:
czenie moze bycodnowione prywatnie i tajnie, tj. obie stron.:,} 
nawz,ajem sobie oswtadczajq, ze od tej chwili uwazajq siebie 
zaprawow::tych malzcn~ow; jezeh przeszkoda jest tajna 
i znana tylko jednej stronie, winna ta strona prywatnie i taj
nieodrnorwic kGnsens, byle pierwiSza tymczasem swego nie 
€(jfn~la. Nie jest koniecznq rzeczq uswiadamiac stron~ riJes
wjzdcllY q .0 cdnowieniu konsensu i 0 istniejqcej przeszkodzie 
(c. 1135). ' 

Jezeli malzenstwo jest n ie w a z ned 1 a b ra k u 
k 0. n sen s u, konwalidacja nast~puje wowczas, gdy ta s'1ro
pa, ktora poprzednio go nie dala, obecnie go wyrazi, byle jesz
cze trwa[ kcn:sens drurgiej Istrony. MUlsi istniec pol1'jjczenie 
konsensu nowego jednej strony ,z konsensem drugiej strony. 
Skoro malzenstwo byI0 niewazne dia braku konsensu obu stron, 
konrwalidacj a drokonuje si~ . prz,ez nowe o.9wiadczelIl!i,e zgody 
przezobie strony. Brak zgody moze bye wewn~trzny, gdy 
zgoda dana byia tyIko pozornie, albo i zewn~trzny, gdy ujaw
nil si~ rowniez w swiecie zewn~trznym. Skora pierwotny kon-
sellS' byl tylko zewn~trzny, CiZCZq formulkq na 
ujawnionq bez zgody wewn~trznej, wystarcz.a, ze dana! strona 
wewn~trznie si~ zgodzi, tj. stanowczo pragnqe b~dzie tego sku
tku, jaki poprzednio udaremnHa z powodu golosiownego wy
razenia J·ezeli zas nie tylko nie bylo zgody we
wn~tr,zniej, ale ii zewn~trznie nie zois,tafa' pierWiotnie objawio
na, koniecznq jest rzeCZq, by strona objawHa go obeenie zew
n~trznie, zaleznie od tego,czy brak jego byl tajemny, czy tez 
publiczny. W pierwsiZym wypadku wystarcza, ze prywatnie 
i w spDs6b ta;Jemn\)' zos'tanie wyraiZony, w diDUgim zas musi 
sie objawic w formie przepisanej, konieczne 
ponowne zawarcie malzenstwal. J ezeli ktD's zawarl mafzenstwo 
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pod wplywem przymusu, maze bye dane orzeczenie niewai
nosci, chociazby tacy malZonkowie zyli przez czas dlugi. 

Malzenstwo n i e w a z n 'e z pow 0 d u -po min i ~ 
cia p raw n e j for m y, musi bye ponownie zawarte 
w ferule przepisanej, tj. wobec prawnego przedstawiciela 
Kosdola i przynajmniej dw6ch swiadk6w (c. 1137). Wypadek 
taki zachodzi wtedy, gdy przy slubie asystowal kaplan, ktory 
albo zupelnie nie byl do tego upowazruony, albo mia! tyIke 
upow 82niE:nie c golne. Nie odnosi si~ to' do wyparlku, kiedy 
malzenstwo zosta10' zawarte w nadzwyczajnej formie, w nie
bezpieczenstwie smierci, lub w takiej miejsco:wosci, gdzie pr(},o 
bosz,cza nie bylo (co 1098). 

b) San a c j a. 

Sanacja jest to nadzwyczajna\ konwalidacja malzenstwa, 
'ktcra 11\'Ii amja strony od ponawiania konsensu i lqczysi~ 

z dyspensq ad przeszkody maizenskiej, 0' ile ta jest potrzebna, 
nadto przynosi takie skutki pmwne, jakoby maJi:enstw0' oQ. 

wazne. Poniewaz w sanacji nie ma miejsca ad.,. 
nowienie konsensu, przeto moze ona bye stosowana tyIko w ta
kich wypadka·ch, w kt6rych kOll'sens malzenski trwa W swej 
moey. Konsens tedy raz zlozony korzeruem prawnych 
slmtk6w, j,akie sprowadza sanacja, stqd jej nazwa uzdrowie
nie w zarodku, sanatio in radice (c. 1138 § 1, 1081 § 1). 

Aby malz·enstwo za pomocq sanacji moglo bye uWaZnione, 
mUSZq zajsc war u n k i: 1. Konsens malzen
ski dany, lecz nie sprowadziJ: skutk6w prawnych zpo
wodu przeszkody z pr,awa koscielnego Iub z powodu zaniecha
nia prawnej formy. Kosci61 nie sanacji, gdy zawarto 
malzenstwo mimo przeszkody z prawa Bozego, rtaturalnego 
It.b pozytywnego, w takich bowiem wypadkach nie ma sanacji, 
chociazby przeszkoda zostala usuni~ta, lecz malZenstwo nalezy 
uwaznic drcgq zv. yczajnej konwalidacji. Kto np. w ciasie 
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trwania v.:azr.lEgo maJzenstwa zawiera inne niewazne 1 zYJe 
w nim, konv.:alidacja tego niedozwolonegozwiGj,zku pO smierci 
prawego malZonka moze nastGj,pic pr2,1ez. odnowienie konsensu 
nie zas IT.ocGj, sanacji (C. 1139 § 2). 2. Kansens musial bye rze
czywisty, maizenski i obustronny, jesli zostal odwolany, mal
zenstwa nie mozna uwazme za pomocGj, sanacji. Jezeli przy za
.do.::niu IT alzetstv.:a jedna strona oswiadczyla sw6j konsens, 
druga natomiast go n~e daIa, w takim raz1e konsens pierwszej 

"trony IT.de otrzymac sanacj~, druga zas strona musi ko
nieczni'€ dac zupelnie nowy konsens (c. 1140 § 1). 3. Musi ist
niec jakas wazna przyczyna, np. zawar to malzenstwo wobec 
proboszcza niewl,asciwego, a wyjawienie tej niewaznosci mo
globy wywolac zgorszenie. Jedynie Stolica Apost. udziela sa
nacji (c. 1141). DyspeThsy od odnowienia konsensu mozna 
udzi,elic, chociazby obLe strony, alba j.edna tylko, nie wiedzia

ly 0 istniejqcych przeszkodach; Jezeli np. istnieje sluszne· 

przypuszczenie, Ze j'edna strona, skoro si~ dowie, ze malZen
stw,o j,est ni€wazne, cofnie sw6j pierwotny konsens, w takim 
razie druga strona bez jej wiedzy moze si~ starac 0 sanacj~ 

maHeistv; a. IEanacja mO'2Je by\:: dana pojedynczym malzeii
stwom, moile tez bye og61na i obejmowac nawet wi~ksze tery-
toria 1138 § 3). 

Sanacja sprowadza nast~pujqce skutki: 1. Konwalidacj~ 

malzeiistwa - z chwilq bowiem udzielenia' sana'cji malZeiistwo 
staje si~ wazne 2. dyspensuje od przeszk6d, 
:3. uv; ."lnia ,cd rcncv,ienia zgody malzeiiskiej; 4. cofa skutki 
ad chwili pierwotnego objawienia konsensu; mOCq fikcji praw
r:ej uwaza si~, jakoby dyspensa poprzedzilazawarcie malz.eii
stwa, a sarrym jako;jJy rraizenstwo to bylo waz!lIe od po

czqtku (ex tunc), 5. na Fcdstawie sanacji nast~puje legityma
cja dzieci tak, jakby byly prawego pochodzenia od poczqtku: 

o i1e sanacji t:.d.zielono in foro ,externo albo in foro interno 
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jednak niesakramentalnym, reskrypt nalezy przechowac 
w aktach ;Kurn, a na{ito nalezy to zaznaczyc w ksi~dZie mal
zeiistw; jezeli zaS udzielono sanacji in foro interno sakram~n
talnym, po podaniu do wiadomosci tresci stronom 
in'teresowanym, nalezy go .zniszczyc ~ 

107. SAKRAMENTALIA 

S a k ram e n tal i a S q tor z e c z y I u b c z y n
nosci, kt6re Kosci61 ustanowil celem 
u pro s zen i a, p r ze z n i e sku t k 6 w n ad p r z, y
rod Z 0 nyc h, 1 u b d oc Z e s nyc h. Sq one srodkiem 
do urprosz1eni8! lask BlOlZytch i i!lll1Y'ch doibirodziejstw nadrprzy
rodzonych i przyrodzonych i do usuni~cia wplywu zlego du
d:a. ,EakriErrentalia sprowadzajq te skutki przez modlitwy 
Kdciola i tyro rczniq si~ od sakrarDlent6w, kt6re wiasnq mo
Cq dajq lask~. 

Rozr6zniamy sakramentalia trw a i e, permanentia, con
stitutivll, kt6rymi Sq rz,€czy po'swi,~cone, np. krzyze, m:edaliki, 
i n i e trw a. ]: e, transeuntia, inv<ocativ'a, majqce cha
rakter czynnosci, jak sameakty poswi~cenia. Dzielq si~ one na 
b ]: 0' g 0 s law i e ii SI twa, p 0 s w i ~ ,ce n i a i e 'g z 0 r
cyzmy. 

B 1 .0 g 0 s I ,a w i e ii s two jest wezwaniem imienia 
Bozego z prosbq 0 uzyczienie dla jakiej,s osoby lub rzeczy 
skutk6w duchowych lub doczesnych, bwedictiolIlels 11lvoca
tivae, np. blogoslawienstwo po Mszy sw., papieskie. 

P 0 s w i ,tz c en i e sprawia, Zie dana osoba lub rzecz zo
staje usuni~ta 00. U'zytku sWLeckiego i wylqcznie odd ana na 
s'lu2'lb~ Bozq, benedictiones constitutivae; 0 He przy poswi~ce
niu uzywa si~ olej6w sw., W6WCZaiS zwie si~ one k 0 n s e
k r a 'c j q. Jedne rzeczy po!swiEicone majGj, scisly zwiqzek 
z kultem religijnym, np. koscioly, przybory do Mszy sw., in
ne zas sluzq wiemym do uzytku prywatnego. 
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E g z 0 r c y z m ma nacelu ukr6cenie sHy zlego ducha, by 
nie szkodzil: ludziom i rzeczom . 

. Przedmiotowo dzielq si~ sakramentalia na 0 sob 0 w e, 
r :7. e c Z 0 we, m i e j s cow e; ze wzgl~du zruS naJ szafarza na: 
z a s t r z e Z 0 n e i n i e z a s t r z e zone stosownie do 
tego, czy sprawowae je moze tylko papiez Iub biskup, czy tez 
kazdy kaplan alba nawet duchawny nizszych swiE;ceiL 

Wszystkie s a k ram en t ai Ii ,a u s tan a w ilK o
s c iOr m 0 C q w 1 adz y b log 0 s raw i e n i a potes
tate benedicendi, jakq Chrystus dar Apostalam 1). Opierajqc. 
si~ na tej wladzy, Kosci61 rzeczywisde w ciqgu wiek6w usta
-nC!wial liczne sakramentalia, czego dowad~m Sq razmaite 
obrz~dy liturgiczne i farmuly madHtw, jakich uzywal pizy 
pnswi-sc€niach. Cbecnie jedynie Stalica Apast. mO;2)e tworzyc 
nawe, ana tez wylqcznie i autentycznie je tlumaczy, zmienia 
i znosi (c. 1145). 

Prawnym szaf&!rzem sakramentali6w jest t y 1 k 0 d u
e h.o w n y (c. 1146). W szcz,eg61nosci niekt6re z nich maze 
wcznie srrawowae tylko duchowny, posiadajqcy swiEicenia· 
b:skupi!e, inne zas kazdy duchowny postawiony na nizszym 
stopniu hierarchii kaplanstwa. Konsekra:cji dokonuje waznie 
tylko biskup, inny duchowny musi miec do. tego osobne upo
wazntenie bqdZ z prawa, bqdz mOCq indultu apostolskiego. 

Bkgoslawienstw dopelnia waznie kazdy kaplan, z wyjqt
ki,em tych, ktore Sq zastrz,ezane papiezowi mbo biskupom Iuh 
innym du<hoVi.nym, np. kaplanom zakonnym. Jezeli kaplan 
dckona zastrzezonego blogoslawienstwa, j,est ono wprawdzie 
nitodozwolone, l€cz pozostaje wazne,chyba ze Stolica Apost. 
w tym wzgl~d.zie wyraini-e ina:czej postanowila (c. 1147 § 3). 

Pap i e Z 0 wi'S 11 z as t r z e Z 0 n e: poswi~C!enie paliu-

1) Luk. 10, 5 - 6; 124, 50; 9, 1; Mat. 1; 14, 19, 15; 26, 
Mal'. 6, 41; 10, 16 (Gen. 14, 18, Exod. 2.':lL Euse HisL 

Bas i I j 11 s, De Spiro C. 27. 
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'Sza (c. 275), agnus Dei; b is k up 0 w i zas: swiE;cenie olejbw 
(c. 734, 781,945, 2171), benedykcja apatCi'w (c. 625, 322), wszel
kie konsekracj-e (c. 1155); p DO b 0 s Z c z 0 m l'ezerwuje 
pI aw 0: blcgoslawienie dom6w w parafH, 8wi-scenie wody 
chrzcielnej w Wielkq SobotE;, nalezq don wszystkie poswi~ce
nia. ktore majq si'E; odbyc z pewnq pompq i uroczyscLe (c. 462, 
738', 848, 850, 938, 1094, 1101, 1230); wiele blogoslawienstw 
jest zastrzezonychczlonkom zgromadzen zakonnych. 

D i a k 0 nil e k tor mogq .bye szafarzami tylko tych 
sakramentaili6w, na ktore prawo w}71'aznie im pozwala, ~rp. 1e
ktoir moze blogoshwvie chleb i nowe owoce (c. 1147 § 4), dia~on 
moze udzielic htogoslawienstwa chmemu i ludowi po daniu 

choir emu vviatyku. 
Przv Slp'r3lwowaniu s,akramentaIi6w mUSZ'q bye pod niewaz

ll10sdq v Z ,a ,c how a n e W1szystkie 0 b r z Ei d yip r z e
pis y liturgiczne (c. 733, 1100, 1007, 1148). Niekt6re mo?~ 
bye sprawowane oddzitelnie, mne natomiast tylko w 1q:CZiI10SCl 

z innvmi czynnosciami liturgkznymi, np. Ul"oc.zyste blogOisla
wien;two moze bvc dane malzonkom tylko w czasie Mszy sw. 
(c. 1101), inne zn~w'U Sq przywiqzane tylko do pewnych dni, 
nl'. posw1~cenie gromnic w SViri~to Ma!tki Bozej Oczyszczenia, 

popiolu w Srod~ popiekowq. 
BlogoslaiWien:stw nalezy u d IZ i e I a e g16wnie kat Oe-

1 i k'O ill' (c. 1102, 1143), m'o:gq bye dane ta.'kZe ka t e c h u
rn e nom, a kat 0 I i k 0 m 'zaJS w tyro celu, aby otrzyma
E swiatlo wiary, a razem z nim. :romwie cia1a (c. 1149). EgZOlr
.cyzmy mozna sprawowae nie tylko nad wiernymi, ale i nad 
akatolikamL katechumenami i nad wyklEitymi (c. 1152). 

Rzeczy poswiEicone i konsekrowane naleiy p r z e c h o
w y wac s tar ann i e i ze czciq, nie wolno ich uzywae 
do ce16w swieckich, chociazby w posiadaruu os6ib pry

watnych (c. 
Syn. plen. Wienni winni korrzylS'tac z sakramen;t~li6i\¥. UTO~ 

czyste poswi~cenia poza kosciolem nalezq wylqcznie do ducho-
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wienstwa parafialnego. Nie womo poswiE;oac pomnik6w i ta
biLe rue majqcych charakteru .religijnego. Nie wolno poswi~ac 
gmach6w i'11lstytucji itp., Jesli do spelinienia tego aktu zostali 
zarproszeni duchowni akatolicy. 

Do sprawowania sakramem;taliow mad op~tanymi potrzehne 
jest osobne pozwolenie ordynariulsza. ,0 lie majq bye dokona
ne egzorcyztmy przy udzielaniu ,ehr2Jtu lub przy sprawowaniu 
irmych sakramentali6w, w takich wyprudkach szafaTzami ich Sq 
ci, kt6rzy spravi'ujq dane ohr:z~dy (c. 741, 759, 1151, 1153). 

108. MIEJSCA SWIE,;TE 

Miejscem swi~tym na,zywam,y to, kotore przez poswit;eenie 
lub kon!Sek!racj.~ zostal:o oddane czd Boga 1ub na grzebanie 
clal wiernych zmariych (c. 115, 1154). 

K 0 sci 6 1 jest to do m w s z c z e g 6 1 n i e j s z Y 
sposob PosWiE;cony na sluzbe Boza 
w ktorym wszyscy wierni mogq spelniae pub1iczni~ akty lCz~; 
Boz,ej (c. 1161). Kosciol dla wszystkich wier
nyc'h i z reguly mozna w nim spelniac wszystkie czynnosci li
turgliczne. 

Osobne domy, pr,zeznaczoue do spelniania swiE;tych czyn
nosci religijnych, si~gajq czas6w apostolskich 1). Wprawdzie 
poczqtkowo nie by1:y to odr'E2bne PUJbliczne budow1e, rozniq'ce 
si~ od dom6:w prywatnych, istniruly jednak od nich oddztelnie. 
Chrzescijanie zbierali siE; w nieh na modlitwE; i d:la sprawDwa
nia tajemnk wiary. Epoka przesladowan nie pozwolila na srta
,..,-janie wielkich bUidowli, rozniqcych :si~ strukturq odmieszkaii 
zwyezaanych. Dopie:ro po ustaniu przesladow,an za Konstanty
na W. zacz~to wznosic wspaniaie budowle, a nawet swiqtyni'2 

") Dz. Ap. 1 13; 2, 4~): 10, ~J: 20, 8; Rzym. 16, :J: Ko1. 4. 
I Kor. 11, 22; 1.< FH. 2. 0 pta . t. Mi!., De sch;smat. II 17. 1\1. 1:1, 968. 
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poganskie i heretyckie zamiepJano na koscioly. KOSciQ{om na
dawano rozmaite nazwy: katedralne, kolegiaekie, paraiialne, 
klasztorne, tumy, bazyliki, martyria. Bazylikq zwie si~ kosci61, 
kt6ry rna liczne przywileje gl6wnie w zakresie duehownym; 
tytul bazyliki przyznaje tylko Stohea Apost. (c. 1180). 

N i e w 0 1 n Q bud 0 wac kasciola b e z wyr.a.z
nego pisemnegG p >0 z W <0 J. e n i a 0 r d y n a r i· u s za; 
j,est ono koniecz:ne nawet wtedy, gdy idzie .0 budow,~ koscioia 
zakonnego (c. 1162), chociaZ zakon otrzymal juz pozwolenie 
na osiedlenie si~. Kioscioly nalezy bud 0 wa ewe d lug 
p raw ide 1 s z t u k i koscielnej, z uwzgl~dnienierrl po
stanowien kanonicznych i trady1cji cl1irzescijail:skiej. W tyro tez 
celu ord:ynariusz moi'Je zasi~ac zd:ania rzecC?ioznawcow (c. 1164). 

Prz'ed udzieleniem poz:wolenia na biUdow~ nalezy zapytac 
okoliczmych rektorow, c,zy kosci61 w danej miejs'cowosc~ jest 
potTZebny i czy pOVlstanie nowego kosciola nie b~dzie polq.czo
'fl.c z uszczerbldem praw dI1a ko;sciol6w s,qsiednich. Po.zwolenli.a 
na buciowe udziela ten ordynariusz, na kitorego tery-torium kos
ciol ma b~c2'!budowany. Podziemlie kJOscio1:a OTaz po<did8.!sze nie 
r:oogq slu±yc celom ·czysto swieckim, np. nie moina w ni.ch 
urzq:dzac mieszkania (c. 1165 § 2). 

Koscibl nowozhudowany na,lezy k 0 n s e k row a club 
p 0 S w i ·~c i c i w ten spos6b USUlnqe Dd uzytku Swieckiego, 
a wylqcznie odaae na sluZb~ Boga. P.rzed posrwi~ceniem nli.e 
mozna w nim odprawiac n8.!baieii:st:w;, ani teZ s'Pemiac takich 
czynnosci liiturgicznych, kt6re 'Sq zasilmezone duchownym tzw. 
divina officia (c. 2256, 735, 758, 773, 791, 908, 919, 1109). Z kon
sekracjq kosciola nalezy zaWiSZJe polqczye kosekracj~ o:rta,yza 
g}6wnego, a j1esli ten jui jest konsekirowany, w takim razie 
jednego z .bocznych ol1tarzy, byJ.e byl on sta,ly. W wigiliE; kon
sekracji obowiq;zuje post tych w,szystkich, kt6rzy,o niq. proS'zq., 
np. proboszlcza i parafian (c. 1165). 

Uroczyscie majq b~7C konsekrow,ane koscbly katedra'lne 
i 0 ile jest to mozliwe, koscio1y kolegi8.!ckie i parafialne (c. 1165). 
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Konsekracii dok < d . J onu]e o1'd- . 
aneJ miejsicoWiosd, 0 He m " " . . y n a r 1 u S z . " b a S~'1ecem.ar blSkuPl h' < 

OWl. yl zakonn''(7 Kons k . < '. ' • e, C oClazby kos-
o.] , 'e ra'cJI mo ." . 

sIrup, a kaplan tylko na dst' z.e wazme dokonae kazdy bi-
POSwi~Cenia naiomiast !p~. aw:r~. J)r'zywilejow apostolskich. 

moze w:azme dokonac k 'd 
z reguly atoli winien poprzednio 'd 1',: ,az ,y kapl,an,. 
M' , " ' ,0 wo ac Sle do o-rd . 

.LleJsca POswl!EZcone Sq wyjete z 'tku . . ynanusza. 
legajq one w1adzy swieck'"' K~Y" poW'sl2lechn.e

g
o, nie pod-

t . Ie). 08C101 przeto sw b dn' 
am spelniac wszysikie czynnosci . '~' 0 . Ie moze 

kcjq (c, 1160), Ordynariusz 1 b t ZWUjJzane Z Jego jurysdy
cji lub benedyk .. ,u en, kto dokonal konsekra-

" C]l, spo'rzq,dza pis e m n k ' 
ma, Jeden jego egzeITljplarz przech .'. y a t poswiEZOe
diecezjalneJ' drm:ri' , , owuJ'e Sl~ w archiwum kurii 

, '"""b~ zas przy k08cleIe ( 1158) 
konsekrarcji lub bened k .. c.. Do stwierdzenia 

, y CJI wystarrczy Zie " 
ka (c. 1159), KonsekracJ" . d' zname Jednego swiad-

, 1 mozna oko " k' 
Z8nq jednak jest rzecz,!l b' ,. d

nac 
w. ~zdym dniu, wska-

• ' 't :y Je] opelmac w . d . I 
w. BWI~taumc:.zY\Srt:e (c 1166) W . , . me Zle ~ lub , . dillu konsekr .. b' 
sekrator, chociaz nawet nie rna . , . '.. ac]!' Iskup-kou-. 
nUffi, nadaje wiernym od . d !urYlsdykcJl na danym te1'yto-
· ' WlezaJqcyun ten kos . '1 
]>ednego roku (c. 1167). Bisk ,.' ' CI0, 0 d pus t 
dzien jako r 0 ,c z' u'P m02'Je ,naznaczyc naw€t luuy 

n 1 c e kOnlsekrac'i k F • 1 
ustanorwic jednq ,rocznic

A 
k" kr" J 08ClO ar; mozna tez 

1-' • 't ons:e aCJ!l W8z,"stk' h k F' P 

:1E'J dleceziji. Rocznic
A 

k ,_ , .. J" lC OSCIO!l;OW ca-
't . on:senJLRcJl katedr I' 

cezji osohno ohchod:zic. y na ezy w calej die-

· . Kazdy kosci61 musi miec sw6' t T • 

SWlt:;<:ony ku czci jakiegos F • t J Y t u 1, t .. J. rna bye po-
j't'mnicy wiar

v 
np K S~Tl~F ego, alb, 0 paml~ci jakiejs ta-

J • rzyza sw Przem' . . 
Tr6jcy Sw. Tytui t '.' leUleUla Panskiego, 

. . en naznacza sle juz pr k' . 
mlema wegielnego i' . . zy za 1adamu ka-

F" me mozna go zmienie p k, k .. 
POswIE;'ceniu koE:dola B" . . 0. onse raC]l lub 
· , ," ez zezwolema Stolky At' 
zna poswi~cac kosciolow ku . . . pos. me mo-

Kiosci6J: t . o. CZCl blogos1awlOnych (c. 1168). 
1 . raCl kons-ekra,c'e 

c y k c J~, gdy w calosci Jrub w W:iJeksz~j ~ . a}~o b. e n e-
gdy za Zigodq wladzy kosdel"' . ZE;;",Cl rume, albo n€J zostame oddany na cele 
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s-wieckie (c. 1170, 1187). Nie jest potrzebna nowa konsekrac' 
gdy sci any kosciola zostanq 1'ozsze1'zone (c. 1187). Zbesz.cze=~ 
czenie (violatio) kosciola wtedy zachodzi, gdy zostanq w nim 
dokonane ,takie czyny, ktOre!Z natury swej Sq przeciv'lne §wie-

tosci miejsca, np. gdy wprowadzono don zwierZ)~ta " 
stajni, jesli zostanie w nim dokonane zab6jstwo, umyslne ciEZZ
Ide z1'anieniez uplywem krwi, jezeli w [lim zostanie pochowa-
ny niewierny lub wykl~ty, !po wyroku nakl:adaJjqcyrn klqtw~ 
lub o1'zekajq:cym 0 niej (c. 1172, 2329). Czynnosci te mUSZq bye 
pcwne i spelnione w saIDym kosciele. Zrbeszczeszezenie koscio-
1& nie dotyczy pzylegajqcego cmentairza i na odW1'6t, i nie 
sprowadza utraty przywiw;anych do niego odpustow (Cong. 
Ind. 1862 n. 396). W kosdele zbeszczeszczonyrn nie mozna od
p1'awiac Mszy sw., ani sp1'awowae sakIiameutow, ani tez grze
bac umarlych, dopoki nie nastqpi tzw. r e k 0 n c y 1 i a c j a 
wedlug przepisow liturgicznych. Ddkonuje siLE;: jej tylko wtedy, 
gdy zniewaga jest pewna, me zas, ,gdy jest tylko wqtpliwa. 
Rekoll'cyliacji kosciola konsekrowanego dopelnia o1'dynariusz, 
skoro jedna!k z waznych powodow nie mozna- sL~ don odniesc, 
moze jej dokonac takie przdozony kOlsciola, 0 czym narstEZpnie 

rna za:wiardomi..c ordynariusza. 
W koseiele nie mvgq bye s'Peffiiarne r6wnoczesnie ezynno-

sci ikultu katolickiego i, niekaJtolickiego. 
Syn. plen. 102. Koscioly i inne miejsca czci bozej poSW1€i

cone wierni powinni usz:anorwae czeiq !reld.gijnq. 080by nieprzy
zwoide ub1'ane nie majq wstE;:pu do kosciola am na nabozen
stwo poza kosci01:em, w czasie nabozenstwa ffiiEZzczyzni nie mo-
gf! przebywac z glowq nak1'ytq z wyjqtkierp. wojskowych, pel-

nif!!cych sl:uzh~ w rynsz,tunku. 
Koscio~owi przys~U!guje P r z y w i 1 e j n i e t y k a I-

nos c i, immunitas ] p r z y t u I k ti, ius asyli, jest on 
bowiem wyj~ty spod ju1'ysdykcji wladzy swieckiej i zalezy wy
lqcznie od w:tad:zy duchownej, nilwgo nie mozna usuwac z nie
go prrzemocq hez pozwolenia ordyoori:usza a przyna.j'mniej prze-
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lozonego kosc:i.oJ:a nikt Lez" , , l rue moze tam· b ' , ' < 1179) N' , . . . yc smganv (c 1160 ~ , Ie mogq Sl~ odhywal> W kos '1 t k' u·.. ' 

nie odpowiadad" Swi<>tOSCl' ~.. Cl-e,e a' .l~ czynno'sci, ktore 

1 
r '1: '" :mI1eJISIca np taifO'1 h 'b 
ow religiJ'nych ,WiZb.r,olll'o 't .' ' o~, C oc y dla ce-

• ' • < ne JBS tez f'\Pel'n" • "" 
klCh, np, urz<> ... lzanie -'I.~ • r lame czynnoscl 8wlec-

W 
. . ~ przeu:;"tawlen teatralnvch' 

kazd 1_~.'· ,. v • . ym!\JUsC1.ele pO\swl~convtm m ' 
Vi'; 1 a C w s z y "" t k ' v 0 z n a 0 d P r a-

. '<:> Ie ,czynn r • • . 

z zachowaniem. J' ednak <nY"NU k ' . ~ro 18 
·C 1 II t u r g i e z n e. 

J:" ... vv OSClO1.0W parra£" I h' 
ZW':"i6W (e. 609, 774, 1171, 2272). . >anY" 1 prawny<:h 

ez zezwolema ordynariUlsza nL~t nie . 
be m i e j 8 caw k . . moze zastrzegac so-

, _ 0 S C1 e 1 e natom' It ' 
znac zaszczytniej'sze mi '. t '0' • las < mozna przy-

d
r. ..'. €lJSlce y~, k.tOTZY plastUJ'" '. 

nosel bq.dz sWleekie bqd r d h 't wyzsze go-
koseioia jest W 0 l'n z dI

uC 
own. e (~. 1263), W s t ~ P do 

. y a Wlszystkikh . . d' 
mozna za to .. b" ,. 1 za nych opiat nie 

po Ierac gdy Idzi uJd . 1 
1181, 1263), KaZdy ko~c' ':j: ., eo, r 'Zla w nabozenstwie (c. 
kf r '" 10 Wlmen mlec ;p T Z e I 0 ' 

tory jest jego prawnym pil'Zedstaw' , 1 Z 0 neg 0, W k IClei em (c 479 1649) 
s azanq jest rzeczq., brz " , ,. ' 

d Z won y k'oor . b Y ;p Y kazdym kosclele by}<"" 
, . e Winny, y'" < :L;Y 

Zadaniem i:ch jest zwo
h7 

. c ~osw.lJ~cone lub konsekrowane, 
, < . . .l.;Y wame wlernych na nab . , t 

pocinllesienie uroczysltosci D ' ..' ozen'S wo, orraz 
.. rd' . zwonow kOS'Clelnych ni . 

uzywac la celow czysto svvieckich z " : mozna 
alba gdy p071woli na to rd . . wYJqtklem koruecznosci, 

o ynanUlsz lub t· d ' . 
zwyczaj, U.zvwanie d' ' . ez g y lstmej'€ taki 

" zwonow zalezv wviJ;' . 
nych kosciola (c. 1169). . _. "q'czme od przelozo-
swieckich. ' np. prOibaszcza, nigdy za's ad osOb 

. 0 He jakis kosci61 grozi r u in' . . 
sob nie da s' ., _" . q. tak, ze w zaden spa-

l~ JUz naplawlc mO'2le 0'0 d . 
jak1s eel swiecki J'ed. k l' h i:> or: ynarlU'SiZ abr6de na 

, .na sz ac etnv 
Kosci6:l: posiadac winien sw6j ~ 'a . . 

na utrzymaruie w dobrym t 'b J q. t. e k przeznaczony 
. same udvnku 1 na w,,,rl tk' ~ 

czone . Z odprawianiem nabozenstwa " . . ;Y ua 1, P01q.-
717 § 2, 1183 1356 1475 1481)- " pro fabnca ecdesiae 

b 
. " 1 ' Do zarzqdu ... 1_" 

. yc powolani oobok ..' maHW:~:J!em mogq 
1 laley, ktorzy tworzq. r a-
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d ~ z a r z q. d u, consilium fabricae ecclesiae. Czlonk6w tej 

rady mianuje ordynariusz lUlb jego delegat. Przewodniczqcym 
rady jest przelozon y danego kosciola (c. 1183). Ma ona starac 
si<':i jedynie 0 zarzqd majq.tku, ho inne sprawy, jak: parzq,dek 
w naibozenstwie, ozdobienie lrosciola, ustawienie ottairz;y, ain
bony, organ6w, lawek, starranie 0 ksi~i parafialne i in..11J8 doku
menty, kt6re znajdujq. si~ w archiwull11., zakrystian, organ1sta, 
spiewacy i stui:ba kosoielna nalezq. do przdozony,ch kosciola, 
J \:,sli istniejq pod tyro wz,g,1~dem 'partykulame zwyczaj.e lub 

pl'awa, winny bye zachowane (c. 1184, 1185). 
C i ~ z a rna P raw y k 0 sc i 0 1 a kartedralnegO 

pono:szq: fundusz koscielny, bona fabricae, biskJup i kanon1cy 
w stosunku do wysokosci dochod6w i diecezjanie; kosciola zaS 

palTafialnego: fundusz kosciola, patI1on, oi, ktbrzy pobieraj1l do

ohody z tego kosciola i parafiame, kitorzy nailezq. do zlWiq;zku 
parafialnego. Starae si~ nalezy, by parafianie racz.ej dobrowol
nie, aniZeli pod przymusem skladali datki na utrzymani.e kos

ciola (c. 1186, 1469 § 1 n. 2). Je2leli w jakiejis mie'j,scowosci pra

womocny zwyczaj lub ustaV\ry utrzymanie kosciola 

inaczej unorrmow,aly, naleZY prawo to pa!rtykularne nadal za-

chowac. 

109. KAPLICE 

K a p I i c .e Sq to biuJdowle kosdelne ,przeznaezone na sl'uZ

b~ Bozq. z tym g16wnym zastrzezeniem, zez reguly me majq 
do nich wst~pu be:zwzgl~dnie wszylscy wierni dla spelniania 

aktow kuJ,tu publicznego. Kaplice !Sq przeznaczone dla pewnej 

kategorii os6b, ba,dz fizy.cznych, bqdz moralnych i tym r62m:i
q 

si~ one od koscio16w, ktore sa, przeznaezone dla -w:szystkich 

wiernych. Kaplice dzielq si~ na: 'P ubI i c z n e, jesli urZq
dzone Sf!: dla dobra jakiegos kolegium lUib nawet os6b prywat

nych, tak jednak, ze wstEW do roch jest wolny dIa wszystki
ch 
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wj ernych, przynaj:mniej w ,czasie naJbozeTi:stwa. 0 tie 81'1 one za
strzezone dla pewnych tylko zgr~madzen lub zwiqzk6w, nazy
wajq sirE; p 6 I pub 1 i C Z ill Y m i, semi-publica. Do ka

plic p6lJ:ublicznych rue majq wierni wolnego wstfZpu, lecz 
wo:nni na to otrzymae osobne pozwoLenie. Jezeli zaS mieszczq 
si~ w domach .prywatnych i !siuZq, jakiejs rodzirue, lub Sq prze
znaczone dla osoby prywatnej, nazywajq sifZ kaplicami p r y

w a t n y m i lub domowymli. (c. 1188). Kaplice kardyna16w 

i biskup6w Sq na prawach kaplic p61publicznych, bez wzgl~
du na to, czy Sq utworzone W is!talej ich sied.zibie czy rue; 
cmentaJ:'ne, zbudow,ane na Igrobacih, maj.q, charakter kap1ic prry
watnych (c. 1190). 

KapIioe publiczne maj'q prawa koscio:l6w i, 0 He powag~q, 01'

dynariusza S!q po'swi~cone lub konsekrowane, mogq, sruzyc do 
spelruania wszystkich czynnosci liturgicznych z wyjq,tkiem 

w prawie liturgicznym zastrzezonych, np. kosciolom parafial
nym (c. 1191, 916, 921). Do utworzerua oratorium p6lpublicz

nego konieczne jest pozwolenie ordynariusza, tj. b:iskupa lub 
wyzszego przelozonego zakonu. W zakladach naukowych, np. 
w gimllazjach, konw:iktach, ,takZe w sZipitaJach, wi,~zienia'ch itp. 

. moze is,truec tylko jedna kaplica. Ordynariusz moze pozwolie na 
utworzenie drugiej wtedy do;piero, gdy zachodzq, wazne powo

dy, np. fiOgq bye dwie kaplice w szpitalach, jedna dla uzdro
wiefirc6w, druga dla zrurazliwie chorYch 1192). W kaplica'ch 
p61publicznych mogq bye sprawowane wszystkie czynnosci li
tt:rgiezne, z wyjq,tkiem ty;ch, Morych prawo zabrama lub kto

re ordynaIiusz wyjql 1193). On tez pozwala na stale odpra
v.,ianie Mszy sw. w oratoriach prywatnych cmentatI'nych, w do
....... ,"'>u"'""'h zaS w pojedynczych wypadkach i z wainych po~ 

wod6w i to jednej Mszy dziennie i oile sprawdzi, :ie Sq, one na
lezycie urzqdzorte; na stale odprawianie w nich potrzebne jest 
pozwoleme Stolky Apost. 
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110. OLTARZE 

cz~sciq kazdego lrosciolJa jest o:l:: tar z 
Najprzedniejszq 1 T do odprawiania sw. 1

). 

czyli miej'Sce przeznaczone z regu J , (1197) Stalym 
1 lub p r zen 0 S n e c. . 

Oltarze sa s t a e " + 1 kon:" 
" ' mv taki oltarz, kt6rego powierz,chn1a, mensa, zos"a a . 0" 

nazywa v dstaw do kt6rej jest przy"ffiocowana, }e
sekrowana raz,em z, po q, -nl'ur-a oLtarz,owa, 

. t ' t 1 ' konsekrowana sama 1""-.1 'v 
ze1i natom:as ° 'lOiS a a T 6wczas oltarz taki nazywa si~ 
petra, oddzlelme od po~~tawJ' w bex wzgledu na to, cz:y 

, ara portatlhs, petra sacra" . 
przenosny, , " W kO'sciolach karnsekrowa-
jest zlqczona z pod'Staw~, .c~y ,me. "t t lu p:hr+a oirtarzowa 

b' ynajmmeJ Jeden 01. a\TZ S a:c.1' :CJ " 
ny,ch ma , yc prz . ., ,~1~ 1 (, 1198) Kam:ien ma bye 

b 'wylwnana z JednohteJ ~a y c. . ° 
rna yc . " zrobiony i nie iatwo p~kaJq,cy, np, 
naturalny, a me sz,tuczn~e. t °alu dhociazby byl na-

1 b . nego ml~kklego ma en , 
glpSOWY lU Z m .' 'ie na ca{q po-
tura:lny. PIY'ta oltarza stalego W1nna rozcl~a:C s", . dstawq, 

. h' Hoarza i tak ma bv!c zlqczona ze SWOJ q, pc , Wlerzc nl~ 0'1,.· ., 

bv stano'VirHa jednolitq, calase. ° .1 i k w i e 
" W kazdvm oltarzu mUSZq bye umleszcz~ne :- e "reli-

T oJ ., t a sacra w kt6rym Sl~ mleszcZq, 
swi~tych. Kamlen, pc r " '. ." b mozna na mm 

. 'men bye przyna1jmmeJ teJ wlelkosCl, Y . 
kw~e" :n

c
' hosrtip i ki eli ch , dlatego tez WlSkazanq jest rze~zq" by 

umles,-,,- "'< d go w formle pro-
zC'miast' w formie kwadratowej sporZq 'zano , 

stokqtnej. ." Msz swmusi on bye 
Aby na oltarzu mmima bylo odpraWlc ,~., snych 

K 0 n s e k r a c j i oltarzy przeno .' 
konsekrowany. . It as stalych biskup mle]
moze dokcna'c kazdy bISkup, 0 arzy z 20 1155) Oltarz staly 

( 1198 1199 294 § 2, 239 n., . 
scowy c. , ,. .' 'Ii go'rna plyta zostanie od-
t . k 0 n s e k r a ,e J~, ]es. '. . . _.:I' t 
. rae 1 h ., nawet nie zosiame UAJ~ a 

dzielona od !Swej podstawy, c OClaz 

p'. kim gdvz prze-
1) ISw Pawel llazywa oltarz Stolem , anSI k " 10' 21' Zyd 13 
. . . . 1\[ Y SW or " " , 

l' • d,o od .... ra WWIlla J.~ SIZ. • • znaezony g'loWllle F 

10' Jain 13.23; Mat. 26, 20; Mar. 14, 18. 
, 0 
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z oHarza, ani tez relikwie nie z.ostanEJ, usum~te. Plyta taka nie 
moze u<:hodziie na'Vvet za oltarz przeno,sny. rntarz staly oraz 
przenosny tracq konsekracj~: 1. jezeli w znacznej cz~sci ~ 

knie plyta oltarzowa; 2. jezeli zostanq, usuni~e relikwie; 3. je
zeli zostanie usuni~te lub p~knie nakrycie, pod kt6rym umiesz
czone s::j, relikwie. J esli menlSa zOlStanie addzielona ad podsta
wy, maze kaplan ,za pozwo,leniem o["dynariusza dokonac konse
kracji altarza, jednak wedle krotszej formnly. 

Kazdy oltarz, przynajmniej staly, podobnie jak kosciol, ma 
mlec SWO] w I a :s n y t y t u I, tj. ma bye poswi~cony czd 
jakiegos 8wiEitego lub jakiejs tajemcicy wiary. Oftarzy nie wol
no dedykowae hlogoslawionym .bez zezwolerna apostolskiega. 
Tytulu oltarza staJego nie mo:ina zmieniac. Tyrtul gl,6wnego 
oltarza powinien bye ten sam, <co i kosciola. 

Pod oharzem nie wolnochowae ciaI umadych, w przeciw
nym bowiem razie nie mozna na nim odprawiae Mszy sw. Cia
la umarlych mogq bye atoli zlozone w podziemiu kosciola 
W oddaleniu przynajmniej jednego metra od oltarza (c. 1202). 
Oltarz, w kt6rym przechowuje si~ NajiSw. Sakrarnent, winien 
bye wi~cej ozdobiony (c. 1268). 

111. CMENTARZE I POGRZEBY 

C men tar z jest to rn i e j s <: e p r z e z n a c z o
n e nag r Z e ba n i e u mar lye h. Kosciolowi przy
sluguje prawo posiadania wif:asny;chcmentarzy; obok nkh mogq 
r6wniez istniec cmentarze w iPosiadaniu wladzy swieckiej. 

Cmentarzedzielq si~ na k 0 sci e 1 n e icy w i 1 n e. 
Pierwsze zosrtajq w posiadaniu Kosciola, Sq poswi~cone i prze
znaczone na grzebanie wiernych; dDugie zas Sq, wlasnosciq in
stytucyj cywilnych, np. grnin, me Sq, poswi~cane i ,przezna
czone Sq dla 1uozi danej miejscowosci bez wzgl~du 
na wyznanie religijne. Cmentarze koscielne mogq bye wspolne 
dla kilku parafij, co zwyczajnie rna miejsce w wieooch mia-

stach, w ktorych istnieje wiele parafii. Odr~bne cmentarze 
mogq, posiadae takZe osoby moraIne i rozmaite instytucje, np. 
zakony (c. 1208); pojedynczym rodzinom wolno miec za zgod,q, 
ordynariusza osobne grohowce poza wspolnym cmentarzem. 

Cmentarze powinny bye p 0 s w i .~ con e, a jezeli nie 
jest to mozliwe, np. przy cmentarzachcywilnych, w takim 
razie nalezy poswi~cac kazdy gr6b przed zlozeniem do niego 
zwiok zn1.arlych katolik6w (c. 1206). 

PoswiE;cenia dokonuje miejscowy ordynariusz, a kaplan mo
q osobnej delegacji (c. 1156). 

Na crnentarzach parafialnych i osob moralnych mogq wier
ni tworzyc dla siebie grobowce, sepulchra maiorum. Do posta
vi/ienia takiego grobowca potrzebne jest pisemne pozwolenie 
ordynariusza albo zwierzchnika danej osoby moralnej. N a 
cmentarzu mozna naznaczye osobne miejsce na grzebanie cial 
osob duchownych a takze mozna to uczynie dla dzieci (c. 1209, 

1229 § 1). 
Wydzielie takze trzeba osobnq, cZEise, na ktorej mogq, bye 

grzebani ci, kt6rzy zeszli z tego swiata niepojectnani z Bogiem 
i kt6rym Kosci61 odm6wil pogrzebu; cz~sci tej nie nalezy pos

wi~cac (c. 1212). 
J ezeli cmentarz zostai zbeszczeszczony, nie mozna na nim 

rrzed r e k 0 n c y 1 i a IC j q, grzebae wiernych zmarlych (c. 
1207, 1173, 2329). Na cmentarzach mozna stawiac nagrobki, 
nie wolno jednak na nich umieszcza':: napis6w niezgodnych 
z duchem nauki katolickiej (c. 1211), wolno atoli je ozdabiae 
np. kwiatami, zapalac lampki (Cong. Rit. 30 Oct. 1922). Kazdy 
cmentarz powinien <bye zewsz,qid ogrodzony i nalezycie nadzo
row any (c. 1210). 

. Jezeli ciala umarlych na stale zostaly zlozone do grobu, nie 
mozna ich usunqe, chocia,ziby to byl:y cial:a tych, ktorym naleza-
10 pogrzebu odm6wie. Ordynariusz jednak moze udzielic na to 
pozwolenia. 

Ciala umarlych n ale z y g r z e b a e ani e p a-

Pramo Ran. - 28 
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1 i C 1). Gdyby ktos za zycia polecH, by cialo je:go spalono, nie 
wolno spelnic tego zlecenia" a gdyby Mos takie zyczenie umies
cil w testamencie lub kontrakcie jako warunek, nalezy go uwa
zac jako nieistniejqcy (c. 1203, 2339). Nie wolno nikogo grze
bac bezposrednio po smierci, lecz dopiero po' u!plywie pewne
go czasu,celem stwierdzenia rzeczywi:stej smierci (c. 1213). 

Przed zlozeniem ciala w grobie nalezy odprawic p 0-

g r z e b. Do istoty pogrzebu chrzescijanskiego nalezy: prze
niesienie umarlego do kosciola, 0 ile jest to mozliwe, odzpra
wienie tam obrz~d6w liturgicznych i zlozenie w miejscu p:rze
znaczonym na grzebanie zmarlych wiernych (c. 1204, 1215, 
2271). W poj~ciu egzekwij, Jakie majq byc odprawione, miesci 
sis rowniez odprawienie Mszy sw. 

Kosciolem wlasciwym do odprawiania pogrzebu jest Kos
ciol parafialny zmarlego; jesli ktos miar kilka koscioJ:;6w, dla 
tego wlasciwym kosciolem pogrzebu jest kosci61 t~j parafii, 
w kt6rej obr~bie umarl (c. 1216). 

Jezeli ktos umarl,poza granicami swojej parafii, ci3!lo na
lezy przeniesc do wlasciwego parafialnego kosciola tylko wbw
czas, gdy mozna je tam bez trudnosci pieszo sprowadzic. Ro
dzinie jednak zawsze przJ'1s1ugujeprawo sprowadzenia zwlok 
llawet do dalszego kosciola (c. 1218). Zwloki benefiejata rezy
dencjonalnego nalezy sprowadzie do kosciola danego benefi
cjum (,c. 1220). 

Nikt nie moze zrzec si~ ,pogrzebu, gdyz czlowiek prywatny 
nie moze· zmienic prawa publicznego, kt6re nakazuje pogrze-

1) VV sl'cdniowieczll potQ!piJ Koseio.l .praktykQ gotowania ciaJ 
umal'lyeh j ma nieposluil'lllyeh nalozy.l kar~y. ,E 0 n i f a c y VIn, 
Koust. Detestandae, c. 1. De .sepult. III 6 Extr. com, Sf,ol. 
za'broniJa tez nalezenia do ,stowarzys'len, ~d6re ma.j& nR celu sze
rzenie praktyki palenia cialzmal'h~ch. S. O. 19 niaja 1886. Instru
keja ISW. Offiejulll Z dnia 19 czerwea 1926 ze akeJa za 
paleniem 'ZwJok jest anh~ehl'z8iscija[}ska i ma na celu osla hienie 
powargi smiel'ci i nadzid zmarhyychwstania cia!. 
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by. Klauzuli przeto zrzekajrqcej si~ pogrz.ebu po&tawionej w tes
tamencie nie mozna wykonac. Mozna jednak zrzec si~ uroczy-

~~o~gn~Q _ 
Jezeli ktos ma grobowiec w jakims kosciele nie znaczy 

ie dany kosci6i jestdla niego kosciolem pogrzebowym prze
zen prawnie wyfbranym. Com. 4. 1. 1946. 

Pogrzeb w scislym znaczentu maze bye tylko raz odpra
wiony i to z reguly przez wrlarsciwego duszparsterza, skoro tedy 
pogrzeb raz juz zostal odprawiony w takim razie z okazji prze
niesienia z,wlok do innej miejscowGsci odprawia si~ tam obrz~
dy religijne, obrz~y t.e nie majq charakteru pogrzebu w znacze
niu kanonicznym. Ten obrzqdek pogrzebowy moze odprawic 
kazdy kaplan, np. zaproszony przez rodzin~ zmarlego a nieko
niecznie proboszcz wlasciwy. Congr. Conc. 24 stycz. 1924. 

Syn. plen. art. 109. Do orszaku pogrzehowe:go nie woino 
dopuszczac oficjalnych przedlStawideli srtowarzyszen pot~pio
nych przez kosci61, ani sztandar6w lubemblemat6w tych sto

warzyszen. 
Kazdy wierny moze sobie wybrac kosci61 pogrzebu lub 

cmentarz; a nawet moze dae komuS takie zlecenie, .by po jego 
smierci wybrano mu kosci61 pogrzebu lubcmentarz; zona 
w wyborze kosciola pogrzebowego lub cmentarza niezalezna jest 
od meza a dorosle dzieci od rodzic6w (c. 1223), dla malo1etnich 
w~bi~rajq rodzice lub opiekunowie. Jako kosci61 pogrzebu maz
Da obrac kosci61 paraiialny, zakonny, nalez.q;cy do zakonu ~ 
skiego nie zas do mniszek. Jesli ktos sobie po-
grzehu wyborem tym obj~ty jest i polozony w jego 
obrebie. Kosci61 decyduje 0 cmentarzu (c. 1231). 

Z prawa powszechnego ex jure ordinario kosciolem pogrze
bowym jest kosci61 parafialny, a z prawa specjalne:go ex jure 
peculiari moze bye inny kosci61; 0 He zajdzie wqtpliwosc co do. 
wlasciwosci kosciola. w6wczas kosci61 parafialny ma pierw
szenstwo przed innymi (c. 1216, 1219, Congo ConcH. 1927). 

Strony mogq zmienic raz uczyniony wyb6r i nie mozna stron 
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sklaniae do tego, by tego nie czynily.Jezeli ktos dokonal wy
boru pod wplywem grozbylub prosby, wybor jest niewainy 
(c. 1227). Jezeli ktos rna ki1ka grobowcow a nie oznaczyl; w kto
rym prttgnie bye pochowany, wybiera wtedy gr6b rodzina 1ub 
dziedzice (c. 1229). 

Pro b 0 s Z c z wlasciwy umadego ma 0 bow i 'l z e k 
o d p raw i e p 0 g r z e b albo osobiscie, alba przez innego 
kaplana (c. 1230). Jezeli ktosumrze na terytorium obcej pa
rafii, sk'ld ciab bez trudnosci moze bye sprowadzone do pa
rafii wlasciwej, w6wczas proboszcz wlasciwy zawiadamia tyl
kn proboszcza tego miejsca, gdzie smiere nas'tq:pila, i sam na

st~pnie cialo sprowadza do swego kosciola i tu odprawia eg
zekwie. Jezeli cialo rna bye sprowadzone do miejsca, gdzie 
zmady nie mial parafii, ani tez nie obral sobie kosciola pogrze
bU,odprawienie pogrzebu nalezy do kosciola katedralnego, je
sF zas nie ma tam katedry, w6wczas prawo pogrzebu nalezy 
do tej parafii, na kt6rej lezy' cmentarz, 0 He prawo partyku
larne lub zwyczaj inaczej nie postanawiaj'l, np. ze pogrzeb od

prawia proboszcz tej parafii, na kt6r'l si~ wst~puje, wchodz.,,!c 
de miasta. Na cmentarz ma odprowadzic umarlego ten kaplan, 
kiory odprawil egzekwie w kosdele, 0 ile nie zachodzi wazna 

przyczyna, kt6ra go zwalnia od tego obowiq:zku (c. 1231). 

Co siEi tyczy uczestnictwa innych kaplan6w w pogrzebie, 
decyduj.'lcy glos rna w tym wz!glE;dzie rodiina zmarlego 1ub 
jcgo spadkobiercy. Kaplani kosciola pogrzebowego maj'l pierw
szenstwo przed innymi kaplanami. Na pogrzebach mog'l bye 
s:ztandary narodowe S. Of. 1830 i Congo Rit. 1924. Nie mog'l bye 
du niego dopusz.czone stowarzyszenia wrogie Kosciolowi, ani 
tez ich znaki, przeciwne religdi katolickiej (c. 1233). Nie mozna 
tez umieszczac na trumnie znak6w sekty pot~pionej przez Kos
dol, do kt6rejzmady dawniej nalezal przed nawr6ceniem si~, 
musi bye atoli widocznym, ze wyrazajq one ndeprzyjazny cha
rakter danego zwi'lzku wzg,l~dem religii katolickiej. 
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Kazdy wierny rna p raw 0 do p 0 g r z e b u k 0 s
c i € 1 n € g 0, z wyjqtkiem tych, ktorym go kanony odmawia
jq (c. 1239). Prawodawca kaZ€ 0 d mow i cpo g r z e b u 
tym, ktorzy nie byli czionkami KoscioJa katolickiego, alba tez 
przez swe czyny stali si~ niegodnymi pogrzebu. Nie wolno dac 
pogrzebu chrzescijanskiego nieochrzezonym z wyj'ltkiem kate
chumen6w, kt6rzy 'bez wi~y przed chrztem zeszli z tego Swia
tao Nalezy wiEie odmowie pogrzebu ehrzescijanskiego tyrri, kt6-
rzy przed smierci'l nie okazali skruehy, jawnYJJ: apostatom od 
wiarychrzescijanskiej, znanym czlonkom sekt heretyckich albo 
schizmatykom wyklEirtym po wyroku nakiadaj'lcym tEi kar~ 

lub orzekajqeym 0 niej, samob6jeom, 0 ile swiadomie dopusci
Ii siEi tego przestEipstwa, nie zas jezeH uczynili to np. pod wply
wem pomieszania zmys16w; tym, ktorzy zostali zabici w poje
dynku, 1ub umarli z powodu ran w nim Odniesionych, tyro, 
kt6rzy polecili spalie swoje eialo po smierci, ehociazby faktycz
nie nie zostalo one spalone, jesli jednak dany czlowiek nie 
edn'll swego zlecenia (Com. Cod. 10 Nov. 1925). 

J ezeli ktos nie dar przed smierciq takl.ego polecenia, a mi
mo to z woH innyeh, np. krewnych, rna bye spalony, mozna 

zan odprawic nabozenstwo pogrzebowe. Sandi Officii 192ft 

A. A. S. 18, 282. Skoro povvlstanie w'ltpliwose, czy w jakims 
wypadku mozna odprawi'::: pogrzeb koscielny, nalezy zwr6cic 
siEi do ordynar~usza 0 radEi. Jezeli w'ltpliwose nie da siEi usu
nqe, nalezy odprawie pogrzeb, 0 i'le to nie wywola zgorszenia. 
Jezeli kom:us odm6wiono pogrzebu chrzescija{l:skiego, nie wol
no tez za niego odprawliae Mszy sW., ani tez innego nabozen
stwa zalobnego pubIicznego (c. 1241). 

Po skoilczonym pogrzebie w pis u e proboszcz 
v.' k s i ~ g~. urn a r I y c h imi~ i nazwisko zmarlego i je
go wiek, imiEi jego rodzie6w, wsp61marzonkia, ezas smiercL kto 
i jakich sakrament6w udzielil, miejsce iczas pogrzebu (c. 1238). 

Ordynariusz naznacza t a k s y p 0 ,g r z e bow € po za-



438 

siE;gniEZciu zdania kapituly katedralnej a nawet dziekan6w pa

yafialnych i probosZiCZOW miastadiecezjalnego. Skala taks na
znaczonych przez ordynarirusza obowiqzuje i zakony wyj ~te. 
Com. 16 marca 1927 r. 

C z ass w i ~ t y. 

Czasem Swi~tym (tempus sacrum) nazywamy okres wyzna
czony ku szczeg6lnej czd bozej. Bog maze bye CZczony prz.ez 
spelniame aktow reIigijnych oraz przez umartwienie ciala. Czas 

przeznaczony wylqcznie na spcln.ianie akt6w czci bozej, stano

wiq dnie 3wiqteczne (dies festi), natomia:st dnie przeznaczone 
na umartwienie ciaia Sq dniami postu (dies jejunii et abstinen
tiae). 

112. DNIE SWI1\TECZNE 

Prawo ustanawiania, przenoszenia i znoszenia s-wiqt w Kos
c;ele tak dla wszystkich wiernych jak i dla pojedynczych pro

wincyj nalezy do Stolky Apost. Biskupi majq tEZ wladzEZ tylko 
na poszczegolne wypadki (c. 1244). Nie tylko biskup ale i pro
boszcz moze dyspensowac od uroczystego obchodzenia Swiqt, 
podobnie jak i od postOw 1245 § 1). 

Dzien uroczy:Siy ciqgnie si~ od polnocy do p6lnocy. 0 i~e 
do Jakiejs uroczystosci przywiqzany jest odpust, mozna go zy
skac juz od poludnia dnia poprzedzajqcego uroczystosc (c. 923). 

Czynniki swieckie Sq w sprawie tworzenia lub znoszenia 
swiqt niekompetentne, winny jednak starac si~, by swi~ta by
iy zachowane. Mogq tez wydae odpowioonie ustawy zaopatrzo
ne sankcjq karnq przeciw tym, ktorzy sViljA:~ta zniewazajq. 

Kosciol ustanowil swiE;ta na pamiqtk~ waZniejszych wypad
k6w odkupienia, oraz ku uczczeniu ~viE;tych zaraz od pOCZq-
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tku swego istnienia. Najstarszym swi~tem jest niedziela, ob
chodzona urocz,yscie juz w czasach apostolskkh 1). 

Juz w starozytnosci obchodzono s\viE;ta ku uezczeniu taje
mnie zycia Chrystusa. N alezy tu przede wszystkim scwiEZ'to Pas
chy na p.amiqtk~ ukrzyzowania Chrystusa, jako dzien smutku 
oraz zmartwychwstania, jako dzien radosci. Dzien obehodzenia 
Wielkanocy ustalH sobor nieejski I (325). Postanowienie to 
obecnie jeszcze obowiqZUije. Nadto obchodzono swi~ta na czesc 
Matki Bozej i SwiEztych Paiiskkh zwlaszcza ~czenr:ik6w. 

W pierwotnym Kosci6'le liczba swi~t nie byla jednolita, 
gdyz oproez papieza ustanawiali je takiZe biskupi, w rozma
itye'h wiE;C prowincjach wiele byro odrE;bnych dni swiqtecznych. 
Bylo to powodem, ze liczba swiqt zbyt rosla. Poniewaz m:nogosc 
8wiqt odrywala wiernych od pracy, wywolala przeto niezado
""olenie, uzasadnione u tyeh, kt6rzy siEZ z praey utrzymywali. 

. Dlatego Urban VIII Konst. Universa (1642) przeprowadzil 
zmniejszenie swiqt, okreslil, ktore swi~ta majq bye obchodzo
ne uroczyscie w caiym Kosciele i pozibawH prawodawcow par
tykularnyeh mocy ustanawiania sWliq,t nO~'Ych. Wykaz Urbana 
VIII ulE'lgi p6zniej kilkakrotnej redukcji, jakiej dokonali pa
pieze bqdz to dla calego Kosciola, bqdz ilia pojedynczych pro
wincyj, np. Benedykt XIV; Pius VI, Pius X. P6zniejsza jednak 
zmiana konstytucji Urbana VIII zwolnHa tylko wiernych od 
obowiqzku uroczystego obchodzenia, natomiast zostaly nietkni~
te obowiqzki duszpasterzy, biskupow i proboszczow ofiarowa
nia Mszy sw. za wiernych (c. 339, 466). 

o b e c n i e 0 bow i q z u j q 'w calym Kosciele nast~
puJqce s w i ~ t a uroczyste: wszystkie niedziele, swi~ta Bo
zego Narodzenia, Obrzezania (Nowy Rok), Trzech KraH, Wiel
kanocy (jeclen dzien), Wniebowstqpienia, Zielonych Swiqt (Ze
slania Ducha Sw., jeclendzien), Bczego Ciala, Niepokalanego 

~) Apok. 1, 10; Dz. A1J. 20. 7. I g n a L, ad :Jfag. c. 9; Oonst 
Apost. II 9, VIII 32, 33. 
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Poczt;cia i Wniebowzit;cia N. P. Marii, sw. Apostol6w Piotra 
i Pawla, Wszystkich SWit;tych (c. 1247,. Com. 17 Febr. 1918 
. J'... A. S. X 170). 

S w i fi tat e 0 bow i q Z u j q w:szystkich wiernych 
pod g r z e c hem; zniesione natomiast mogq bye nadaI 
dow 0 1 n i e obchodzone hq,dz dia zachowania tradycji, 
bqdz z prywatnej poboznosci. Bisku})i tez mogq okreslic, ktore 
z dawniejszych swiqt i w jakiej fonnie mogq bye zatrzymane. 
Aby wiernym dae sposobnose do spelniania aktow religijnych, 
rnogq bye odprawiane w swifita zniesione nabozenstwa daw
nym trybem. Paiistwo tez swieckie moze zatrzymae dawniej
sze dnie uroczyste jako czas odpoczynku dla obywateli, oraz 
by dac wiernym sposobnosc do spot~gowania ducha poboz
nosci z wlasnej iniicjatywy. 

Prawo swiEiiceniadni nakazuje w s t r z y mae sit; 0 d 
rob 6 t s i u z e b nyc h i 0 d t a k i c h z a j fi C, k t o
res q n i e z god n e z uroczystym nastrojem swit:ta, np. 
sprawy sqdowe, targi pUibliczne, i bye 0 b ec n v m n a 
c a Ie j M s z y S w. Czyni zadosc temu przyka;aniu, kto 
jest na Mszy sw. w jakimkolwiek obrzqdku katolickim odpr-a
wianej w kazdym kosciele. 

113. POSTY 

Kosci61 ustanowil post, idqc w tym za przykladem Chry
stusa, 0 ktorym mowi ewangelia, ze poscH. Post rna tez bye 

cz~sciowym zadosenczynieniem za przewinienia, jakich ludzie 

dopuszczajq si~ wobec sprawiedliwosci Bozej. Od czasow apo

siolskich zachowywano post, praktyce tej poswi~cone byly 

n~e tylko pewne dnie tygodnia, lecz nawet pewne okresy roku. 

Sobor nicejski I (325) wspomina 0 poscie czterdziestodniowym 

jako 0 zwyczaju dawno istnieJqcym. Praktyka postu dawniej 

nie byla jednolita we wszystkich prowincjach koscielnych, 
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Wszfidzie jednak posty byly liczniejsze i scislej je zaichowywa_ 
no niz dzis . 

Pierwsichrzescijanie praktykowali rpost kazdego tygodnia 
we srod~ i piqtek, a od III wieku i w sobotfi. Do zmar
twychwstania przygotowywali sifi postern, kt6rego czas trwa
nia w rozmaitych prowincjach byl rozmaity, od jednego do 
o~mru tygodni. 

Obecnie dzieli prawodawca post na: naturalny i koscielny. 
P 0 s t nat u r a 1 n y polega na zurpelnym wstrzymaniu si~ 
ad potraw i napoj6w; nalezy go zachowac ad godziny 12 w no
{.y przed Komuniq sw. (c. 808, 858, 753, 247 § 3, 2321). Po s t 
k 0 sci e 1 n y jest to ograniczenie si~ w pewne dni 
v: przyjmowanym posilku bq,dz co do jakosci, bqdz co 
do ilosci. Jest on sc is 1 y, jejunium, alba n i esc i sly 
czyli niezupelny, abstinentia. Post niescisly ogranicza siEi tyl
ko do powstrzymania si~ od spozywania mifisa i rosolu mifisne
go; mozna vyit;c w te dni uzywae jaj, nabialu i omasty nawet 
z tluszczu zwierz~cego, wolno tez posilae sifi kilka razy dzien
nie do sytosci (c. 1250). Post scisly polega na posilaniu si~ raz 
c~ziennie do sytosci i to w porze obiadowej, nawet przy uzyciu 
mit;sa i na spozyciu ranG i wiecz6r ty Iko skromnego posilku. 
jednak bez mi~sa; mozna 'tez zamienie rposilek obiadowy na 
wieczorny. Obecnie nie rna postu od nabialu. Przy tym samym 
posiaku wolno spozywae mi~so i ryby (c. 1251. Com. 29. Oct. 
1919. A. A. S. XI 480). 

Post niescisly obowiqzuje we wszystkie piqtki roku; post 
Y!iescisly i scisly razem nalezy zachowae: w srod~ popielcovv'q, 
w piqtki i soboty Wielkiego Postu, w suchedni, w wigilie Zie
lonych Swiqt, Wniebowzi~cia Najsw. Panny Marii, Wszystkkh 
SWi'fitych i Bozego Narodzenia; we wlszystkie inne dni Wiel
kiego Postu obowiqzuje tylko post scisly. W niedziele i swi~ta 
uroczyste w:szelki post o,dpada, z wyjfjtkiem swiqt przypada
j<:~eych w Wielkim Poscie; wigihi postnej nie przenosi sifi na 
inny dzien. (Com. Cod. 24 Nov. 1920). Post czterdziestodniowy 
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kOJ.lczy si~ w porudnie Wielkiej Soboty. Przepisy te rue obej
mujq wypadk6w, ldedy ktos jest obowiqzany do innych po
stow czy to mOCq slubu czy tez konstytucyj zakonnych lUib in
dult6w partykularnych (c. 1262, 1253). 

Do postu niescislego Sq obowiqzani wszyscy, kt6rzy ukoii
czyli 7 lat zycia; do scisiego zas ci, ktorzy ukoiiczyli 21 lat~ 

[l nie zacz'~li j'eszcze60 roku Zycia ~c. 1254) . 

Od post6w, podobnie jak i od zachowania swiqt mogfJ: dy
spensowac nie tylko ordynamusze ale i proboszczowie i to 
wiernych swoich podwiadnych, chociaZiby przebywali nawet 
poza terytorium, a na swoim teryto'rium takze ohcych. Pro
boszczowie mogq dyspensowac tylko w pojedynczych wypad
kach, ordynariusz'e zas nawet calq diecezj~ (c. 1245). 

114. CZESC BOGA i SWIl!;TYCH 

Panu Bogu i swh;tym nalezy oddawac czesc. Najwyzsza 
i bezw2JIE;dna czesc nalezy StE; Bogu z tego tytulu, ze jest 
Stworcq wszechrzeczy. Wyrazem tej czci jest ofiara, ktorq 
wyiqcznie Bogu mozna skladae., Taka c2JeSe nalezy S~E; Trodcy 
Sw. i pojedynczym osobom BoiZym, oraz Chrystusowi, nawet 
pod postaciami sakramentalnymi, cultus latriae. Czesc, odda
wana SwiE;tym Paiiskim, odnosi siEZ posrednio rowniez do Bo
gao Czesc, oddawana NajSw. P. Marii, nazywa siE; hyp,m'duliae, 
a SwiE;tym Paiiskim duliae. Nalezy rowniez czcic relikwie 
swiE;tych i ich obrazy (c. 1255, 1270). 

Czesc tE; skI ada siE; aktami zewnE;trznymi i wewnE;trznymi. 
C z e s e z e w n E; t r z n a, przepisana przez Kosci61 i skla
dana w jego imieniu przez osoby prawnie u:stanowione i przez 
oznaczone akty, nazywa siEZ pub I i c z n q; oddiawana zas 
wlasnq powagq nazywa siE; pry w at n q (c. 1256). Czesc jest 
b e z w z g 1 E; dna luh w z g 1 EZ dna, zaleznie ad tego, 
czy bezposrednio 1ulb posrednio odnosi siE; do jakiejs osoby, np~ 
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czese ohraz6w jest bezwzgl~na, ,gdyz dotyczy tej osoby, kt6rq 
Vvizerunek przedstawia (c. 1255 § 2). 

Sprawy kultu religijnego naIezq w y { q C z n i e d 0 

\y 1: adz y k 0 sci e I n e j; jedynie Stolica Apost. moze 
ustanawiac liturgiEZ i zatwierdzac ksiE;gi liturgiczne. Nowych 
modlitw nie wolno w kosciele publicznie odmawiac bez zezwo
lenia ordynariUiSza; niie wOIIno tez przy publicznym nabozeii
stwie odmawiac litanii bez aprobaty papieza (c. 1257, 1259, 
1260, 1390). Bez zgody Stolky Apost. nie mozna do litanti do
lqczac nowych wezwaii pod rygorem utraty odpustow. Bene
dykt XV pozwolil na w{qczenie do litanii loretaiiskiej wezwa
nia Regina Regni Poloniae ora pro nobis, Kr61owo Ko,rony 
Polskiej m6dI si.E; za nami, 1'. 1920. Do zarzqdzeii ordynariusza, 
wydanych w sprawie kultu religijnego, majq stosowac si~ na
,vet dUicnowni wyjlE;ci spod jego jurysdykcji, pod tyro wzglE;
dem ordynariusz mOrZe wizytowac ich koscio~y i orato'f'ia' 
pl1bliezne (c. 1261). 

W wykonywaniu akt6w czci Boiej zaleiq duohowni wylqcz
nie od zwierzchlnikbw koscielnych, a nile od wIadzy swieckiej 

1260). 
Wskazanq jest rzeCZq, by w kosaiele mEZz'czyzm oddzieleni 

byli od kobiet. Winni oni miee glowy odkryte w czasie nabo
zeiistwa tak w kosciele jak i poza kosciolem, chyba ze zacho
dz,q szczegolne okolicznosci, np. gdy wojsko spelnia sluibEZ 
w kosciele; kobiety zas powinny bye skromnie odziane i z na
krytq giow,q, zwIaszcza, gdy przyst~pudq do Stolu Panskiego 

1262). Congo ConcH. 12 stycznia 1930. Pius XI, 11 lu
tego 1931. 

Wiernym 'n i e w 0 1 n 0 nigdy czynnie u c z est n i
e z yew na!b 0 ze n s t w i e a kat 0 1 i c kim; moze 
bye atoli tolerowana ich obecnosc czysto materrialna i bierna 
przy odprawianiu obrzE;d6w religijny,ch akatolickich z waznych 
powodow i z tytulu tylko swieckiego, civilis officii vel honoris, 
causa, 0 He to nie wywola zgorszenia (c. 1258, 2316). 



Bez zgody Stolicy Apostolskiej nie wolno urz"l:dzae zebral'i 
katolikcw z akiatolikami (mixtos conventus) dla omawiania 
spraw wiary. Katolikom nie wolno takich zebran zwolywae, 
ani w zebraniach akatolickich brae udzialu, ani tez z akatoli
kami sprawowae akt6w kuHu religijnego (actus mixti cultus) 
c. 1258, 731 § 2, 1325 § 3, S. Officium 5 Jun. 1948 A. A. S. 40, 
258. 

S pie w i m u z y k a w kosciolach winny bye tego 
rodzaju, by wiernych nastrajaly do nabozenstwa. Trese przeto 
\vinna by,: zaczerpniEita z nauki Kosciola, a wykonanie odpo
v7iadae godnosci miejsca swiEiuego, musi bye tedy z niego usu
LiEite to wszystko, co w jakikolwiek spos6b tchnie duchem swia
towym (c, 1264). Pius X Inter pastoral,is 1903 oraz Pius XI Di
vini cultus 1928 polecaj"l: w kosciele w czasie nabozenstwa 
spiew gregorianski, jako liturgiczny. Pius XI zqda by nie tyl
ko kler bral czynny udzial wspiewie w kosciele ale tak:i-;e i Iud. 

Juz P~smo sw. Starego i Nowego Zakonu m6wi 0 spiewie 
i muzyce jako 0 jednym z czynnik6w kultu religijnego (I Pa
ral. 25; II r. 29; Kol. 3, 16; Ef. 5, 19). Ojcowie Kosciola stwier
dzajq, ze r6wniez w pierwszych wiekach poslugiwano siEi spie
wem w czynnosciach liturgicznych, G16wnymi tw6rcami spie
vyu koscielnego byli sw. Ambrozy i Grzegorz W. Spiew grego
nanski w szczegalniejszy sposbb stal siEi spiewem liturg~cznym. 

Kodyfikacjicaiego ustawodawstwa muzycznego dokonuje 
Pius X Inter pastoralis, 1903, Quod nobis, 1903, NosirlO, 1904; 
Pius XI, Ad musicae, 1922, otwiera w Rzymie akademi~ muzy
kj i spiewu z prawem nadawania stopni akademickich ze spiewu 
gregorianskiego. 

Pius XII Mediator Dei 20 listopada 1947 stanowi, by w kaz
ciej diecezji zostala ustanowiona Rada dla muzyki koscielnej -
Consilium sacris m.usids tutandis - i dla spraw liturgicz
n:'ch - Consilium. ad Iiturgicum p110vehendum apostolatum. 

W kazdym kosciele katedraLnym, parafialnym i zakonnym 
rna bye p r z e c how y wan y P r zen a j s w. S a-
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k ram e n t. Ordynariusz moze pozwolic na jego przecho
wywanie w oratoriach publicznych, zlqczonych z jakims sto
warzyszeniem religijnym lub kolegium koscielnym., kt6re zo
staje pod rzqdami duchownych .swieckich lub zakonnych; dla 
innych koscio16w lub oratoriaw konieczne jest zezwolenie apo
stolskie, a ordynariusz moze pozwolie tylko na podstawie pra
wa zwyczajowego od czas6w niepamiEitnych w danej miejsco
wosci i tylko w pojedynczych wypadkach (c. 1265, Com. Cod. 

20 Mai 1923). 
Nikomu nie wolno przechowywae Eucharystii w domu, ani 

tez brae ze sobq w podr6z. EucharystiEi mozna przechowywae 
w kosciele stale tylko na jednym oltarzu, nie zas rcwnoczesnie 
na kilku oltarzach. Z reguly pozostaje Najsw. Sakr. w g16w
nym oltarzu, zwyjqtkiem koscio16w katedralnych i zakonnych, 
o ile w nich jest FZY wielkim oltarzu char. W ostatnim wypad
ku na przechowanie Eucharystii ma by,:':: przeznaczona inna ka
plica lub oltarz. TabernakuLum ma bye ustawione w srodku 
o:rtarza i stale don przymocowane, zabezpieczone przed znie
wagq. Wewnqtrz tabernalmlum moznaumiescie tylko Naj,sw. 
Sakrament, wykluczone Sq tedy wszystkie inne rzeczy, nawet 
poswi~cone. 01tarz powinien bye ozdobnie przystrojony, by 
nawet zewnEitrznym swym wyg,lqdem nastrajal ku czci' Chry

stusa i do nabozenstwa. 
W tych kosciolach lub kaplicach, W kt6rych jest Najsw. Sa

krament, ma siEi odprawiac Mlsza sw. przynajmniej raz na ty
dz·ien. Koscioly, w kt6rych jest Eucharystia, majq bye przy
najmniej przez kilka godZlin kazdego dnia otwarte ala wierny,ch, 
zwlaszcza jesli Sq kosciolami parafialnymi (c. 1266). 

Przed Najsw. Sakramentem ma siEi palie w i e c z n a 
1 amp k a, pcdsycana oliwq z oliwek lub z wosku pszczelne
go; gdzie nille ma oliwy, ordynariusz moze pozwolie na to, by 
jq zast'lpiono innym olejem, 0 ile mozno'sci roslinnym; moze 
tez pozwolic na palenie lampki elektrycznej (S. C. R. 1916 A. 
A. S. VIII 72). Na tabemakulum nie m02lna umieszczac zadnych 
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rzeczy, jak kwiat6w, figur. Staranie 0 zabezpieczenie taberna
kulurn, a g16wnie 0 klucze, nalezy do druchownych, zwiaszcza 
do proboszcza. Congr. Sacr. 26 maja 1938. 

Wychowawcy mlodziezy winni starae siEi, by u swoich wy
chowank&w wzbudzie nabozenstwo do Najsw. Sakramentu, by 
go CZEisto nawiedzali i byli na Mszy sw. nie tylko w dnie uro
czyste ale i w powszednie (c. 1273). 

W tych kosciolach, w kwrych stale jest przechowywany 
Najsw. Sakrament, mozna urzqdzac w y s taw i' e n i ~ 
pry w a t n e czyli w puszce bez zezwolenia ordvnariusza: 
wystawienie pub 1 i c z n e,czyli w monstrancji, "moze od~ 
bywae si~ we wszystkich tych kosciolach w umczystose Bozego 
Gala d w ciqgu oktawy tak w czasie Mszy Sw. jak i nieszporow, 
'W innych zas czasach na wystawienie w monstrancji koniecz
ne jest pozwolenie ordynariUJsza nawet dila kOSiiolow wyjEitych. 
We wszYlStkich kosciolach, gdzie stale przechowuje siEi Najsw. 
Sakrament, rna siEi odprawiae za zgodq ordynariUlsza w ozna
czonych dniach kaidego roku uroczyste czterdziestogodzinne 
naibozenstwo, a gdyby nie mogio sit=; odbye, to przynajrn..niej 
przez kilka godz'in w pewne dnie rna bye wystawienie publicz
ne (c. 1275, Com. Cod. 14 Julii 1922 i 23 marca 1927). 

Wierni winni oddawae czese nie tylko Bogu bezposrednio, 
1c;;C'z winni tez c z c i c S w i ~ t Y c h Panskiclh oraz ieh 
relikwie i wizerunki w obrazaeh. Czese publieznq moina od
dawae tylko Swi~tym lIuib Blogoslawionym. Chwalebnq jest 
neCZq, by pojedyncze ruecezje, narody, stowarzyszema mialy 
swoich Pat r on {] w i im oddawaly iSzczegolniejszq czesc. 
Syn. plen. art. 114. W caJym zyciu Rzeczypospolitej powinna 
si~ skuteczniej zaznaczyc czesc dla na:szych patronow niebie
skich, swi~tych i blogoslawionych, nalezy wobec tego wytrwa
Ie prowadzic dawne i nowe proeesy beatyfikaeyjne i kanoni
zacyjne. Patron6w naznacza Stolica Apostolska na prosb~ kle
ru i wiernych. 

Relikwiami w scislym znaczeniu Sq ciala sWJi~tych lub ich 
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cz~sci, a w szerszym poj~ciu Sq to wszystkie rzeczy, ktore byly 
w zwiqzku ze swi~tymi za ich zycia, np. narz~dzia m~cze:ii.stwa. 

ReI i k w i e S w Ii ~ t Y c h mozna wystawiae ku czci 
publicznej tylko w relikwiarzach. WiEikszych relikwii nie mozna 
przechowywac w do mach, ani w oratoriach prywatnych bez 
vvyraznego pozwolenia ordynariusza (c. 1282). Nie mozna nigdy 
umieszczae w jednym relikwiarzu czqstek krzyia sw. wraz z in
nymi relikwiami. Relikwii swiEitych' nie wolno sprzedawac. 
Ordynariusze, dziekani, proboszczowie i inni rzqdcy kosciolow 
majq baczyc, by relikwii nie tylko nie sprzladawano, lecz aby 
nie dostaly si~ w n~ce akatolik6w, aby ich me zbeszczeszczono, 
aby nie zagin~ly (c. 1289), i by ich nie sfalszowano. 0 ile pow
stanie wqtpliwose co do autentyeznos'Ci relikwii, nalezy od
niesc si~ do wladzy kosdelnej 0 sprawdzenie ich jakosci 
1283). 

115. PROCESJE 

Pro c e s j e Sq to u r ,0 c z y s tern 0 d 1 y, kwre 
cclprawiajq wierni pod przewodnictwem kleru w poe h 0-

(1 z i e z jednego miejsca (pOsWlEiCOnego do innego dla pod
niesienia poboznosci, dla przypomnienia dobrodziejstw' Bozych 
1 podzi,~kowania za nie, oraz dla uprosz;ema Bozej pomocy. Cha
rakter uroczysty nadajq proceSljom obrazy, chorqgwie, Swiece 
itp. niesione przez wie:rmych. 

Podwojne istniejq proeesje: z w y c z a j n e ina d
z w y c z a j n e. PierWlSze odlbywajq si~ w oznaczonych dniach 
wedlug przepis6w liturgicznych lUib stosownie do miejscowych 
stosunk6w koscielnych, drugie zas ustanawia w pewne dnie 
zwierzehnik koscielny z waznych powod6w (c. 1290, 1292). Do 
zwyczajnych nalezq np. procesje w dzien sw. Marka, w dnie 
krzyz owe , w niedziel~ palmowq. 

W uroczystosc Bozego Ciala odbywa si~ w kaZidej miejiSco
\vosci tylko jedna procesja, kt6ra ma wyjse z g16wnego koscio-
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iv. W procesji tej \vinni brae udzia1: wszyscy duchowni, tak 
swieccy jak i zakonni i bractwa (c. 718, 462, 1291). Inne. kos
doly mogq urzCjcdziC procesj~ w ciqgu oktawy Bozego Ciala. 
VV innym czasie zakony, nawet wyj~te, bez pozwolenia ordy
nariusza nie mogq urzqdza{; procesyj poza swoim kosciolem, 
lub klasztorem. 0 ile procesje takie maj.q miejsce, prowadzi je 
miejscowy proboszcz (c. 462 n. 7. Com. Cod. 10 Nov. 1925). 

Oprocz zwyklych procesyj, ktore odbywajq si~ w mysl prze
p;sow liturgicznych, ordynariusz po wysluchaniu zdania kapi
tuly moze zarzqdzic jeszcze nadzwyczajne. Proboszcz bez zgo
oy ordynariusza nie moze zaprowadzie nowych procesyj, ani 
przenosic zwyczajnych procesyj na inny dzien, ani ich tez zno
sic (c. 1294). 

Do podniesieniapoboznosci wiernych wielce przyczyniajq 
si~ pielgrzymki do miejsc wslawionyc'h laskami, np. pielgrzym
ki do Rzymu, do Jerozolimy, Cz~stochowy. Pielgrzymki majq 
charakter religijny i tym rozmiq si~ od zwyklych wycieczek. 
Urz.qdzanie pielgrzymek zbiorowych nalezy do zwierzchnikow 
koscielnych i z reguly Sq one wzbogacone odpustami. Leon XIII 
Romanorum 1896 ustanawia dla pielgrzymow do Ziemi Swi~
tE:j order, Congr. Concil. 1936. Syn. plen. art. 115. Nalezy ba
czye aby przy urzqdzaniui odbywaniu pobaznych pielgrzymek 
nie wkradly si~ naduzycia i niewlasC!iwosci oraz aby pielgrzym
ki nie zatracily charakteru religijnego. Nalezy si~ starae aby 
w kosciolach i na procesjach rozbrzmiewal spiew w j~zyku 

polskim dostosowany do przepis6w liturgicznych. 

116. SPRZ:g;TY KDSCIELNE 

SprzE)tami koscielnymi, sacra supellectilis, nazywamy te rze
czy, kt6re p 0 s red n i 0, S 1 u Z q d 0 k u 1 tuB 0 Z e
g 0, np. kielichy, szaty liturgiczne. Co si~ tyczy materii i foro. 
my rozmaitych sprz~t6w kosoielnych, nalezy zachowac prze-
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pisy Hturgiczne, np. kielich rna bye wewnqtrz pozloeony (c. 
1296). 

SprzEity koscielne, ktorych uzywa si~ w czynnosciach kul
tu publicznego, majq bye p 0 s w i ~ c 0 Ii e -Iub k 0 n s e
k rowan e, np. kielkhy, patena; nie mozna ich uzywae do 
ce16w swieckich pod grozq swd.~tokradztwa. Konsekracji do
konuje biskup lub kaplan, ktory rna pozwolenie od Stoliey Apo
stol. (c. 1147, 294 § 2, 323 § 2). 

Poswi~cenia sprz~tow, przeznaczonych docel6w kosciel
nych liturgicznych, mogq dokdnac: wszyscy biskupi i kardy
nalowie, ordynariusze, kt6rzy nie majq swi~een biskupich, ilia 
koscio16w i kaplic swego terytorium; proboszczowie dla ko,scio
low i kaplic, polozonych na terytorium swojej parafii; 
rektorowie kosciol6w dla swoich koscio16w; przelozeni zako
now i kaplani danego zakollu przez nich delegowani dla wlas
nych kaplic i kosciolow, oraz dla kaplic i koscio16w zakonnic 
pod ich wladzq zostajqcY'ch (c. 1304). Sprz~ty poswi~cone tr a
c 11 ben e d y k c j Ei, gdy Sq tak uszkodzone lub zmienio
ne, ze stracHy pierwotnq form~, np. gdy kie1ich zostanie odj~
ty od lSwojej podstawy, alJbo ornat zostanie poci~ty na kilka 
kawalk6w. Kielich i patena nie traCq konsekracji PTZ€Z utratt=; 
pozlocenia ani przez to, zeponownie zostaly pozlocone (c. 1305). 

Sprz~ty liturgiczne nalezy p l' Z e c how y wac w miej
seu odpowiednim i zabezpieczonym i utrzymywac dokladny 
ich spis. Do celow swieckich nie wolno ich uzywac. 

Sprz~ty poswL~cone kazdego benefiejata przypadajq po jego 
smierci temu kosoiolowi, przy kt6rym pTacowal:, z wyjqtkiem 
tych, kt6re nie by1y nabyte za pieni~ze danego kosciola. Kaz
dy przelozony kosciola winien starac si~ 0 to, by na wypadek 
jego smierci sprz~ty koscielne nie byly roztrwonione, ma je 
plzeto zabezpieczye testamentem lub :iJnnym aktern, kt6ry r6w
niez wladza swiecka uznaje za wazny. 

PraIDO Ran. - 29 
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117. SLUE 

S 1 u b j est too b i e t n i c a, u c z y n ion a 

Bog u s w i ado m i e i d 0 b row 0 1 n i e, m 0 c q 

k t 6 r e j z 0 bow i q z u j.e s i ~ k t 0 s d 0 s p e i

T, i e n i a c z y n u d 0 b reg 0 i m 0 z 1 i w ego, 
nieprzeszkadzajqcego w dqzeniu do 
w y z s z e j d 0 s k 0 n a 1: 0 sci. Slurb nie jest zwyklym 

zb.miarem wypelrrienia jakiegos czynu, Iecz przyj~ciem na sie
bie zob~wiqzan pod g r z ·ec he m. Przez slub zamierza 
cziowiek oddae Bogu czesc nadzwyczajnq, wykonanie przeto 
slubu jest aktem religijnym. Do jego waznosci potrzebna jest 
znajomoSc znaczenia tej obietnicy i obowiqzk6w z niej wyply

wajqcych; slubuj qcy musi tedy miec uzywanie rozumu i dzia

J:ae swobodnie. Niewazny jest slub zlozony pod wplywem ci~z

kiej i niesprawiedliwej bojazni (c. 1307). 

Slub jest pub 1 i c z n y, jesli w imieruu Kosciola przy
Jqi go uprawniony przelozony. Slub publiezny jest zlqczony 
z wyZiszymi swi~ceniami i z profesj.q zakonnq. Uwolnienie od 

slub6w publicznych jest zastrzezone Stolicy Apostol. W prze

ciwnym razde jest pry w a t n y; u roc z y sty i P o
J ·e d y n c z y, stosow!llie do tego, czy Kosci61 uznaje go za 
taki i lqczy z nim pewne skutki, np. niewazne jest malzenstwo 
zawarte przez tego, kto zlozyl siuby uroczyste (c. 1058, 1072. 

2388, 575, 579); z as t r z e z ° ny, gdy Stolica Apost. moze 
udzielic od jego dopelnienia dyspensy, i n i e z a s t r z e
z 0 n y, gdy moze to uczynic takze nizszy przelozony; 0 S 0-

b i sty, 0 ile ktossiubuje czynnosc :swojq np. pieilgrzymkE2, 

r z e c z 0 w y, 0 ile przyrzeka rzecz j akqs. 

Do spelnienia obietnicy, wyplywajqcej ze slubu, jest obo
'wiqzany sam slubujqcy, nikt bowiem swoim slubem nie maze 
innego zwiq:zac (c. 1310). SJuby prywatne z a s t r z e zan e 
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S t 0 1 icy A pO's t. Sq: smb doskonalej i dozgonnej czys
tosci oraz wstqpienia do zakonu 0 slubach uroczystych. Siuby 
tc jednak mUSZq bye zlozone bezwzgl~dnie, nie zas warunko
wo, i po ukoirczeniu osiemnastu lat zycia (c. 1309). Chociaz nikt 
nie jest obowiqzany do skladania slub6w, skoro jednak je ktos 

zlozyl, jest obowiqzany je spelndc. 

abo w i q z e k wyplywajqcy ze s 1 u b u u s t a j e: 

po uplywie czasu naznaczonego do jego wykonania, 0 ile ter"': 
min byl bezwzgl~dnie okreslony; przez istotnq zmian~ przed
miotu obiecanego, ~p. jezeli ktas, b~qc bogatym, zabowiqzal 

si~ slubem do wybudowania kosciola, a z powodru wojny stra
cii caly majqtek i stal si~ ubogim, nie jest abowiqzany do slu

bu; jesli warunek, od ktorego siub zalezy, nie zostall zniszczony; 

przez uniewaznienie, dyspens~ i zamian~ (c. 1311). Przelozony 
moze uniewaznic siuby podwladnego, ktory oden zupelnie za
lezy w swym dzialaniu i uniewaznien'ie to nie odzywa, chodaz 

dana asoba wyjdzie spad opieki tego 'przelozonego, irritatio di

Tecta. Takq wladz~ rna przelozony zakonu wzgl~dem swoich 

podwladnych i oje:iec wzgl~dem dzieci ma101etnich, slub bowiem 

tych podwladnych miesci w sobie ten domyslny warunek, 0 He 
przelozony zgodzri. si~. Jezeli natomiast przedmiot slubu podlega 

czyjejs wladzy, w takim razie moze spelnienie slubu zawie

sic, 0 hle siub narusza jego prawa, np. mqz moze zawiesic siuby 

zcny, 0' De naruszajq jego prawa malzenskie, pan sIruby sluzq:ce
go, §u§pensio (c. 1312). ad slub6w niezastrzezonych moze dyspen

sowac ordynariusz w swojej diecezji n!ie tylko podwladnych ale 

i podroznych, 0 He dyspensa ta nie narusza praw nabytych 

przez inne osoby. Jesli slub nie jest zastrzezony, sam slubujq

cy moze zamieni6 przedmiot slubu na lepszy lub inny r6wny 
(c. 1314). Jezeli przedmiat jest gorszy od §hubowanego, wow

czas na zamian<:; pozwala ten Z'WierZlchnik, kt6ryma wladz~ 

dys!pensowania. 
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118. PRZYSlEiGA: 

Przysi~ga jest to wezwanie Boga na 
s w i ad e c two p raw d y. RrzY'sli~a jest pot w i e r
d z a j q c a, gdy niq ktos popiera prawd~, albo p r z y
r z e k a j q c a, gdy stwierdza obietnic~. Poniewaz przyffi~ga 
zawiera wyznanie wiary w przymioty Boze: sprawiedliwosc, 
wszechwiedz~, przeio jest onaaktem religijnym. Na tej zasa~ 
dzie przysi~ga jest niewazna i tym samym me obowiqzuje, ile
kroc jej przedmiot jest przeciwny czci Bozej . .Alby przysi~ga 
byia doziwolona, musi miec trzy war u n k i: odpowiadac 
tprawdzie, pochodzic z rozwagi, kierowac si~ ku sprawiedili
woSci (c. 1316). P raw d a ma byc podmiotowa, przysi~ga
jqcy przeto winien mowdl: z przekonania, a jesli obiecuje, musi 
miec szczery zamiar wypeiuienia obietnicy. Nalezy przys:'~ac 
lZ r a z wag q, to znaczy wtedy, gdy zachodzq wazne po
'Wody, albo gdy wiadza tega z~da. Gdy kanony kosdelne wyma
gajq przysri,~i, w6wczas nie wolno jej odm6wic, ani tez shla
dac przez pelnomocnika. 

PrzysiEi'ga jest s p raw i e d 1 i w a, gdy cel jest godzi
·wy. Nie obowiqzuje przeto przysi~ga, gdy przedmiot jest za
broniony, np. do pope:tnienia kradziezy, rbwn:ez nie obowiqZiUje 
w stowarzyszeniach 0 celach zgubnych (c. 1318, 684, 2335). 

Nalezy s p e 1: n i cob i e t n i c ~ stwierdzonq przy
s:~gq, chyba ze to byloby powodem do grzechu. Przysi~ga jest 
waZna, chacby byla wymuszona gwaltem lub bojazniq, atoll 
przeiozony maze od nriej uwolnLc (c. 1317). 

Z ° bow i .q zan ia' wynikle z 'przysi~gi u s t a j q: gdy 
je daruje ten, na czyjq korzysc zostaly zlozone; gdy przedmiot 
przysi~gi ulegnie istotnym zmianom, aibo gdy Z ipowodu zm:e
nionych stosunkow stacie si~ szkodliwym lub oboj~tnym, alba 
gdy warunek, od ktorego wypelnienie przysi~gi zawislo, nie 
zostante spelniony. Przysi~g~ mazna uniewaznic i od niej dys
pensowac w Igranicach naznaczonych dla slub6w. 
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Przysi~g~ nalezy s c is 1 e t I u mac z y c wed!lug 
.og6lnych prawirlel prawnych i intencji przyst~gajqcego, a· je
sJi on w zlym zamiarze dziala, nallezy wziq;c pod rozwag~ inten
cj~ tego, na czyj~ korzysc j.q zlozono. 

119. KAZNODZIEJSTWO I KATECHIZACJA 

Glownym srodkiem do szerzenia ewangelii jest u s t n e 
p r z e pow i a dan i e, stosowl1ie do slow Chrystusa: Idllc, 
nauczajde wszystkie narody (Mat. 28, 19). Poniewaz przepo.., 
wiadanie eWaJJJgelii jest urzeczywistnieniem slow przytoczo
r.ych, tj. dalszym prowadzeniem nauczycielstwa Chrystusowe
go, przeto tylko ten moze sprawowac urz~d kaznodziiejski, kto 
jest don upowazniony przez pemomocnktwo Chrystusowe lub 
koscielne. Uczestnikami tego poslannictwa 8q ci zwierzchnicy, 
ktorzy maj~ jurysdykcj~, a mianowicie: papiez w calym. Kos
d.ele, biskupi w di'ecezjach. Inl1i glosiciele musz~ miec osoibne 
upowaZnienie od zwierzchnika koscieln,ego (c. 1328) 1). 

To upowaznien,ie moze bye dane w drwojaJd sposob: 1. moc~ 
osobnego zlecenia'ibl:j,dz og61nego, bl:l!dz na pos:zczego:lne wy
padki, Uistnie lub pisema:U'e; 2. przez nadalJiieurz~du, z kt6rym 
zlqczony j.est oibowiqzek kaznodZJiejski np. proboszcza (c. 1344), 

1:anonika teologa (c. 400). 

Misji do gloszenia slowa Bozego 
vdziela w dd.ecezjd. ordynariusz tak dJuchownym swieckim jak 
i zakonnym, jeSli ci ostatni majq m6wie dla osob swieckich. 
W zakonach klieryckich wyjl~tych daje mJisj~ przelozony danego 
zakonu (c. 1337). 

1) Szczcg610we normy dla kaz,uodziej6w podaje: Sobol' tryden
cki SS. V c. 2. de ref.; SS. XXIV c. 4 de ref. P ius IX, Qui 
-pluribm~, 1846.P ius X, Sacrorum antistitum, 1910, w ktorej 
umiesz,czona jest instrukcja Leona XIII r. 1894. Ben e d y k t 
XV, Humani generis, 1917; oraz normy Congo Consist. 1917. 
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Kaznodzieje zakonni w,inni mIeC oprocz m1:SJl Jeszcze PO
zwolenie od swoich bezposrednich przel:ozonych (c. 1339). 01'
dynariusz moze udzielic misji do gloszenia sJ:owa Bozego tyl
ko temu duchownemu, kt6ry.ma wymagane kwaHfikacje nau
kowe i moraIne, w tym tez celu moze kandydata poddae egza
minowi. Z waznych powod6w moze ordynariusz odeb1'ae danq 
misj~ (c. 1340). Kaznodzd.eje z obcych diecezyj mUSZq miee po
zwolenie ad ordynariusza tej miejscowosci, w kt6rej majq, glo
sic kazania. 0 to ~ozwolenie winien prosie przelozony kosci~
la, w kt6rym majq bye gloszone nauki, tj. proboszcz, rektor, 
pierwszy dygnitarz w kosciolach kapitulnych za zgodq kapitu
ly (c. 1341). 

W::l:adz,~ gloszenia kazaii mo.ze ordynariusz dae t y 1 k 0 

k a pIa nom i diakonom, innym natomiast duchownym, np. 
subdiakonom, akolitom, moze dae pozwolenie w poszczeg61nych 
wypadkach i z waznych powod6w. Laicy nie mogq glosic kazaii 
Vi kosciele, chociailby nawet nalezeli do zakonu. 

o l' d y n a l' ius z ma prawo glosie s::l:owo Baze w kaz
dym kosciele, nawet wyJE;tym na terytorium swojej diecezjii. 
Przepri.'suje on tez normy dla katechetow ,i kaznodziej6w, oraz 
szerzy znajomosc zasad wiary za pomocq listow pasterskich 

1343, 1326, 1345, 1349). Obowiqzek gloszenia kazaii majq 
rowniez proiboszczowie (c. 1344). 

Na,lezy glosic kazania w niedl')iele i swiE;ta u1'oczyste. WSki:l
zanq jest rzeCZq, by w swi~ta w czasie Mszy sw., kaplan miar 
do wiernych krctkq naukE;. W kazaniach nalezy przec1stawiae 
prawdy wiary i abyczajo:w, nie walno zas mowie 0 sprawach 
politycznych; mowy pogrzebowe mozna wyg]:asz.ae tylko za wy
raznym poz:woleniem ordynaniusza (c. 1347, 2317). 

Przepowiadanie maze bye sklierowane do tych, kt6rzy je
szcze nie wierzq, np. do pogal1j, atbo do tych, kt6rzy Sq juz 
edonkami Kosciola. Tak wd.'€;c nauczycielstwo jest m i s y j
n y m wscis'lym znaczeniu, jesli dotyczy niewiernych; jeSli 
skierowane jest dQ dzieci lub do prostaczk6w, nazywa s:i~ k a;-
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t e chi z a c j q; 0 He zas rna na celu glEibsze uswiadomienie 
wiernych w zasadach chrzesoija.ftskich, oraz skl:onienie ich do 
zycia wedlug tych zasad, w6wczas ma charak~er z w y c z a j

neg 0 k a Z nod z i e j s twa. 

Kat e chi z a c j a jest to trescilWY wykladzasad reli
g:jnych zazwyczaj w formie pytaii i odpowiedzi. Ma ana wpro
"vadzie czlowieka ochrzczonego, zwlaszcza dzieci i prostaczk6w, 
w swiat nadprzyrodzony wd.ary i nauczy':: reh obowiqzk6w 
chrzescijanskich. TresciE); katechizacji Sq g16wne zasady wia
ry i srodki zbawienia, podane w spos6b prosty. Nalezy ona do 
najwazniejszych obowiqzk6w duszpasterza (c. 415, c467, 483, 509, 

1329, 2182, 2382, 2271). Kazdy proboszcz jest obowiqzany przy
gotowae dziatw~ do przyjE;cia sakrament6:w; starsi winni siE; 
sami starae 0 pogl!E;bienie znajomosci nauki chrzescijaiiskiej. 
Dla ulatwienia ,im 'tego nalezy w niedziele i swiE;ta uroczyste, 
w godzinach oznaczonYich odbywae katechizacje dla os6b star
szych (c. 1332, 1344). Do pomocy w katechizacji moze proboszcz 
zaprosie wszystkich duchownych, mieszkajqcych w obrE;bie je
go parafii, zwlaszcza kaplan6w, nalezqcych do zakonu (c. 1334, 

608); nawet laicy majq mu bye pomocni w tym dziele. Aby 
laikom uiatwie wsipo1udzial w katechizacji, nalezy za10zye Sto~ 
warzyszenie nauki chirzescijaiiskiiej, sodalitium doctrina,e chris
tianae, lUlb inne podobne z,lozone z os6b swiechch (c. 1333). 

Wierni winni brae udzrial w ,gloszonych naukach (c. 1349), 1'0-

dzice zas i wszyscy wychowawcy maj.q starac siE; 0 to, by dz!ie

clom i pUlpilom ulatwie korzystanie z kate,chizacji (c. 1335). 

Dla nadania jednolitego kierunku dzielu katechizacji Pius 

XI, Orbem catholicum, 1923, stwarza przy kongregacji Soboru 

Gsobnq komisj~, ktorej powierza sprawE; katechizacji w calym 
Kosciele. Poleca tez zj'azdy katechetyczne diecezjalne, naro

dowe i nadaje odpusty tyro, ktorzy UCZq katechizmu. 
Dla nadania jednoEtego kierunku w nauczaniu katechizmu 
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w diecezji ordynariusz ma ustanowie komisj~ diecezjalnq, Offi
cium cathechisticum dioecesanum. Aby zainteresowae ogol 
wi€rnych potrzebq katechizacji, ma bye ustanowiony w kaz
dej parafii dzien katechetyczny (dies Cathechistica), jako swi~to 
nauki chrzescijaiiskiej (festum doctrinae christianae). Pius XI 
Litteris 1930, Con~. Conc. 12 stycznia 1935. 

Celem gruntowniejszego pouczenia wiernych 0 prawdach 
wiary oraz dla skuteczniejszego sklonienia kh do poprawy zy

cia, nalezy urzqdzic w kazdej parafii m i s j e przynajmmeJ 
co dziesi~e lat. Misja traka jest to szereg nauk i ewiczen du
chowych, jakie si~ odbywajq bez przerwy w ciqgu pewnego 

okresu czasu, w ktorym wierni przyst~pujq do sakramentOw. 

Od takiph misyj nalezy odroznl}c m~sje Wie wlasciwym znacze
niu, skierowane do tych, ktorzy nie nalezq do Kosciola katoli
ckiego lub oden odpadli. Rzeczq ordynariusz.a i proboszcza j'2St 

staranie 0 tychakatolik6w, ktorzy mieszkajq na ich terytorium, 

by weszli do Kosciola. W prowincjach, gdzie jeszcze nie jest 
uBtalona organizacja ko·sc~elna, dzielo misyjne zastrzezone jest 

Stolicy Apost. (c. 252, 1350). Nikogo nie wolno zmuszae do przy
j~cia wiary katolkkiej (c. 1351). 

Papiez Grzegorz XV, konst. Inscrutabili, 1622, ustanowil 
080bnq kQllgregacj~ hw. De propaganda fide, ktorej powierzyl 
spraw~ ikrzewienia wiary glownie u narodow poganskich. Be
nedykt XV, Maximum mud, 1919, zapoczqtkowal nowq orga
nizacj~ dziela m1syjnego. Pius XI; Rom,anorum Pontificum, 
1922, dopelnia t~ organizacj~, Pius XI Rerum Ecdesiae, 1926, 
stanowi, by w kazdej diecezji zostal utworzony zwiqzek kleru 
dla misji, Consociatio cIeri misionalis, Opus a fidei p!t'Opagatio
n~, poleca tez zwiqzek swi~tego Pdotra Apostola dla ksztalice
nia kleru tubykzego,. Opus a sando Petro Apostolo. W osob
nych aktach: Cum mod.eratores, 1924, Pontificium opus, 1924, 
nadaje papiez w:szystkim cz~onkom tych zwiqzkow bardzo lkz
ne przywileje. 
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120. SEMINARIA DUCHOWNE 

Seminaria d1..1lchowne Sq to zakiady, W Morych przygotowujq 
5i~ mlodziency do stanu kaplanskiego. Sq onedwojakiego ty
pu: w jedny,ch klerycy pohierajq nauki teologiczne i otrzymu
jq rownoczesnie stosowne wYlCihowanie, w innych glownie si~ 
wychowujq, a teologii zas UCZq si~ na uniwersytecie. Tak wi~c 
jedne semmaria S1:1: zakladami naukowy:mli i wychowawczymi, 
d.rugie glown~e wYichowawczymi. Te ostatnie znajdujq si~ zwy
czajnie w miastach uniwersyteckich. Seminaria dzielq si~ na: 
<l i e c e z j a I n i€, pro win c. jon a 1 n e ina c j o
n a I n e' stosowmie do tego, czy Sq przeznaczone dla jedU€j 
dlecezji lub proW1incj:i., czy tez dla wierny.ch jakJiej's narodowo
sci lub paitstwa; p!a pie ski e i b i s k !U pie, pierw
sze hezposrednio zalezq od Stolicy Apost., drugie od biskupa 
d:iecezji; mal e, w ktorych alumni pobierajq nauki w za
kresie szk61 sredni!ch i wile il k i e, w ktOrych ksztalcq si~ 
w teologii. Wskazanq jest rzeCZq, by klerycy luJb kaplani od
bywali studia takze na uniwer:sytetach i zyskiwaH stopnie aka
<!emickie. Doty,czy to zwlaszcza tych, ktorzy majq pracowac 
,,\' seminarium duchownym albo W szkole (c. 1366, 1380), 

ad poczqtku chrzescijanstwa Koscior zastrzegal sobie wy
<!howanie i wyksztalcenie klerykow i zaV\~sze dbal 0 to, by 
ktorzy w jego imieniu majq dzialac, mieli wyzsze wyksztalice
nie. Juz sw. Pawel zwraca uwag~ ISwoich uczni6w, ze ducho
wny ma bye ku nauczanLu ~datny, izby m6g1 napominae prz.ez 
zdrowq nauk~ i ty.ch, ktorzy si~ lSprzeciwiajq, przekonac (1 Tym. 

3, 1; Tyt. 1, 9). 
Dawne ustawy koscielne polecajq zwierzchnikom kosciel-

nym, by czuwali il1ad trybem zycia ty,ch, ktorzy mieli si~ pos

wd<~dc na s1:uzb~· Bozq.. 
Po soborze trydel1Jcikim papieze i biskupi wprowadzajq w zy

de jego postanowieil1ia ;i w rozma~tych :Krajach zakbdajq semi
naria kleryckie. Papiez Benedykt XIII, konst. Creditae nobis, 
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1725, ustanowil osobnq kon,grega,cj~ dla organizacji semina
riow. 

W Polsce pr:noo soborem trydenckim kandydaci kleru po
c3qtkowe nauki pobierali w szkolach parafi3!lnych, potem uzu
pelniali je przy katedrach. Dlatego sy,nody polecajq, by przy 
kosciolach parafialnych zakiadano szkoly, oraz nakazuj"!, by 
raznaczono kierownikow uczonych i znajqcych j~zyk polski: 
plebani ... non ponant theutonicam gentem ad regendum ipsas, 
nisi fuerint polonic:ae linguae informati, m6wi synod 1:~czycki 
w roku 1237 r. Synody przepisuj'q ten zakres materialu nauko
wego, jaki byl wymagany do swi~cen. Po soborze trydenckim 
zakladano semdnaria klery,ckJie, ktorych w dawnej Polsce by;.. 
10 31 1

). 

Dodatnio wp1:yn~lo na podniesienie studiow kleru zaloze
nie akademii krakow[skiej (1400) z wydzialem teologkznym 
a pozniej uniwersytetow: Lubraitskiego w Poznaniu (1519) 
i w Wilnie (1579), ktOre rowniez mialy katedry teologiczne. 
lJniwersytety te, a zwlasz:cza akademia krakowska podniosly 
stopien wyksztalcenia naukowego duchowienstwa, wielu tez 
klerykow garn~lo si~ na nie. Synod piotrkowski r. 1621 nazy
wa akademi~ krakowskq ozdobq Kosciola polskiego: quae Eccle
siae Dei et istius regni antiquum est seminarium et ornamen
tum. Synody poleeajq biskurpom, by wysylali hlerykow na stu
cia do akademii. W XVI w. staraniem sw. Filipa Nereusza pow
staio w Rzymie kolegium polskie. 

Celem utwierdzenia mlodziencow w powolaniu kapl:anskim 
prawodawca kaze kaplanom a w s?ezegolnosei proboszczom 
otoezye swojq opiekq juz od wczesnej mlodosci tyeh, wktorych 
spostrzegajq pewne oznaki powolania ducho,wnego, i umiesz
czae ich w odpowiednich zakladcwh wycnowawezych. Dla nie-

1) SYll. krakowski, 1459, c. 13. SYllody prow. piotrk. r. 1510, 
c. 6; 1511, c. 6; 1527, c. 4; 1530, c. 2; 1532, c. 6; 1542, c. 3; 1561; 10-
wic,ki 1556, c. 4. U I a II () W s 'k i99, 113, 348, 352, 385, 389, 463. 

459' 

sienia pomocy kaplanoro w tyro dziele poleca Pius XI, Officio-
runl'um 1922 zakladae osobne zwiqzki tzw. opus voc:atio-rum 0 ,., 

num, ktore majq na celu piel~gnowanle powola~ kaplanskich. 
Do przyj~cia do seminarium alumna, ktory byl w zakonie, po
trzebna jest dy;spensa Stolky Apost. Congr. S2m. 1941. 

Biskupi Sq obowi1:j'zani co trzy lata skladae sprawozdanie 
Stolicy Aipost. 0 stanie seminar16w _ (Cong. Sem. et Stud. 2 
Febr. 1924. A. A. S. 17, 547). 

Poniewaz do stanu duchownego potrzebne jest osobne po
wolanie, przeto alumn ma si,~ w seminarialnym odosobnieniu 
doswiadczac, czy faktycznie jest rpowolany do kaplanstwa. Prze
lczeni winni baczye, czy i 0 He posiada przymioty prawnie wy
ma,gane, zwlaszeza czy postEilpuje w cnotaeh. Alumni ~~jq 
mieszkae w seminarium przynajmniej ,przez caly czas StudlOW 
teologicznych, od czego moze ordynariusz z waznych powo
c6w dyspensowac (c. 972). 

Erekeja, ur'z'qdizenie seminari6:w i oznaczenie z.ak~esu ~auki. 
i metody nalezy wylqcznie do Kosciola. W kazde] dlecezJ~ po

winno bye seminarium, a gdyby to bylo niemozliw~, ob?w:~za
ny jest biskup posia,5 kleryk6w do semina,rium w mne~ di~ce
zji. W razie potrzeby moze bye utworzone jedno Siemmarmffi 

mi~dzydiecezjalne, wsp61ne dla kilku dieeezyj (~. 1352,. 1354),' 
Seminarium diecezdalne zalezy od biskupa, on tez wyda]e d~an 
statuty, seminaria zas mi~dzydiecezjalne tworzy i w przeplsy 

zaopatrude Stohea Apost. (c. 1354, 1357). . 
Kazde seminarium ma swego rektora, ekonoma, oJea du

chownego, spowiedn:ikorw i ewentualnie takZe profeso~ow. (c. 
1358). Rektor jest rownoczesnie rektorem kosciola semmarl~l
nego (c. 358, 480). Obok przelozonych powinny bye ustanowlO

ne dwie komisje, jedna dla sipraw wychowania, druga ~la za

rzqpu majqtku. Kazda z, nieh sklada siEz z dw~ch ka~la~ow; .ko
misarzami nie mogq bye przelozeni seminanum am wlkarmsz 
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generalny. Spelniajq, ani poruczone sobie czynnosci rprzez szese 
l&t, poczem mogq, bye ponownLe mianowani. Biskup jest oho
wiqzany w wazniejszych sprawach 1Za:si~gae zdania komi:sji, np. 
pr'zy mianowaniu prze1:ozonyd'l lub profesor6w seminarium., 
usuwaniu kleryk6w, nak1:adaniu damny. Stolica Apost. w poj€

.aynczych seminariach moile uwolnic od ustanawiania takiej 
komisji (Benedykt XV, Antiquius, 1921; c. 1359, 13(6). 

Seminarirun jest wyJ~te spod jurySldykcji proboszcza da
nego terytorium, poniewaZ prawa proboszczowskte wzgl~em 
n:ieszkajifcych w seminarium przysluguj,q rektorowi (c. 1368). 

J ezeli seminarium nie rna innych srodk6w utrzym:ania, np. 
oEobnych fundacyj, w taklim razLe ordynarJusz moze zarzq:dzic 
na ten cel sk1:adki w calej dliecezji, moze tez nakazac placenie 

osohnego podatku i okresli6 termin, wysokosc i spos6b 71biera
nla skladek. Gdyby te srodki nie wystarezyly, moze biskup 
polqczyc ze s!eminarium ibeneficja poj!edyncze. J ezeLi ordyna
riusz zarzq,dzi podatek, Sq don obo,""Tiiqzane wszystkie beneficja 
i zaklady koscielne w die,cezji, seminaristicum, dobra stolowe 
bilSkupa, wszystkie ibeneficja, domy zakonne, naw€t wyj~te, 
irustytucjie koscielne i stowarzyszenia kanoniczne erygowane. 
(c. 1355, 1356, 1362). 

Do seminarium moma pnzYijmowac tyIko takich mlodzien
c6w, co do kt6rych ~iesrt uzasadniona nadiieja, iz postqpi~ 

w cnotach i naukach, a w :p;rzyszlosci 'w srtanie duchow:uym 
z korzysciq, b~dE!: pracowac (c. 973, 1363). Czas studli.6w ma 
trwac przynajrnniej: 2 lata filozofii i 4 lata teo1ogii (c. 1365). 

Profesor pi:sma sw. winil€n odbyc suudia w instytucie biIblij
nym w Rzymie, niekoniecznie jednak, by tam ij.zyskal stopien 

doktora, Pius XI, Bibliorum 1924. Nalezy wykladac pedagogi

k~, dydaktyk~ i katechetyk~. Com. Sem. 1944. 
Profesorem w seminarium moze zostac kaplan, kt6ry posiada 

przynajmniej licenojat z tego przedm1otu, kt6ry rna wykladac. 
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S 1945. PielEignowac tez nalezy studium nauki. S:' 
Congo em. .. k 1 . F ski (PiU'S XI, OfflClO-
Tomasza, teologi~ pasterskq, 1 J~zy aom . .. "' . 

"1. . ·narri6w malych ouok relLgn, :Lacmy 
rum 1922) . .LUumlll senu . ' h ·ak· 
'. . .' 1'" ksztalcic w tych nauK3C" ] . le 

i j~zyka oTczystego wmnL S", set 
W dane]· prow-incj:1 lub wymagane przez u awy 

sa, potrzebne 
pai:t:stwowe . 

121. SZKOLY 

Kosci61 spelnia na z,iemi nie tylko misj~ reli~jnq, .t~. jed.na-
. .' '. 1 takZe wychowawczfl, l cywihzacYJnq, 

ma lUdZl
t
. z p~~~:mdO e:~YCia wszelkLch srodk6w, potrzebnych 

rna prze 0 zk 1: • t· dnym ze 
dla !spelnienia oSwego .zadania. Poniewaz s ~ a J~sr ~oSci~lowi 
srodk6w do osiqgni~cla tego celu, ?rzyslug,:Je te J 

d ·zaklndania szk61 wlslZeIklch stOplll. prawo 0 < a. . F •• 

Kosci61 cd SW€go zarania ota<czal s:koly s~CZegollIll~JS~q, 
. k l b 1: srodkiem wychowama pubhczllego, JakIe 

oplekq. Sz 01a y a . 1 . al 
, . , k :z:koly powszechne fila y Illeom 

spoezywalO w Jego I~ u, a s 
charakter instytucji koscielnych. Szkoly 'p~wst~wal~ ~:z~ ~~
htcach biskupich, klasz,torach i przy kOgClOlach para.la r;al ~ 
Ustawy koscielne, powszechne i partyk~larne, zoboJW:EJ:Z;Y. z;s 

• F k F • l ' w do ksztaicema ludu, ro{tZlcom 
zwierzchmkow OSCIO o· ,F • • 'd . 

1 ,os lac dz1eci do szk61. W pozmeJlszym sre m~-
:~~:~~:;~~e :rygujq ul')iwersytety w roz~aitych panstw~cn, 

Pd. . .przywileJ· e. powstanie umwersytetu zawlsle 
oraz na aJq 1m . . d . t t 
byl0 ad zahvierdzenia papieskiego. Papieze zatWl:er <za.Jq s a u~ 
t;i uniwersyteckie i przepisujq, warunki do otrzymanla stir~ 
akademickicli 1). Gdy W ipozniejrszych czasach, zwlaszcza w 

1) Zakl:ada uniwersytet U r ban V, Inksu~r~mGa, ~~ ig ~ rO; 
h·b·./-~ N b's 1401 w Kra OWle, I 

n i f a c y IX, Ex 1 ita . 0 1 '. . ' VIII Sedes 
t 1579 W llme- K I e men I> , 

XIII; Dum atten a. , ':.' XIII: In super~ 
Apostolica; 1594; w Zamo~Clu; K 1 e In e n IS . 

eminentis, 1759, we LwoWle. 
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Wieiku, paris two objEilo erekcjEi i orgaruizacjEi uniwersytetOw, 
Kosci61 nie zrzekl siEi swych praw. 

J,edynie; S t 0 1 i c a A po s t. m 0 z e z a k I a d a e 

u ~ ; ~ e r s )~ t e t ~r . kat 0 1 1: k i e 'albo pojedyncze wy
dZla~y, ona ~ez nada}e 1m statuty 1 pr:zyznaje przywileje nada
wama stopm akademickich 1). Doktorowie posiadajq prawo no
~zenia pierscienia i osobnego biretu, dla nich rowniez Ziastrze
z;~ne Sq ~iekt6re 'oficja koscielne (c. 1376, 1377, 1378, 1589, 
1;)98, 201" 2018, 1366, 399, 331, 367). 

Jezeli w j,akiej miejscowosoi nie ma szk61 katolickich albo 
. '1' . , 

Je~.l.~ me Sq u,gruntowane na zasadach katolickich, ordynariusz 
Wlmen starac siEi 0 ich ,zalozenie, la wierni 0 :iJch utrzymanie 
(c 1379). 

Celem szkoly ludowej i sredniej jest nie tylko ksztalcenie 
rozumu, lecz takze wychowani,e. Najwazniejiszym czynnilkiem 
~:vycho,;ania jest rielrigia i etykq, gdyz najwiEicej posiadajq one 
moty~ow, ~ogq:cych udoskonalie czlowi'eka. Poniewaz etykia 
CZer?le S:WO~q mac z religii, przeto na u k ,a reI i g i i 
pOWlnna bye 0 rb 0 w i q z k 0 w q W k a z d ,e j s z k 0-

1 e. .Nauka moralnosei niezaleZnej -od religii nie moze bye 
srodkl.em ~ychowania, gdyz iPozbawiona jest podstaw, z kt6-
ryeh ,]edyme dajq siEi wyprow:adzic zasady zycia ucziCiwego, 
Rodzwe przeto i ci, kt6rzy i.ch zast~puj'q:, winni dac dzieciom 
ch:ze,scijari~~ki~ wychowanie (c. 769, 1113, 1335, 1372), Jezeli 
dZlecl katolwkle ucz~szczaj'q do szk61 akatolickich winne m'ec 

' , 1 
zape":'~lOnq: nauk~ religii katolick£ej. ~o§ciolowi przysluguje 
odnosme do nauczania r-eligii w szkole iprawo pozytywne i ne
gatywne. Pozytywne polegla na udzielaniu tego, co jest ko-

,. 1) ?bok istlliejqcych jmi; stopni z filozoiii, teologii i prawa 
PlUS X r, 1904 ustmlawia stopieil doktora Pi,sma sW' a p', XI' 
'199') ,. Tk·· . IUS 
I. -'- -'" muzy 1, nadto motu propr, In PrimHivi 11 gl' d 192" 
(A A S r 69" '. ,U . . ;) 
, . ..,.: .". -;»), orgallIZuJe W R.zymie instytut. archeologii 
{l"hr~escJ;)anskleJ z prawem nadawania Shllll1ia l1l.agistra arche.J-
oga. 
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nieczne lub pozyteezne dla wychowania religijnego, negatyw
ne 'zas jest to moznose usuwania wprost lub uboeznie tego, co 
dla takiego wyehowania moze bye szkodliwe. Szkoly, z kt6-
rych zupelnie wykluczona jest religia (neutrae), lUQ do kt6-
rvch ucz~szezajq katoliey i nie:illa'tolicy Kosci61 jedynie toleruje. 
. Poniewaz sprawv religii nalezq do zakresu Kosciola, przeto 

1'e 1 i g i j n e - k i .~ 1'0 W n i ,e .t w 0 mlodziezy w s z k 0-

1 a c h publicznych i prywatnyeh z ale z y w Y 1 q e z-
. 0 d z w i e r z ,e h .n i k 6 w k os c i e 1 n y IC h. 0 He n Ie 

ehodzi 0 ten pierwiastek nadprzyrodzony, Kosci61 rna prawo 
wglqdania we wSZlelkie k'ierunki wyehowani,a wszystkich szk6J:. 
Na tej zasadzie Kosci61 czuwa, by zadna nauka przeciwna re
ligii nie wtargn~la w mury szkolne, moze tez zakazac uezEisz
czae do takieh szk61, w kt6rych grozi niebezpieczeii.stwo utraty 
lub oslabienia wiary (c. 1372, 1381). Ordynariusz okresla, w ja
kim zakresie i w jaki spos6b mlodziez w szkole ma uczyc sit:; reli
gii, on tez kieruje naukq: religii i udii:ela misji nauezycie~om 
do nauezania religii i naznacZla ksiCjlzki do nauki; w kaw.eJ 
tez szkole moze odbywae wizytaeje (c. 479, 1382). Kosci61 nie 
narusza prawa, jakie przysluguje panstwu do zakladania szk6l:, 
urzyjmuje ustawycywilne i kaze stosowac siEi do nieh, 0 ile 
doty.ezq porzqdku og61nego 'W 's,z'k,ole, z:drowotno'sci, 'jakosci 
i u:grupowani,a nauk ,swieddeh. Poniewaz szkola nalezy do 
kompetencji Kosciola i pariSitwa, przeto obie spolecznosci po
winny iSi~ wspierac .ala podniesienia diuchowego ty,eh, ktorzy 
w r6wnej mierze Sq obywatelami panstwa i syu:ami Kosciola. 

122. CENZURA KSIAZEK 

G16wnym srodkiem, za pomocq ktorego K08ei61 prowadzi 
wiernych do znajomoscl nauki obj,awionej, jest ustne glosze
nie, srodkiem ,dodatkowym zas jest pismo, Za pomGcq tyeh 
srodk6w Kosci61 szerzyl ewangeUEi. Apostolowie, chociaz g16w
nie oddani byIi kaznoci'ziej.stwu, to jednak i p['zez pisma krze-
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wili znaj'omose nauki Chry8tUfSa rni~zy niew1ernymi, a 'u wier
nych jq wzmacniali. Kosci61 od najwczesniejszych czas6w sze
rzyl ewangeli~ za pomocq pmma i bronil jej przedw herety
korn i poganom. Pod tyro wzgil~dem wybitne zajmujq stano wi
sko OJ cowie, zwlaszcza apologeci. Kosci61 nie z8zedl nigdy z tej 
dlOgi, zawsze bow-iem ksiqzki i pismaniemale oddawaly mll 
usl'l.1gi w pracy misyjnej. 

Poniew,az KOEdol-owl zalezy wie1ce na tym, by prawda 
w swej czystosci jak najszerszeczynHa post~py, przeto ch~tnie 
popiera pras~, szerzq}cq wniosJe ZJasady, zach~ca kler i laik6w; 
by w pracy literackiej nie usta!Wali. Kosci61 swiadom jest 1:e
go, ze zle pisma ujemnie wpiywajq na C'zytelnika i gotujq ru
in~ rnoralnq, nie moze wi~c bye oboj~tn,ym na to, jakq lekturq 
karmiq si~ wierni. Dlatego to rna prawo wglq:dae w trese kaz
dej l'ektury, by oSqdzie jej stoiSunek do wiary i moralnosci. Je
zeli tedy jakies ipismo narusza zasady porzq:dku nadprzyro
dzonego, KOEciCl rroze 'zakazae czytania tego pisma. Koscio-
10wi przysluguje tez prawo zasto8owania uprzedniej rewizji 
(cenJzury prewencyjnej) do wszelkich pism, rkt6rych tresc w ja
kikolwiek spos6b dotyczy porzqdku nadprzyrodzonego hez 
'wzgl~du na to, czy to Sq ksiq}oki we wlasciwym znaczeniu, czy 
dzienniki, czy tez pisma periodyczne (c. 1384). Uprzednia 
cenzura jest uriZ<:;dowym stwierdzeniem, ze dane pismo nie za
wier,a nic przeciwnego wi'erze i obyczajom i ze pod wzgl~dem 
duchowym maze czytelnika urlo:skonalie. 

Gdy po wipfowadzeniu sztuki drukar:skiej licz.ba wydaw
nic'tw szkodHwych szybko wzrastala, prawodawcy partykular
ni sporzqdzali wykazy ksiqi;ek niedozwolonJich w swoi'Ch pro
wincj,ach. Papiez Pawel IV (1559) sporzqdzil wJlkaz ksiqi;ek 
szkodliwych dla wiary i moralnosci, zwany indeksem. Indeks 
rzymski wielokrotnie byl zmieniony, niekt6re ksiqzki skl'esla
no, a inne umie.sz'czano. 

Wszys.cy wierni, a zwlasZlCZH ci, kt6rzy ,oolujq wi~kszq na
ukq Sq obowiqzani don ie S e ordynariuszowi lub Stolicy 
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Apost. 0 k s i q z k a c h, More ich zdaniem Sq szk 0 d 1 i
w e. W doniesiE!niu winni wyrazie powod, dla ktorego ksiqz
ks uwazajq za szkodliwq (c. 1397). Stosownie do zarzqdzenia 
Piusa X, Sacrorum antistitum (1910), w kazdej kurii diecezjal
Dej nalezy ustanowie rad~ t.zw. consilium a vigilantia, kto
la ma czuwae nad wydawnictwami. Kazdy tez biskup winien 
ustanowie osobnych c e n z 0 r 6 w, majqcych z urz~du wyda
vrae sqd 0 tych pismach, kt6re Ipodlegajq uprzedniej cenzuize. 
Cenzor obja\~ia swe zdanie pisemni'e. Jezeli jest ono przy
chylne, zwierzchnik koscielny udzielapozwolenia na druk 
ksiqzki. Ap r (:) bat a biskupa oraz imi~ cenzora majq bye 
vmieszczone na poczqtku lub przy koncu ksiqzki z dokladnym 
ozna'czeniem miejsca i daty (c. 1393, 1394). 0 d mow i e 
nwzna acprobaty nie tylko z tego tytulu, ze ksiqzka zawiera 
nauk~ niezgodnq z zasadami Kosciola, lecz takze dlatego, ze 
ogl'o\Szenie ksiqZki w danych okolicznosciach nie jest wiskazane. 

U\przedniej cenzurze podlegajq ksiqzki z zakresu Pisma sw., 
teologii, historii kos.cielnej, cpraw.a kanonicznego, etyki, asce
tyki, mistyki i ksiqzki do nabozeiistwa, slowem takie ksiqzki, 
lkt6re dotyczq wiary i obyczaj6w. Ksiqzki ponownie wydane 
albo tlumaczone na inne j<:;zyki mUSZq mi'ec 11'0lWq aprobat~ 

(c. 1385). 
Wydawnictwa liturgiczne pie r wow z 0 r y, tzw. 

editio typica, ISq ogiaszane powa<gq Kongregacyj rzymskich 
i Sq drukowane w watykaiiskiej drukarni. Wydawanie ksi1l,zek 
Lturgicznych zastrzezone jest drukarni watykanskiej. Kazda 
inna drukarnia musi otrzymac pOlzwolenie z Kongregacji 
Obrz~dow. Congr. Rit. 10 sierpnia 1946, A. A. S. 1946, 372. 

W aprobowanych cprzez Stolic~ Apost. wydaniach Pisma 
sw. mozna umieszicza.f: l'ozmaite lekcje czy!1i warianty tekstu 
(Com. Bibl. 1921) .. Poniewaz odhitki i naldhitki 
z pi:sm periodycznych ni'e majq charakteru now ego wydania, 
przeto nie jestwymagana nowa aprobata (c. 1392). 

• Pozwolenia na wydawanie ksiqzek moze udzielie wl:asciwy 

Pramo I{an. -- so 
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ordynariu,'Sz autora, albo ordynariusz tej miejscowosci, w kto
rej ksiqzki majq bye rozpowszechnione, alba ordynariusz 
miejsca druku. 0 ile jakies pismo zwyczajnie atakuje religi~ 
katolickq lub podkopuje zasady moralnosci, nie tylko ducho
wni ale i laicy nie mogq w nim umiesz'czae artyku16w, chyrba 
wyjlqtkowo,' z waznych powod6w i to za zgodq ordynariusza, 
nip. gdy idzie 0 sprostowanie j akiejs wiadomosci, kt6ra wywo
lala zgorszenie. J ezeli kt6ry z tych ordynariuszy odm6wi swej 
aprobaty, nie wolno prosie innego bez zawiadomienia 0 tej 
odmowie (c. 1385). Duszpasterze wirrni przestrzegae przed 
zlymi ksiqzkami wiernych, katecheci zas mlodziez szkolnq 
(c. 2318). 

KJsiqzki w swej tresci mogq bye bez;wzgl~dnie z 1 e, libel' 
pravus, aLbo mogq dzialae s z ik 0 d.1 i w i e tylko w pewnych 
okolicznosciach lub w jakims .czasie, libel' noxius. Pierwsze 
w swym zalozeniu majq cel zgubny, uczq np., w jaki spos6b 
mozna popelniac zbrodnie, drugie zas tylko w pewnych oko
licznosciach lub na pewne osoby wywierajq ujemny wplyw1 gdy 
przeto stosunki si~ zmieniq, ksiqzka poprzednio zakazana moze 
bye nawet polecona. 

C z y tan i a kJsiqZek maze z ab ron i e powszechne 
prawo ipapieskie lub ipfa.WO partykularne (c. 1395). ,Prawem 
powszechnymsq zakazane ksiqzki i ip]sma jedne imiennie, in
ne mOCq przepisow og61nych. Imiennie zakazane Sq te tyJko, 
kt6re zostaly umieszczone w iTlideksie 'ogloszonym przez Sto
lic~ Apost., a obok nkh takze pojedyncze ksiqzki zabronione 
mOCq osohnych dekret6w. Przepi:sy og61ne okreslajq tresc 
ksi~ek w kierunku ujemnym, olbejmuj.q tedy grupy pism bez 
sZlczeg61owe:go O'znacz'enia poj edYI1!czych dziel. J ezeli przeto 
Jakas ksiqZka nalezy do ta:kiej grupy" tym samym jest zabro
niona, chociaz,by nie by!a wymienior1a w indeksie papieskim, 
ani tez dekre1t'em nie byla zakazana. 

Do nich naleiq: wydania teikstu oryginamego Pisma sw. 
Dmz staroiytnych tlumaczen katoHckich nawet Kosciola 
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wschodniego, ogl.c:.szane przez akatol:ik6w. Nalezq tu rowniez 
tlumaczenia na j~zyki nowozytne, dokonane przez akatolik6w; 

Il)lsma polecajCJIce herezj~ lUib schizm~, w jakikolwiek spos6b 
podkopujqce zasady wiary i obyczaj6w, a'1..bo broniqce bl~d6w 
pot~pionych przez Si:olic~ Apost. (c. 1399). 

Zakaz sprawia, te daI1!ej ,ksi'lzki, ibez zezwolenia whdzy 
koscielnej, nie wolno wydawac ponownie,czytac, przecho
'\vywae, sprzedawae, Humaczye na inne j~zyki, ani tez innym 
-dawac jej doczytania lub rOZipows~echniania. Ksiqzki zaka
zanej nje wolno czy,tae, chociazby w pojedynczych wypad
ika!ch szkod'liwie nie dzialala, zakaz ibowiem opiera si!~ na tzw. 
praesumptio communis periculi (c. 21, 1398, 2318). Zakaz nie 
dotY'czy wyzszych zwierzchnik6w koscielnych, kardyna16w, 
ordynariuszy. el, kt6rzy oddajq si~ studiom teoJogicznym, mo
gq korzystae z wydawniotw akatolickich Pisma sw. pod wa
runikiem." ze tekst jest wiernie wydany i nie jest zaopatrzony 
Immentarzem przeciwnym nauce Kosciola Katolickiego 
(c. 1400). 

Ordynariusze mogq pozwolie swoim podwladnym w po
szczeg61ny.ch wypadka'ch czyta,e ksiqiki zakazane prawem pa
pieslkim. PoniewaZ prawo naturalne 2laibrania czytania pism, 
ilekroe wywierajq one wplyw ujemny, zatem chocby ktos 
otrzymal ipozwO!lenie na 'czytanie, nie moze zen korzystac, jesli 
to moze mu przyniese ruin~ duchowq (c. 1405). Dekrety Sto
Hey Apostolskiej za'braniajq,ce czytania ksiq;iek obowiClzujq 
rowlliez wi'ernych wszystkich ohrzq<dk6w ws'Chodnich dlatego, 
lZe dotyczq one zasad wiary i o'byczaj6w, a nie wylqcznie kar
no sci, S. Of. 1926. 

przy ocenie p]sm winni krytycy i cenzorowie przestrzegac 
wydawanych w tym wzgl~zie przepis6w 1). Krytyk ma przede 

1) K 1 e m e ,n s VIII, Irustr. r. 1595. I 11 n 0 e e Jl t y XI, 
Decret. r. 1679. B ,e II e d y k t XIV, kOThst. Sollicita ac pl'oviila, 
1753. Leo II XIII, Officiornm ac mnnernm, 1897. Pin s X, 
Sacrornm antistitnm, 1910. 



468 

wszystkim pami~tae 0 tym, ze usilow.an~a jego nie mogq zmie
rzae ku temu, by potEtpie ksi<¥;k~, ktorq ma ocenic, lecz rna jq 
bezstronnie osqdzie. Dlatego winien ksi<¥;k~ dokladnie prze
{'zytae i nalezycie rozwazyc jej trese, ma z·astanowie sie nad 
eelem ksi<¥;ki i uwzgl~dnic jej uklad, nie wolno bowiem ~yro
kowae 0 zdaniach oderwanych od calosci. Miarodajny sqd 
o ksiqzce maze wyda6 tylko ten, kto posiada 0 danym prZ!ed
miocie dostatecznq wiedz~, przeto do oceny kSi<¥;ek nalezy 
wybierae cenzorow tylko biegrych w danym przedmiocie. 
S. Of. 1941. Cenzor winien zrzec si~ oceny ksiqzki, jesli w toku 
czytania przekona si~, ze w danym prZ!edmiocie nie jest do
statecznie wyszkolony. Krytyk ma bye wolny od wszelkich 
uprzedzen, odnoszqcych si~ do osoby autora, ma wyzbye si~ 

wszelkich uczue rodowych, narodowosciowych i partyjnych, 
a szukae jedynie przedmiotowej prawdy. Autorowie nie po
winni czynic sobie wzajemnych wyrzutow, ani tez wyklinac 
zdan, 0 ktorych Koscio1 nie wydal jeszcze stanowczego O1"'ze
czenia. 

Pius XI, Re'rum (}mnium, 1923, ,podaje wskazowki, w jaki 
sposob nalezy broni,e prawdy silq dowodo,\' i milo,sciq, i usta
nawia sw. Franciszka Sale:vego patrone::l'l w3zystkich pisarzy. 

123. MALARSTWlO RELIGIJNE 

Obraz religijny jest to malowidlo, rycina lub rzezba, przed
stawiajqca bqdz to jakqs tajemnicEt wiary, bqdz tez wizerunki 
os6b, ktore odbierajq w Kosciel,e czesc publicZHq. MagE! to bye 
wi'zerunki Chrys.tusa Pana, Matki Naj!sw., Anioioi\v i Swi~tych 
P::aiskich. Obraz reUgijny przez poswi~cenie, dokonane wedl:ug 
przepisow liturgicznych, staje siEt obrazem swi~tym i jest 
przedmiotem czci (c. 1276). 

Zadaniem obrazu religijnego jest dogmatyczne uswiado
mienie widza i utwierdzenie w zasadach wiary; przez. wraze
nia zmyslowe ma on go wprowadzie w swiat nadprzyrodz.ony. 
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Zna'czeni·e pedagogiczne obrazow objawia si~ glownie w wy
chcwaniu i ksztakeniu dzieci, ktore latwiej pojmujq sceny 
przedstawione w wizerunku, anizeli wyrazone slowami. Ko
seioi spoil maiarstwo religijne z wiar,!. W mY51 Kosciola arty
sta ma bye wspoipracownikiem kapiana w gloszeniu ewangelii 
;. w doskonaleniu czlowieka. Zasady, k.tore kaznodzieja u:stnie 
glosi,artysta w swych dzielach uzmyslawia. Z tego powodu 
artysta winien stosowae si~ do prawidel, wskazanych przez 
zwierzchnikow koscielnych. 

Poniewaz obraz ma bye poniekqd ksi~gq, z ktor2j wierni 
Ivinni si<Ei uczye znajomosci prawd Bozych, przeto w tresci 
swojej ma bye tak ujE;ty, by w zupelnoisci byl zgodny z prawdq 
clogmatycznq, z etykq i hisioriq. Gdy idzie 0 swiat nadnatural
ny, trese obrazu winna odpowiadae Objawieniu. Nie nalezy 
W obrazach umieszczae godel niezwyklyeh, ani uwydatniac ta
kkh seen, ktore moglyby wywolae falszywe poj~cie 0 zasa
dach wiary objawionej, Sztuka nie moze bye amoralnq i pro
fcmowae swi~tosci. S. Of. 1921 i 1928, Pius XI serm. 
28 pazdz. 1932. Nie wolno uzmyslawiae prawd reUgijnyeh 
w taki sposob, by w nkh ujawnila si~ raezej nauka heretycka 
Inb jakies gminne podanie. Nie mogq uchodzic jako religijne 
obrazy, ktory1ch motywem Sq wypadki jakiejs zmy.slonej po
wiesci 1u:b poezji. Na wizerunkach slug Bozych nalezy wyra
zie stopienchwaly, jakq im Kosci61 przyznal na ziemi; wize
l'unki blogoslawionych nalezy zdobic promieniami i jasnosciq, 
swi<:;tych zas diademem. Wizerunek w Ewej tresci z reguly 
nie powinien zawierac nictakiego" iCO tchnie szkaradq, co 
miast podnosie umysl do sfer niebieskich, sprowadza go na 
poziomswiatowy ico nie jest zdolne ze swej istoty uszlachetnic 
czlowieka w stosunku nadprzyrodzonym (c. 1279). 

Tr,esciq obrazu mo~e bye Bog i kazda oBoba Trojcy Sw. 
Poniewaz istota Boga przewyzsza wszelki rozum stworzony, 
de moze przeto Bog bye uzmyslowiony w calej rzeczywistosci. 
Jedynie w ten sposob moze bye przedstawiony, jak si~ objawil 
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i jak to opowiada Pismo sw. (Gen. 3, 8; 28, 3; Exod. 33, 23; 
1z. 6, 1; Dan. 7, 9). Paniewaz Syn Bozy stal si~ C'zlowiebem 
i z ludzmi obcowar, przeto cale Jego zycie we wszystkich 
szczegolach moze bye przedmiotem malarstwa; nadto rna-
ze bye wyrazony w postaci baranka, takie bowiem miano 
nosi cz~sto w Pismie sw. (Iz.53, 7; Jan, 1, 29; Apok. 5, 
6; 6, 1; 7, 9; Dz. Ap. 8, 30; 1. Pi'otr. 1, 19. C. 29, D. III de cons.). 
W wizerunkach Chrystusa nalezy unikae rysow, kt6re by 
umniejszaly jego majestat albo uwydatnialy jakis niedostatek. 
Ducha Sw. nie mozna prz!edsrtawiae w postaci ludzkiej, gdyz 
\"1 ten spos6b nie objawial si,~. Przenosnie, jakich uzywa Pi
smo sw., mowiqc <0 Bogu, mogq bye wyrazone w wizerunka'ch. 
R6wniez tylko Z objawienia nale'zy czerpa.5 wskaz6wki, gdy 
idzie 0 przedstawienie aniol6w. Poniewaz Pismo sw. m6wi 
;) aniolach, nie zas 0 anielicach, prZJeto nalezy ich przedsta
wiac w postaci mlodziencow, a nie w postaci dziewic. Co 
si~ tyczy swi~tych, to wizerunki ich winny bye zgodne· 
z prawdq historycznq. Obraz rna bye reprodukcjq tej 
osoby, ktorq przedstawia, rna przeniesc widza w t~ epok~" 

w kt6rej dana osoba zyla, a przynajmniej winien zgadzac si~ 
z powszechnie 'Przyj~tq tradycjq. Charakterystyczn'" cechy 
nie tylko danej osoby, ale i epoki winny si~ ujawnic w szatach 
i od'znakach stanu, a przy m~czennikach przez narz~dzia ich 
smierci; nadto powinienbye dodany jakis znak, cechujqcy da
nq {)sob~. Obrazy religijne, zw1aszcza takie, kt6re majq bye 
llmieszczone w kosciolach, nie mogq mi,ec wizerunk6w 0 twa
rzach ludzi zyjqcych (c. 1399 n. 12). 

Obrazy nalezy umieszczae w takich miejSicach, skCld najko
rzystniej mogq dzialae na wi!ernych. W mY'si przepis6w kano
n.icznych miejscem ich jest kosci6l oraz domy wiernY'ch, by 
TIHwet przy pmcy domow!;'d mogE wznosiC umysl do idea16w 
Bozych i miee zachEitEi dodobrego (c. 1201). 

Obrazom nal'ezy 0 d d a w a e c z esc (c. 1255), obraz: 
bowiem przez poswi~cenie stal si~ rZt7czq SWi~ltq i jest wize-
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Tunkiem osoby swi~tej lub uzmyslowieniem jakiejs prawdy 
dogmatycznej. Wiz·erunek jest znakiem zewn~trznym, wsk~
zujqcym betdz osob~, bqdz rzecz, kt6rej nalezy czesc ~,ddawac. 
Czese ta jest wzgl~dna, w obrazie bowiem ,czczony Je~~ pro
t0typ przedstawionej osoby. Czese 'oddawana obrazom rozm Sl~ 
istotnie od czci naleznej Bogu. Sobol' nicejski II (SS; VII) ad,.. 
roznia nawet pod wzgl~dem terminologii czese jeduq od dru
giej. Cze~e naleznq Bogu nazywa latreia, obrazom zas proskyne-

sis. 
Poniewazcelem obraz6w religijnych jest nadnaturalne 

udoskonalenie widza, dlatego wladza kdcielna poprzednio rna 
stwierdzie, czy trese ich jest zgodna z zasadami wiary i oby
czajow. Kanony koscielne zqdajq by o!brazy poddawano ce~
zurz,e prewencyjnej. Aprolbat~ majq otrzymae wszystkle 
cbrazy bez wzgl~u na to, czy majq modlitw~ dolqczonq, czy 
nie (c. 1385 n. 3, 1394 § 1). Ordynariusz moze odmowic apro
haty obrazom, k'torY'ch trese nie odpowiada przepisom kosdel
nvm (c. 1279 § 2). Przepis cenzury prewencyjnej odnosi si~ do 
n~wych kompozycyj, nie obejmuje utwor6w dawniejszych ani 
kopii obrazow juz rozpowszechnionych w kosciolach. Prawne 
przypuszczeni,e przemawia za tYffij, ze obrazy dawnie}sze 
otrzymaly aprobat~ wyraznet lub milczetcet przez r,ecepcj~. 

R'zqdcy koscio16w winni si~ starae 0 dobre zachowanie 

obraz6w i 'czysto je utrzymywae, USZJkodzone obrazy nalezy 

rychlo naprawiic. Odnowienie rna bye dokonane wedle prz:pi
s6",,, prawnych; gdy idzie 0 obrazy wartosciowe, ordynanuS'z 

rna dae na to pisemne pozwolenie. Wartosciowymi Set obrazy 
staro'zytne, albo artystycznie wykonane i takie, kt6re dozn~jq 
(.'Zci szczegolniejszej (c. 1280). Ordynariusz winien przed uc'Lzle

leniem pozwolenia zasi~gnq,e zdania rzeczoznawc6w. 

Na sprzedaz obraz6w drogocennych konieczne jest zezwo
lenie Stolicy Apost.; rowniez jej zgoda jest konieczna, gdy ta
ld oibraz rna bye przeniesiony do innego kosciola (c. 1281). 
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124. BENEFICJA 

Ben e f i 'C j U m je ;s t to s tal a p 0 sad a k 0-

scielna ustanowiona przez wia,sciwego 
p r z. e i 0 Z 0 n ,e g 0 k 0 sci e 1 n e ,g 0, z k t 6 r q z w i q_ 
zany jest obowiqzek poslugi duchownej 
c z y 1 i 0 f fie i u m, 0 r a z p raw 0 d 0 P 0 b i e r a
Eia dochod6w z uposaz,enia zlqczonego 
Z p 0 sad q (c. 1409). Podsltawq prawnq benef{cjum jest 
oficjum czyli urzqd, kt6rego spelnienie jest zastrzezone du
chownym. Z oficjum zlqczony jest fundusz, dobra materialne 
tak zwane uposazenie (dO's), stanowiqcy podstaw~ materialnq 
bytu tego, kto piastowae b~dzie dany urzqd, 1. j. beneficjata. 
Dwa pierwiastki skladajq Isi~ na powstanie benefi>cjum: du
chowny czyli officium i prawo do pobierania .dochod6w. Pi,er
wiastek ziemski zlqczony tu j.est z duchownym, stqd zasada: 
beneficium datur propter officium. Uposazenie beneficjum 

r.:logq stanowie: staly majqtek, np. lasy, pola, kopalD.ie; daniny, 
Jakie ma placic jakas rodzina lub osoba moralna' pensie rza
dowe i tzw. iura stolae, stosownie do prawd diec~zjaln;ch lUb 
zwyczaj6w miejscowych; dystrybucj,e ch6rowe. 

Beneficja dzielq si~ na: 

K 0 11. S Y s tor ski Ie i n i e k 0 n s y s tor ski e, 
consisto.rialia elt non c'Onsistdrialia, stosownie do tegoezy Sq 
radawane na konsystorzu papieskim ezy nie. Do pierwszych 
nalezq np. biskupstwa, do drugieh kanonie, parafie. 

S w i ee k i e i z a k 0 nne, SCl,ecularia et regula ria, 
pjerwsze majq bye nadawaneduchownym swieckim, drugie 
zakonnym. Co si~ tyezy beneficj6w zakonnych, niekt6re 
z nieh majq takieharakter ze swej natury, np. opaetwa, inne 
natomiast stajq si~ takimi bqdz moeq osobnego nadania ja
kiego.~ beneficjum osobie zakonnej, bqdz przez polqczeni.e be
neficjum z jakqs instytucjq zakonnq, np. z klasztorem. Skora 
zajdzie wqtpIiwose 'CO do jakiosci danego beneficjum, przy-
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:pusz,cza siE;, ze jest swieckim, gdy nie jest erygowane przy ko
sciele zakonnym. 

R e z y de 11. e j a 1 n e, duplicia ~eu r,esidenti«llia, skora 
ich 'posiadacz obok odprawiania oficjum ma jeszcze obawiqzek 
rezydencji i 11. i ere z y den ,c jon a 1 n e, simplicia seu 
non residentialia, gdy posiadacz rna tylko oficjum, np. jest obo
wiqzany tylko do odmawiania pacierzy kaplanskich. 

U s u w .a 1 n e i n i e u s u w a. 1 n ·e, manulia tem.poraria 
seu amovibilia, vel perpetua seu inamovibilia wedlug tego, czy 
sa nadawane na stale i posiadacz ich tylko drogq procesu kano-
11;cznego moze bye z nich usuni~ty albo tez ezy beneficjat moze 
bye usuni~ty w kaz,dym czasie. 

D us z pas t e r ski e i n i e d us z pas t e r ski e, 
cUl4ata vel nO!n curaita; do pierwszych jest przywiqzana poslu,ga 
duszpasterska,do drugieh nie. Do duszpasterskieh nalezq: bi
skupstwa rezydenejalne i probostwa (c. 1411). 

Ohok benefiej6w w scislym znaczeniu istniejq pewne insty
beje, M6re mimo podobienstwa do benefiej6w nie majq jed
nak tego miana dlatego, ze nie dostaje im jednego z wyma
ganyeh warunk6w. Nalezq tu: wi k a r ie, utworzone na pe
wien 'ezas i k ape 1 ani e s w i e IC k i e, nieerygowane 
przez wlasciwq wladziE; koseielnq. Te ostatnie Sq to raczej fun-
dacje pobozne, np. mszalne, sieroce, pod nadzorem wladzy 
duchownej. Kapelanie, utworzone powagq wladzy koscielnej, 
Sci to beneficja, gd.y Sq nadawane na stale. K 0 men d q 
nazywamy nadanie prebendy jakiegO's kosciola lub klasztoru 
jednak bez urz.~du. Skoro atoli komendatarimz ustqPL, ,:bcho
dy wracajq do danego koseiola (c. 1412). 

Zalicza si~ tu takze k 0 a diu tor i e z prawem na
st~pstwa lub bez tegoz. Pen s j a jest to prawo osoby trzle
clej do pobierania dochod6w z jakiegos beneficjum na czas 
oznaezony lub na dozywoeie beneficjata (c. 2154). 

Pensja moze bye przyznana albo na dozywocie beneficjata, 
onus personae, albo tego, kto jq pobiera, ()inus benefidi, alba 
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tez .~oze by~ ~tala. Pierwsza ogranicza si~ tylko do osoby be
reflcpta., gasme przeto z jelgo ustC);pieniem, drug a jest to ci~
z~r nalozonY,na samo beneficjum, przechodzi przeto na wszyst
~lCh ~ast~pcow, dop6ki zyjepensjonariusz, trzecia zas jest sta
le z:,~~zana z ,danym beneficjum, z kt6rego beneficjat zawsze 
mU's[ H komus wyplaca.e. Ordynariusz nie moze naklaidae ani 
stalyc~ .pensyj , ani na dozywocie pensjonariusza, dlatego ze 
t~ Obc.lqZa s~mo beneficjum (c. 1429), moze atoli nalozyc pensJ~ 
nd. dOzywocle beneficjata, winien to jednak wymienic w akcie 
nad~,wczym. W tych wypadkach nalezy takze zawsze zostawic 
c~~sc p~trzebnC); na utrzymanie samego beneficjata, dlatego 
m~ n~lezy nakiadae rpensji na beneficjum, kt6re ma male upo
sazeme, a ~a beneficjum parafialne tyl.ko wtedy, gdy idzie 
o utrzymame proboszcza lub wikarego, kt6rzy z niej ustC);pili 
(2154). ' 

Przy tworzeniu beneficjum musz"! bye zachowane naste
pliNce warunki: 1. Ma je two r z y c wlasciwa w 1: ~-
dza k .. 1 .. 

r " 0 S ~ I.e n a, .g?yz ana Jedynie moze dac jurysdy-· 
1,cJ~ ~o s~elmama czynnosCl duchownych (c. 394, 1414). 2. B e
n e f 1 C J u.m ma bye k 0 n i e c z n e lub p 0 z Y t e c z n e,. 
np. Zlbytwlelka licz:ba wiernych wymaga utworzenia kilku 
probostw. 3. MieJ'scowosc Odpowl'edm'a dlatego do~t ... 

• •• . " I .' "" oJnleJsze 
benefIcJ,a nalezy ustanawiac w miejscowosciach wh:;cej zasz-

~~~nyc? 4. U P ~. s. a zen i e ta'kie, by starczylo na pokrycie 
\. yaa,tkow z beneflcJum zlqczonych i na utrzymanie beneficja
~a. 5. Nalezy wziqc pod rozwag~ p raw a i war u n k i 
fun d a f' v J' n e J' r . k" f d • • ~ v • eze.l Ja IS unator daje uposazenie na 
powstaNc~ beneficjum. wolno muza zgodq ordynariusza za
strzee soble ~ev:~e prawa, ktorych poiniej nie mozna bez je
go zgody zmIeme (c. 1417). 6. Powst<:mie nowego beneficjum 
nie moze u 1 ' ., was z c z a cpr a w 0 man i p r z y-
\"1 : '1 e J o. 111, nabytym przez trzeeie osoby; dlatego przed ere
kCJq nalezy przesJ:uchac wszystkie interesowarie strony. Jeieli 
np. ma bye utworzona nowa parafia z cz~sci innych parafii 
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nalezy przesluehae proboszczow, ktorych parafie ffiajq bye po

dzielone. 
Fundator beneficjum w akcie fundacji za zgociq ordynariusza 

moze postawie warunki nawet przeciwne prawu powszechne
mu, byle nie naruszaly istoty samego benefi-ejum, np. by be
nefiejum nadano temu kaplanowi, kt6ry poehodzi z tego mia
sta, Congr. Concil. 1918 i 1923 (c. 1416). 7. lVIa bye sp o
r Z q d z 0 n y d 0 k u ill e n t, wkt6rym nalezy okreslic 
miejsce, gdzie znajduje si~ beneficjum, oznaczyc uposazenie 
oraz prawa i obowiqzki beneficjata (c. 1418). S. C. ConcH. 1932. 

P~niewaz glownym celem beneficjow jest duchowe dobro 
v'7iernych, powinny one wi~c bye 'tak urzqdzone, by odpowia
daly wszystkim potrzebom. Zdarza si~ niekiedy, ze nie da si~. 
utrzymac pierwotnego stanu beneficj6w wlasnie z tego powodu, 
ze nie odpowiadaja. 'One swemueelowi 'czy to ze wzgl~u na 
duehowe dobro wiernyeh, czy ze wzg1~dow materialnych. Ta
kie beneficja mUSZq ulec p r z e 111 ian ie, innovatio, ktorej 
dokonujq kompetentne wladze koscielne (c. 1423, 1428). 
Przemiana ta dochodzi do skutku przez lqczenie, przenoszenie, 
dzielenie, przeistaczanie lub caikowite zniesienie beneficjum, 
ben\efi\dolrum unto, translatlo, divisio, dism'embratio, conversiO', 
suppressio. Przed dokonani:em zmian nalezy przesluchac osoby 
zc1interesowane, a niekiedy nalezy nawet otrzymac ich zgod~ 
(c. 1424). 

I tak beneficja mogq bye 1: q c Z 0 neW nast~pujqcy 
spos6b: Uruo exstinctiva, jest to zlanie si~ kilku beneficjow 
w jedno zupelnie nowe, albo zlqczenie kilku benefiej6w z je
dnym istniejqcym tak, ze one same przestajq is'tniec. Unio 
aeque principalis jes,t to pol"lczenie na pod:stawie rownorz~
dnosci; benefieja nie tracq swoich praw, ani przywilej6w, ani 
swej odr~bnosci, a lq;cznosc objawia si~ w tym:, ze oba majq 
wsp61nego przelozonego. W ten spos6b np. Sq zhtczone diecezje 
gnieznienska i warszawska. Uruo minus prihdpalis seu pe~l' 
subiectionem vel iaccessionem, gdy beneficja nie tracq swej 
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osobowosci, lecz jedno beneficjum zostaje tylko poddane dru
giemu, Duchowriy. ktory otrzymal glowne beneficjum, tym sa
mym otrzymuje tez i dodatkowe i jest obowiqzany spelniae obo
\viqzki zlqczone z oboma (c. 1420). 

Tra;nslatio jest to przeniesienie siedziiby jakiegos benefi
cjum z jednej miejscowosci do innej ,bez zmiany jego istoty; 
dotacja i prawa ni'e ulegajq zmianom. Divisio nastfIT)uje wtedy, 
gdy jedno beneficjum zostanie podzielone na dwa lu:bkilka 
samodzielnych. Do podzialu nalezy,przystqpie wtedy, gdy bene
ficjat zupelnie nie moze zadoseuczynic swoim obowiqzkom alba 
w :s;pos6b zadawalniajqcy zaradzic wszystkim potrzebom wier
nych, bqdz z powodu wielkiej ich liczby, bqdz z powodu rozle
glosci terytorium. Dismembr2;tio, gdycz~§e terytorium lub ma
jgtku zostanie odlqczona od jednego beneficjum a zlqczona 
z innym lub z jakqs koscielnq instytucj.q. Divisio r6zni si~ tym 
(cd dismembratio, ze przy wlasciwym podziale z cz~sci oddzie
lonej pows!taje nowe beneficjum, przy dysmembracji zas cz~sc 
oddzielona wchodzi w skI ad innej instytucji. Conversio jest to 
przeistoczenie beneficjum na inny rodzaj, np. swieckiego na 
zakonne. Suppressio jest to zupelne zniesienie istniejqcego be
neficjum, czyli cofni~cie dekretu, mOCq kt6rego stal.o si~ ono 
oSlobq prawnq. Przez zniesienie wygasa tytul istnienia i tym sa
:t;'lym przestaje bye beneficjum podmiotem praw i zobowiqzaii 
(c:. 1421). Zniesienie wymaga waznego powodu, gdyz idzie 
tu 0 zmniejszenie kultu Bozego. 

S t 0 1 icy A P .0 :s t. z a s t r z e Z 0 n e s q: 1. unin 
extiuctiv&, 2. suppr'3ssio, 3. dismemhratio, jdli z odlqczonej 
CZE;sci d.otacji nie powstaje nowe rbeneficjum; natomiast sam 01'-

6ynariusz moze oddzielie cZE;se terytorium od heneficjum, cho
ciazby to pociq;gn~lo za sobq zmniej,szenie dochod6w dila te
go beneficjata, ktoremu dotychczas oddzielone terytorium pod
legalo (Cong. ConcH. 1922); 4. unto aeque aut minus princip;:llis 
beneficjum zakonnego ze swieckim i na odwr6t, 5. przeniesie
nie, podzial i dysmembracja beneficjow zakonnych. StoIica 
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Apost, moze tez polqczyc parafi~ z domeIl'l zakonnyrn, incor-, 
pomt~o. pola,czenie to moze bye d~konane aLbo tylk:) pod 

led IT aJ
' <>tkowym ad temporaha ta:ntum, albo w zllpel-

wz.g· elTI 1 '-t " 1 . 
, ." t' w sprawach duchownych i materialny~h, P eno lUre, 

neSCI, J. . .;.,. - -'e~; "pod 
oJbo wreszcie w ten spos6b, ze nawet wlerm S'1: Wy J ,~L." • 

jurysdykcji biskupa, unio plenissimo iur~ (c. 319). Jezeh po= 
laczenie to jest tylko pod wz.g!l~dem maHtko,w:~, wtedy za 
k~n uczestniczy w dochodach parafialnych i Wlllien p~-zedst.2.Q 
wic ordynariuszowi kaplana swieckiego do spraw~wam~ ~usz~ 
pHsterstwa, oraz naznaczye mu sro~ki .utrzymama. Je:e11. zas 
polqczenie jest zupeine, parafia staJe Sl~ zakonnq,. prz~lozony 

kaplana ze swego zakonu do 'pracy paraflalne], a or-
naznacza - . ., 
dvnariusz zatwierdza .go i udziela mu ins~ytUJcJl. Kaplan ten 
z~wisly jest w pracy duszpasterskiej od blSkupa (c. 456, 631, 

1425 454 § 5, 471 § 1). 
~ i sku p dokonuje zmian w diecezji w tych wypadkach: 

ktore nie sa, zastrzezone papiezowi. M 0 z ,e .0 n. 1 q c z y c 
l.Jeneficja parafialne aeque aut minus ~r~.nclpahter ze. s.obl:l; 
i z beneficjum nieduszpasterskim. Jezell pol~czy bene~:uc]um 
duszpasterskie z innym lecz n~e z du~z~a'st:rsklffi, v: ~aklm ra= 
zie, jesli miala miejsce umo, mmus prmClpahs, ~eneflcJum, ~us.z 
rasterskie nie moze zmienie ani utracic sweJ o.sobowoSCl. 
k . " .' d 1 b epa r a-

Ordynariusz moze p r z e 1\ 1 e s·~ S 1 e z " . 
f i i z jedn1ej miejslCOWosci do inneJ w tym ~amym okr~gu, 
inne zas beneficja wtedy, gdy kO'sci6l:, przy iktorym sa, fundo~ 
wane, zniszczal i nie da 'si~ naprawie. Beneficj,a. te mo

g
.
q b~C 

prz:eniesione na kosci61 maderzysty lub na kosclOly sgBledm
e 

(c. 1426). '1 . , 
Ordynariusz moze z waznyc11. ,pow-odow d z i e 1 ,:; ?a-

rafi~, nR\~tet wbrew woli ich przelozonyc~ i bez \Zgo~~ Wler-
c11. Powody kanoniczne podzialu parafil Sq: trudnosc do~ta

ny . '. lk il po a flan 
pia sie do koscto.J:a parafialne,go i zbyt Wle a . osc p ra , 
kt6rych nie mozna zaspokoic pod wzgl~em duc~owym ~ sP,~
sob nalezyty. Nowoutworzona z podzialu parafla lub wlkana 
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wie~~ysta musi bye stosownie Uiposazona, Uposazenie moze sta
bOW~C nowa fundra:~ja. Jesli dotacja zostala wzi~ta z majqtku 
maclIerzystego kosclOla, nowa parafia rna okazae dla swej ma
~:erzy pewnq wdzl~nose w spos6!b wskazany przez ordyna
rmsza. K?sciol ~awny w stosunk:u do nowopowstalego nazywa 
Sl~ ecc~esla,m~trlx, a nowy fillalis. Ordynariusz dokonuje zmian 
po zasl~gnl~clU zdania kapituly katedralnej i osob zaintereso
v<~any~~, zwlaszcza rprzelozo~ego danego kosciola. Nalezy spo
rL'qdzlC dO.kument dokonaneJ zmian,y (c. 1427 - 8). 

Prawme usta,nowione beneficjum nalezy nadac duchowne:.. 
:mu. N a dan 1 e 0 b e J' m u J' e trzy akty' 1 . . . n a z n a-
c 1Z 'e n leo sob y, 2. pro w i z j.~ k a non i c z n q 
3. w pro wad zen i 'e w: p 0 s i a dan i e Pl'e ' 

k 
' . rwsze-

.go a tu moze dok-onac nawet laik np patron dwa t ~. ' .' ,. nas ~pne 
Sq za.strzez~ne Wlladzy duchownej. Nizszy przelozony kosciel-
n! me. m~ze na~ae benefkjum zastrzezonego Stolicy Apost.; 
mkt iJez me moze sam sobie go nadae (c. 1434, 1437) B'" f'-, . , k' . ",ne 1 
cJa sWlec Ie nalezy dawac na d 0 Z Y w 0 c i e b f" t h .. , ene lCJa a, 

''C ?ba ze maczeJ stanowi prawo funda,cyjne, zwyczaj nierpa-
mll~tny, lub osobny iil!dult (c. 1438), Indult taki moze bve da
ny t~~ko. przez Stolic~ Apost. Dlatego !gdy idzie 0 obsadzenie 
parafn me nalezy ustanawiae zwlaszoza na czas dlugi (pare
tlae ad .nutum) administratorow;, lecz proboszcz6w w scislym 
znarczemu. Congr. Const. 1919. Beneficjum swieckie moze otrzy:' 
mac tylko kapian §wieciki, zakonne Zias czlonek tAgO z k 
'Cl0 ktorego beneficjum nalezy (c 1442) P d~ ~ on~, .. ' .. rzy na awamu nle 
wolno nakl.adac zadnych ciezar6w z mYJ'"tkl'em P " ~ . ,.' • YV... ; ,enS]l w gra-
n"caJch prawa, me mozna tez czyntc ustepstw na rzecz os6b 
trzedch, np. patrona. ' 

Pap i e z 0 w i rpmysluguje p raw 0 r 0 z d awn i
c twa w s z y ;s t k i c h hen. 'e f ic jaw w ,calym Kos
'~~ele (c. 1431),. f~ktycznie jednak nadaje beneficj,a wi~ksze (ma
lOra), a. z mmeJszych te, ktore zmocy prawa og61nie 5q mu 
-zastrzezone (reservatio generalis), jesIi 11.p. beneficjat umar! 
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w Rzymie, albo tez jezeli odnosnie do jakiegos beneficjumpa
piez dokonal pewny.ch czynnosci, np.przyjql rezygnacjl~ bene
ficjata, przeni6s1 go na inne stanowisko (rEservatio specialis. 

affectio, c. 215, 1435). ' 
Beneficja mniejsze zastrzezone Stolky Apost. Da-' 

taria apost. Dec. 1942 A. A. S. 34, 113. 
Papiez moze uprzedzic wakans jili,egos beneficjum i na-

znaczyc dIan zwierzchnika nawet z prawem nast~pstwa, iure 
pr~veilltio;nis, m3/Ildata. de priovidendo. W ten spo·sob ustana
,via np. koadiutor6w z prawem nast~pstwa (c. 350, 1433). 

Dew 0 1 u c j a jest to przeniesienie mOCq s·amego prawa 
pro'Vvizji beneficj6w na wyz.szego zwierZ1chnika koscielnego, je
sli prowizji nie dopelnil nizszy przelozony, albo ten, kto byi 
do tego powolany, nip. jezeli ordynariusz w ciq,gu p61rocza nie 
nada benefkjum, or,az, gdy dokonano,prowizji w spos6b sy
moniacki, prowizja przechodzi na papieza (c. 155, 1432 § 3, 
1435 § 1); na metropolitEZ przechodz~prowizja, jeSli bi:skup 
w prawnym terminie nie udzieli instytucji prez.entwanem

u 

(c. 274). 
. Dewolucja nie ma zastosowania, jezeli heneficjum nie zo-
stal0 nadane ilia braku kandydat6w w danej diecezji (Com. 

Cod. 24 Nov. 1920). 
Na mocy swej wladzy biiSkup rozdaje w diecezji dowol-

nie wszystkie te beneficj.a, przy kt6rych ograniczenia jego 

praw nie da si~ pozytywnie stwierdzic. 
Wi k a r ius z g e n era 1 n y musi miec osobny man-

dat, by magI nadawac benefieja; w i k ,a r ius z k a p i
t u 1 n y wtwczas tylko nabywa prawa wolnego nadania, gdy 
stolica biskUipia oprazniona jest od roku (c. 455, 1432); k a r
d y n a low i e nadajq oficja w swoich tytularnych koscio-

lach (c. 240, 1414, 1432). 
Po prowizji kanonicznej ibeneficjat ma wziqc w posiadanie 

rlcadane Bobie beneficjum. W e j sc i € W P 0 s i a d a
n i e nazywa si~ institutio dorp~:rIalis (realis), investitura, przy 
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obejmowaniu urzE2du biskupiego inthronisatio, przy kanonii in
stalatio, przy innych beneficjach introductio. Wejscie w posia
donie rna byc dokonane mOCq os'Obnego aktu uroczystego. Na 
beneficja niekonsystorialne wprowadza biskup osobiscie lub 
jego delegat (c. 1443). Do waznosci prowizji konieczne jest 
przyj~cie beneficjum przez kandydata. Ordynariusz atoE mo
ze go zobowiqzac do nrzyj~cia tegoz pod posluszenstwem. 

Nikt nie moze wlasnowolnie wziqc w posiadanie danego 
sobie beneficjum, a gdyby je faktycznie objql, sciqga na siebie 
kary (c. 2394, 2395). Wprowadzajqcy W lpClsiadanie slpelnia tyl

ko dane sobie zilecenie, nudum ministerium, nie przysluguje 
mu przeto prawo rozpatrywania kwalifika1cyj beneficjata(c. 
1406, 1443,2403). Prawa partykularne i prawne zwyczaje szcze
g6Jowo okreslajq ceremonial wprowadzenia wposiadanie, or
dynariusz moze Jednak oden dyspensowac. 

Wzi~cie posiadania wyraza si~ zwykle za pomocq czynno
sci symbolicznych, np. przez uroczyste wprowadzenie benefi
cjata dokosciola, zajE2cie miejsca w stali ch6rowej, przez poca
lunek 01tarza, lub otwarcie i zamkniE2cie mszalu na oltarzu, 
albo przezokazanie pisma nadawczego beneficjum temu 
zwierzchnikowi, ktory dotychczas sprawowal rzqdy (c. 293, 
313, 334, 353). 

Ordynariusz naznacza termin, w ciqgu ktorego beneficjum 
nalezy objqc. Jezeli termin naznaczony uplynie, a beneficjat 
nie wejdzi'e w posiadanie, ani si~ nie us pr awiedliwi , nalezy 
oglosic beneficjum jako wakujqce. Wprowadzenie w posiada
nie podqga za sobq ten skutek, ze beneficjat maze wykony
wac wladz~ danq sobie mocq prowizji kanonicznej (c. 240, 334, 
353, 461, 322) i zyskuje zlqczone z posiadaniern srodki ohro
ny (c. 1694, 1695). W posiadanie mozna wejsc nawet przez 
pelnomocnika (c. 1445). 

Beneficjat, po wzi~ciu w posiadanie danego beneficjum, 
n a h y w a z nim zwiqz,ane prawa Id u c h '0 W n e i In a
t e ria 1 n €, a zatem: p1'awo pobierania drochod6w, za1'Zq-
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dzania wediJ:u:g prz,eplsow pr,awnych, prawn ego zast~powania 
swego beneficjum jako osoby moralnej (c. 1472). Beneficjat 
powinien tez sumiennie spelniac 0 bow i q z k i zwiqzane 
z posadq, a gdyby beneficjum ponioslo szkod~ z jego winy, 
jest ohowiqzany jq naprawic z wlasnych funduszow. Jesli nie 
odmawia pacierzy kaplaiiskich i nie spelnia innych obowiqz
k6w, 'Z posiadaniem b€neficjum zlq:czonych, tr.aci prawo do 
,Pobierania dochodow, ktore przechodzq na potrz'3by koscio
la, seminarium diecezjalnego lub Ulbogich (c. 1475). Sam be
neficjat ma pokrywac biezqce wydatki administracyjne, sam 
tez ma uskutecznic mniejsze n8!prawki. Winien takZe prze
strzegac rezydencji stos'0wnie do jakosci danego oficjum. 

J esli dwo'ch lub kilku beneficjat6w zajmowalo posad~ ja
klegois beneficjum'w pewnym czasie, np. w jednym roku, w ta
kim razie nalezy mi~dzy nich pod z i eli c roc Z n e 
doc hod y w stosurrku do CZ,8SU posiadania; miarodajnymi 
w tym wzgl~dzie Sq ustawy partykularne. Dachody benefi
cjum wakujqcego dzieli si~ w ten spos6b, iz jednq cz~sc prze
znacza si~ na utrzymanie tymczasowego zarz~dcy i wydatki 
administracyjne, reszt~ zas 1'ozdziela siE2 na dwie cz~sci, z kt6-
rych jedna ma bye wcielona do majqtku zakladowego Iub do 
wsp61nej masy, druga z,as idzie na fabryk~ kdciola. Stoso
wnie do miejscowych zwyczajow nawet wszystkie docho
dy za czas wakansu mogq bye wcielone do wsp61nego majq

tku calej diecezji (c. 44, 1481). 
Beneficjaci mogq nawzajem zamieniac Ewe beneficja. Z a

m ian a jest to zIlZeczenie si~ przez dw6ch beneficjatow 
swoich beneficjow pod tym warunkiem, ze jeden otrzyrna be
neficjvm drvgiEgo. Kazdy beneficjat rna zglasic zrzeezenie 
w rE;ce tego ordynariusza, ktbry beneficjum nadaje. 0 He by 
jeden beneficjat zrezygnawal, dnlJgi zas nie, w6wczas taka re":' 
zygnacja nie sjprawadza zadnych skutk6w, dlatego, ze kazda re
zygnacja jest zawarunkowanq, 0 i1e rowniez i drugi benefi
cJat zrezyglluje. Ordynariusz winien nadac aba beneficja tyl-

Prawo Ran, - .1 
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ko tym, kt6rzy zrezygnowali, nie zas lnnym. Do dokonania 
zamiany konieczny jest pow6d korzystny dla kosciola nie za's 
dla beneficjata. Ordynariusz musi na zamianEZ pozwolic 
1 w ci11igu miesiqca objawie swojq wolEZ, czy na zamianEZ siEZ go
<1zi. Zamiana wlasnowolnie dokonana ma charakt€r symo
niacki. J esli bendicjum jest patronackie, winien zgodzie si~ 

na to i patron (c. 1487). Ordynariusz nie moze zezwolie na 
zomian~ beneficj6w zastrzezonych Stolicy Apost. Zamiana ma
ze bye dokonana tylko mi~'dzy dwoma beneficjatami. Jesli be
Leficja nie Sq rcwne, nie wolno zastrzegae sobie cZEisci do
chod6w jako rekompensaty. Poniewazzamiana jest faktycznie 
rezygnacjq dw6ch beneficjatow z tym warunkiem,ze jeden 
ma otrzymac beneficjum drugiego, GJrzeto kazdy beneficjat 
'Hinien miec te warunki, jakie Sq przepisane. dla danego be
neficjum; mUSZq bye tez zachowane prawne formalnosci przy 
ponownej prowizji (c. 1488). 

125. PRAWO PATRONATU 

P r a wo pat ron a t u j est to 0 g 6 1 P r ,z y
w i 1 e j 6 w i 0 bow i q z k 6 w, i a k i e z w 0 1 i 
Ko sci 0 1 a m a j q kat 0 1 i c 'c Y fun .0. a tor o
w i e k 0 s c :. 0 1 6 w, kaplic, beneficj6w, alba ci, kt6rzy 
prawnie je nabyli 0.0. pierwotnych posiadaczy (c. 1448). Pa
tronat przyznaje trzecim osobom udzial w obsadzaniu benefi
cjow i pewne prawa, plynqce nie z przynaleznosci hierarchicz
nej, lecz z innego tytulu. Podw6jny jest t y t ulna b y
cia patronatu: pie r w·o t n yip 0 ·c h ·0 .0. n y, oid

giUlllriUS et derivatus. Kto zbudowal kosci61 lub kaplicEZ, albo 
dar grunt i uposazyl lub dostarczy;lsrodk6w na utrzymanie 
r:e.neficjat6w, awladza koscielna przyjEZla fundacjEi, ten stal 
si~ fundatorem danego beneficjum z tytulu pierwotnego. Jesli 
klku fundator.6w przyczyniJ:o st~ do powstania kosciola, wszy
sey ,zyskujq wsp61patronat i majq r6wne glosy, chociazby ofia-
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ra kazdego z nich nie byla r6wna (c. 1459). Kto wydatni2 przy
('zynil siEZ do powi~kszenia np. majqtku zakladowego istnie-
jEicego juz beneficjum, ten nabywa wsp6rpatronat. 

Drugi tytuJ:, pochodny, pow:staje z przeniesienia praw 
pierv,;sz€go patrona na inne osoby, np. gdy idzie 0 patronat 
rzeczowy, mOCq dziedzictwa, darowizny, sprzedazy tej rzeczy, 
z kt6rq patronat jest zwiqzany. 

Poniewaz patronat rzeczowy macharakter mieszanej natu-
1'y, tj. duchowej i cywilnej, przeto ni·e mozna go nabye wprost 
mocq kontraktu np. zamiany, kupna-sprzedazy, lecz tylko 
uhocznie, przez przekazanie danej rzeczy, z kt6rq :zlqczone jest 
prawo patronatu. Przy alienacji nie mozna zwi~kszae wartosci 
rzeczy z tego tytulu, ze z niq mqczony jest patronat. 

Mozna tez bylo zyskac patronat mocq przywilej6w papie-
skich, . j ako uznanie i poniekqd wynagrodzenie z,a uslugi dla 
Koscio1a. 

J ezeli idzie 0 siwierdzenie, czy jakis [k.osci6J: jest wolnego 
nadania, czy patrona.cki, patron, kt6ry rosci solbie don pra,.. 
\\'0, winien udowodnie, ze odczas6w niepamiEZtnych wykony
wano prezent'Ei (Trid. SS. XXV c. 9 de ref.). 

Istnjejq nast~!pujqce rodzaje patronatu: r z e c Z 0 W Y 
i 0 sob ,0 W y, reale vel persoll'a]e. Patron at rzeczowy 
zwiqzany jest z posiadaniem rzeczy nieruchomej, z niq tez 
przechodzi na wszystkich posiadaczy; patronat ten zmienia 
podmiot r6wnocz€snie z rzeczq, 'do kt6rej jest dolqczony i od
dzielnie od niej nie moze bye przedimiotem czynnosci praw
nych, np. kontraktu kupna - sprzedazy. Patronat osob:sty przy:" 
sluguje osobie fizycznej lub moralnej bez wzglEZdu na 8tO

sl1nek do jakiejs rzeczy. Patronat jest d z i e d :z i c z n y 
hae!reditarium, gdy przechodzi na Wiszystkich spadkobiercow. 
Patronat jest rod z inn y, familiare, gentilitium, gdy prze
chodzi na czlonk6w danej rodziny lu:b rodu, m i e s zan y, 
mixtum, jesli przechodzi na srpadkobiercow, nalezqcych tylko 
<10 danej .rodziny; patronat k osc i e 1 n y, ecclesiasticum. 
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jesli fundacja, kt6ra data mu poczqtek, Ipowstala z majqtku 
koscielnego, albo jesli zwiqzany jest z jakqs np. godnosciq 
koscielnq, sluzy osobie duchownej z tytulu jej stanowiska 
lub urz~u koscielnego, np. moze bye polqczone prawo patro
Datu z jakqs kanoniq. S w i e c k i, laicale, przysluguje 'OSO

bie swieckiej albo duchownemu, lecz jako o'Sobie prywatnej, 
nie zas Z ITocy jej koscielnego stanowiska. M i e s zan y, 
mixtum, przynalezy wsp6J.nie do osoby swieckiej i duchownej 
ze stanowiska koscielnego, n,p. gdy z fundusz6w jakiegos bene
ficjum zbudowano kosci61, a laik go uposazyL Ocena tedy, czy 
patronat jEst .swiecki, ·czy duchowny, nie zalezyod tej oko
liczno,sci, kto go wykonuje, laik czy du'chowny, lecz jaka jest 
podstwwa jego powstania, tj. czy gruntuje si~ na majqtku kos- . 
cielnym czy swieckim. 

Prawo Fatrcnatu mogq nabye wszyscy, kt6rym prawo wy
raznie tego nie zabrani1a. Podmiotem tego prawa mogq bye 
oSDby fizyczne i moraIne, duchowne i swieckie, a wi~c kobie
ty, maloletni, ikapituly, klasztory. Nalezy odr6znie nabycie 
prawa rr:atronatu od jego wykonywania, np. maloletni mogli 
nal:ye rmvvo ratronatu, lecz nie ll:lOgli ,go wykonywae, nie
ochrzczeni zas i wykl~ci nie mogli go nawet nabye. 

Fatronat w histcrycz11ym rozwoju wywodzi sw6j pOCZ1q
tek z zasady, ze fundator kosciola winien miee wobec niego 
jakies przywileje. Z jednej strony przyznawanie przywilej6w 
b;,:10 dowodem wd:zi~cznosci dla fundatorow, z drugiej zach~
t q do zyskiwania innych ofiarodawc6w. Kosd6J: wynagradzal 
7"asiugi dohrodziej6w g16wnie w ten spos6b, ze uwzgl~nial ich 
zyczenia przy obsadzaniu beneficj6w. 

Csobista zasluga sta;J:a si~ tytulem ;praw i przywilej6w pa-; 
tronatu osobrstego. Patronat rzeczowy rozwinql s,i~ g16wnie 
na prawie germanskim. Istnial:a tam tzw. vestitU1'3, mOCq kto

wlasciciel gruntu megl swobodnie rozporzqdzae tym wszyst
kim" co byio 11a jego terytorium, Ibyl ,on bowiem jakoby nie
{)graniczonym panE'ffi. Wladztwo ,to I1ozdq;gni~to na k'Osc:oily 
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i na kapian6w, kt6rym dowolnie mazna< by to nadawae posady 

i usuwac z nich. 
Szczeg610wej organizacji instytu(!ji patronatu dokonali 

g16wnie papieze Aleksander III (na soborze'lateran. III 1179) 
oraz Innocenty III (na sob. lateran. IV 1215). Aleksander III 
orzekl, ze tprawo patronatu zlqczone jest z pierwiastkiem du~ 
.chownym i z tego powodu sprawy patronatu majq bye rozpa
txywane w sqdzie koscielnym 1.). 

Nowy kodeks z a bra n i a w p r z y s z los c i 
two r z yep a t ron a t pod jakimkolwiek tytulem, bisku~ 
moze tylko ustanowie dla wiernych, ktor:zy kosci61 zbudow.a
Ii ilub fundowali beneficjum, tak zwane spiritual~a SUffriagla, 
to jest odprawianie za nich rpewnych nabozenstw albo prrzez 

J' .• 
pewien czas, albo 11a zawsze (c. 1450). OXCtynarlUsz moze Je-

-d.nak zgodzie si~ na ten warunek, by fundator danego bene
ficjum przy pierwszym obsadzaniu prezentowat du!chownego. 
Ordynariusze winni starac si~ 0 to, by patronowie miast patro-
natu, a przynajmniej zamiast prawa prezentowania przyj~li 

suffragia. 
Osobowe ;JJ!I'awo patronatu nie. maze bye waznie prizekaza

ne nieachrzc;onym, publicznym apostatom, heretykom, schi
zmatykom, nalezqcym do stowarzyszen pot~pionych przez Kos':' 
ei61, 'wykl~tym. JeSli rzecz, do kt6rej przywi'l,zane jest pra
wo patronatu realne, 'Przejdzie na ktorg;s z wyroienionych os6h, 
rpatronat pozostaje w zawieszeniu (c. 1453). 

Z'cna wykonuje rprawo paiJronatu osobiscie, za maloletnich 
rodzice lub opiekunowie, .a skoro ci Sq akatolikami, prawo pa-' 
tronatu pozostaje w zawieszeniu (c. 1456). 

1) C. 9. H a ,d ria n VI, Accepto, 1522, c. 3. De iud. II 1. 
Causa vero iuris l}aironatus - mowi Aleksander III - ita co
niuncta est et connexa spiritnaUbus causis, quod non nisi eccle
siast.ico iudicio valeat definiri. C. 16. h. t. Dr A b l' a ham, Po
{j;z&t.ki prawa patronatu w Pols-ce, we Lwowie 1889. . 
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Patranowi przysluguje przywilej prezentowania duchowne
go, siuzq mu rowniez prawa honorowe i materialne, ma je
dnak z drugiej strony pono/sic tez ci~za'ry i obowiq:zki. J ezeli 
patron w ciqgu okreslonego czasu nie wykona prezenty, obsa
Gzenie odnosnego beneficjum staje siE2 wolnego nadania. SkorCF 
powstanie s p 6 r miE2dzy ordynariuszem a patronem lub mi~

dzy samymi patronami, to w tym wypadku do ukonczenia 

sporu prezenty nikomu nie mazna waznie nadac. 

Jesli prawo patronatu przysluguje k ilk u w s p 6 1-

pat ron a m, mogq ani miE2cizy sobq ulozyc si~ co do spo

sabu wykonywania tego prawa, w tym tez celu mogq nawet 

zawrzec umoWiE2, kt6rq ordynariusz winien zatwierdzic. Zawar

tej umowy ordynariusz nie maze rozwiqzac bez zgody patro

n6w (c. 1460). Prezenty moze dokonac osohiscie albo przez 

pdnomocnika, ktory jednak musi otrzymac osobny mandat. 

Nikt nie maze siebie prezentowae ani tez dnlqczy6 siE2 do in

nych patron6w, by otrzymae wym.aganq wi,~kszose glosow (c. 

1461). 

Prezentowae mozna tylko tego, kto jest zdolnym do pia

skwania odnosnego ulz~du, kandyda1t winien prze:b posia

<e:ac wszystkie przymioty, jakich wymaga prawo powszechne, 

partykularne i postanowienia fundacyjne, np. stopien akade

micki, szJachectwo. OcenE2 0 zdolnosciach wydaje btskup 

1463). 

Prezentacja ma bye skierowana do ordynariusza, kt6ry po 

otrzymaniu listy kandydat6w sprawdza, czy dany duchowny 

11'a wszystkie wymagane warunki na to oznaczone benefi

cjum. Jezeli kandydat nie ma potrzebnych warunk6w, patron 

moze innego prezentowac, gdy jeszcze nie uplynql przepisany 

iermin; skoro ponownie prezentowany rowniez jest niezdat

nym" w tym wypadku kosci61 albo beneficjum Sq liberate coUa
tionls. 

487 

Po dokonanej prezentacji 'przeprowadza ordynariusz w ciq-
gu 'dwoch miesiE2cy kanonicznq instytucj~. Jesili kilku godnych 
otrzymalo prezentE2, ordynariusz wybiera miE2dzy nimi wiE2cej 

godnego (c. 1467). 
Na podstawie swoich p raw h 0 nor 0 w y c h moze 

patron umiescie na fasadzie kosciola sw6j herb, w procesjach 
rna pierwszenstwo przed hmymi laikami i zaszczytniejsze 
miejsce w kosciele,cialo jego mO'ze bye zloz'one pod koscio
d:E:'m. J esli jest w n i e d '0 's tat k u maze prosie 0 wspar
de (c. 1455), [Doze tez zastrzec sorbie pensj'E2 na dozywocie (c_ 

1417). 
o bow i q z kip a t ron a Sq: ma odbudowae alba 

naprawic kosci61, jesli patronat przysluguje mu z tytuiu dota
cji, ma uzupelnic dochody, skoro w danych warunkach Sq one 
za male i niewystarczaj!qce. W obydwu wypadkach patronat 
jest w zawieszeniu, dop6ki patron nie uczyni zadosc tym praw

nym wymaganiom. 
Pat ron a t gas n i e: jesli patron zrzeknie siE2 go, 

czy to zupelnie czy cz~sciowo, zrze,czenie to jednak nie moze 
naruszae praw innych wsp61patron6w; jesli Stolica Apast. od
wola prawo lpatronatu albo zniesie na zawsze kosci61 lub be
neficjum; jesli nastqpilo prawne przedawnienie; je.sli prz2sta
n.ie istnlec ta rzecz, z kt6rq zlqczony jest patronat, alba jesli 
vvygasn:e red luib galqz tegorodu, kt6ry posiada to pra:wo 

stosownie do woli fundator6w; jeSili za zgodq patrona benefi

cJum zostanie zlqczone z innym wolnego nadania; jesli patron 

usilowal przeniese prawo patronatu w spos6b symoniacki na 

inne osoby; jesli stal siE2 apostatq, heretykiem, albo schizma

tykiem; jesli nieprawnie przywlaszczyl sobie prawa i mienie 

koscielne; jes<li zabH lub ziranil beneficjata lub innego kapla

pa, ktory jest przy danym ko.sciele. 

JesE Stohca Apostolska nadala komus przywilej, bqdz 
\Iv' konkordatach, bqdz winny spos6b, prezentowania na waku-
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jqcebeneficja, nie mozna z tego wyprowa;dzac wniosku, jako
by ten przywilej byl zrodlem patronatu w calosci pojEitego. 
Przywilej bowiem prezentowania nalezy scisle tlumaczyc.Ta
ki patron nie m()ze sobie roscic pretensyj do tych praw, ja
kie przyslugujq patronom z innego tytulu (c. 1471). 

126. ZAKLADY DOBR:OCZYNNE 

Zakladem dobroczynnym nazywamy og61 d6br material:" 
nych przeznaczonych na cele rel1gijne, to jest ku ·czciBoga 
lub dla dDbra duchowego albo ziemskiego wiernych. Instytu
cja taka utworzona powagq kosciola staje siE; koscielnq (insti
:utumecdesiasticum), ,a jesli zostanie powolana do zycia 
przez wladzEi cywilnq wowczas jest swieckq (institutum pro
lanum philantropicum). 

Kosci61 na wzor swego Boskiego Zalozyciela, ktOry szcze
g61niejszq opiekq otaczal ubogich i ,chorych 1), krzewi zawsze 
dzie:J:a mHosierdzia. Od czasow apostolski'ch az do doby obec
Eej Kosci6i: nie tylko glosH zasady C'zynnej milo sci bJiZniego, 
ale przodowa:f w jej spelnianiu. Swiadectwem tego Sq liczne 
zaklady dobroczynne, wznos'zone celem ud'zielenia przytwlku 
chorym i ubogim. Juz Apostolowie obierajq diakonow, kto
rych zadaniem byla ·opieka nad ubogimi. Papieze i biskupi 
wszystkich wiekow powolujq do zycia Hczne szpitale, gospody 
dJa podroznych, zaklady wy,chowawcze. Kodeks nazywa za
k.l&dy dobroczynne causae piae 1513, 1533), pius locus 
«:. 1298), pium institutum (c. 1492 i 1503), domus pia (c. 820, 
1267). . 

Pierwotne prawodawstwo kosdelne zobowiqzuje zwierzch
n!kow koscielnych dO' pielE;gno,wania milosierdzia i zachEica 
wszystkich wiernych do dawania jalmuzny. Sw. Cyprian np. 

J.) Mat. 6, 2; 8, 13; 14. 19, Mar. 6, 
48; 5, 6; 6, 11; 9, 7. 

4, 8, Jan 
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przeznacza 100.000 sest. na wykup niewolnik6w, a sw. Bazyli 
urzqdza u siebie kuchnie dla ubogich "). Aby zapobiec zebrac
twu a tym samym walE;saniu si~ ubogich po r6znych miejsco
wosciach, ustawodawstwo domaga si~, by wierni kazdej miej
scowosci mieli staranie 0 swoich ubogich, a biskupi i kaplani 
byli ·obowiqzani karmic u siebie ubogich w dniach oznaczo
ny,ch. 

Instytucje milosierdzia otrzyma!y rozmaite nazwy: Xeno
dochia - zaklady dla podroznych;qrphaJnotrophia - dla sie
rot; nosocomia - dla chorych; ptochotnophia. - dla ubogich; 
.gerontoQomi.a - dla starcorw; bI1ephOitrophDa - dla dzieci. 
Okreslano je ogolnq nazwq pia loca, piae causae. 

Dekretaly GrzegoTza IX (c. 3, 4 de religios. III 36) podda
jq wladzy biskupa wszystkie instytucje milosierdzia i przytul
ki, kt6re znajdujq siE2 na jego. terytorium. 

R6wniez w Polsce od poczqtku powstawaly zaklady dla 
ubogich i szpitale, glownie staraniem naszych biskup6w i ka
plan.ow, np. biskup Pelka (1232 - 1258) powolal do zycia szpi
tale; kapituly przeznaczaly. CZE;SC swoich dochod6w na utrzy
manie ubogkh. Jagiel'lo budowal szpitale. W XV w. bylo 
w Krakowie 8 szrpitali; byly te.i szpitale przy kllasztOJ;ach. Sy
nody przeznaczaj~ cZE?SC mienia duchorwnych na szpitale i przy
tulki, np. synod poznanski (1642) oraz gni1eznienski (1643) po
stanawiajq, ze majqtek tych kaplan6w, krorzy umarli bez tes
t"nlentu, pnzechodzi na przytulki dla chorych i starych ka
plan6w. 

Instytucje dobroczynne mialy charakter niezaleznYlch osob 
moralnych, mogly rPosiadac i nabywac majqtek. Kosci61 nie 
ograniczal milosierdzia chrzescijanskiego do pewnej klasy lu
dzi, ani do jednego wyznania religijnego, lecz rozciqgnql je na 
-calq ludzkosc hez w~g.1~du na r6znice narodowosciowe i reli-

1) C y prJ a il, ep. 1, 36, 37 dE' cuya pauper-llilll et peregrino
rum. M. 4. 192, 326. Bas iIi i, De misericordia. M. 18, 86G. 
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gijne. Ten pawszechny duch chrzescijaiistwa, dla ktorego ob
cym jest poj~cie nieprzyjaciela, widocznie ujawnH si~ w mi~
dzynarodowej instytucji Czerwonego Krzyza, w kt6riej objE:
ciach stajq siE: przyjaci6lmi ludzie, przed chwilq wrago prze
CIW sobie wyst~pujqcy. 

Instytucje pobozne przez zatwierdzenie zwierzchnika kos
cielnego stajq siE: koscielnymi; takq instytucjq obecnie Jest 
tzw. Carita'S. Celem tych instytucyj jest wykonywanie dziel 
milosierdzia dla podniesienia ducha religijnego (,C. 1489). 01'
dynariuszowi przysluguje p l' a w 0 z a k lad ani a . ta
klCh instytucyj. prz'ed e1'ekcjq naLezy ustalie ich c e 1 oraz 
sprawdzic, czy u p 0 s a zen i e jest wysrta1'czajqce do po
krycia przyszlych wydatk6w, w przeciwnym bowiem 1'azie 01'
dynariusz nie moze udzielie zatwie1'dzenia. 0 iJe jakis fund a
tor powoluje do zycia takq mstytucjs., winien dokladnie okres
lie jej cel, dotacjE:, spos6.b zarzqdu, obr6t dochod6w, nadto ma 
wskazaccel, na kt6ry funda,cja ma bye obr6cona na wypadek 
rozwiqzania danej instytucji. Nalezy sporzqdzie dwa egzem
plarze aktu fun d ac y j ne g 0,' z ktorych jeden ma bye 
zlozony w archiwum kurii diecezjalnej, drugi w archiwum 
instytucji (c. 1490). 

Administrator ma zarzqdzac majqtkiem stosownie do prze
pis6w koscielnych i woh fundator6w. Ordynariusz winien czu
wale, by wOlla ,funda;to1'6w byla s!pelniona (1493), moze .przerto 
nnn",(T'n;ac wizytacj~ wszystkkh zaklad6w k?scielnych, nawet 
wyjEitych. Jezeli instytucja zlqczona jest z jakims zg1'omadze
Iliem zakonnym na prawie diecezjalnym, podlega zupelnie 
or.dynariuszowi. j deli zakon jest na prawie papieskim, w ta
kim razie zlqczony z nim zaklad podlega biskupowi w sprawie 
nauczania religii i w spelnianiu ewiczeii duchownych (c. 1491). 
Cho-ciaiby jaka's instytucja wyj~ta byla spod jurysdykcji 
i wizytacji biskupa, czy to mOCq fundacji, czy przedawnienia, 
czy tez przywilej6w apostolskich, mimo to ordynariusz moze 
zqdac sprawozdania z wydatk6w. JezeE fundator stawia to ja-
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ku warunek, ze administrator ma bye woL.'1.y od sprawozdan 
z wydatk6w, fundacji takiej nie mozna przyjmowae (c. 1492, 
1525). Hez zezwolEillia Stolky AJpost. nie mozna milosiernych 
zaldad6w zllosic, 1Jqczyc, ani tez zamieniae na eel odmienny od 
fundacji, chyba ze fundator na to siE: zgodzil (c. 1494). 

127. MAJ.t\TEK 

Ko:sci61 katolicki i Stolica Apost. m a j q w rod z 0 n e 
p raw 0, ius nativUID, swobodnego i niezaleznego od wladzy 
8wieckiej nab y wan i a, po S i a dan i a i z a r z q d z a
n i a m a j q t k i e m. Poniewaz Kosci6l jest spolecznosciq 
closkonalq i w swej istocie niezawislq od panstwa, niezaleznie 
przeto odeii moze bye podmiotem (praw majqtkowych; ponie
waz jest sGJolecznosciq. zeWTIiE:trzil1'q, sikladaJqcq siE: z ludzi, mu-
5i wi~c miee odpowiedrnie srodki materialne. 

K'osci;61 katohcki z prawa Bozego jl€S't iosobq praWlfiq, z mo
cy przeto tego prawa moze na!bywa,~, posiadac i zarzqdzac swo
im majg:tkiem (c. 100, 1495 § 1, 1499 § 1). Ze wzgl~du na swojq 
,3amoistnO'se Kosci61 nie jest zwiqzany f,ClJrmalnosciami prawa 
.cywHnego w nabywa,niu majqtk6w, prawodawstwo tedy kano
n:czne uznawalo za wazne zapisy na cele religijne, 'ehoclaz by
Jy dokonane z pominiE:ciem ustaw swieckich. Faktycznie atoh 
Kosci61 zachowywal przepisy prawa cywilnego i tak tez po
stanawia (c. 1529). 

Celem maj qtk6w koscielnych jest: utrzymanie kleru, dzie
la chrzescijaiisikiego milosierdzia, pokrycie wydatk6w, jakie 
scl poJqczone ze sprawowaniem kultu religijnego, budowa 
i utrzymanie koscio16w. 

Majqtek kosdelny two r z q do bra mat e ria 1 n e, 
bona corporalia, tak ruchome jak i nieruchome, oraz do bra 
m 0 r a 1 n e, bona kt6rych Ko'sei6l jest wlasci
de1em. Kazdy majqtek, nalezqcy do Kosciola powszechnego, 
alba do Stolky Apost., hrb tez do jakiejs osoby prawnej> 
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utworzonej powagq zwier2)chnik6w kOiscielnych, nazyV\ra si~ 

k.o$cirelnym. Kosciolem tedy w tyro zna,czeniu jest kazda in
stytucja koscielna, prawnie usta!llowiona, np. klasztor, probo':' 
",two, stowarzyszenie religij'ne (c. 531, 691, 1497). Pod mi, 0-

t e m \'11 a s n 01 sci w zakresie prawa majqtkowego, 
subiectum inhaesionis, Sq wszystkie !p raw n e jed nos t k i, 
maj'qce byt samoistny (c. 1495 § 2, 531, 691, 1182, 1499). Celem 
sprawdzenia, czy jakiS majqtek, np. jakas fundacja, jest ko
scielny, nalezy stwierdzic,czy podmiot tego majqtku ma cha
rakter osoiby koscielnej, z tytulu bowi,ero przynaleznosci ma
jqtek staje si~ koscielnym. 

Prawo Kosciola do, nwbywania i posiadania maj qtk6w 
.stwierdzaja. zx;6dla Objawienia, oraz ten fakt, i.e Kosci61 
.zav;~:ze ~.c!S'ialdal :mienie, p<Olcza.wszy .oct czalsow apo'S'tol'skkh; 
prawo to jego uznalo rowniez ustawodawstwo cywilne. Apo
stol narod6w uczy, ze ci, kt6rzy Sq postawieni na opowiadanie 
€wangelii, z tego wlasnie tytulu, a nie z inneg.o winni miec 
srodki na utrzymanie (1 Kor. 9, 13): "Ktorzy oltarzowi uslugu
jq, uczestnikami s~ oltwrza, tak tez Pan postanowH tym, ktorzy 
ewangeli~ opomadaja., aby z ewangelii zyli". 

Kosci61 posiadal mienie juz w czasach apostolskich 
w okresie przesladowan, ktorego uzywal na 1.1trzymanie du~ 

chownych i ubogich. Nie otrzymal tego prawa od wladcow 
swieckich, gdyzci go przesladowali. Konstantyn W. kazal 
zwr6cic Kosciolowi maja.tki, zarbrane w czasie przesladowal'i., 
Ii wi~c Kosd6l faktycznie je w6wczas posiada:t {l. 1. C. de SS. 
€cc'les. I 

G16wnym Zr6dJem, z ktorego powstal majqtek koscielny 
byly dobrowolne zapisy i darowizny. Ta. drogq K,osci61 doszedl 
<io maja.tku zakladowego, z ktorego czerpie swe dochody. Da
rowizny alba zwi~kszaja. majqtek istniejqcy, albo stano,wia. 
nowa. fundacj~, zlqczonq z nowym podmiotem, albo tez 
eharakter zwyklych oHar na eele koscielne. Przy zapisach 
i darowiznach, zwlaszcza wi~kszych, ofiarQdawcy winni w na-
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hozyty spos6b objawic cel, na ktory mienie prz~znaczaj~. Kai
dy teZ wierny, kt6ry z prawa naturalnego i koscielnego swo
bodnie moze swoim mieniem rozrzqdzac, moz,e tei ofiarowac 
je na cele koscielne tak w formie testamentu, i poza te
stamentem. 0 ile to jest mozliwe, nalezy przy zapisach zacho
wac przepisy prawa cywimego, chociazby je atoli pomini~to> 
dziedzice zapisodawcow sa. obowiqzani spelnic ich wol~ 

(c. 1513). 

Rzeczy nalezq,ce do Kosciola dzielimy na: s w i ~ t e, sa
Cl'a, kt6re przez uroczysty akt lituvgiczny, t. j. przez konsekra
cj·~ 11.1b ,po5wj~ce;nie, zostaly przeznaozone nw s~;uzb~ Boz.q, rup. 
kielichy, szaty liturgiczne; s 'c is l,~ m a j q t k 0 we, COID

mullia, kt6re Sq koscielnymi tylko ze wzgl~du na eel i poci.rniot 
przynaleznosci, sluzq bowiem do zaspokojenia materialnych 
pCJtrzeb zycia koscielnego, np. poIa, lasy; war t 0 sci 0 w e, 
p:r~~iosa et non pI"~ti~s.a!, przy ktory,ch miern~kiem do oznacze
nia skali wartosci jest artystyczne wykananie jakiegDi§ prz'>3d
miotu, alba historyczna pamiqtka, lub tez jakosc materialu, 
z ktorego rzecz jest sporzqdzona (c. 1281, 1497); r u c hom e 
i n i e rue hom e, mobilla et immobilia, 0 He z miejsca 
jednega mogq bye przeniesione na inne; mat e ria 1 n e 
wscislym znaczeniu i mar a 1 ilJ. e, corpair'alia, t~;np:J)"Calia; 

et incorpo.ralia, 0 ile zmyslem jakims lub tylko rozumem mo
,gq bye obj~te,nip. pole, 2}ahowiqzania!; m a j q t e k ben e
f i c j a 1 n y czyli pre bend a, przeznaczony na utrzyma-
11ie duchownych, pmcujClcych przy j.akims kosciele, np. w d'usz
pas'terstwie i s ·c i s 1 e k 0 sci ,e In y zwany f a b T Y c z
n y m, przeznaczDny na ,pokrycie wydatk6w, polqczonych 
z utrzymaniem ko.~dola, np. na budow'E;, napr.aw~ (c. 717, 979, 
1552). 

Z rod 1 a m a j q t k u koscielnego Sq nast~pujqce: 
D z i e s i ~ c i n y i' pry m i c j e, Sq to prawa po

boru pewnej cz~sci plonow i dochodow ad wiernych. Dawniej 
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dziesiEiciny byly prawem obowiqzujqcym, obecnie tam tylko 
r::alezy je zachowae, gdzie Sq w zwyczaju (c. 1502). 

Proboszcz i rektor kosciola mogq urzqdzac s k 1 a d k i 
w swoim kosciele Iub na swoim terytorium, natomiast poza 
nim ani 0.uchowni, ani laicy nie mogq kwestowac bez pisem
nego pozwolenia Stolicy Apost. alba ordynariusza wl:asnego 
i tego, na kt6rego terytorium ma siEi odbye zhi6rka (c. 621, 
691, 1503). 

Wierni Sq ohowiqzani do utrzymania kosciola, do kt6rego 
nalezq, lub w ktorym poblerajq poslugi 0.uchowne. Na tej 
podstawie Kosdolowi przysluguje prawo n a k 1a dan i a 
pewnych dan i n na potrzeby kultu i na utrzymanie ka
planow. Obowiqzek ten ciqzy g16wnie na wiernych danej pa
rafii lub di'ecezji (c. 1186, 1469, 1496). Dawniejsze prawo pa
pJeskie obowiqzywalo wszystkich wiernych do skladania pe
,ynych datk6w, tzw. s w i Ei top i e t r z a, obolon s. Petri, 
na zn~k uleglosci dla Stolky Apost. Prawo to od szeregu 
lat WYSZdO z uzycia, 'zwyczaj natomi~st w~prowadzH praktyk~ 
skla0.ania datk6w 0.obrowolnych. Skladki te urzqdza siEi raz 
lub kilka razy w roku we wszYl.3tkich kO,sciol,a,ch. 

Wszystkie koscioly i beneficja, zostaj11,ce pod wla0.z11, bi
skupa, oraz stowarzyszenia laik6w, S11, obowi11,zane kazdego ro
ku skladac mu pod a t'e k, tzw. cathedraticum, na znak 
zaleznosei. Ordynariusz moze tez nakazae plaeenie pewnyeh 
danin na rzelcz semimirium klerykow 'ZW. semin'ar.isticum, 
:>.lumnaticum (c. 1355, 1356). W ra:zie nadzwyrczajnej potrzeby, 
.r~p. lila budowEi 'znisz,czonych koscio16w, ma, biskup praw.o nalo-
2,ye na w:szystkich benefiejart6w tak swieekieh jak i zakonnyeh 
jrkq:s 0.aniuEi, subsidium charitativum. Przy nadawaniu bene
ficjum moz'e ordynariusz ZObOW1qZaC nowego beneficjata do 
p!acenia pensji, np. uawnemu beneficjatowi, usuniEitemu z po
s<.0.y (c. 1412, 1429, 1505, 2154). Co siEi tyezy srodk6w do zy
Cla dla biskupa wczasie wizytacji kanonicznej, nalezy zacho
W'2C zwyczaje miejscowe; z:wykle ten bem.eficjat ponosi koszty, 
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u Mbrego cdbywa siEi wizyta1cja (c. 346). Biskup maze tez 
pobierae taksy z okazji rozmaityeh akt6w jurysdykcyjnyeh 
i za wydanie rozmaityeh pism i dekret6w z kurii diecezjalnej. 

Jako o0.wzajemnienie za czynnosei duehowne wierni da,jq 
D1.1SZpasterzom oplaty, zwane jura stol~e. Nalezytosci stu.J:owe 
przypadajq g16wnie proboszczowi, ehociazby inny kaplan spel
nial dane ezynno,o3ei (c. 1097 § 3, 1234, 1235). 

Synod prowincji lub zebranie biskup6w oznaezajq w y s o
k 0 set a k s z a e z y n no,s 'e i WI adz y JUT Y B d Y k
(: y j n e j za wykonanie reskrypt6w apostolskich, oraz 
oplaty z 0 k a z j i s z a far s twa sakrament6w i sakra
mentali6w. By uehwala synodu mogla miee moe prawn11" musi 
otrzymae zatwierdzernie Stoliey Apost. (c. 1507). Wysokosc 
taksy pogrzehowej naznacza bi:sl(up po zaisiEigni~ciu zdania 
kapituly katedralnej, a nawet dziekan6w parafialnyeh i pro
boszcz6w miasta biskupiego. 

P l' zed awn i e n i e w dobrej wierze jaka zr6dlo na
bycia majqtku lub jako spos6b uwolnienia siEi od pewnych 
ci~zar6w s t 0 s u j e s i ~ d 0 pr z e pis 6 w p r' a w a 
<.; y wi 1 neg 0 danego panstwa lub narodu, z wyjqtkiem wy
pa0.k6w, kt6re prawodawca wyraznie wymlenia (c. 1508). Prze
dawnienie, jako zr6dlo praw, musi miee nastEipujqce w'arunki: 
ma bye roz:pocz~te i dopelnione w d ° b r e j wi e r z e, 
1;.1. dana rzeez ma bye nabyta w tym przeswiadezeniu, ze nie 
jest cudz11, ; p l' zed m i 0 t n ie moze bye w y j ~ t Y od 
przedawnienia ani z prawa Bozego, ani kanonicznego; po s i a
da n i e 'IDa bye e i q g 1 e i przez ezas prawem okre,03lony 
(c. 1446, 1512, 1701, 1705). Rzeezy nieruchome, ruchome wal'
tosciowe, prawa i skal'gi, bqdz ,Qsobowe, bqdz Tzeezowe, nale
zqce do Stohey Apostolskiej, przedawniajq SlEi po uplywie stu 
lat, oile zas naJezq do innej osoby tmo,ralnej koscielnej po 30 
latach (c. 151 

P r zed awn i e n i u n i 'e pod 1 ega to wszystko, 
co wynika z prawa Bozego naiuralnego lub pozytywnego iio, 
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cc mozna nabyc tylko mOCq przywilejow apostolskich. Nie' 
p.odlegajq tez przedawnieniu na rzecz laik6w takie prawa du
chowne, ktbrych laicy nie mogqna:bye. ani graniceiprowmcyj 
koscielnych, diecezyj, parafij, stypendia i obowiqzek odpra
wiania mszy sw., nabyde beneficjum koscielnego bez tyturu, 
prawo wizytacji i posluszenstwaprzelozonemu w ten spos6b, 
bv ktos nikomu nie podIega,l; placenie cathedraticum (c. 1509). 

B:zeczy poswi~cone, b~qce w posiadaniu os6b prywatnych, 
mogq bye przeniesione mOCq przedawnienia na inne osoby 
plywatne. Rzeczy ZM te, jesli nalezq do os6b moralnych, mOCq 
przedawnienia mogq bye nabyte tylko przez inne osoby mo,
raIne, np. kidich, kt6ry jest wlasnosciq kosciola, moze nabyc 
inny kosci61, nigdy zas kaplan lub inna osoba prywatna. Jesli 

natomiast kielich nalezy do osoby prywatnej, wawczas moze 
I'cstqpic przedawnienie na rzecz innej osoby prywatnej 

(c. 1510). 
Majqtek koscielny, chociaz podffiiotem jego jest osoba par-

ty kularna, ma s 1 u z yep 0 t r z e b 0 m K 0 s e i 0 1 a p o
w s ze c h ne g a. KaZda bowiem osoba, c.'lalezqca do, Koscio

la, tak moralna jak 1 fizyczna, jest powolana do spelnienia te
go celu, kt6rego urzeczywistnienie i ostateczne dopi~cie ma 
bye dokonane w Kosciele powszechnym. Dlatego w zaleznosci 
i pod kierunkiem Kosciola powszechnego kazdy podmiot par..;, 
tykularny dziala w swoirn zakresie. Jakkolwiek eel, ktory ma 
by,c ,osiqgni~ty przez dany majqtek Ipartykularnej osoby ko
scielnej, w znacznej mierze od niej zalezy, to jednak rnusi bye 
podporzqdkowany ogolnemu celowi. J ezeli przeto jaka8 insty
tucja koscielna przestanie istniee, albo giy eel h2zp::>,sn::ini 
z,ostal juz d{)pi~ty, aIlbo gdy celu otego nie da 'si~ osiqgnqc, w ta
kim razie majqtek rna slu.zyc innernu celowi koscielnemu, 
mi~dzy podrniotarni bowiern majqtku koscielnego zachodzi 
lqczno,8c celowa. 0 tyle tez podmiot mO'ze korzystae z majqtku 
sobie danego, ,00 ile zostaje w 1 q C Z n 0 '8 C i z K 0 8 C i 0-
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1 e m powszechnyrn. Z chwilq tedY' gdy osoba jakas partyku
larna od1:qczy :si~ oid wspolnosci koscie'lnej, np. z powodu here
zji, tym sarnym traci prawo do posiadania tego mienia, a rna
jqtek przechodzi na innq partykularnq asobE! koscielnq. 
Skora przestaje istniee jaka.s osoba moraL."la, rnajqtek jej przy
rpada bezposrednio wyzszej osobie zwierzchniczej, np. gdy zo
stanie l'ozwiqzana JJarafia, rnajqtek jej mEl! biskup abrade na 
cde diecezjalne, chyba ze inaczej postanawia wola fundato'
row'lub prawo partykularne (G. 1501). Jezeli zostanie podzielo
ne terytoriurn moraInej osoby koscielnej, rna tez bye propor
cjonalnie przeprowadzony podzial majqtku i dlug6w, kt6re 
poprzednio do niej nalezaly z zachowaniem jednak przepi
sow partykularnych (c. 1427, 1500). 

Z a r z q d c q ma:jqtk6w koscielnych jes,t p raw n y 
p r zed s taw i c ie 1 dane] osoby moralnej. Pap i e z jest 
najwyzszym zarzqdcq wszystkich dobl' koscielnych; rna on tzw. 
domi.nium altum. Papiez kieruje adrninistracjq przez wydawa
nie praw, tyczqcych si~ zarzqdu. Biskup hezposrednio zarzqdza 
.najqtkiern, ktory stanowi wlasnose d6bl' stolowych, alba na
lezy do, diecezji i czuwa nad adrninistracjq wszystkich rna
jq,i.k6w w diecezji, i w rarnach prawa powszechnego wydaje 
s7czegolowe instrukcje administracyjne. 

Do pomocy w zarzqdzie ustanawia ordynariusz w mieScie 
blskupim osobnq radEi, ConsiHum adrninistl'ationis i mianuje 
jejczl,onk6w po wysluchaniu zdania kapituly. Prezesem rady 
jest sam ardynariusz. Ordynariusz winien zasiEZgae zdania ko
misji w wypaidkach wazniejszych (c. 1520, 1532). 

Opr6cz diecezjalnej rady adrninistracyjnej ordynariusz rna 
ustanowic inne k Q, m i s jed:1 a z a r z q dud 0 b r poje
dynczych kosciolow lub poboznych instytucyj, 0 He jakas in
IStytucja z prawa partykularnego lub na podstawie aktow fun
dacyjnych nie rna innego zarzq,dcy. Statut rad paraflalnych 
dla calej Polski zostal: zatwierdzony przez konferencjEZ plenar-
11& Episkopatu Pal'ski dnia 7 wrzesnia 1947. Na ezlonkow takich 

Framo Ran. - 32 
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komisyj mogq bye powolani ludzie swieccy, cieszqcy si~ dOlbrq 
slawq w spoleczenstwie. Administracja ma bye dokonywana 
w imieniu Kosciola nawet w,tedy, gdy niq kierujq laicy. Ordy
nariuszowi przysluguje prawo wglqdu i wydawania zarzqdzen. 
Czlonkowie tych rad powinni przed obj~ciem administracji 
zlo~yc przysi~g~ wobec ordynariusza lub dziekana, ze wi ernie 
bflda., spelniac przyj~te obowiqzki. Nalezy sporzltdzic w trzech 
egzemplarzach dokladny, podpisany przez czlonk6w komisji, 
inwentarz wszystkich rzeczy 'Tuchomych i nieruchomych, 
2 ktorych kazda rzecz ma bye opisana z podaniem wartosci, 
.J eden egzemplarz inwentarza ma bye zacltowany w archiwum 
danej instytucji, drugi zas odeslany do kurii diecezjalnej 

(c, 1521 - 22), trzeci u dziekana. 
Administracja maja.,tku scisle koscielnego (fabrycznego), 

przeznaczonego na cele danego kosciola, np. na Gdnowienie lub 
na bi€za"ce wydatki kultu, nalezy do iprzelozonego danego ko
scio:ta. Majqtkiem 'lmtedralnym zarzltdza biskup z kapitulq, kole
giaty jej kapitula, innych zas kosciol6w rektor, proboszcz. 

Admini'stracja' obejmuje wszystkie te czynnosci, ktOre si~ 
odnoszq do zachowania majqtku zakladowego, oraz jego ulep-:
<szenia,ldo pobie!rani.a dochod6w i wydatkbw. ,Kazdy zawiadow
ca winien zarza"dzac majqtkiem koscielnytn sumiennie i sta
rannie; ma stosowac si~ do woli zapisodawc6w; ma czuwac, by 
mienie koscielne nie zgil1E;lo i nie zostalo roztrwonione; prow a
dzic winien ksi~~ dochod6w i wydatk6w; ma baczyo::, by doku
roenty, na ktou:ych opierajq \si~ prawa K,osciola nie zagi~l:y, 
wskazanq przeto jest rzeCZ,q, by autentyki przechowano w ar
chiwum kurU (c. 1523). Zawiadowca musi miec osobne pozwo
lenie, gdy idzie 0 wydatki, kt6re przewyzszajq granice zwyldej 
aJdministracji (c. 1527, 1528). :laden administrator nie moze 
'V'/dac si~ w proces sqdowy w imieniu kosciola bez poprzednie
go pisemnego pozwolenia ordynariusza dziekana, kt6ry bez
zwlocznh~ rna zawiadomie ordynariU!slza 00 udzie10nymze'ZWole-

n]u (c. 1526). 
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Wszyscy zarzqdcy majqtk6w koscielnych, nawet katedral
nego, instytutow relLgijnych i bractw, tak duchowni jak i swiec
£y,majq kazdego r.oku skladac ordynariuszowi rachunki z admi
nistracji (c. 1182, 1525). 

Administratorowie majqtk6w koscielnych winni miee stara':' 
nle 0 rob 0 t n i k 6 w, ktorych najmujq do pracy. Nalezy im 
<lac odpowiedniq i sprawiedliwq zaplat~. Robotnicy winni miec 
czas nie tylko na odpoezynek, ale i na s:pelnianie obowiqzk6w 
religijnych. Chlebodawcy majq ich uczye cn6t a zwlaszcza 
oszcz~dnosci i nie nakladac takiej pracy, kt6rej nie mogliby po
<:InIac alba ty Iko z uszczerbkiem dla zdrowia, rodzaj pracy ma 
tez bye zastosowany do wieku i do pki (c. 1524). 

Majqtek koscielny ulega alienacji tak, jak wlasnosc kazdej 
(;so"by prywatnej. Ali en a c j a wyraza wszelkq c z y n
TI 0 S C, moO c q k t 6 r e j k t 0 S P 0 z b y was i ~ c a. 1-
kowicie lubc'Z,Gsciowo mienia lub praw 
n a k 0 r z y sci nne j 0 sob y, albo usuwa mienie ko
scielne spod wladzy jego uprawnionych zwierzchnik6w 
(c. 1533). 

Co si~ tyczy for :ill a'] n osc i przy z a w ie ran i u 
k ° n t r a k t 6 w, to w tyro wzgl~d'Zie kazq kanony stoso
wac si~ do prawa cywilnego danego panstwa lub nar~du, 0 He 
prawo cywilne w jakiejs materij nie narusza prawa Bozego, 
albo jesli prawo kanoniczne inaczej nie postanawia (c. 1529). 

Przepisy kanoniczne odnosnie do alienacji rzeczy ko,sciel,... 
nych nieruchomych i takich ruchamych, h6re mogq bye utrzy
mane przez czas diugi w stanie pierwotnym, qume 
servari possunt np. kieUchy, ksiqzki, zqdajq, by r z e c Z 0-

z n a w c y wydali najpierw pisemne orzeczenie 0 ich wartos
d i za mniejszq cen~,"niZ podali rzeczoznawcy, sprzedawac ni
czego nie walno. Musi istniee rowniez wazna p r z yc z y n a 
do alienacji i zwierzchnik koscielny musi na niq pozwo!ic. 

Alienacji nalezy dokonac drogq publicznej 1 icy t a c j 1., 
a przynajmniej nalezy jq podac do publicznej wiadomosci, chyba 
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ze w danych okolicznosciach byl'by raczej wskazany inny spo
sob (c. 1531). Przepisy te nie odnoszq si~ do alienacji takich 
rzeczy ruchomych, kt6rych plzez czas dlugi nie mazna, p:rze
chowae, np. owoc6w. Alienacji tych rzeczy dokGnuje SWGbod

nie beneficiat. 
P 0 z ~ ole n i a na alienacj.~ udziela Stolica Apost.,. 

jesli idzieo rzeczy warto.sCiowe (c. 1281) i takie, kt6rych war-. 
tose przewyzsza 30.000 frank6w. J ezeli warto'se nie przewyzsza 
1000 frank6w, pozwolenia udziela ordynariusz po. wysluchaniu 
zdania rady administracyjnej, chyba ze chodzi .a rzecz bardzo 
malej wartosci i za zgodq osbb interesowanych. Przy wartosci 
mi~zy 1000 a 30.000 frank6w pozwolenie daje ordynariusz, za 
zgodq kapituly katedralnej, rady adminisltracyjnej i os6b in
tcresowanych. Takie tez zezwolenie potrzebne jest, kiedy 'fia 
bye zaciqgni~ty dlug, 'Iub mienie koscielne dane w hipotekE;. 
Po zaciqgni~ciu pozyczki naznacza .ordynariusz wysokose racz
>nych rat na splacenie dlugu. Alienacja, dokonana bez prawne
go. pozwolenia, jest niewazna, kosciolowi tez przysluguje pra
wo wytaczania skargi przeciw temu, kto jej dokonal (c. 1532). 
DQ alienacji dar6w wotywnych, jakie wierni umieszczajq przy 
oltarzach, potrzebna jest zgQda Stolicy Apost. bez wzgIE;du na 
kh warrtose rrateria1lnq (Cong. Concil. 14 Jan. 1922. Com. 20 
Ju1. 1929, 20 ,NoN". 1920). 

Przelozeni koscio16w bez waznej przyczyny nie mogq czy
nie dar 0 w i z n y z rzeczy ruchomych koscielnych, chyba 
ze idzie 0 rzeczy drobne i malej wartosd i zachodzq, wa:zne 
'powody. Rzeczy po.swi~conych nie mozna pozyczae na cel 
przeciwny ich przeznaczeniu (c. 1535, 1537). 

Przypuszczenie prawne przemawia za tym, ze dar 0. wi z
n y czynione przelo'zonym koscio,la Sq raczej ofiarq dia koscio
la, nie zas dla przelozonych, chyba ze ofiarodawca wyraznie to 
zaznaczy. Bez pozwolenia ordynariusza nie moze przelo'zony 
kosciola odrzucie zadnerj darowizny uczynionej. kosciolow-i, 
~ !gdyby jq odrzucil, jest obowriqzany do restytucji. Darowizny 

1 az uczynionej 
zc przelozony 
(c 1536). 

501 

ofiarodawca cdwola.e nie moze z tego powodu, 
kosciola okazal si~ niewdzi~cznym dia niego 

R6wniez z wazneg.o tylko powodu i za po:zwoleniem ordy
nariu:sza" maze majqtek koscielny bye dany w hi:pote'k~ 1ub 
w z as taw, oraz obciq;zony dlugiem. Nalezy tez przesluchac 
interesowane osoby, wierzyciela i dluznika. Zwierzchnik, kto
ry udziela pozwolenia, ma naznaczye wysokose rocznych rat 
na splat~ dlugu. Nalezy si~ starae,. by dlug byl szybko spla-
'Cony. 

AdminilStra'tor kosciola nie moze by,e r6wnocz'esnie dzier
zawcq majqtku koscielnego, jego tez krewni i powinowad bez 
wyraznego pozwolenia ordynariusza lJJie mo.gq nabywae, ani 
tizierzawie d6br koscielnych nieruchomych (c. 1540). Dobra 
koscielne nieruchome, jak lqki, pola, domy mogq bye dane 
w dzierzaw~. Syn. cz~st. art. 141. Jedynie za zgodq biskupa 
proboSizczowie i inni beneficjaci mog'q wydzierzHwiac w ca
losci Iub w ez~sci plebani~, i inner zabudowania koscie[
ne i beneficjallne, r6wmez potrze'bne jest pozwolenie, 
gdy idzi'e 0 oddanie w dzierzaw,~ ogrod6w i ziem ko
~~cielnych akatolikom. Przy oddaniu w d z i e r Z a w ~ 
<l6br koscielny,ch m;USZq bye 1'6wmez zachoWiane wyzej 
wymienione formalnosci. Umowa, dzierzawna ma zawie-
rae zastrzezenie, ze dzierzawcy strzec h~dq granic, po~ 

Ie dobrz€ UpI' awira e, raty sumiennh: placie, a nadto ma bye 
dane zapewnienie, ze um6w,ione warunki b~dq wykonane. Je
zeli wartose dzierzawy przewyzsza 30.000 frank6w, a dzier
ZRwa rna si~ rozci~gae ponad dziewi~c lat, zezwolenia na niq 
udziela Stohca Apost. Pozwolenie to daje ordynariusl wt'edy, 
kiedy dzierzawa nie przekracza dziewi~c~u lat, chocia~by 

przewyzszala 30,000 fr., alba kiedy wartose miesci si~ mit:;dzy 
1000 a 30.000 fr., choe dzierzawa rna istniee nad dziewit:;c lat. 
W obydwu q,statnich wypadkach musi sit:; nadto zgodzic na 
dzierzaw~ kapitula katedralna, rada administracyjua i osoby 
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interesowane. Jecieli zas dzierzawa nie przekracza dziewi~cia 
lat a suma mniejszq jest od 30.000 fr., zezwolenia udziela or
<iynariusz po wysluchaniu zdania rady administracyjnej. Ta
kiego samego pozwoJeniapotrzeba, kiedy idzie 0 dziedaw~ ni-
zej tysiCl,ca fr., a ponad dziewi~e lat. Jezeli dzierZawa nie prze
kracza ani dziewiE=:ciu lat, ani sumy tysiqca, w takim razie sam 
administrator moze jg, zawrzec, zawiadamiajqc 0 niej ordyna
riusza (c. 1541). 

Nie wolno pohierac czynszu za dzierzawQ majqtku naprz6d,_ 
tylko najwyzej za p6lrocze, o,rdynariusz jednak moze ten czas 
przedluZyc z tym atoli zastrzezeniem, by z takiej dzierza\vy 
nie wyniikla szkoda ,c>zy to dla samej instytucji, czy tez dla na~ 
IStE;pcy. 

Z majqtkiem nieruchomym zr6wnane SCl, tzw.p a pie r y 
war t 0 sci 0 w e, versurae publicae tituli a,d latorem, v~~ 
Ion al pOlrtatore, bez wzglQdu na to, czy 8q publiczne, np. pait
stwowe, czy tez prywatne, dlatego ze one r6wniez SCl, stalym 
ir6dlem dochod6w. 0 He idzie 0 kupienie takich walor6w, na
lezy baczyc na to, by byly do,byze zaibezpie,czone i zyskowne._ 
Dla podniesienia zr6dla dochod6w raz naibyte mogg, bye wy
mienione na inne 0 wiQkszej wartosci z wykluczeniem atoll 
wszelkiego handlu i przedsi~biorstwa. PoniewaZ zamiana ta
ka rna rowniez charakter alienacji, dlatego administrator do 

dokonania winien uzyskae Zigod~ zwierzchnika koscielnego, 
tj. o rdynariusz a, rady admin~stracyjnej i os6b interesowa-
nych (c. 1539). . 

Emf i t e u sis jest to kontrakt, moc"!, ktorego ktos. 
przenosi na innego prawo pobierania dochodow, dominium 

z grunt6w na 'Stale albo na czals dlugi pod wartmki'em 
placenia rocznego czynszu (canon) wlascicielowi gruntow i po
noszenia wszystkich ciQzar6w. Akt emfiteuzy ma bye pisemnie 
sporzq,dzony. NalecZY dokladnie okreslie wszystkie warunki, 
pod jakimi ktos j"!, daje i przyjmuje, oraz wysokosc rocznego 
czynszu, naznaczyc 'Sqd do rozsltrzygania mozliwych wqtpH-
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\'/osci, wyraznie zastrzec, ze melioracje przypadajet na korzysc 
wiasciciela gruntu tj. kosciora, i ze ernfiteuta nie bQdzie z<,!:dac 
z tego tytulu zadnego wynagrodzenia; nadta emfiteuta rna dac 
por~czenie, ze warunki spelni i tczynsz b~dzie placic.Do jedno
razowej splaty czynszu potr.zebne jest pozwolenie zwierzchni
ka koscielnego. 0 ile by faktycznie taka spliata miala miejsce, 
musi bye tak wysaka, by dochody z niej plynq,ce wyr6wnaly 
wysokosc pobieranega rocznego czynszu z tytulu emfiteuzy. 
Biskup nie maze pazwolic na jednarazowCl, zamian~ czyns,zu 
na papiery wartosciowe, 0 He doch6d z nich nle jest zapewnio
ny (Cong. Concil. 1923). 

Z tytulu pozyczonych pieni~dzy mozna pobierae umiarko
wany pro c e n t. Co siQ ty,c.zy wysokosci tego procentu 
mozna stosowac si~ do przepis6w prawa cYvvilnego, chyha ze 
ten bytby nadmierny. Z reguly wysokosc procentu nalezy oce
niae wedle stosunk6w miejscowych z uwzglQdnieniem okoliczr 
Dosciczasu i osob. Pobieranie wygorowanego procentu jest 
przest~pstwem (c. 2354). 

128. FUNDACJE 

Fundacja jest to akt prawny, macq ktorego ktos' sklada 
na cele koscielne pewne swiadczenia alba prz,eznacza j akiS 
majqtek. Fundacjq w szerszym znaczeniu nazywamy wszelki 
maj"!,tek, ktorego dochody Sg, przeznaczone na cele religijn€ 
lub dobroczynne. Fun d a c j Q p 0 b 0 z n q w scislym 
znaczeniu s tan 0 w i m a j 9, t e k dan y m 0 r a 1 n e j 

o sob i e k 0 SC i e 1 n e j w tyro celu, b y doc h 0-

d Y z niego b y 1 Y 0 bra can e stale lub przez czas 
dluzszy n a ° d. p raw ian i eMs z y s W., n a 
s pel n ian i e a k t 6 w p 0 bo z nos c i 1 u h m i

J 0 sci c h r z esc i j a it ski e j. Cel tedy fundacji kos
cielnej jest nadnatura,lny i religijny. Stosownie do przeznacze-
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nia podzielie mozna fundacje na: mszaln2, zakonne, semina
rialne, szpitalne, szkolne itp. (c. 1544). 

Do przyj~cia fundacji konieczne jest pisem.ne z e z W 0-

1 en i eo r d y n a r ius z a. Poniewaz naklada ana obo
wiqzki, przeto dopiero wowczas mozna jq przyjqe, gdy rna s~ 
pewnose, ze tak dawnym jak i nowym ci~zarom bez trudnosci 
b~dzie mozna podolae. Ordynariusz oznacza wysokose uposaze
nia fundacji stosownie do jakorsci ci~zarow i miejscowych sto
sunkow, oraz stanowi 0 wydatkach (c. 1545). Przyj~ta fundacja 
rna charakter obustronnego kontraktu. 

Powstanie fundacji wymaga osobnego aktu ze strony 
z\.vierzchnika koscielnego i tym rozni si~ fundaeja ad zwyczaj
Dejofiary. W akcie tym nalezy dokladnie zaznaczyc, kto funda
('j~ przyjmrude, kto jest jeJ Ipodmiotem prawnym, czyh z jakq 
oso:bq rr_oralnq jest ona zlqczona, oraz jaki rna ona cel. Cho
claiby fundacj~ uczy.niono ustnie, nalezy sporzqdzie dwa akta 
na pismie,z ktorych jeden przechowuje si~ w archiwu'm kurii 
diecezjalnej, drugi w archiwum tej O'soby moralnej, na rze:cz 
kt6rej uczyniona zostala fundacja (c. 1548). Nalezy tez prowa
dzic ksit;gi, w kt6rych wyszczeg6lnia sit; dokladnie wszystkie 
ci~zary fundacyjne oraz kaiJdorazowe zadoseuczynienie zobo
\\iqzaniom (c. 1549). 

Wykonawcq ostatniej woh zapisodawc6w na cele pClbozne 
jest ordynariusz, kt6remu przysluguje tez prawo wizytacji 
,\yszystkich instytucyj koscielnych i zqdania sprawozdania od 
podwladnych. Postanowienia ostatniej woli majq bye dokla
dnie spelnione, tak co si~ tyczy zarz~du, jak i wydatkow 
1514). Jakiekolwiek mienie na cele reltgijne mozna przyjmo
ViTae jedynie w zalezno,sci od ordynariusza, zaden tedy ducho
wny nie moze zgadzi·e S1~ na fundacj~, gdy afiaradawca wy
klucza ardynariusza lub uszczupla jego prawa (c, 1515). Ka
pitalzakladawy rna bye umieszczany zyskownie i bezpiecznie 
(c. 1516, 1547). Zmiany zapisow fundacyjnych moze z waznych 
powad6w dokonae tylka Stolica Apost., ardynariusz zas tylko 
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w6wczas, gdy fundatar wyraznie na to pozwolil. Jezeli w _ 
konanie zobowiqzaii. funda,cyjnych z powodu zmniej8zonv~h 
dochod6w lub zmienianych warunk6w staia si~ niemozliw~m, 
moze ardynariusz pO' parazumieniu si~ z osobami,w danej spra
wie zainterescwanych, zmniejszye ci~zary, z wyjqtkiem liczby 
Mszy sw., ktory,ch redukcja zastrzezona jest Stolicy Apost., 
o ile fundator inaczej nie pastanowil, np. by sam ardynariusz 
dokonal redukcji liczby Mszy sw. (c. 1517). Cam. 14 Jul. 1922. 
Redukcji ci~zar6w, zwiqzanych z paboznymi fundacjami, do
konuje zasadnicza Stolica Apost., nizsi zas przelozeni tylko 
',\:tedy, kiedy fundator wyraznie na to pazwalH (c. 1551). 



V. P RAW 0 S 1\ DOW E 

Przepisy prawa procesowego umieszczone Sq w czwarte} 
ksiedze kodeksu. Ksi~a ta podzielona jest na trzy cz~sci: 

pie~wsza zawiera postanowienia procesu formalnego, druga_ 
postanowienia procedury przy beatyfikacji i kanonizacji Slug 
Bozych, trzecia podaje prawidla post~powania skr6CJ11.ego 
w wypadkach seisle okreslonych. 

129. POJECIE I PODZIAL PROCESU KANONICZNEGO 

Proces kano11.iczny jest to porzqdek 
i k ole j n e n a s t ~ pst woe z y n nos cis q
dow V c h wed 1 u g p r z e pis 6. w p raw nyc h, 
Istot11.~ cechq procesu jest prawidlowe roztrzqsanie i rozstrzy
game w trybunale koscielnym takich spraw, ktare nalezq do 
zakresu jego wladzy. PojE2cie pmcesu wymaga 11.ast~pujqcych 
war u <ll .k 6 w: L Sprawa winna podlegac jurysdykcji Kos
Gola; 2. Musi bye rozpatrywana w try-bunale ko.scielnym 
w spos6b przepisany przez prawodawc~; 3. Celem procesu jest 
wyswietlenie sprmlVy i usuni~ciel wq1:tpliw.osci; 4. Strony wy
st~pujqce w sqdzie, mi~dzy kt6rymi sp6r si~ toczy: pow6d 
(olskarZyciel) i pozwany (oskaTzony), actoret reus; 5. S~dzia 
prawnie usta11.ov,riony, do ktorego· nalezy formalna strona pro

cesu. 
Jezeli idzie 0 ukaranie winnego, alho a wydanie orzecze

czy oskarzony ,sciqgnql 11.a siebie kar~ prawnie ustano
v.riO'llq, w6wczaIS ma rniej'sce 'S q d k r y min a 1 n y; sko-
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IO zas slfidzia rna orzec, czyjq w·lasnosciq jest rzecz, do kt6rej 
ktos rOlsci sobie pretensje, wtedy proces nazywa si~ c y_ 
wi il. n y m. W sqdzie tedycywilnym chodzi glownie '0 pry
watny interes osob fizycznych lwb moralnych, jakkolwiek nie 
jEst wykluczony interes o.golny (c. 1618), mianoVlricie idzie tu 
albo 0 obron~ praw zagrozonych (c. 1678, 1693), alba 0 przy
\v'Tocenie praw naruszony,ch (c. 1687), lub tez 01 wydanie orze
ezenia jakosci powstaiych akt6w, niP. czy dana profesja zakon
na jest ",r,azna (c. 586 § 3, 1679, 1684, 1993). 

W sqdzie karnym idzie 0 dobra spolleczne. Celem procesu 
k&rnego jest ustalenie wyst~pku i wymierzenie zan kary, albo 
tez stwierdzenie, ze jq juZ ktos faktycznie na siebie sciqgnql 
(c. 1552, 2217, 2223 § 4). 

r;D 0 k 0 m pet e n c j i s q d u k 0 sci e 1 neg 0 

nalezq wszystkie sprawy duchowne i takie, ktore z duchowny
rni Sq zwiqzane; procz tego s~dzia koscielny ma orzekac, ile
kroc idzie 0 przekroczenie praw koscielnych i 0, grzediy; nad
to ma rozsqdzac wszystkie sprawy, dotyczqce os6b uprzywi
lejowanych (c. 1553, 2198), jakimi Sq osoby duchowne i zakon
ne (c. 120, 614, 680, 2304), 0 ile nie utracHy danych sobie przy
wilej6w (c. 1960, 2341, 2305). W rozpoznawamu spraw mixti 
fori, tj. takich, kt6re nalezq tak do forum cywil11.ego jak i kos
cielnego, ma zastosowanie tzw. pre wen e j a, czyli ze ten 
sqcl, cywil11.y lub koscielny, je rozpatruje, wobec kt6rego naj
pierw zostaly wniesione (c. 1553 § 2, 1568, 2198, 1933 § 3). 

Post~p.owanie sqdowe polqczone bylo zawsze z pewnymi 
formal11.osciami, kt6re mialy uiatwic wyswietlenie sprawy. Wy
danie orzeczenia poprzedzalo dokladne roztrzqsanie wszystkich 
'okoliczno,sci, iudicatul" magno cum PlO'nde:r1e - mawi Tertu-
1:&11. 1). Aparat rozmaitych formalnosci wszedl do procesu ka
no11.icznego g16wnie z ustawodawstwa rzymskiego, a nadto sami 

1) C. 7 - 22. C. II q. ;-); c. 1. De offie . .oni. I in. Reg i 11 .0,. 

De ecclesiast. dilsCiJ11. II 238 sq. Jlvfig. 132. 344. 
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prawodawcy koscielni stworzyli wiele formalnosci proceso
wych i wprowadzili instytucje sq,dowe, kt6re przyj~lo nast~
pnie nawet ustawodawstwo cywilne. Postanowienia te umiesz
czone Sq g16wnie w urz~dowych zbiorach praw. Gracjan 
w wielkiej ilosci umieszcza przepisy procesowe w drugiej cz~
sci dekretu; Bernard Pawijczyk podaje prawo sqdowe w dru
giej ksi~dze swojej kompilacji. Za Bernardem poS'zli nast~pni 
kompilatorowie prywatni i papieze w urz~dowych zbiorach 
praw. 

Obok procesu uroczystego z zachowaniem wszystkich 10r
maJlnosci praktyka wprowadzila post~powanie skroc:m,=, pra
cessum summarium, kt6ry zostal zatwierdzony przez Klemen
sa V, c. 2. de V. S. V 11 in C~em. ,(1306), c. 2 de iudic. II in 
Clem. (1311). 

130. WLA8CIW08C Sf\DU 

W 1 a sc i w 0 s e s q d u j est tot Y t u 1, n a 
pod s taw i e k tor e gD S'~ d: z ia k 0 sci e 1 n y 
m 0 z e r 0 z p 0 z n a wac r 0 Z S t r z y g a e j a
k q.s s z c ze g 6 low q S P raw~. Aby s~zia koscielny 
w zakresie spraw duchownych m6gI wykonywac sqdownidwo, 
koniecznym warunkiem jest to, zeby miaJ: jurysdykcj~ nad t q 
osobq, kt6ra go prosi 0 pomoc, aby dana sprawa nalezala do 
jego kompetencji i aby nie byla zastrzezona wyzs~emu 
zwierzchnikowi (c. 1609, 1611). 

Osoba, nad ktorq s~dzia ma wykonac SWq wladz~, musi bye 
o c h r z c z {) n a. Chrzest atoli jest zbyt ogolnym tytulem, 
nie uprawnia przeto kazdego s~dziego do sqdzenia kazdej oso
by Dcihrzczonej. Mocq tego tytulu tylko papiez moze wykony
'wac sqdownictwo nad wszystkimi ochrzczonymi w ich spra
\v&ch osobistych i rzeczowych, 0 He nalezq do zakresu wladzy 
Ko·sciora (c. 1597, 218). Forum papieskiemu Sq zastrzezone tzw. 
cau!),ae maiores, tj. sprawy: panujqcych, kardyna16w, legat6w 
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apostolskich i krvminalne sprawy biskup6w Try"b' , ,. . ~ . " una,y pa-
PJeskle rozpatruJq, sporne sprawy blSkupow, moralnych os6b 
koscielnych, kt6re ni€ majq wyzszego przelozonego, np. spra
"'7 zakon6w wyj~tych (c. 1557, 220, 1600). Sam papieZ nie pod
lega zadnemu sqdowi, od jego tez orzeczenia nie ma apelacji 
(c. 1556, 228 § 2, 1880, 2332) 1). 

T y t u 1 y, kt6re u p raw n i a j q, s ~ d z i ego d 0 

o s q d zen i asp raw y w danych okolicznosciach, Sq 
nastE:~pujqce: Wlasciwose sqdu zalezy od tego, gdzie ktos rna 
zamieszkanie stale lub tymczasowe, rratiollHl domicilii (c. 92, 
1561). Ordynariusz zamieszkania ma jurysdykcj~ nad podwlad
nym, chociazby on faktycznie przebywal poza jego terytoriurn. 
Ilekroc ma bye wytoczona skarga rzeczowa, actio in rem (c. 

1564), wiasciwyrn jest ten ordynariusz, na kt6rego t e r y
to r'i u m rzecz dana si~ znajduje;, ratione r'~i sitae. Sprawa 
ma, bye tam sqdzona, gdzie k 0 n t r a k t zostal z.awarty 
lub gdzie rna bye wykonany, ratic.ne contractus (c. 1565, 1679), 
wolno atoli stronom w chwili zawarcia kontraktu wyhrac 
miejsce, dokqd strony mogq bye wezwane celem tlumaczenia 
kontraktu lub celem usuni~cia rozmaitych wqtpliwo·sci, jakie 
sj~ wyloniq po jego zawarciu. W jakiej miejscowosci kto's do
puscH si~ p r Z .e s t ~ pst w a, tam tez rna bye sqdzony, 
r~.tione delicti; s~dzia mo'ze przest~pc~ wezwac przed sw6j try
bunal, chociazby po dokonanej zlbrodni opuscH to miejsce (c. 
1566, 1717 § 2). Na tej podstawie s~dzia moze karae nawet 
czlonk6w zakon6w wyj~tych, 0 He wyst~pek zostal dokonany 
poza klasztorern (616 § 2). Jezeli jakas sprawa lqczy si~ z takq, 

:1) Gdy na 80bo1'ze chalcedonskim (451) Dioskur. hiskup Ale
ksandrii, Wy.st~pi.l przeciw Leonowi I, sobol' potE;'piJ go bez Z1ba
-dania powod6w. Quoniam praesumpsit beatissimum archiepisco
Pu.m. magnac Romac'Leoncm lacessere ininriis. C. 9. D. 21; B 'O

n 1 f a c y VIII, bull. Unam sanctam, c. 1. De maior. et obed. 
I Ext. com. c. 12. De judi!c. II 1. Leo 11 XUI, l\iirandnm sane 
1888, ' 
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w ktorej dany ~dzia jest wJ:asciwy, wowczas na podstawie te
go z w i q z k u ten sam s~ia maze obie sprawy rozpatry
v'lac, chociazbY :pierwsza sprawa byla poza sferq jego wJ:adzy. 
ratione connexiOinis seu cautineutiae ca,usarum (c. 1567). 

Niektore sprawy muszq byc sqdzone w sci s 1 e a k r e
S Ion y m for u ill, f() rum necessarium. I tak: skargi 0 spo
lium majq byc wytoczo.ne wobec ordynariusza tej miejscowo
sci, gdzie si~ dana rzecz znajduje (c. 1698); sprawy beneficjal
ne w trybunale ordynariusza danego beneficjum; sprawy ty
cZqce si~ administracji tam, gdzie ktos prowadzil administra
cJ~; sprawy dziedzictwa i poboznych legat6w w miejscu za
mieszkania testatora; jeieli zas idzie 0. egzekucj~ Iegatu, w6w
czas nalezy kierowac si~ ag6lnymi normami wlasciwosci Sq
d6w (c. 1560). 

SEidzia jest n i e w ]: a sci w Y ill, jezeli nie przyslugu
je mu zaden z wymienionych tytu16w. W s:prawach zastrzezo
nych Stolicy Apost. kazdy nizszy sqd jest (absolute) bezwzgl~
-dnie niekompetentny, przeto niewazne Sq wszystkie akty do
konane w rozpatrywanej sprawie (c. 1611, 1628, 1892), jezeli 
jednak nie moze on sqdzic tylko dla braku kt6regos z poda
J:!ych tytu16w, wowczas niekompetencja jest wzgl~dna (relati
'va). 

Wyib6r trybunalu zalezy od tego, w jakim stosunku zosta
je do sqdu ta asoba, kt6ra ma bye pozwana, r 0 z s t r z y g a 
tedy for u m paz wan ego., actor sequitur forum :rei. 
Jezeli ktos ma kilka wlasciwych sq<16w z powodu rozmaitych 
tytu16w, 'p'ow6id moze wyhr.ac trybunaJ: 1558, 1559, 1610, 
1612), chyba ze sprawa nalezy do takiej kategorii, dla kt6rej 
prawodawca juz z gory naznaczyl tr)libunaJ: (c. 1560, 1964). 
Skoro kilku s~zi6w w tej samej sprawie jest kompetentnych. 
ten z nich rozstrzyga, ktory pierwszy pozwanego wezwal 
sw6j trybunal, ratione praevantiOOlis 1568, 1711, 1717, 1725). 

Trybunalom Stolky Apost. zastrzezone s.q sprawy bisku
:pOw, diecezyj i takich os6b moralnych, kt6re bezposrednio pod-
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legajq papiezowi (c. 1557; Com. Cod. 22 Mai 1923); Spra)Ji,T~?'ma-
.J1:ltkowe biskupa oraz kurii diecezjalnej za zgodq; biskupa roz.;. 
patruje sqd diecezjalny kolegialny lub bezposrednio wyzslzy 
(c. 1572); do Kongregacji Officii nalezq sprawy-wiary, ona tez 
'(Tzeka a przeszkodach r6znosci wiary, 0 przywileju Pawlowym 
(c. 247, 1060, 1070, 1120, 1962); KOYl{gregacja Sakrament6w 

'orzeka 0 niedopelnieniu malZeiistwa i 0 niewaznosci swif;ceii 
kaplaiiskich (c. 1962, 1993); Kongregacja Obrz~d6w 0 ceremo
niach liturgicznych i 0 sprawach beatyfikacji i kano·nizacji 
(c:. 253, 1999); Kong. Zakon6w 0 niewaznosci profesji zakon
nej (c. 251, 586 § 1); Kong. dla Kosciola Wschodniego rozpa
truje sprawy karnosci wiernych obrzqdku wschodnie.go (c. 257). 
£-~iekiedy ustanawia papiez tez osobne komisje Sqdowe do roz

patrzenia pewnych spraw. 

131. SKLAD SADOW KOSCIELNYCH 

Podmiotem wladzy sqdowniczej Sq 
te c z y n n i k i, k tor y m p r z y s 1 u g u j e j u
l' Y s d Y k c j a in foro externo, tj. papiez, biskupi, synody, 
wyzsi przelozeni zakonow kleryckich wyj~tych. Wykonujq oni 
sqdownictwo alba osobiScie alba przez mianowanych s~dzi6w, 
ktorzy rozpatr'ujq sprawy bqdz pojedynczo, bqdz koJ'egialnie. 

Trzy S'q g16wne kat ega r i e sqd-6w, mianowicie: sqd 
pierwS'zej, drugiej i trzeciej instancji. Sqdem pierwszej instan
cji jest trybunal diecezjalny, drugiej metropolitalny, trzeciej 
sa., trybunaly kurii rzymskiej (c. 1569, 1572, 1594, . 
W skI ads q d 6 w dw6ch pierwszy.ch wchodzq: oficja{, 
kt6ry jest prezesem sqdu, s~dziowie i audytorowie, promotor 
sprawiedliwosci, promotor iustitiale i obroiica w~z:ra dla S1praw 
ma:j;zenskich i wyzszych swi~cen, notariusz. 

Sq,dy kurii rzymskiej, rota i sygnatura aposto,lska, 
jq wszystkie sp!awy, k()leg!a:1nie, n~t()m~ast,sq§y nizsze winny 
post~powac kolegialnie, 0 He postanawia tak prawo alba de-
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kr-et zwierzchnika koscielnego. S~d kolegialny ma si~ skladae 
Z okreslonej w prawie licziby s~dzi6w pod niewaznosciq calego 
post~pow,ania (c. 1602, 1598 § 1, 1892). Sqd ko[egialny z reguly 
sklada si~ z trzech lub pi~ciu s~zi6w; przewodn1czqcym jest 
cficjal lub jego zast~pca. Rozstrzyga sprawy wi~kszosciq glo
sow (c. 1577). 

Trybunal z t r z e c h s ~ d z i 0 w rozpatruje: sprawy 
sporne malzenstwa i swi~cen kaplanskich, sprawy majqtkowe 
kGsciola katedralnego i takie sprawykryminalne, w ktorych 
idzie 0 pozbawienie beneficjum albo 0 nalozenie klqtwy lub 
(' wydanie orzecz-enia klqtwy. Trybunalom z p i ~ c i u s~

aziow zastrzezone s~ sprawy depozycji duchownego, pOlzba
wienie bezterminowe prawa noszenia szat koscielnych i de
gradacja, wydalenie zakonnika z zakonu kleryckiego. Biskup 
moze tez zastrzec inne sprawy sqdom kolegialnym (c. 1576, 
655, 2088). 

S ~ d z i q P i ,e r ws z e j ins tan c :i i w diecezji jest 
or d y n a r ius z (c. 1572). Rozpatruje on wszystki,e spra
wy, z wyjqtkiem tych, dla ktorych prawodawca wydal inn,e 
zarzqdzenia. Chociaz biskup moze 'zawsze sam sqdzie, wskaza
nq jednak jest rzeCZq, by sprawy karne i wazniejsze cywilne 
zlecal sqdowi diecezjalnemu (c. 1578). 

W kazdej diecezji winien bye ustanowiony oficjal do srpra
wowania sqdownictwa (c. 1573). Oficjalowi przysluguje z w y
c z a j na w lad z, a sqdownicza, poteS!tas o)rdin~:ria. Moze 
on bye rownoczesnie wika,riulSzem generalnym, jezeli d1ecezja 
jest mala, albo niewiele jest spraw, kt6re majq bye prz'edmio
tem sqdo'wego rOZlpo'Znawania. Oficja:l stanowi jeden trybu
nal ze swoim O'l"dynariuszem, przeto nie ma odwolania od po
stanowien oficjala do biskupa, lecz apelacj,~ nalezy kierowaf: do 
tego zwierzchnika, do ktorego mozna si~ odwolae od biskupa 
(c. 2. I, 4 in VI). 

Pod przewodnictwem oficjala rOZI,Patrujq sprawy i orzeka
jq s~ziowie. Oficjal moze miec zast~pc6w zwanych wiceofi-
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cja1ami. Nie traci on whlJdzy na czas wakansu stoHcy bisku
piej, wikariusz kapitulny nie moze go usunqe (c. 436), od no
wego ,ato'libiskupa musi otrzymac 'z3Jtwierdzenie. Oficjal jest 
prezesem w sqdzie kolegiaJnym, przewodniczy \Tv na
znacza czas i miejsce posiedzen sqdowych. Oficjalem moze zo
stae tylko kaplan cieszqcy si~ dobrq slawq, doktor albo, przy
najmniej biegly w prawie kanonicznym, majqcy nie mniej niz 
30 lat (c. 1573, 2263, 2294). 

Oprocz oficjala sqdownictwo w diecezji wykonujq jeszcze 
inni SE2dziowie. Ma ich bye najwyzej dwunastu. W 1 adz a 
ich jest del ego wan aprzez biskupa. S~dzi6w tych wy
biera synod na przedstawienie biskupa, a poza synodem na
znacza ich ,bfsktIiP po Zlalsi~gni~ciu ,zdania kapituly. Urzqd ich 
trwa tylko 10 lat; tracq wladzEZ wczesniej, jezeli przed uply
wem okresu odbywa si~ synod diecezjalny; ci sami jednak 
mogq bye obrani na dalsze 10 lat (c. 385, 1574). Tworzq oni 
tryb'unal koI'egia,lny (c. 1576, 2040). 

Celem przygotowania: akt sprawy ordynariusz moze na
znaczye jednego lub kilku audytorow, auditores s,eu aleta/rum 
instructotres (c. 1580). Audytor moze bye wybrany do' wszyst
kich spraw jako staly urzEZdnik albo do pewneg::y tyll$:o sd§le 
oznaczonego przedmiotu. S~dzia moze wybrae audytora tylko 
do tej sprawy, ktorq ma rozpoznawac. Audyto'T winien przy
gotowae material sprawy, ktoria w sqdzie rna bye rozpatrywana. 
w tyrn t6zcelu moze wzywac swiadkow i ich przesluchiwac, 
rue wolno mu jednak wydawae wyroku stanowczego; moze 
oglosie tylko wyrok przedstanowczy (c. 1582). 

W sqdach kolegialnych przewodniczqcy naznacza osobn-e
go reier'enta, ktorym wiruen bye jeden z czlonk6w kolegium. 
Referent otrzymuje akta sprawy, bada je, a nast~rpnie przed
klada spraw~ do dyskusji w trybunale sqdowym, o.statecz1.ie 
t::klad.a wyr'Ok; wskazanym jest, by referel1ltem 'byl audytor 
(c. 1584, 1871 § 2, 2009). 

W kazdym procesie powinien bra,e udzial notariusz. In-

Prawo kdn. - 33 
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stytucj~ notariuszy wprowadzil sob6r lateranenski IV (1215). 
Sob6r wprowadzil instytucj~ t~ jako obowiqzujqcq we wszyst
kich sqdach koscielnych, szczegolowo tez okreslil zakres dzia

Iania 1). 
Akta Sq niewazne, jezeli nie Sq sporzqdzone r~kq notariu

sza, a przynajmniej nie Sq przez niego podpisane; z tega po
wodu s~dzia przed rozpoznawaniem sprawy winien sobie przy
bra'~ notariusza lub tez ordynariusz moze mu go naznaczye 
(c. 1585, 2142). Notariuszy mianuje ordynariusz. Notariusz mo
Zt:; bye ustanowiony do wszystkich spraw alba tylko do je
dnej. Notariusz ma bye obecny przy wszystkich czynn:Jsciach 
s'idowych, spisuje on ustnie zeznania stron (c. 503, 1643 § 3, 
1773, 1778, 1882, 2013), sporzqdzaakta zlozonej przysi~gi (c. 
1621 § 2), podpisuje pozew (c. 1715) i wyrok (c. 1874 § 5). Ak1;a, 
sporzqdzone przez notariusza, majq charakter dokument6w pu
blicznych (c. 373 § 1, 1813). Bez zezwolenia s~ziego nie moze 
on wydawae akt sqdowych (c. 1645). Zwiqzany jest tajemni

cq (c. 1755 § 2). 

Asesor jest prawnym doradcq s~dziego. Wskazanq jest rzo2-
CZq, by s~dzia przybrat sobie jednego' lub d'woch doradc6w 
Yvtedy, gdy rozpatruje jakies sprawy sam, a nie kolegialnie. 
Nje stanowiq oni sqdu kolegialnego, wyrok wydaje sam s~dzia 

(c. 1575, 1614). 
W ka'zdej diecezji ol,dynariusz ma zamianowac promotora 

dla spraw kryminalnych i wazniejszych spraw spornych 

1) C. 11. De Ill'Upat. II 19: Statuiums, ut tam in ordinario iudicio, 
quam extraordinarjo, index senwer adhiibeat aut publicam personam 
aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta con
scribunt, videlicet, ditatimlcs, dilationes, recusatlones, exceptio
nes, IJctitiones, l'espollsiones et illterrogationes, confessiones te
stium, depositjones et instrumentormn productiones, interlocu
tiones, apllicllatiollcs, renulltiaiioues, ct eaetcl'tl, quae occurel'int, 
compeieuti ordinc cOllscribenda, .loca designaml0, temp ora et per
SHUllS. Leo XTTI, decret. 1'. 1880 11. 12, 34 - 35. 
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i obronc~ w~zla, d.efenso·r vinculi, dia obrony w~z;la malzeii
skiego i waznosci wyzszych swi~ceii (c. 655 § 2, 1990, 1996). 
Mogq bye oni ustanowieni do wszystkieh spraw, ad univc,r3i
tatem causarum, a,lbo tez tylko do jakiejs sprawy szcze
g61nosci. Promotorem lub obmncq w~zla moze zostac tylko 
kaplan, doktOT w kanonach koscielnych, .a przynajmniej ich 
znawca. W tych wypadkach, \v kt6rych prawodawea domaga 
Sl~ ieh obecnosci w procesie kanonicznym, pod niewaznosciq 
akt sqdowych mUSZq bye wezwani; gdyby jednak mi
rno wezwania nie jawili si~,akta Sq wazne, nalezy je atoli po
tem przedlozyc im do rewizji eelem uczynienia swoieh spo
strzezen, 0 iIe uwazajq to za stosowne (c. 1587, 1773 § 2). 

Dawne prawQ kanoniczne nie zna promotora, poniewaz 
wowezas istnial tylko sqd akuzacyjny (c. 4. C. II q. 1). Promo
tor iustitiae zjawia si~ dopiero, gdy Innocenty III na sobo'rz,e 
lateranenskim IV (1215) wprowadzill: post~powanie sledcze (c. 
19, 25 Deaccusat. V 1). Prupisz Benedykt XIII (r. 1724) usta
nown generalnego promotora clia kurU rzymskiej, a Leon XIII 
(r. 1880) kazal gO; wprowadzic w kazdej kurii. 

Promotor jest obroiicq dobra powszechnego w sprawach 
.cywilnych i kryminalnych, w szczeg61no'sci ma bronie praw 
i przywilej6w koscielnych, se~gae przest~pstwa, ezuwae nad 
karnosciq i starae si~J by prawa koscielne nie byly w ponie
wierce; on przyjmuje doniesienia przeciw podejrzanym 0 wy
st~pki, on tez wyiqcznie wnosi skal'1g~ kryminalnq do sfl,du, 
skoro si~ przekona, ze zarzuty Sq uzasadnione. Z urz,~du maze 
tez zaskarzyc malzenstwo niewaznie zawa,rte (c. 655, 664, 1934, 
1955, 1971). 

o b l' 0 iic <i w ~ z 1 a mal'Zenskiego wprowadzil do pro
CeSU kanonicznego papiez Benedykt XIV (konst. Dei miooTa
~iol1e, 1741). Obronca w~zla musi brae udzial w procesie mal
zenskim, kiedy idzie 0 uniewainienie malzenstwa, aLbo 0 prz.e
prowadzenie dowodu, ze malzenstwojest niespelnione, albo 
o powody do udzielenia dyspensy maJ:Zeiustwa niespefuionego, 
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oraz gdy toczy si~ sprawa waznosci swi~ceii kaplaiiskich albfr 
obowiqvkow zwiqzanych z,e s;wi~ceniami Ce. 1586, 1967, 1993). 
Winien on slowem i pismem bronic waznosci swi~eeii kapJaii
skich oraz maJZeiistwa, alba dowodzic jego spelnienia; w tym 
celu poslugiwae si~ ma wszelkimi prawnymi srodkami, jakie 
uWaZa za stosowne do obrony wszia. Ma on prawo zawsze 
i w kazdym stadium procesowyrn wglCi-dac w akta, chociazby 
nie byly jeszeze ogloszone, maze tez z,,!dae prze:Huzenia te1'
minow celem przygotowania akt; moze zqdae, by naprowa
dzono nowych Swiadk6w, alba by pop1'z.edni ponownie byli 
przesluchani; po zamkni~ciu akt nalezy mu dae egzemplarz 
obrony na pismie (c. 1759, 1969). Ohronea rna bye obeeny przy 
Frzesd:uchaniu st['on, swiadk6w, rzeczoznaweow; rna przygoto
wac Si'2dzielITllU pytania w danej materii i da{: fiU je zapiecz'2to
wane, sE;.dzia maze je otwOTzye dopiero·aJirzed przesruchaniem 
.otron (c. 1745), w toku tez zeznawaii maze poddawae pyta~ 
nta; naznaeza te kwestie, 0 kt6rych rzeezoznawcy majCi- wy
razie swe zdania (c. 1981); rna rozpozruawae dokumenty, jakie 
strony przedkladajCi- itp. 

Celem dorE;.czenia akt nalezy ustanowie w kazdym sCi-
dzie osobnych woznych, cursores i tzw. apparit'll:feS do egze
kucji wyrok6w. MogCi- to bye laicy, chyba ze w pewnych oko
licznosciach roztropnase radzilaby naznaczye duchownych. 
Wirmi to bye ludzie uczciwi. Ta sama osoba moze spemiae obie 
te czynnosci (c. 1591). Akta, spo1'z"!azone przez woznego, rnajq. 
charakter akt publicznych (c. 1593, 1717). 

TrybunaJ:em drugiej instancji dla SCi-ctu biskupa sufragana 
jEst s<¥l rnetropoJity danej ,prowincji. W kurU metropolitalnej 
te same osoby, kt61'e tworzq sq,d dieeezjalny, mogq rowno,czes
nie stanowic trybunal rnet1'opolitalny drugiej instancji dla SCi-
dow sufraganOw. ad orzeczen, rQl~patrywanych w sCi-dzie metro
]Jolitalnym jako w pierwszej instlancji, jest apelacja do tego' 01'-
dynariusza, kt6rego sobie metrojPolia za zgodCi- Sto1icy AposL 
razna zawsze obierze. Wskazane jest by dwa sCi-dy roznych 
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diece:zji nie byly dla siehie nawzajem sCi-dami apelacyjnymi. 
Trybunal apelacyjny tak w swej oI1ganizacji, jak w sposobie 
lPost~powania w zupelnosci ma odipowiadae t1'Y'bunalowi pierw
szej instancji. Jezeli tedy sprawa w niZszej instancji 1'oz
patrywana kolegialnie, Towniez i w sq,dzie apelaeyjnym musi 
,bye kolegialnie roztrzq,sana i to w trybunale, zlc~zonym z tej 
samej liczby s~zi6w (c. 1595). 

Pap i e z spelnia sCi-downictwo alba sam bezposrednio, 
,albo za posrednietwem trybuna16w stalych Iub przez s~zi6w 
delegowanyeh. Ze wzgl~u, ze papiez jest glowCi- calego Kos-' 
c)·ola, kazdy wierny na calym swiecie i w kazdej sprawie, tak 
eywilnej jak i kryminalnej, maze si~ odwQlae do Stolicy Apost.; 
JPoniewaz zas papiez ma pelni~ wladzy w kazdej diecezji, prze
to sq,dowi papieskiemu moiZna przedkladae sp1'awy nie tylko 
w instanejach apelacyjnych, lecz takze i w pierwszej instancji 
(c. 1569). Papie,z moze tez odwolae przed swoj sqd kazdCi- sp1'a
w~ rozpatrywanCi- w niZszym trybunale nawet przed wyroki€m 
Btanowczym, advocati.o OOU5OO (c. 1570). 

Dwa Sq stale trybunaly papieskie: rota rzymska i sygnatu
Ta apos\to~ska (c. 243, 1604 § 2). 

Rot a r z y m s k a jest to trybunal kolegialny, zlozony 
z 10 audytor6w, rnianowanych przez papieza. Trz8ch audyto
row tworzy jeden trybunai, turnus. Wazniejsze slprawy 1'oz
strzyga cal€' kolegiurn roty; od jed.nego tez turnusu mozna od

woJac si~ do nas~pnego. Na czele roty stoi dziekan, kt6rym 
jest jeden z audytor6w. Rota rozpatruje sprawy, wniesione 
..drogq apelacji, kt6re byly rozpatrywane w nrzszych trybuna
laeh, np. diecezjalnym, metropolitalnym. W pierwszeij instancji 
.zas sqdzi t€ sprawy, ktore jej zleci pa,piez czy to z wlasnej 
inicjatywy, czy tez na pros.b~ stwn (c. 1557, 1569). Komp~ 

tencja roty rozciqga tylko do spraw, rozpatrywanych w n1:2:

szYlch dykasteriach drogCi- SlqpOWCi-; relmI1sy natomiast od WiSzyst
kieh ordynariuszow lub od orzeczen administracyjnych nal,8'-
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wnosic do odpowiednich kongregacyj rzymskich (c. 1599, 
1601, 192 § 3, 2146). 

Najwyzszym trybunalem papieskim jest s y g nat u r R 

a p.o s t DIs k a, kt6ra sklada si~ z kardyna16w; jeden z nich 
jest jej prefektem. Do kompetencji sygnatury apostolskiej na
lezy wydanie orzeczenia, 0 He w rocie zostaly pomini~te for
malnosci prawne przy rozpatrywaniu spraw; ona udziela re
stytucji do pierwotnego stanu przeciw wyrokom prawomoc
nym roty; rozstrzyga sporne sprawy 0' ko1mpetencji, powsta
Ie mi~dzy tymi nizszymi trybunaiami, kt6re nie majq wyzsze
go przelozonego (c. 1603, 1880, 1902). Jest to' trybunal ka:~.a
cyjny. Sygnatura nie rozpatruje' meritum sprawy (c. 1612. 
1(14). 

Stolica Apostolska i ordynariusz moga.; w poszcz.eg6lnych 
"wypadkach delegowac osqbnych s~dzi6w do, rozstrzygania 
spraw scisle okreslonych (c. 199, 209, 1606). Delegat Stolky 
Apost. moze poslugiwac si~ urz~dnikami kurii diecezjalnej, 
moze tez innych naznaczyc, s~dzia natomiast delegowany przez 
ordynariusza musi przybrac urz~dnik6w kurii diecezjalnej, 
o ileordynariusz inaczej nie postanowi (c. 1607). Poniewaz SqU 
delegowany jest tego samego stopnia jak i delegujqcy, przeto 
O{l orzeczenia sqdu delegowanego nalezy apelowac do trybu
nalu wyzszego, a nie do delegujqcego. 

Wzajemny stosunek r6znych sqd6w ko.scielnych opiera si~ 
na zasadach hierarchii Kosciola. Wyzszym jest ten trybunal, 
kt6,rego przelozolllY jest w niej wyzej postawiony, stqd wyz
szym jest sqd metropolitalny aniZeli diecezjalny biskupi. Me
tl'opolita jednak nie ma zadnej jurysdykcji nad sqd.em die
cezjalnym, nie moze on np. wiz,ytowac sqd6w swoich sufraga
now, wolno mu rozpatrywac sprawy sqd6w ni'zszych tylko 
wowczas, kiedy zostana. wniesione do, jego, trybunalu drogq 
apelacji (c. 274), albo tez kiedy stwna odwola si~ do niego 
jako do s~dziego pierwszej instancji z tego powodu, ze s~d.zia 
DjZSZY w oznaczonym pra\vnie terminie nie uczynH zadnsc jei 
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zqdaniom, tj. po uplywie miesiqca i pi~ciu dni od wniesienia 
sprawy do trybunalu nizszego (c. 1710). 

Oprocz tego stosunku hierarchicznego jest jeszczeinny, 
oparty na wsp6J:rz~nosci. W tyro stosunku zQstaj q do siebie 
s8,dy roznych diecezyj. Wspolrz~dne trybunaly powinny na
vyzajem si~ wspierac i sobie pomagac. Kazdy trybuna:J: moze 
Ddwolac si~ do drugiego celem pomocy, np. by przesJ:uchal 
stron~ lub swiadka, by dor~czyl wezwanie do sqdu, by zbada:l 
doikumenty (c. 1570). 

132. CZAS I MIEJSCE S1\DU 

Cz,ynnosci sqdowe winny s.i~ odbywac w przepisanym praw
nie czasie i w oznaczonym miejscu. 

Terminy sqdowe naZlllacza albo sarmo prawo, legales, fata
lia legis, a1bo s~dzia, termini iudi~~al€is, lub tez same strony 
umawia:jq si~, w jakim czasie pewne ,akty sqdowe majq bye 
ackonane, conventionales (c. 1634). Terminy prawne, fata:lial, 
sam prawodawca tak scisle okresla, ze ani s~dzia, ani tez stro
ny nie mogq ich przekroczyc, a pomini~te pociqgajq za sobq 

uurat~ praw, takim np. czasokresem jest dziesi~ciodniowy ter
min przeznaczony na wnoszenie apelacji po wydanyrri wyro·
ku sqdowym. Inne terminy arbo sam s~dzia moze zmieniac, 
wi~c przedluia'2 lub skracac, lub tez na prosbE2 stron. 

J ezeli dzien naznaczol1,y na rozpozna wanie spra wy jest 
swiqteczny, w tyro wypadku nalezy przyjfl;c 'jako termin sqdo
wy dziel'i. nast~pny, chyba ze sE;dzia w swoim dekrecie wyraz
nie z.aznaczy, ze mimo swi,~ta spraw~ b~dzie rozpatrywal (c. 
l035). Z waznych powod6w, jezeli np. grozi jakies niebezpie
czenstwo, a zwloka mo:glaiby wywoiac znaczne szkody bqclZ to 

dobra spolecznego, bqdi prywatnego, mogq shony w kaz
porze odniesc si~ do s~dziego ola: rozsqdz€nia jakiejs sipra

wy, ktcry tez jest ohowiqzany zados6uczynic ich proisbie (c. 
1638), Wolne od sprawowania sqdownictwa Sq wszystkie swi\~-
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ta uroczyste i trzy ostatnie dni wielkieg:o tygodnia, nie mozna 
przeto w te dni spelniac akt6w sqdowych, jak np. wzywae 
strony lub swiad);{'6w, przeSlluchiwac ich, przeprowadzac do
wod6w, wydawac wyrok6w lub je egzekwowac. Z bardzo waZ
nych atoli powod6w mozna w te dni rozsqdzac sprawy (c. 1639). 

Biskup moze wykonywac sqdownictwo na kazdym miejscu 
swojej diecezji. Zwyczajnie atoli miejsce jest w siedzibie bi
skupa. J ezeli biskup zostanie rprzemocq usuni~ty ze swej die
cetji, moze slPrawowac sqdownictwo rpoza JeJ gr,anicami na 
obcym terytorium, ma tylko zawiadomit 0 tym miejscowego 
ordynariusza (c. 1636). 

133. AKTA S1\DOWE 

Procedur,a sqdowa moze bye tylko ustna lUib pisemna, alba 
mieszana. Ustna rna wtedy miejsce, gdy s~zia, pOI prz,eslucha
niu stron ustnie rozstrzyga spraw~ i nie s1'orzqdza pisemnych 
akt6w. Pisemna gdy na podstawie materialu pis,anego orzeka, 
a miesz,ana" gdy po ustnym przedstawieniu sprawy sq, spo
rzq.dzane akta pisernne. 

Akta sqdowe Sq albo si~ do samej sl'ra-
wy, m:e:ritum qUlaestioois, (lausae, jak wyroki, wszelkiego 
rodzaju dowody,alh'o obejrnujq. form~ l'ost~poW'ania, acta pro
cessus, ill'. wezwania do sq,du, rozne nakazy lub zakazy (c. 1642). 
o ile moznosci a k t a powinny bye u1:ozone w j.~ z y k u 
l.a c ins kim. P y tan ia atoli stawiane swiadkom! lub 
stronom i ich odpowiedzi majq w j ~ z y k una r 0-

dow y m. Pojedyncze ark u s z eakt winny bye 
1 i c z bow an e; kazdy z nich rna bye zaopatrz,ony p 0 d
pis e m not a r ius z a i p ie c z ~ c i q try b u
n a 1: u. Skoro sprawa Jakas ~ostala jurz u);{,oncz'Ona, akta 
nalezy zamkn1:j:c podpisem nota,riusza i s~dziego lub przewo
dniczqcego trybunalu; tak samo nalezy posta.,pic, ilekroe jakas 
sprawa zostani€ przerwana lub r.ozpatrywanie l'rzeniesio-

521 

ne na dzien inny (c. 1643). Jeieli w aktach jest wymagany 
pod pis s t ron lub s w i a d k () w, ktorzy nie umie
jq l'isac lub nie chCq tego uczynic, nalezy to udrowod~ic w sa
mych aktach, a w ich zalSt~pstwie s~zia ~ notariusz rnajq 
stwierdzic wlasnym podpisem, ze dane lPisIDo stronom lub 
swiadkom zostaio doslownie odczytane i ze nie chcialy lub nie 
mogly go l'odpisac. 

W razie al'elacji nalezy orleslac do wyzszego trybunalu 
o d pis y wszystkich akt o1'az wszystkich dokument6w 
z dokladnym ich wykazern; nadto nalezy zalqczyc l'oswiad
czenie notariusza lub kanclerza, ze dokumenty zostaly wiernie 
cdl'isane (c. 1890). J ezelilby' zaszly jakies trudnosci w Sl'orzq
.o.zaniu odpisow, w6wczas mozna 1'os1ac oryginalne akta (c. 
1644). 

Po ukonczeniu procesu nalezy zwr6cit akta stronom., chyba 
zc sprawa jest kryminalna, a dobro spo.leczne wymaga, by ak
ta zachowano w archiwum kurii (c. 375, 379). Pisma anonimo
we, jesli nie odnoszq si~ do meritum spTawy, a nawet i pisma 
podpisane, skoro jest widoczne, ze Sq oszczercze, maja., bye 
zniszczone. 

134. STRONY 

Kaidy czlowiek maze czynnie wystEzpowac w sqdzie, 0 He 
prawo wyraznie komus tego nie zabrania. W sqdzie obie strony, 
powo.d i pozwanv, Sq na tych samych prawach. 

Stronami pro,cesowymi Sq l'ow6d i pozwany, actor et reus. 
Po w 0 d e m jest ten, kto wnosi skarg~ do sqdu; ten zas, 
przeciw komu jest ona skierowana, nazywa si~ 'P 0 Z W a
n y m. Strony mogq braeczY1l!I1Y ud:zial w sqdzie aLbo osobts
de a1bo l'll'zez zast~p:c6w (c. 1646). W spr,awach prywatnych 
nikt nie jest ohowiqzany prawowac si~ w sqdzie. Strony 0 s 0-

b i sci e winny jawic si~ w sqdzie, ilekroe prawo tego wy
maga, lub s~zia z waznych powodow tak zarzqjdzi. I tak oso-
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b!.9ci.e ma~q siEZ ~t~;wi~, .gdy chodzi 0 zbadanie Iprzymiotow danej 
o:"o~yj d'OJrzalosCl wleku, stanu umyslu, celem zlozenia przy
SJE~gl, w ogolnosci kiedy zachodzi tzw. necessitas iuris (e. 1647. 
1746). . 

Za ~osrednictwem innych osob majq jawic siEZ w sqdzie 
no.st~pu]qce strony interesowane: 

~a . ma 1 '0 ~ 'e t n i c h, jako tez za tych, kt6rzy Sq pOZ

bawlem rozumu winni wystq:pie w sqdzie ich r.odzice alba 
opiekunowie lub km"atorowie (c. 89). Fo ukonczeniu 14 lat mo

M"! maioletrii sami wystEZPowae w sqdzie w sprawach duchow
~ych i zIqczonych z duchownymi. S~dzia moze nawet z urze
<Iu nazn~czye kuratora dla maioletnich, skoro ich prawa s"q 
w pewneJ rozterce z prawami rodzicow IUD opiekun6w. (c. 1648. 
2204, 2230). . . 

.. M a, r n. o. t ~ a w c y i ci, ktorym odebrano zarzqd majq
lku, r?wmez 1 c h 0 r z YUill Y S low 0 mogq wyst11,pic 

W SqdZle tylko wowczas, kiedy si~ toczy sprawa ich przestEZP-
stwa, albo kiedy sEZdzia z waznych powod6w zawezwie ich do 
?s~bi~tego stawienia siEZ; w innych wY'padkach wyst~pujq w ich 
lilllemu kuratorowie naznaczeni przezordynariusza (c. 1650). 

o sob y. ~ a k 0 nne bez zezwolenia przelozonyeh nie 
ITIOgq udawac SIEZ do sqd6w (c. 1652, 1892 n. 2). 

Poniewaz 0 sob y m 0 r a 1 n e S11, zrownane z malo
]etnin:~' przeto tylko za posrednictwem innych osob mog11, ' do
chodz~c sw!ch pra,:. W ich tedy imieniu wystEZpuje w s11,dzie 
bezposredm przelozony, a wiEZe rektor, administrator. Skoro 
~v danej s~rawie Sq interesowani osaba moralna i jej prze10-
zany, nalezy dla niej naznaczye innego zast~pce (c. 1650 1526 
1572). . " 

o r d y n a r ius z moze zastE?Powae w sqdzie kosciol 
kat~draln~ lub ~obra biskupie, lecz przedtem winien zasi~
gn~c lzdam~. kapltuly ,katedralnej Iulb rady administracyjnej 
r:~:Jqtkow.eJ. I. otrzy:uac albo jej zezwolenie albo przynajmniej 
v., .:,sluehac ]eJ zdama, stosownie do tego, 0 jakq idzie wartose. 

523 

Moze tez zast~powae wszystkie te osoby moraIne, b~d11,ce pod 
jego wladzq, ktorych bezposredni przelozeni nie troszcz11, si~ 

::; nie i zaniedbujq ich interesy (c. 1532, 1653 § 1, 5). 
Aiby ben e f ie j a c i mogU wdae s~ w spar 0 dobra 

b2neficjalne, mUSZ11, otrzymae pisemne pozwolenie od swego 
ordynariusza (c. 1526). 

W y k 1 ~ c i, bqdz vita.ndi, bq:dz tolerati, po wyroku orze
kajqcym lub nakladajqcym kl11,tw~, mogq dochodziC swych praw 
'''iT sqdzie tylko w6wczas, kiedy pragn11, obalic same orzeeze
nie kl11,twy czy to dIatego, ze uwazajq je za niesprawiedliwe 
czv tez za niewazne, przez p.elnomocnikow zas wtedy, kiedy 
pr:gnq odwr6ci6 od siebie jakies niebezpieczeftstwo zagraza
jqce ich duszy (c. 1654), mogq tez zawsze si~ bronic za pomo
C11, ekscepeji (c. 1628 § 3, 1667). 

Aby k u rat 0 r, dany przez wladzEZ swieck11" mogi za
stqpie \V sqdzie koscielnym pewne osoby, musi na to otrzymae 
zezwolenie od wlasciwego ordynariusza tyeh osab (c. 1651). 

Strony winny s~dziemu oddae szaoUlnek i bye fiU poslusz
ne. Winnych nieposluszenstwa i uw!la!szczajq:eych ezd sE?dziego 
mozna ukarac nawet cenzurami koseielnymi (c. 1640, 1743). 

Jezeli strona nie zna j~zyka uzywanego w danej miej\seo
weSei, ani tez nie rozumie go sEZdzia, wowczas nalezy zawezwac 
t I u mae z a (c. 1641). 

Na pytanie s~dzieg'O obowi11,zane Sq strony odpowiadae. Mo
ze on je zmusie do posluszenstwa za pomoeq kar (c. 1845, 1743, 
1755). W sprawach cywillnych ilekroc idzie 0 dobro puibliczne, 
vviI11IlY strony przed zeznaniem zlozyc p r z y s i EZ g~, ze 
bE?d11, prawdEZ mowily, iusiurandum de veritate dicenda, w spra
wach kryminalnyeh strony w,01ne Sq od tej przysiEZgi, w innyeh 
zas zalezy ona od uznania sE?dziego (c. 1744). S~dzia z waz
nych powodow moze zniewolie strony nawet pod przysi~gc:t do 
zachowania tajemnicy nie tyJiko w sprawach karnyoh ale i ey
wilnych (c. 1623 § 3, 1769, 2037). Strony mog11, bye obeene przy 
zaprzysiEZganiu swiadkow (c. 1767, 1797). 
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Strony nawzajem mogq StObie zadawac pytania istawiac 
kwesti~ do rozwiqzania. Aby procesu nie p,rzewlekac, kazda 
strona ma sfonnurowac swoje z¥J.ania w zwi~zlych zdaniach 
i osobno je przedstawic; to jasne i tresciwe uj~cie faktow da
nej sprawy nazywa si~ positio. Na kazdq pozycj~ drug a strona 
Jest obowiq;zana rowniez zwi~zle odpowiedziec (c. 1745, 1773, 
1775). 

Zamiast stron interesowanych mogq wyst~powac inne 060-

by, bqdz to w ich imieniu jako pr-awni pelnomo,cnicy, albo obok 
nich jako prawni doradcy i ohroncy, tj. adwokaci. 

135. AD WOKACI 

Strony, wyst~pujqce w sqdzie, mogq dowodzic swokh praw 
i odpierac zarzuty przecilwnika albo same bezposrednio, albo 
irosrednio przez swoich zast~pcow. Osoby te, ktore Sq st:wnom 
w iSqdzie pormocne radq przy doehodzeniu praw w tym kie
runlkru, by w walce z przeeiwnikiem wyszly zwyrCi~sik:o, nazy
waj.q si~ adwoika1ami. A d w .0 ik: a t tedy jest osohq za
twierdz.onq prrzez wlasciwq wladz<s koseielnq do obrony w pro
cesie kanonicznym wohec s~dziego stron pisemnie lub ustnie, 
przez przytaczanie prawne przepisow, naprowadzanie faktow. 

Adwokatami mogE bye pierwotnie tyJko laicy; duchowni 
byli wykluczeni, a nawet adwokatura stanowHa p;rzeszkod~ 
do swi~ceii. Mimo zakazow syn,Qdalnych, wykluczajqcych du
Chownych odadwokatury, zwyczaj VilIprowadzH praktyk~, ze 
duchowni niq si~ zajmowali. Zwycz.aj ten W wieku XII byl jui 
og61nie przyj<;;ty, a swiadezy '0 tym Gracjan W diet. do c. 1. 
C. XV q. 2. 

SUr.ony nie Sq obowiqzane ustanawiae adwokatow,albo_ 
,.vi em same mogq prowadzic SW1l, spraw~, hronic jej i odpowia
ciac w sqdzie. Poz,wany musi miee zawsze adwokata w s1l,dzie 
kryminalnym, obi era go sobie sam, albo mu go s~zia z urz~du 
naznacza, W sq.dzie zas cywilnym st;dzia ma dac obronc<;; tylko 
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, 1 t' 1 b kl'edy toczy sip sprawa dobra publicznego, jenla10 e nln1, til . '" " , 

sli strony nie majq, obroncy (c. 1655). Nadto s~dzla moze dac 
adwokata, ilekroc uwaza to za konieczne (c. 1656 § 3, 1916). 

Adwokatem w sq,dzie koscie1nym mo'ze z,Qstac . k a-
t 0 1 i k, peinoletni i cieszqey si~ slawq cziowieka uczclweg~. 
Adwokat rna bye doktorem w prawie kanonicznym, a przy~aJ
mniej dobrze z nim oheznany (c. 1~57). Pr~ed dop~s~~ze~lem 
do orQdowania musi otrzymac zatwlerdzeme od mle]::>co N~gO 
o Y'dynariu;sza. Zatwierdzenie to moie bye ogolne do 'Nsz~stbc~ 
spraw, albo szczeg610we do pewnej tylko sprawy, ,molZe ~~c 
dane na stale, alba :na lPewien okres czasu. Ordynarmsz ml:J-
scowy mmi:e przepisac szczegol:owe kwalifikacje adv;rokatow 
swego sq,du. 

Syn. plen. art. 148. Biskup moze udzieHe a.dwok.atom apro
llaty do wysiE;powania w sq,dzie duchownym Jedyme na okre-

. ; d prowa-slony przeciq,g czasu. Adwokatom upowazn~onym 0, , 

czenia - spraw w sqdach koscielnych nie wolno spelmac tego 
chowiqzku w sqdach akatolickieh. Aby mogl przyjq~ orE;:dow
nietwo w oznaeznej sprawie, musi adwakat otrzymac od stro~ 
ny albo od sE?dziego osobne zlecenie, kt6re rna charakter pel-
nomocnitCtwa (c. 1661). , 

. un" c adwokata S~ia z waznej przyczyny maze u s "1: " '.' 

bqdZ z urz~u, bqdz na prosh~ stron; moze to uc~y~ic rawn~ez 
i klient (c. 1666). Mimo usuni~(da nalezy , mu ~m,~wlOne hono
rarium zaplacie. 0 usuni~ciu nal,ezy zawladomlC .1 dn:gq stro
n~ a sEidziego wtedy, gdy to nast1:lpilo po ZaWlqZamU sporu 

(c. 1640). . , ', , 
Adwokat nie moze na siebie przemesc dane} sprawy, a~l 

tE:Z zastrzegae so bie udzialu w wygranej; gd.yb~ faktyczme 
zawar! uldadeo docz~sci wygranej, uklad takl me rna rno,ey 
prawnej, nadto ordynariusz lub s~dzia mogq . na t~iego. adwo
kata nalozyc kar~ pieni~.znq, opr6cz tego moze bye zawleszony 
w urz~dowaniu, a nawet pozbawiony tytulu adwokata. T.~ sa
mq kar~ maze st;dzia zastosowac, gdyby adwokat zdradzil ta-
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jemnic~ urz~dowq. Gdyby klient z winy adwokata doznal szko
ely, jest adwokat obowiqzany do zwrotu (c. 1666, 2407). 

Adwokat nie moze bye swadkiem w tej samej sprawie, kto
rej poprzednio bronil, a nawet gdylby byl pytany 0 "be kwestie, 
I) ktorych dowiedzial si~ od klienta, ma odmowie z2znan 
(c. 1755). 

136. PEI:..NOMOONICY 

P e J: nom oc n i k i e m jest ten, .kito z pol e c e n i a 
'\V 1 a sci c i e 1 asp raw ~ w s q d z i e p r zed s t a
wi a i w nos i. Pelnomocnik, procurator, zastEapuje a raczej 
pczedstawia osob~ powoda lub pozwan2go, w przeciwi2nstwie 
do adwokata, kt6ry radq sluzy stronom i za nimi w sqdzie or~
duje. Wlasciciel ustanawia pelnomocnika mOCq mandatu. 
Mandat moze bye 0 go 1 n y lub s z c z e g 61 0 w y. Pierw:
szy odnosi si~ do wszystkich spraw obecnych i przyszlych, 
drugi zas do jednej sprawy lub do jednego tylko aktu pro
cesowego. 

Strony dow 0 1 n i e m ian u j q peil).omocnik6w; 
'N wyjqtkowych tylko wypadkach s~dzia moze zarz1l;dzic, by 
strona wybrala sobie takiego zast~pc~. Winni miec pelnomo
cnika: maloletni przed 14 rokiem zycia (c. 1648 § 3), wykl~ci, 
gdy idzie 0 dobro ich duchowe (c 1654). Wyb6r osoby pelno
mo,cnika zalezy od woli wlasciciela sprawy. Pelnomocnik:iem 
moze zostae kazdy, jesli jest katolikiehl, pelnoletnim i cieszy 
si~ dobr,,! slaw"!; zatwierdzenie ordynariusza nie jest wymaga
Tie (c. 1658), W pirocesach atoli w sprawach malzeiiskich jest to 
konieczne. 

Ta sama osoba moze bye 
Domocnikiem w tej samej 
(c. 1656). 

,rownoczesnie adwokat€m i pe:t
sprawie i dla tej samej osoby 

Pelnomocnictwo musi bye s:porzqdzone p s e m n i e 
j pod pis a n e p.rzez mocodaw,c~ o1'az dokladnie ma bye 
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Zdznaczone mIeJsce wydania, dzien; miesiqc i rok. J eslimoco
D.awca nie umie pisae, wtedy w jego imieniu pelnomocnictwo 
ma podpisae proboszcz albo notariusz kurii diec2zjalnej lub 
dw6ch swiadk6w; nadto ma bye to zaznaczone ~ w odnosnym 
pismie, z jakich powod6w sam mocodawca ni,e podpis~l si~. To 
pelnomocnictwo nalezy przechowae w aktach dane] sprawy 

(c. 1660) 1). 
Konieczne jest 0 sob n e umocowanie do zrzeczenia sic; 

danej sprawy lub instancji sqdowej (c. 1740~, do z~warcia .ugo
d.y, do wyboru s~dzi6w polubownych, do odkazama lub zqda
ilia przysi~gi (c. 1662), do zawarcia malzenS'twa (c. 1089), do 

wzi~cia w posiadanie beneficjum (c. 1445). 
Po ustqpieniu pelnomocnika bez wzgl~du, czy to dobr~

walnie uczvnil. czy wbrew swej woli zostal usuni~ty, instanc]a 
s~dowa tak dl~go 'jest przerwana, dopoki strona sama osobiscie 
w sqdzie si~ nie zjawi lub tez nie zamianuje nowego zast~ipcy 

{c. 1735, 1733 n. 2). 

137. SK.ARGI 

Skargq nazywamy przyslugujq;ce kOffiuS prawo do~hodze
ma swoich praw na drodze sqdowej oraz wykonywame tego 
prawa. Actio est ius petendi in iudicio quod sibi debetur. 

lnst. IV. 6. 
KazdY czlowiek maze za pomocq skargi do'ch~dzi~ swo~ch 

praw, 0 ile prawodawca wyraznie tego ni~ zabr~nl: me mo.zna 
np. mOCq skargi zmusie kogos do zawarCla maiZenstwa mlmO 
poprzednich zar~czyn lub danej dbietnicy (c. 1017 § 3). 

1) Synod llasz Z I'. 1607 nakazuje OrdYllariu;;zoll~, h~ u;stanawi.ali 
prokuratorow w try.hunale krolewskirn. DZ18mam mleh dla filch 
zhierac w diecezji skladki, ktore {)ficja,l rnia,l im wI'flCZaC w uro
CZYlstoscSW. Jana Chrzeieiela. Burna rooona miala wynosic300 flo-

renow J)olskich. 
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Skarga dzieli siE2 na osobowq, i rzeczowq" actio personalis et 
realis. Skarga 0 sob 0 w a vv7nika ze stosunk6w obowiq,zko
wych danejosoby. Skargata skierowanajest przeciw tej osobie, 
ktora zaciqgnE21a pEwne zobowiq,zania wz,gl~dem drugiej. Skar~ 
ga rz,eczowa sluZY ku obronie praw rzeczorwych (c. 1511, 1701, 
1625, 1675, 1681). Skarga r z e C Z 0 w a zwraca si~ przecivv 
osobie, 0 ile ta zostaje w stosunkach z danq, rzeczq" mozna jq, 
przeto skierowac prz:eciw kazdemu posiadaczowi danej rzeczy 
(c. 1534, 1922). Nalez.q, tu skargi 0 naruszenie granic terytorial
nych, prawa patronatu rzeczowego (c. 1453, 1806). 

Skarga k r y min a 1 n a icy w i 1 n a, actio 
et civilis. Celem pierwszej jest ukaranie pozwanego, 
vvynagrodzenie szkody (c. 1702-4, 1934, 1938, 2210). 

poenalis 
a dmgiej 

Skarga jest albo pet y t {} r y j n a alba p 0 sse s o
n a. Pierwsza wtedy rna miej,sce, gdy ktos dochodzi swych 
praw do danej rZ1eczy na tej zasadzie, ze jest jej wlascicielem; 
pods1tawq, drugiej jest faikt posiadania. 

P r zed m i 0 t e m p 0 s i a dan i a moze bye r z e c z, 
possessio rei, albo p raw 0, qua:si possessio iuris, jakim jest 
np. przyslugujq,ce komus prawo wyboru, prezenty, korzystanie 
Z ipewnych przywilej6w (c. 337, 1455). Od posiadania nalezy 
odroznic samo zatrzymanie jakiejs rzeczy u siebie, detentin. 
Tym siE2 rozniq te poj();cia, ze posiadacz dziala we wlasnym 
imieniu, a dzierzyciel w imieniu obcym. Takim dzierzycielem 
jest np. ten, komu oddano rzecz obcq, na przechowanie, w se
kwestr (c. 1672). 

J ezeli ktos slusznie przypuszcza, ze moze poniesc szkodE; 
z powodu wzniesienia, zburzenia alba zmiany jaldejs budowli. 
ten moze siE2 odniesc do s~dziE:~go z pmsbq, by zaniechano 
zmian zamierzonych, dopoki prawa stron obydw6ch wyroki.em 
sE;dziego nie zQstanq okreslone. Srodek, sluzqcy ku obronie 
praw poszkodowanej strony, nazywa siE; actio ex novi operis 
l1untiatione. Skmo sE;dzia po rozpatrzeniu sprawy zakaz.:~ dal
szej budowy, wtedy nalezy bezzwlocznie jej zaniechac; ato:i 
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s¢zia moze pozwo!ic nawet na jej wy'konczenie, jezeli prze
ciwnik da rE;kojmiE2, ie wszystko wroci do dawnego stanu i ie 
szkoda zostanie wynagrodzona na wypadek przegranej. Kto 
zglasza protest, winien w ciq,gu dwoch n:;liesi~cy uzasadnic 
swoje pretensje, st:;;dzia jednak moze przedluzyc lun sciesnic 
tenczas z waznej przyczyny i po przesluchaniu drugiej strony 
(c" 1676). 

J ezeli ktos obawia siEZ dla siebie szkody z tego powodu, ze 
obcy budynek, drzewo lub mUT groz.q ruinq, ten wnosi tz.w. 
actio de damno infecto, cautionalis. Ce1em tego §rodika jest 
usuniE2cie niebezpieczenstwa, a przynajmniej strona pozwana 
winna dac zapewniEnie na wypadek, gidyby niebeZipieczens.two 
faktycznienastq,pHo (c. 1678). StlI'ona, ikt6ra poniuslfa szkodE2, 
moze strarac S!;E2 0 jej naprawienie za pomocq skargi tzw. 
actio ad idemnitatem (c. 2210). 

Gdy akt jakis lub kontrakt jest prawnie niewazny, wtedy 
interesowana strona moze zqdac 0.0. s'idziego wydania 0 r z e
c zen ian i e w a i nos c i, deciarlatio nullitatis, actio) ob 
nuHitatem actorum fe. 1679). Akt jest niewazny, gdy nie ma 
istotnychcech, alba brak mu warunk6w, wymaganych przez 
prawo :red karq niEwaznosci (c. 1680). Idzie tu {} takie akta, 
kt6re mocq samego prawa Sq niewazne, sqd tylko stwierdz.:1, 
ze dany akt, cihociaz ma p.ozory Tzeczywistosci, faktycznie jEd
nak nie istnial od samego poczqtku. Jezeli akt jakis jest nie
wazny, nie Sq z tego powodu niewazne czynnosci, kt6re go po
przedzily lub po nim nastqpily, a Set oden zupelnie niezahzne. 
SE;dzia wydaje orzeczenie niewai:nosci na prosb~ stron inter2-
sowanych. Z urz~du orzeka s~dzia tylko w tych wypadkach, 
kiedy idzie 0 dobro publiczne, albo· kiedy dany akt d::ltyczy 
ubogich i maloletnich, albo tych, kt6rzy cieszq siE2 prawami 
maioletnich (c. 1682, 100). 

Jezeli ktos pod wplywem c1();zkiej a nieUlsp!rawiedUwionej 
bojazni lub podst~pu dokonal pewnych czynnosci, aLbo zawarl 
kontrakt, kt6ry ze swej natury jest wai:ny, ten moze starac si~ 

Prawo Ran~ .",.. 34 
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oro z w i q zan i e t y c h c z y n nos c i za pomocq 
t. zw. actio rescissoria. Ta sama ska,rga przysluguje temu, kto 
z powodu pomylki doznal szkody ponad polow~ przy zawiera
nju kontraktu; skarga ta moze bye wytoczona w ci~u dw6ch 
lat, liczqc od chwili doznanej krzywdy (c. i684). Moina jq wy
t(;czyc przeciw temu, kto wywolal bojazn lub dopuscH si~ pod
st~pu, chociaiby tego n~e czynH na wl:asnq korzyse, i przeciw 
kaidemu posiadaczowi rzeczy nabytej. . 

Kto mOCq prawnego tytulu jest upowainiony do wzi~cia 
w posiadanie pewnej r2!eczy, alba do wykonywania jakiegos 
pl'awa, np. prawa patronatu, administracji majg;tku, ten przez 
srodek u z y s ka n i a p 0 s i a d la n i a, adipiscendl:re pos
sessionis, moze zqdae, by faktyeznie zostal: wrprowadzony wpo
siadanie tej rzeczy, lub by dopuszczono go do wykonywania. 
praw (c. 1693), winien jednak wykaza1c si~ tytulem. 

Jezeli ktos przez caly rok byl w posiadaniu jakiejs rzeczy, 
lub wykonywal prawa, quasi possessio, a inny zakl6ca mu SiPo
k6j, poszkodowany ma na swojq obron~ srodek, zwany s t a
T ani e m 0 z a t r z y man i e p 0 s i a dan i a, actio 
retinendae possessionis. Kazdy posiadacz, 0 ile jest napasto
\,,:any m.a prawo do tej skargL Skarg~ t~ mozna wniesc tylko 
w ciq,gu jednego roku, liczg;c od chwili naruszenia posiadania 
(c. 1696). JeSli powstanie spor mi~dzy dwoma, ktory z nich jest 
Vl1asciwym posiadaczem, wtedy tego z nich nalezy uwazac za 
posiadacza, ktory w ci~u roku spelnia1 cz~sciej i wazniejsze 
akty, wyplywajqce z faktu posiadania. 

Srodek 0 d z y s k ani a p 0 s i a dan i a, :recupe:ran

cae possessionis, przeciw napastnikowi sluzy temu, kto prze
mOCq lub tajnie zostal wyzuty z. posiadania rzeczy ruchomej 
lub nieruchomej, aLbo zosta1 pozbawiony przysluguj1:j;cych SO~ 
bie praw. Wyzuty z posiaciania nazywa: spolia,tu§, sprrawca 
gwaitu spoliant, sarna Skarga ta 
moze bye wytoczona przeciw kazdemu sprawcy wyzucia i prze
chv temu, k:to danq rzecz obecnie posiadaJ, actio de spoHo; sikar-., 
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.gf; t~ mozna wmesc w cig;gu roku, hczqc od tej chwili, kiedy 
spoliatus dowiedziai si~ 0 dokonanym spolium (c. 1598). Spo
liatus jest osobq uprzywilejowanq, skoro udowodni dokonane 
spolium, nie jest obowiqzany odpowiadac w sqdiie 
wi, dOipoki nie otrzyma restytucji. Gdyby atoli ~ powodu bez
zwlocznej restytucji miala wyniknqc jakas szkoda albo gdyby 
restytucja miala byc powodem obrazy Bozej, moze s~dzia sto
sownie do danych okolicznosci zawiesic restytucj~, alba danq 
osob~ lub rzecz dac do sekwestra, dopoki sprawa wlasnosci nie 
zostanie rozstrzygni~ta w sqdzie petytoryjnym (c. 1699). 

Mqi np. domaga si~ restytucji zony, kt6ra go optiScila. Zona 
l1sprawiedliwia sw6j postE:;pek w ten spos6b, ze mqZ prawdo
podobnie jest z niq spok;rewniony, ze zawarto malzenstwo bez 
dyspensy, nadto bardzo surowo z niq post~powal. S~dzia nie 
moze nakazac restytucji, lecz winien naprz6d sprawdzic, czy 
istnieje podstawa pokrewielistwa. Jesli si~ okaze, ze pokre
wienstwanie ma, mg;z musi dac zapewnienie, ze :ragodnie b~
dzie si~ :z zonq obchodzH. Przed rozwiqzaniem tych trudnosci 
s~dzia winien zarz,qdzic sekwester zony, niP. mo·ze naikazac, 
tymczasem mieszkala u krewnych. 

Skarga, kt6rq pozwany wnosi przeciw powodowi w tym sa
mym· trybunale i wobec tego samego s~dziego celem usuni~cia 
lub zmniejszenia jego pretensyj, nazywa si~ w z a j em n q. 
s k a I' g q, reconventio (c. 1690). Pozwany tedy staje si~ row
noczesnie powodem, a powod pozwanym. Mocq wzajemnej 
skargi pozwany usHuje z!lliweczyc lub osiabic domoslosc skargi 
pO'W1oda. Np. A pozywa B 0 zwmt dlugu pozyczki 100 B zas 
o zwrot 100 zl tytulem czynszu za najem domu, 0 ile sE;dzia 
przyzna pretensje powoda A, tym samym odpadajq roszczenia 
iPozwanego B (c. 1670, 1691). 

Wzajerrmq skargE; moina wytoczyc we wiSzystkkh sprawach 
spornych; wyj~te Sq sprawy kryminalne i tycz1tce si~ spolium. 

Przeciw wzajemnej skardze nie mozna wnosic nowej skar
gi. Wzajemna skarga sprawia to, ze sE;dzia, delegowany do roz-
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patrywania jednej tylko sprawy, maze rozsqdzic obecnie wnie~ 
sionq, a nawet s~dzia niewlasciwy staj €I si~ wlasciwym, chyba 
ze rozpatrywanie tej sprawy jest mu absolutnie wzbronione, 
albo jest zastrzezone wyzszej instancji (c. 1558, 1692). 

SkargEi wzajemnq mozna przedkladac po zawiqzaniu sporQ 
w kazdym stadium procesu do wydania wyroku. Obie tez skar-

mogq bye r6wnoczesnie rozpoznawane, s~zia atoli moze je 
Iozdzielic, jesli wymaga tego koniecznose, albo rna to prze
konanie, ze w danych okolicznosciach nalezy je osobno rozpa
trywae (c. 1630). 

138. WYGASNIECIE SKARGI I JEJ PRZEDA WNIENIE 

Jezeli strona nie korzystala z przyslugujqcego sobie prawa 
dp wytccZ€nia a:rccesu w clqgu naznaczonego prawnie cz.asu,. 
moze je utracic mOCq przedawnienia. 

S k a r g a k r y min a 1 nag a s n i e ze smierciq,. 
Gskarzonego, po uplywie prawnie naznaczonego do jej wyto
czenia czasu; rowniez wladza prawowita moze jq umorzye i ka
ry da,rowae (can donatio, abolicio). Papiez maze umorzye 
kazdy proces w kazdej sprawie, a biskup tylko w tej sprawie, 
ktora j:cdkga jego jurysdykcji. Umorzenie procesu nie jest 
stwierdzeniem niewinnosci oskarzonego, ani uwolnieniem od! 
kary na ktorq mogl bye skazany. Sarno· atoli wytoczenie pro
cesu nie oznacza, ze oskarZony jest winny. 

WygaEniE;:cie ska'rgi jest to utrata prawa do wytoczenia 
pwcesu komus w jakiejs sprawie, extinctio actionis. Utr.ata 
Frawa natomiast do dzialania w danym procesie zowie sl~ 
umorzeniem insltancji, pel'emptio instantiae. Po §mierci nie· 
wS'zczyna si~ procesu karnego, a rozpocz~ty proces upada. Wy
dany wyrok nie staje si~ prawomocny. W sprawach spornych 
skargi rze'czowe i asobowe wygasajq;. 
przez przed.awnienie stosownie do przep1s6w prawa cywilnego; 
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sprawy, dotyczqce stanu osob, nie wygasajq ni'gdy (c. 1701, 
2223). 

C e I e m p T zed awn i e n i a w s p raw a c h c y
V/ i I nyc h jest to, by rzeczy przez dlugi czas nie byly pozba
wione posiadaczy, a raczej swoich wlascicieli. Wielce ucierpia
ioby dobro spoleczne, gdyby dokladnie nie byla okreslona wla
snose prywatna, i gdyby powszechnie nie bylo wiadomym, kto 
jest wlascicielem jakiejs rzeczy. Spory tez trwalyby bardzo 
dlugo, a nawet nie doszlyby nigdy do konca, gdyby przedw 
posiadaczom nawet po uplywie bardzo dlugiego czasu mozna 
bylo wytoczye skuteczny proces. Z tego powodu wlasciciele 
ciqgle byliby trapieni obawq, ze w kaZdej chwili mogq bye po
zbawieni danej rzeczy na tej podstawie, ze niegdys miala in
nych posiadaczy. Przedawnienie zapobiega sporom i jest bodz
cern dla posiada'czy i wlascicieli do ohrony swoich praw i pod
nietq do pilnej pracy i troski 0 swoje mienie. 

Przed.awnienie w sprawach karnych 
opiera si~ na tym, ze po uplywie dlugiego czasu staje si~ utrud
nione zbadanie prawdy z uw~gl~nieniem wszystkich okoli
cznosci. Czas bowiem usuwa z pami~ci ludzkiej okolicznosci, 
kt6re mogq wykazac wielkosc wyst~pku i jego sprawc~" z tego 
powodu sE?dzia dla braku dowodow moglby ukarae nawet nie
winnergo, alba tez wymierzyc winowajcy zbyt surowq kar~. 
'OkolicznoEci, kt6>re dawniej istnialy, mogly zmniejszyc win~ 
oskarzonego, a obecnie Sq juz nieznane, czas bowiem zniszczyl 
srodki obrony, np. mogq zagint'J;e dokumenty, swiadkow~e nie
wirmosd mogq zejsc z tego swiata, przest~pca maze tez Zrrzu
de z siebie win~ na osoby nawet niezyjqce. Czas udaremnia eel 
kary, jakim jest odstraszenie innych od podobnych czynnosci 
i poprawa winowajcy. Bezcelowa jest kara po dlugim czasie 
pod wzgl~em spolecznym, gdy porzqdek moralny, naruszony 
2lgorszeniem, zostal przywTocony do rownowagi przez zap om
nienie. Winowajca wiedzqc 0 tyro, ze po Uplyvlie czasu moze 
uniknqe kary, juz obecnie tak zye b~zie, by odwrode od siebie 
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wszelkie podejrzeniEZ. Jezeli ktos przez czas dlugi nie popelnia, 
'\liryst€iipk6W, mozna stqd wnostc, ze poprzednkh czyn6w do
puscH stEi raczej z ulomnosd, niz ze zJej woh i jest to zapew
n~eniem, ze w przyszlosci wystEipk6w nie popelni. 

We wszystkich s p raw a c hey w i 1 n yc h n a s t Ei
P u j e p r zed awn i e n i e z wyjqtkiem tych, kt6re pra
wodawca szczeg610wo w)rmienia. Prawa i rzeczy nieruchome 
i ruchome drogocenne, jako tez skargi osobowe i rzeczowe, na
lezllce d.o Stolicy Apost., przedawniajq siEi po uplywie stu lat; 
nalezqce zas do innych os6b moralnych koscielnych po trzy
<2ziestu latach (c. 1511), skargi z powodu doznanej szkody po
<2w6ch latach (c. 1684). 

W s p raw a c h k r y min a 1 in Y .c h nastEiPuj e prze
cawnienie po trzech latach, po uplywie wiEic tego czasu oskar
zyciel traci ,prawo wnoszenia skargi. Wyjqtek zachodzi tylko 
w tzw. actiones iniuriarum, jesli np. kto's drugiego obrazil, dla 
kt6rvch naznaczony jest jeden rok (c. 1938); kwalifikowane 
prze~tEiPstwa przeciw VI i VII przykazaniu przedawniajq siEi 
po 5 latach (c. 2354, 2357, 2359), a wystEipki symonii alba za
'b6jstwa po 10 latach (c. 727, 1703). Przedawnienie niweczy 
tylko skutki kryminalne; s~zia tedy po uplywie prawn ego ter
minu nie moze zarzqdzic sledztwa, nie moze tez nalozyc kary 
na oskarzonego, nawet najmniejszej, nastEipstwa jednak cy
willne, wynikajq:ce ze zbrodni, zo!stajq nietkniEite (c. 1704, 2222, 

2210). 
Przedawnienie w sprawach spornych r 0 z p 0 c z y n a. 

s i Ei 0 d t ego c z a s u, kiedy danq sprawEi mozna bylo 
wprowadzic na tory Sqdowe, w kryminalnych zas od dnia po
peinionego przestE:~pstwa. W wystEipkach, kt6re siEi powtarzajq, 
przedawnienie nastEiPuje po spelnieniu ostatniego aktu. Jezeli 
kins zostal oskarzony z powodu jaki~gos przest~p"twa nieprze
dawnionego, wtedy jest odpowiedzialnym i za dawniejsze, jesli 
to ostatnie lqczy si~ z poprzednimi, chociazby one osobno wzi~~, 
te uleglo przedawnieniu (c. 1705). 
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139. EKSCEPCJE 

Ekscepcja jest srodkiem obrony jaki przysluguje pozwane
mu przeciw powodowi. Jest ona w r~ku pozwanego broniq, za 
pomocq kt6rej odpiera on ataki drugiej stroqy, exceptio est 
actionis exclusio. Celem ekscepcji jest obalenie skargi powoda, 
albo pnzeniesienie jej na inny czas. Powed np. domaga si~ 
zwrotu dlugu, pozwany zas dowodzi, ze dlug zaciqgniEity juz 
zaplacil, alba ze termin zaplaty jeszcze nie nadszedl. Przez 
zgl:oszenie ekscepcji role os6b podsqdnych zmieniajq siEi, po
zwany bowiem staje siEi powodem, reus fit actor. Poniewaz eks
cepcja jest srodkiem obrony, przeto kazdy moze si~ niq poslu
giwac, chociazby nawet nie mia,l prawa wystEipowania w sqdzie 
w charakterze powoda, nie ulega tez przedawnieniu (c. 1667). 

Jalkkolwiekekscepcje jako srodek obrony opieraj.q siEi na 
J.,rawie naturalnym, to jednak co do sposobu obrony i innych 
formalnosci poczqtek wywodzq z prawa ludzkiego cywilnego 
lab koscielnego. Pod tym tez wzglc;<lem ekscepcje przechodzily 
rozrraite koleje. Jako srodek obrony stosowano je od czas6w 
najdawniejszych, w systematyczny atoliealoksztalt co do spo
sabu, fomny, miejsea i czasu 1eh przedkladania ujEito jew usta
wach sredniowiecza. Pierwsze miejsce zajmuje tu konst. sobo
IB lugdUl1skiego I (1'. 1245) Exceptionis = c. 1. De lit. cont. II 
:::; in VI, oraz const. Pia oonsideratione = c. 1. De except. II 
12, in VI. 

Ekscepcje dzie1<'t si~ na n i wee Z q c e, peremptoriare, i na 
'" d w 1 e k a j q e e, dilatoriae. Pierwsze dotykajq samej tresei 
przedmioiu, udowOldnione tedy niweczqcalq sprawEi; dirugie 
natomiast czyniq skarg~ bezskutecznq tylko na pewien prz'e
ci<'tg czasu lub pod pewnymi warunkami. Skierowane przeciw 
osobie siEidzi,ego lub wlasciwo!sci sqdu nazywajq sil:? declina
toriae fori. 

Ekseepcje 0 sob 0 wei r z e c z 0 w e. Ekscepcje 
csobowe przys:lugujq pewnym osobom w ten spos6b, ze albo 
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oznaczone tylko osoby mDgq si!~ nimi posiugiwac, exceptiones 
personae cohaererntes, albo ze mogq bye skierowane tylko prze
ciw pewnym osohom, exceptioill~s in personam. Ekscepcja jest 
s Ius z n a albo b I a h a, iusta vel frivola. Slusznq jest taka 
ekscepcja, kt6rq prawo uznaje i przychodzi z pomocq temu, kto 
jq zaklada, c.elem natomiast blahej jest wprowadzenie z:wloki 
w PostE;powanie sqdowe. Exceptio praeiudicialis odnosi si~ do 
takich bocznych okolicznosci, od kt6rych zalezy wynik gl6wnej 

sprawy (c. 1632). 
Ekscepcje odwlekajqce, zwlaszcza te, kt6re zwracajq si~ 

przeciw osobom lub przeciw post~powaniu sqdowemu, nalezy 
przedkladae prized zawiqzaniem sporu. Z waznych atoli powo
dow mozna je pozniej zglosi.;:, w tym jednak razie strona win
na przysiE;gq stwierdzic, ze 0 zarzutach dowiedziala si~ poz

niej (c. 1628). 
Ekscepcje niweczqce powinny bye zakladane po zawiqzaniu 

sporu, tj. wowczas, kiedy zqdanie powoda zostanie jasno okre
slone (c. 1629 § 2, 1861), dopoki bowiem powed dokladnie nie 
wyrazi swego zqdania, pozwany nie wie, czy rna je przyjqe, czy 
\vinien si~ sprzeciwiae. Wyjg;tek stanowiq .ekscepcje zwane litis 
finitae, ktere podobni·e jak ekscepcje odwlekajg;ce nalezy zgla
szac na poczqtku procesu 1629 § 1). Takq jest np. ekscepcja 
prawomocnego wyroku, ugody, przysi~gi. Jezeli przeto w 
samej sprawie w sqdzie wydano wyrok, kt6ry stal si~ prawo
mocnym, w takim razie ta sarna sprawa pod tym samym wzgl~
dem w innym r6wnorz~dn:ym sqdzie nie moze bye przedmio
it,m sqdowego badania. ZacZepiO\ilH tedy strona w tej samej 
spraw1e, broniqc siE;, prz.€d!klada wyrok prawomolcny i dla sie
bie korzystny, a wowczas s~dzia nie maze pozwolie, by spraw~ 

wprowadzono na sqdowe przez zawiqzanie sporu (c. 1904, 

1925, 1929). 
W kazdym stadium mozna zglosic ekscepcj~ 

ekskomuniki i ekscepcjE; przeciw iakiemu s~dziemu, kt6ry jest 
bezwzglt;dnie nawet juz po wyda1l1iu wyroku. 
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W ostatnim wypadku ekscepcja sprawia, ze wyrok lnie staje si~ 
prawomocny i wstrzymuje jego wykonanie. Ekscepcj~ zglasza 
pozlwany, niekiedy sam s·t;dzia z urz~du moze jq zalozyc, Dlp. 

gdy idzie 0 usuni~cie tego, kto jest w ekskomunice' vi
tandus (c. 1628, 1654). 

Przeciw s'~dziemu mOigq bye skierowane ekscepcje dlatego, 
ze np. nie jest wlasciwym do rozpatrywania danej sprawy, 
bqdz ze j.est. interesowllny lub podejrzany dla stron np. dla
tego, ze jest krewnym powoda, recusatio iudicis. Sam sEZdlZia 
rozpatruje zarzut n i e k 0 m pet e n c j i przeciw sobie wnie
sicny. FrzY1=uSZCZ'Errlie bowiem prawne zawsze przemawia za 
tym, ze s~dtzia zna dokladnie zakres spraw swego dzialania, 
gdyz nie idzie tu 0 stosunek jego osoby do sprawy, lecz 0 roz
c:iqglose jego wladzy. Jak daleko siE;ga wladza sqdzenia, wie 
kazdy s~dzia prawnie ustanowiony. Od orzeczenia przeto w tym 
wzgl~dzie nie przysluguje stronom apelacja (c. 1610). Zgloszo
na ekscepcja wywiera ten skutek, ze s~dzia rna siE; powstrzy
mac od rozpatrywania sprawy, a skoro ekscepcja zostanie 
stwierdzona, s~dzia staje si~ niewlasciwym. 

Ekscepcj~ pod e j r zen i a skierowanq przeciw s~dzie

mu delegowanemu, jesli jest tylko jeden, lub przeciw calemu 
kolegium, albo przeciw wi~kszej jego cz~sci, rozpozn~je s~dzia 
{:J,elegujqcy; przeciw pojedynczym s~dziom delegowanym, a na
wet przeciw prezesowi kolegium, inni s~dziowie delegowani 
i niepodejrzani; przeciw oficjalowi biskup; przeciw audytorowi 
ten sE;dzia, ktory go wybrarl; przeciw ilnnym czlonkom tryhu
naIu, np. przeciw obroncy w~zla, promotorowi, prezes sqdu ko
lE'gialnego. albO' sam sE;,dzia, jeslioll jeden sipraw~ ;rozpatmje; 
przeciw ordynariuszowi s~dzia bezposrednio wyzszy (c. 1614, 
1855). 

Zarzut podejrzenia nalezy zbadac dokladnie, wszechstron
nie i szybko, zdarzyc si~ bowiem moze, ze strony dlatego 
:rglaszajq, by odwlec rozpoznanie samed sprawy. S~dzia tedy 
musi si~ przekonae, czy strony powodujq si~ zasadami praw-



dy i czy zarzut opiera si~ na slusznych podstawach, czy tez 
za pomocq, ekscepcji chcq, uchylie od siebie karzq,cq, sprawiedli
wose; dlatego nalezy przesJ:uchae strony, promotora, obronc~ 
w~zla, jesli biorq, udzial w procesie i zbadae wszystkie moty
"\vy, ktorymi si~ kierujq,. Skoro ekscepcja podejrzenia zostanie 
prawnie stwierdzona, natenczas ordynariusz naznacza innych 

s.-;dziow (c. 1615, 1616). 
Ze wzgl~du, ze ekscepcja jako srodek obrony opiera si~ na 

prawie naturalnym, przysluguje ona zawsze w kazdym sta
dium procesu. Czas przedkladania jej nie jest ograniczony za-

dnym terminem (c. 1667). 
Pozwany moze si~ bronic za pomocq, wielu i r6znorakich 

ekscepcji (c. 1669 § 2), nawet przeciwnych sobie. Powod moze 
obalie ekscepcj~ za pomocq repliki, tej zas moze pozwany prze
ciwstawic duplik~, ktorq zno"\vu zniweczye moze powod tri-

plikq,. 

140. SEKWESTER 

Sekwester ma miejsce wowczas, gdy s ~ d z i a d a j e 
lmmus d 0 p r z e c how ani a r z e c z s p 0 r n 'lo 

w tym celu, by jq, nastE;pnie zwr6cH temu, kto pomyslny dla 
siebie uzyska wyrok. Sekwestrem nazywa si~ takze t r z e
cia 0 sob a, u ktorej rzecz sporna zostala zlozona. Sekwe
stru dokonywuje si~ albo tylko na prosbG stron, sequestratio 
conventionalis, albo tez zarzq,dza go sGdzia z u r Z G d u, se
questratio necessaria seu iudida:lis (c. 1675). IstotG sekwestru 
stanowi rzecz spo,rna, bo 0 He ktos dalje na przechowywanie 
rzecz niespornq, wowczas ma miejsce de po z y t (c. 1516, 

2348, 1909 § 2). 
Jezeli strona udowodni, ze jej przysl:uguje prawo do jakiejs 

rzeczy, ktora znajduje si~ w innych rGkac...-" i z tego powodu 
moze bye narazona na szkodG, np. przez zniszczenie, w tym 
wy\padku s~dzia naprosb~ sh'ony moze oddac jq do przecho-
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wania sekwestrowi. W podobnych okolicznosciach strona mo
ze prosle s~iego, by zabronH: komulS wykonywania pewnych 
praw: ~p. w ~dmi:istracji majqtku, jesli wskutek tego mialaby 
dla me] wymknqc jakas szkoda, inhihitio-iuris. Sekwester rze
~z~, lub zakaz wykonywania pewDJ.ych p;aw moze s~zia zarZq
OZle z urz~du, zwlaszcza gdy tego zq,da promotor lub obronca 
w~zla, ilekroe dobro publiczne tego wymaga. 

Sekwestra n a z n a c z a s G d z i a na wniosek stron, 
a jesli strony siG nie zgadzajq, wtedy sam s~zia obiera go 
z U~Z'E;du. Sekwester winien miee takie staranie 0 powierzone 
sob~e. dla .p~ze'c~owania rzeczy, jakoby one byl:y jego w!a
snosc~q, wmren Je pozniej zwrocie tej osobie, ktorq, mu s~cb:ia 
wskaze. Za przechowanie rzeczy wolno sekwestrowi zqdac wy-
nagrodzenia (c. 1675). . 

141. PODANIA Si\DOWE 

. ~c~anie sqdowe jest to pismo (libeLIus), w ktorym jasno 
1 zW1~zle przedstawiona jest sprawa, ktora rna bye przedmio
tem rozpatrywania sqdowego. 

S~rawa, k~6rq, strony pragnq przedstawie sqdowi, musi bye 
vvyrazona pIS em n i e; niekoniecznq atoli jest rzeCZq, by 
zawsze uskutecznialy to same strony. Kto nie umie pisae, alba 
z po,:odu jaki.ejs przeszkody nie maze przedlozye podania pi
sem~me, w takuTI razie moze ustnie viTyrazie w sqdzie swoje Zq
C:~me: W tym wypadku, notariusz na zlecenie sGdziego, powi
men H bezposrednio spisae, a nast~pnie odczytac stronie celem 
za.twierdzenia .. W sprawach karnych skargEi pisanq, przedsta
Wia sq,dowi promotor (c. 1707, 1955). 

Poda~ie nie moze bye wadliwe aini pod wZrglt;:dem formal
nym.' am pod wzglE2dem tresci. Winno one zawierae prosbG do 
~~zl~go, ~7 przyznal danej stronie jej prawa; ma bye wyra
zona Jakosc sqdu., wobec ktorego sprawa zostaje wprowadzona. 
dalej osoba, do ktorej pow6d rosci swoje pretensje; przedmiot 
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ma byc jasno, tresciwie i dokladnie okreslony; w uporzqdko
wany spos6b rna przedstawiac calosc danej sprawy; musi bye 
umieszczony padpis powoda lub rpemomocnika, tj. jego imi~ 
i nazwisko, oraz miejsce zamieszkania, a przynajmniej to miej:'" 
sce, gdzie ,przebywa, nadto dzien, miesiqc i rok (c. 1708). 

Skoro s~dzia przekona siEi, ze sprawa wniesiona Inalezy do 
jego kompetencji i ze pow6d maze wystEipowac w sqdzie, wi
nien skargEi przyjqe, w przeciwnym razie jq odrzucic, lecz row
noczesnie podac przyczyn~ odrzucenia, albo dae do poprawie'
nia (c. 1708, 1709). 

• J esli strona uwaza siEi za pokrzywdzonq z tego powodu, ze 
sE;x1zia odrzucil: jej podanie, w tym wypadku w ciqgu dziesiEiciu 
dini moze odwolac si~ do wyzszej instancji. J ezeli s~dzia w ciq-
gu miesiqca, liczqc ad wniesienia poidania, nie odipowie stronie, 
czy ska,rgE; przyjm'Uje, cz,y odr~uca, wtedy interesowana strona 
maze od sE;dziego zazqdae, by spelnil sw6j urzqd s~ziow,ski; 
po hezskutecznym uplywie dalszych pi~ciu dni moze odwolac 
si~ do ordynadusza, by wplynq{ na s~ziego, aby danq spraw~ 
rozstrzygnql lub innego naznaczyl: s~dziego; wolno tez stronom 
hezposrednio odniesc siE; do wyzszej instancji (c. 1710). 

142. WEZWANIE DO S1\DU 

Jezeli s~dzia sprawdzi, ze skarga jest dobrze napisana i od
powiada wszelkirn wymogom prawnym, wtedy wyznacza stro
nom termin do stawienia si~; w tym celu posyla do nich pi-
srna, czyli po z w y, in ius vocatio s~u z oznaczeniem 
czasrustaw1enia si~, tel'minu. 

Kosd61 ad czas6w najdawniejiSzych uwazal: wezlWanie do 
sqdu jakoczynnosc wladzy publicznej, kt6rej winien dokonac 
z urz~du sE;dzia lub inny zwierzchnik koscielny. Celem dor~
czania pozw6w ustanawiano w sqdach osobnych woznych. 

U nas wedlug synodu gnieznienskiego (1512) pozwy wr~
czano przez miejscowych pleban6w. Gdy wozny dawai pozew, 
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mial laskq uderzae 0 bramEZ: ba(,"Ulo fl'olito portam tang:ere et 
damando cita!re, litterasque citationis porrigel'e. J esli pozwany 
byl: nieobecny, alba daleko mieszkal, albo jesli miejsce mie
szkalnia bylo nieznane, w6wczas mial go z jakiegos podwyz
szenia wolae. 

Kiedy s~dzia wzywa strony do sqdu, nalezy 0 tym uczynic 
wzmiank~ w aktach, albo tez dolqczyc pozew. 0 wezwaniu do 
sqdu nalezy zawiadomie pozwanego i powoda. Pozew ma za
wierac dzien i godzin~, kiedy strony majq siE; jawic w sqdzie 
(C'. 1712). Jesli strona jest umyslowo chora, wezwanie do sqdu 
oraz ogloszenie wyroku ma bye podane do wiadomosci kurato
rowi ,a nie stronie. Com. 1943. Kaide wezwanie do sqdu jest 
stanowcze (c. 1714). 

W wezwaniu ma bye wymieniony sqd lub s¢zia, wobec 
ktongo sil:rona jest porzwana, aby >IJozwany wiedzial, czy po
ll'cono mu si~ stawic przed wlasciwym s~dziCJ" gdyz nie jest 
obowiqzany jawic si~ na wezwanie s~ziego niewlasciwego. 
Powinna bye w pozwie wyr,azona sprawa przynajrnniej og61-
nie;" ma bye ,podane imi~ i nazwisko powoda i pozwanego; ter
min, tj. rok, miesiqc, dzien i godzina, kiedy strony winny ja
wic si~ w sCJ,dzie. Pozew rna bye opatrzony piecz~ciCJ, trybunalu 
i podpisem sEZdziego albo audytora i notariusza. Wezwanie ma 
eye sporzqdzone w dwoch egzemplarzach; jeden nalezy ode
slae stronie a drugi przechowae w aktach (c. 1715, 1723). 

Pozew dorEZcza stronom w 0 Z n y sqdu. Gdy wozny nie 
znajdzie strony w zwyklym miejscu pobytu, moze zostawic po
zew komukolwiek z jego rodziny lub sluzby, jesli przyjroie 
i diE'ca, ze zaraz stronom dorE;.oCzy. Pozwany, kt6ry nie chce 
przyjqc wezwania, ma bye uwazany jako prawnie wezwany. 
3d-eli z ;rowcducddalenia wozny nie moze stronom dor~czyc 
wezwania, mozna p'rzesylk~ uskuteczni,e w ten spos6b, jaki 
w dan,ej miejscowosci jest najpewniejszy, np.przez pocztEZ za_ 
zwrotnym recepisem. J esli miejsce pobytu pozwan€lgo jest nie-
znane j mimo poszukiwania nie moina go znaleze, mozna go, 
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zawezwac za pomocq pub 1 i c z n e 'g 0 € d Y kt u. Edykt 
ten nalezy przybiC na drz:wiach kurii diecezjalnej na tak dlugi 
czas, jaki s~dzia uwaza za stosowny, nadto wezwanie to nalezy 
umiescic w 'jakims czasopismie, gdyiby jeden i drugi srpos6b 
oikazal si~ za trudny do przeprowadzenia, to wystarczy tyJ.ko 
jeden z nich. Wozny, ktory dor~cza wezwanie stronie, 
winien podpisac si~ na nim i zaznaczyc dokladnie dzien 
1 godziin~ dOTlE~czenia; jesli wozny zo'stawi wezwanie irunej, 

osobie, nie zas stronie interesowanej, ma zapisac jej nazwisko; 
skoro edykt zostal ogloszony przez przybicie na drzwiach, na
lezy zaznaczyc dzien i godzin~ przybicia i czas, jak dIugo to 
trwalo. Skoro pozwany nie chce przyjqc wezwania, wozny rna 
zaznaczyc dziel'l i godzin~, kiedy je strona odrzucila, a potem 
zwr6dc pozew s~ziemu (c. 1721, 1722). . 

Jezeli pozew nie zostal prawnie sporzqdzony, albo tez nie· 
zostal dor~czony, w takim razie i w€zwanie do sqdu iakta 
procesu SE); ni,ewazne (c. 1711, 1894). Sarno wezwanie do sqdu 
alba dobrowolne jawienie si~ stron w sE);dzie wywiera ten sku
tek, ze sprawa od tejchwili jest juz zaczepiona (c. 61, 207); 
sqd staje si~ wlasciwym, wobec kt6rego sprawa zostala przed
stawiona; przedawnienie zostaj,e przerwane; przedmiot sporu 
nie moze ulec zadnej zmianie, stosownje do zasady: lite p,en
dente nihil innovetur. Z chwilq dor~czenia pisma wytwarza si~ 
stosunek mi~zy sqdem a stronami oraz. mi~dzy stronami 
a swiadkami, a s~zia moze juZ Tozwinqc swojq dzialalnosc. 

143. ZAWIl\ZANIE SPORU 

Skora pozwany zQistal zawiadomiony 0 tresci skargi pooWO
cia, wini,en rozwazye, czy rna zadoscuczynie jego zqdaniu z po
mini~ciem sqdu, czy tez za pomOCq ekscepcji obalie lub odda
lie jego zqdani·e, czy tez wohec sqdu Z 'nim si~ rozprawiac. 
Vl ostatnim wypadku jawi si~ W sqdzie i tu nast~puje zawiq-
zanie sporu, czyli jego ustalenie (c. 1628, 1629, 1726). Z a wi q-
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zan i e s p 0 r u j est t 0 a k t p raw n y, p r z e z 
k t 6 r y pow 6 d w nos i p r zed try bun a 1: S q_ 

dow y s we Z q dan i e, a p 0 z wan y 0 S w i a d
c z a w 0 b e c S q d u, zen i e u c z y n i m u Z £1-

dose i zepragnie rozprawic si~ z nim 
IN S q d z i e. Przez. to obustronne oswiadczenie zostaje stwier
{:hony przedmiot sporu. Do istoty tego zawia,;zania sporu konie
czna jest sprzecznosc, bo sporu nie rna, gdy jedna strona go
dzi si~ na zqdanie drugiej. Czynnosc ta nazywa si~ litis con
testatio, w dan i e s i ~ w s p 6 r (c. 1726,1727). 

W sprawach zawilych, kiedy pow6d illie moze jasno ustalic 
swego zqdania, alba kiedy pozwany nie moze okreslic swojej 
pretensji, s~zia albo z urz~du alba na prosb~ powoda lub po
zwanego moze zawezwac strony celem u s tal e n i a a r
t y k u 1 6 w s P 0 r nyc h, ad ca;usa'~ dubia concordanda 
(t'. 1728). Po ustaleniu formy wqtpliwosci nie mozna jej zmie-· 
nic, chyba ze wyloni si~ jaka~s wazna przyczyna i to tylko na 
prosb~ strony i po zasi~gni,~ciu zdan1a rpromotora Iub obroii
cy w~zla, jesli d biorq udzial w procesie. W tym wypadku sEi
dzia po ponownym zbadaniu sprawy wydaje nowy dekret, kt6-
rym okresla wEizel wqtpliwosci. .. 

Przed zawiqzaniem sporu s~dziemu nie wolno przesluchi
Vi.rac swiadk6w, ani tez zbi,erac innych dowod6w, chyba ze ja
kis bardzo wazny pow6d przemawia za tyro, by nie zW'lek;no 
z zabezpi.eczeniem dowodu, kt6rego w przyszlosci nie mozna 
b~dzie ustalic (c. 1730). 

Skutek zawiqzanego sporu jest ten, ie pow6d nie moze 
samowolnie zmienic przedimiOitu skargi, lecz tylko za zgodq 
drugiej strony i s~dziego. S~dzia winien naznaczyc stronom 
odpowiedni termin celem dowodzenia swoich pretensyj; posia
dacz obcej rzeczy przestaje bye w dobrej wierze. Tak wi~c za
wiq'zanie sporu jest poczqtkiem sprawy sqdowej, to wszystko, 
co je poprzedzilo, mialo zna,czenie ;sprzeczki, nieporozumienia, 
wla,sciwy bowie:n spor sqdo,,,,'Y rozpoczyna si~ dopi,ero teraz. 
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144. INSTANCJA SA,DOWA 

Po zawiqzaniu siporu zaczyna si~ okres dorwodowy, priodus;. 
instructoria, w ~t6rym istrony rnajq, iprzedstawie dowody na 
stwierdzenie swej p:retensji. W tyro oelu :s~ia winien na-· 
znaczyc stronom odpowiedni termin. 

Instancjq, sq,dowq nazywamy og6l 'czynnosci sqdowych od 
zawiqzania sporu do ukonczenia sprawy wyrokiem stanow
czym lub winny spo'Sob. Niekiedy nawet przed ostatecznym: 
rozstrzygniElciem instancja maze bye nie tylko przerwana, ale 
i zakonczona bqdz przez umorzenie, bqdz przez zrzeczenie siG, 
sive pCIl'emptione, sive renuntiatione. 

Jezeli strona sporna urnrz·e, aLbo utrad to stanowisko, 
\v charakterze ktorego wyst~puje, np. przestaje bye opiekunem 
rnaloletnich (c. 1648), alba gdy stracila prawo wystE:~powania 
W sqdzie, np. popadla wekskornunik~ (c. 1628), w tych wy
padkach jesli sprawa nie zostala jeszcze zamknic;ta, instancja 
przerywa si~, dop6ki nast~pca jej ll1ie podejmie, reasumptio 
illstantiae. 0 przerwaniu instancji sc;dzia wydaje dekret. Po 
zarnkniE:ciu ·za.s sprawy instancja nie przerywa si~, lecz sEldzia 
jest o1:owiqzany dalej jq prowadzie, w tyrn tez celu rna we~ 
zwae pelncrnocnika stron albo nastE;pcow zmadego. Z powo
eu przerwy bieg instancji czasowo tylko zostaje wstrzymany, 
czas liczy siC; przeto od ustania przerwy (c. 1885). 

Instancja z 0 S t a j e u m 0 r z ° n a, gdy w nizszym try
bunale przez dwa lata, a w sqdzie apelacyjnym w ciqgu jedne
go roku nie dokonano zadnych czynnosci; w ostatnim wypad
ku wyrok nizszej instanc3istaje si~ prawornocnym (c. 1620, 
1736, 2095). 

Umorzenie niweczy tylko akta pirocesowe, nie zas akta Srpra
. v;y, przeto te ostatnie mogq rniec mac prawnq w innej instancji 
sqdowej, jednakZe w tej samej sprawie i mic;dzy tymi samyrni 
osobami; obce osoby mogq si~ na ni€ odwoiae tylko jako na 
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dokumenty (c. 1738). CZlas do umorzenia instancji biegnie od 
ostatniej czynnosci w sqdzie po zawi1:l,zaniu sporu. 

Powod moze z r z e c s i ~ instancji w kazdym stadium 
procesu. Oprocz tego tak powod jak i pozwany magE!: si~ zrze
kae rozrnaitych akt6w w procesie, np. prawa naprowadzania 
pewnych 5wiadk6w, albo dowodzenia za pomOCq dokmnen
tow. Aby to zrzeczenie siEl mialo mac prawnq, musi bye doko
Ilane pisemnie; 0 zrzeczeniu siEl nalezy zawiadornie drugq sm-o
nE: i na to rnusi si~ ona zgodzic, a opr6cz tego takze sc;dzia wi
nien na to z€zwoIie. Zrzekajqcy si~ winien zaplacie koszty 
(c. 1740, 1662). Zrzeczenie si~ instancji nie jest rownoznacz
ne ze zrzeczeniem siC; praw, ktore stanowiq podstaw~ 

skargi, nie konczy SPOTU, nie rna przeto charakteru wy['oku 
prawomocnego odnosnie do samej sp['awy. 

145. SPRAWY WPADKOVv'E 

Sprawarni wpadkowymi zw1:l, si~ te sprawy, kt6re po 
w d r 0 zen i u p 0 s t ~ pow ani a s q dow ego w y-
1 ani a j q S i ~ z okazji przedlozenia jakiejs sprawy w Sq
Gzie, alba tez z niej wywodz1:l, poczqtek i w stosunku do pierw
szej, jako g16wnej, Sq dodatkowymi czyli ubocznyrni, causae 
incidentales. 

Takie sprawy uboczne, ad ktorych zalezy rozwiqzanie spra
wy g16wnej, zwane praeiudiciales, winny bye zawsze naprz6d 
rozstrzygni~te. Np. prawo dziedzictwa zalezy od tego, czy ktos 
jest prawowitym synem, dlatego naprz6d musi bye rozstrzy
gnic;ta sprawa pochodzenia, a potem dopiero dziedzictwa (c. 
1627, 1633). R6wniez naprz6d rna bye rozpatrzona sprawa 
zgloszonej ekscepcji przeciw swiadkom, kompetencji s~dziego 
(c. 1629, 1785), ustalenia autenty1czlnosci dokument6w (c. 1815) 
itp. 

S~dzia po zgloszeniu takiej sprawy rna przesluchac strony, 
aby siC; przekonac, 0 He jest ona usprawiedliwiona lub bez-

Pramo Ran. - 35 
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pcdstawna i czy nie zostala przedJ:ozona celem zwloczenia Sq
duo Po sprawdzeniu w:szystkich okolicZiIlosci sE;dzia, skora uzna, 
it> slusznie zostala wniesiona, orzeka, w jaki spos6b ma bye 
rozstrzygniE;ta: czy z zachowaniem formalnosci sqdowych, czy 
tylko mocq osohnego del~retu. Sp:rawy w:padkowe :rozsta'zyga 
5E;dzia wy,rokiem przedstaJTIO:vJiCzYlIn (c. 1868). 

W szczeg61nosci do spraw wpadkowych nalezq kwestie 
uporczywosci stron, dopuszczenia os6b trzecich do udzialu 
\'7 sqdzie i tzw. atentatow. 

a) Uporczywosc stron 

Upornym, contumax, jest ten, !kto m i mop raw neg 0 

w e z wan i a s ~ d z i ego ko'scielnego n i e c h c e j a
VI i c s i ~ w sqdzie. Upornym moze bye pow6d lub pozwa
ny (c. 1843, 1714). 

Pozwany ma bye uwazany za upornego, gdy na wezwanie 
sedziego nie jawi si~ osobiscie lUlb przez pelnomocnika, ani tez 
nie usprawiedliwi swej nieobecnosci (c. 1729). Aby s~dzia m6gI 
wydac orzeczenie, ze pozwany faktycznie jest uporny, wini'2n 
sprawdzie istnienie nast~pujqcych war u n k 6 w: musi si~ 
przekonac, czy wezwanie rzeczywisde otrzyJffia:l; ze it1ie uspra
vviedliwil swej nieobecnosci, alba usprawiedliwienie byIo nie
wystarczajqce, w tyro tez celu pozwany ponownie winien bye 
wezwany, by stwierdzic,ze nieobecnosc jego nie jest zawiit1io
na. R6wniez na zqdanie drugiej strony s~dzia moze wydac 
orzeczenie, stwierdzajqce uporczywosc pozwanego, po czym 
moze prowadzic rozpraw~ zaocznie az do wyroku stanowcze
go i do jego wykonania. J esli zawiqzanie sporu nie poprzedzi-
10 wyroku stanowczego, w tyrn wypadku wyrok wydany musi 
obejmowac tylko sprawy, wymienione w podaniu, po zawiq-
zaniu zas sporu przedmiot, kt6ry przy jego za
wiqzaniu (c. 1844). 

Jezeli uporny pozwany jawi si~ w sqd'Zie w toku post~po-
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vvania przed wydaniem wyro(k,u, wtedy wo'lno mu przytoczyc 
powody na uzasadnienie swokh pretensji; po ogloszonym 
v,:yroku moze p,Yosic w ciaO"u trzech miesi~cy tego s~"'z" 

U::> "2U lego, 
ktory wyrok wydal, 0 przyznanie restytucji db 
stanu celem wniesienia apelacji (c. 1847, 1906). 

Pow6d, gdy W oznaczonym dniu i godzinie nie jawi si~ 

"'" sqdzie, ani tez nie usprawiedliwi srw,ed ni€obecit1osci, rna bye 
na zqdanie ijJozwanego poit1oi\.vme zaWlezwany; gdy wezwania 
nie uslucha, a chociaz przyjdzie do sqdu me chce brae udzialu, 
w takim razie na zqdanie pozwanego, promotora lub obroncy 
w~zla, s€;dzia ma wydae orzeczenie, stwie,rdzajqce upornosc 
powoda, po czym PYzyst~puje do dalszego rozpoznawania 
sprawy zaocznie (c. 1849). 

Ilekroc sprawa tyczy si~ dobra spolecznego, to w6wczas, 
mimo niestawienia si€; powoda, promotor alba obronca wE;zla 
mogq jq dalej prowadzic. Pozwany rna prawo zqdac, by swo'
bodnie m6gI sqd opuscic, albo by zostaly uniewaznione wszyst
Ide poprzednie czynnosci, albo by s~zia stanowczo uwolnil go 
ad pretensyj powoda lub zaocznie piroces dalej prowadzil az 
do wyroku. 

Kazdy UijJorny be:l! wzgl,~u na to, czy to jest PO\voq czy po
zwany, jesli nie usprawiedliwi si~, jest obowiqzany do zapla
cenia koszt6w pracesu i oprocz tego ma zwr6cic drugiej stro-
nie wynikle szkody 1851). 

b) Interwencja 

Sqd rozpatruje i rozstrzyga zwyczajnie sprawy tych os6b, 
ktorych udziai po zawiqzaniu sporu zostaJ ustalony. Post~po
wanie sqdoweani tez orzeczenie nie dotyczy trzecich os6b. 
Zdarzyc si~ jednak moze, z,e ktos roWit1iez mo'ze bye in
teresowany w tej sprawie, jaka si~ toczy obecnie w sqdzie, nie 
Jest takze obojE;tny na to, j,aki wyrok zapadnie, np. ma to miej
see, gdy jakas sprawa dotyczy kilku wsp6lpatronow, dziedzi-
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cow. To w Y 'S tf!, pie n i e, a raczej to w mile s z a
n i e s i E; 0 s a b t r z e c 1: c h nazywa siE; interventus 
tertii in causa. Moze ono bye dobrowolne alba konieczne, sto
sownie do tego,czy pochodzi z inicjatyvry danej osoby, czy tez 
sE;d.zia z urz~<lu kogos wezwal (c. 1853). 

Kazda osoba, kt6ira ma prawo w dail1ej siprawie, moze bye 
dopuszcz{ma do udzialu w procesie w kazdym stadium. 

c) Atentat 

Atentatem nazywa siE; kwzda czynnose, jakiej dokonuje 
jed n a s t ron a w b r e w w 0 1 i d rug i e j w .cza
sie toczcl'cego si~ procesu alba kiedy s E; d z i a wbrew pra
wnym przepisom ze szkodf!, stron w pro wad z a j a k i e s. 
now 0 sci, np. mimo zgloszonych ekscepcyj rozpoznaje spra
w~ g16wnf!,. Atentatem jest takZe kazda zmiana ipTzed
m i a t u s p 0 r neg o. 

Wszystkie ate n tat y s q n ie w a z; n e (c. 1855). Tej 
zatem stronie, kt6ra doznala szkody z powodu atentat6w, 
przysluguje prawo wniesienia skargi celem wydania orzecze
nia nkwaznosci dokonanych zmian. 

Po zglcszeniu atentat6w tok sprawy gl6wnej zwyczajnie 
zostaje zawieszony, sf:?dzia atoli moze obie sprawy polqczyc 
i r6wlrlO'czesnie je rozpoznawac (c. 1856). 

146. DOWODZENIE 

Po ustaleniu sporu sf:?dzia przystE;puje do zebrania dowo
dow. Dowodzenie jest konieczne, by sprawa mogla si~ ujaw-· 
r.ic w calej swej rzeczywistosci i prawdzie, by rzecz wf!,tpliwa 
stala si~ pewnl:! i aby sE;d.zia na podstawie wyjasnionej prawdy 
magi spelnie obowiqzki swoje jako sE;d.ziego, to jest, by ~agr 
rozstrzygnqc bezstronnie spraWE;. Dow 0 d, proba.tio, j est 
to wyswietlenie na podstawie prawnych 
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,srodk6w rzeczy wqtpliwej lub spornej. 
Dow6d powinien bye jasny, pewny i scisle oikIresl1C s!praw~, 

kt6ra jest przedmiotem s\1fdowego badania 1). 

Dow6d jest albo z up e J: ny, albo niezupelny pol 0-

1,V i c z ny, probano plena, semiplena. Pierwszy }est vrtedy, 
:kiedy istniejq wszystkie wymogi prawne do stwierdzenia ja:' 
ki.egos faktu, a tym samym do przekonania s,E;dziego. Takiego 
dowodu moze dostarczyc, np. swiadedwo dwach alba trzech 
swiadk6w zaprzysi~zonych, nie ulegajqcych wylf!,cz.eni'U, doku
ment publiczny (c. 1791, 2019). Dow6d polowiczny niezupelnie 
wystarcza do rozstrzygni~cia wf!,tpliwo,sci, nasuwa jednak 
prawdopodobienstwo 0 istnieniu faktu, wobec czego koniecz
nym jest uzupelnienie dowodu (c. 1829). 

DOWDd jest po jed y n c z y, skoro jednego uiyto srodka 
na stwierdzenie faktu i 'Z 1 0 z 0 n y, skoro nagromadzono 
ich wiE;cej. 

W sqdzie nalezy dow 0 d z i c fa k t 6 w, nie zas pra
wa, dow6d bowiem ma ustalic tylko jakose naprowadzonych 
przez strony fakt6'V\7i, tj. czy Sq prawdziwe, czy nie, Iznajomosc 
:zas praw i ich zastosowanie do stanu faktycznego jest rzeCZq 
s,~dziego. 

Z reguly winna dowodzic ta str·ona, kt6ra twierdzi: Onus 
probandi incumbit ei, qui ass6rit (c. 1748). Dowodzic rna przeto 
paw6d, pozwany zas tylko w6wczas, gdy zak!:ada ekscepcje. 
'V sprawach karrl'ych ci~zar dowodzenia spada na promotora 

1955). W sprawach prywatnych same strony winny dostar
czyc srodk6w dowodowych. 0 He natomiast idzie 0 dobro pu-

1) Staranienl prawodaw1stwa. knscie1ne'g,o byJ:o zaws'ze to, by 
1S~dziowie przed wyrokiem zebrali peIny materiaJ: OOwodowy. 
L e '2' I, ep. ad, Florian. M. 54, 571. 

A ~ b l' os. a,d Syagr. M. 16, 932. Soc rat e s, I 24; M. 25, 
786. T e :r t u I ian w Apol. 'e. 2 !gani RZYm'ian,· ric pot~piaj& 
<!lhrzescijan hez rozpoznania ich winy: et cl'eduut de nobis, quae 
nou p:robantu:r, et nolunt inqui:ri, ne p:robentul'. 
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bliczne lub gdy sprawa dotyczy dobra duszy, sEZdzia z urz¢u 
jest obowiqzany starac si~ 0 uzupel:nienie dowod6w, np. 
v·, sprawach malZenskkh lub beneficjalnych. Poniewaz celem 
.0.0'\\ odow jest wyro bienie przekonania u s~dziego 0 j akosci 
danej sprawy, maze on wi~c zawsze stronom pomagac do ich 
wydobyda (c. 1824); mo~e tez je ograniczyc, gdy sprawa juz 
jest wyjasniona ~c. 1754, 1762). pQ zamkni~ciu sp['awy nie 
wolno przedkladac nowych dowodow, chyba ze idzie 0 takie 
sprawy, w ktorych wydany wyrok rugdy nie staje si~ 'bez
wzgl~dnie prawomocny, alba gdy :znaleziono nowe doik!umen.,. 

(c. 1861, 1742 § 3, 1989). 
Jezeli powod nie udowodni swoich pretensyj, albo oskar

zyciel zarzut6w, w takim razie pozwany ma bye uwolniony, 
chociaZiby nawet nie hrann si~: Actor,e n,on pl'obante I1elUS absol
vitul" (c. 1748 § 2). 

o ile fakty nie budzq zadnej wqtpliwO!sci, maze s~dzia wy
dac 0 nich crzeczenie bez formalnego dowodzenia. Nalezq tu: 
]. fakty zupeinie widoczne, notoryczne pod wzgl¢em mate
nalnym i formalnym, tj. takie, ktor·e zdarzyly si~ w takich 
okolicznosciach,ze w zaden spos6:b nie mozna im zaprzeczyc 

2197); 2. sprawy, za kt6rymi przemawia prawne przypusz
czenie, np. na podstawie kam.onu 462 proboszczowi Sq zastrze
zone r:ewne czynncsci pasterskie w obn;bie jego parafii, gdy
by jakis kaplan roscH sobie prawo do tych czynnosci, w tym 
wypadku nie proboszcz, l.ecz ow kap1an ma uiIowodnic swoje 
pretensje (c. 1536 § 1); 3. fakty, kt6re w sqdzie Jedna strona po
daje, a druga je przyznaje, chyba ze samo prawa alba s~dziR 
domaga si~ dowodu (c. 1747), np. chociazby obie strony przy
znaly, ze jednej z nich przysluguje prawo patronatu, s~dzia 
jednak IDa przeprowadzic dow6d, podohnie i w sprawach mal
z,enskich (c. 1454, 1975, 1976, 1982, 2049). 

Chociaz zajdq wspomniane v.rypadki, s¢zia nie maze 0 nich 
orzekac zupelnie samowolnie, lecz winien stwierdzie rzeczywi-
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stosc danych fakt6w, np. czy fakt, kt6ry uchodzi jako notorycz
ny, w rzeczywistosci jest takim, czy przyznanie sie:; nie by-
10 wymuszone. Pozrwany tez musi miee moznose obrony . 

Srodki dowodowe stanowiq, zeznania'swiadk6\v, dokumen
przysi~ga stron, przyznanie si~. 

147. PRZYZNANIE STRONY 

P r z y z nan i e, confessio, jest to oswiadczenie w sqdzie 
ustne lub pisemne, dobrowolnie lub na pytanie s~dziego, ja
kiegos faktu na korzysc przeciwnika a przeciw sobie (c. 1750). 
Do istoty tedy przyznania nalezy, by przemawia1:o przeciw 
skladajqcemu je, a sprzyjal0 przeciwnikowi, by obejmowa:l:o 
kwesti~ faktycznq, nie zas prawnq, by zlozone bylo swiadomie 
i dobrowolnie i wyplywalo z zupelnego poznania danej sprawy. 
Nre na mocy prawnej przyznanie jednolite obu stron, kt6re ma-

wsp6lny interes izqdajq takiega samego wyroku. Wypadek 
taki moze zajsc w sprawach maia:enskich, kiedy malzonkowie 
vJspolnie pragnq rozerwae lqczqcy ich zwiqzek. 

W sprawach prywatnych przyznanie jednej strony, zlozone 
'W sqdzie dobrowalnie i swiadomie, uwalnia drugq stron~ od 
obowiqzku dowodzenia. Nie tylko twierdzenie s.trony ale i od

mowienie moze miec charakter przyznania: propria eonfessio 
cst optima probatio, np. kto nie dice odpowiadac sE;dziemu 

1743 § 2), odmawia pr6by swojego pisma (c. 1800 § 4); 
w sprawach karnych wyst~pek staje si~ stwierdzony i nie wy
maga dalszych dowod6w (c. 1747, 2197). 

Strona, kt6ra ziozyla zeznanie w SCldzie, nie moze go po
tE'm odwolac; wolno jej jednak cofnq,e swoje zeznanie bezpo
srednio po ziozeniu (c. 1752). 

Przyznanie si~ pozasqdowe jest witedy, kiedy shona sklada 
poz,a sqdem, pisemnie lub ustnie, czy to wobec przeciwnika, 
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czy woibec innej osoiby. Skoro przyznanie poz,asq;dowe zostanie 
wprowadzone do sq,du, s~zia po rozwazeniu wszystkich oka
lieznosci winien ocenic, czy mozna je uwaiac za prawne, czy 

t€:z nie (c. 1753). 

148. SWIADKOWIE 

S w i a d k i ,e m jest 0 S .0 ib a w i a r 0 god n a, k t o
ra s w '0 i m zeznaniem wykazuj e p raw d ~ 
P r zed m i 0 t u S p '0 r neg o. Zeznania nazywajq, si~ 

swiadectwem. 
Swiadk6w dzielimy na pub 1 i c z nyc hip r y w at

nyc h. Pierwsi Sq to osoiby, zajmujqce urzqd publiezny, gdy 
zeznajq 0 czynnosciach swego urzEidu, drudzy to osoby prywat
ne albo nawet publiezne, kiedy zeznajq Jednak ni,e 0 swoich 
urz~dowyeh czynnosciach. W s p 6 I s w i a d k a m I, conte
sies, ZWq si~ wtedy, gdy zgodnie swiadczq 0 tej samej czyn
nosci, jesli zas nie zgadzajq siE;, nazywajq si~ testes singulares. 

Ze wzgl~du na zr6d10 swiadkowie dzielq si~ na: testes 
de sdeniia, gay jabl's rzecz wlasnym zmyslem uj~li, np. wzro
hem lub sluehem; testes de credulitate, gdy swiadczq, ze spra
\va tak si~ m.a, jak ktos zeznaje; testes de auditus, gdy 
swiadek siyszal 0 takich pogloskach (c. 1789). Gdy zeznania 

swiadk6w uzupelniajq si~ wtedy rna miejsce tzw. singula;ritas 
adminiculativa, gdy zas zeznania nie wzmaeniajq si~, lecz nie 

Sq sprzeczne, wowczas zachodzi 
(e. 1790). 

Kaidy czlowi,ek moze bye swiadkiem z wyjqtkiem tych, 
kt6rym prawo wyraznie tego zabrania. Istniejq trzy kategorie 
swiadk6w, kt6rych nie mozna dopuscic do zeznan: jedni jako 
n i e z dol n i, non drudzy p 0' d e j r z a 1'1 i, smmedi 
inni wreszcie jako n ie 0 d pow i e d n i, incapac:es. Nie
zdolnymi Sq mal01etni i chorzy umyslowo. Podejrzanymi Sq 
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wykl~ci, krzywoprzysi~zcy, pozbawieni czci, jednak po wyroku 
nakladajqcym lub 'orzekajqcym 0 karze, niemoralnie zyjq,cy, 
wrogowie danej strony (c. 2293, 2294). Incapaces Sq osoby inte
resowane w danej sprawie, np. opiekun w spra,vie prze
fozony lub administrator w sprawie tej instytucji, imieniem 
kt6rej wyst~puje w sqdzie; s~zia, adwokat i el, ktorzy wspie
rajq danq stron~ w sqdzie lub poprzednio jej pomagali; spo
wiednicy w sprawach powierzonych sobie na spowiedzi (c. 889, 
2027, 2369); malzonek w sprawie drugiego wsp61malzonka; 

krewny lub powinowaty w kazdym stopniu w linii prostej 

a w linii ubocznej do pierwszego stopnia, nie mogq zeznawac 
w sprawie krewnych lub powiIl'owatych, chyba ze sprawa do
tyczy stanu danej osoby a ich zeznan wymagaloby dobro pu-

bliczne i nie mazna by skqdinqd zasi~gnqc wiadomosci. Nie
zdolni i podejrzani nie Sq atoli bezwzgl~dnie wykluczeni, mogq 
bye preesfuchani, jesli s~dzia uwaza to za stosowne, nie mo
gq bye jednak zaprzysi~z€ni, a zeznania ich majq tylko cha·
rakter przypuszczenia. 

Swiadek, prawnie pytany, jest 0 bow q zan y 0 d
pow i a d a e. Winni atoli odm6wic zeznan ci wszyscy, kto
Tych prawo uwaza jako incapaces, r6wniez i ci, ktorzy' Sq zwiq-

zani tajemnicq urzi~<l.OWq, np. proboszczowie w sprawach po
wierz'Onych sobie nawet poza sporwiedZ'iq, oraz wszyscy urz~
dniey, lekarze, akuszerki, adwokaci (secl'etum officii). 

Same s t l' 0 n y nap row adz a j q s w i a d k 6 w. 
atoli moze ich r6wniez naprowadzie promotor lub obronca w~
zla, a s~dzia moze ich z urzE;du zawezwae, ilekroc idzie 0 ma
!oletnich lub 0 tych, kt6rzy Sq z nimi zr6wnani, w og61nosci 
k:edy idzie 0 dobro spoleczne. Ta shona, kt6ra naprowadzHa 
swia<L~6w, moze zrzec siE; ich przesJ:uchania, musi si~ jednak 
na to zgodzie strona przeciwna (c. 1759, 1619, 1975). 0 ile stro
llY woznaczonym przez sQdziego czasie nie przedstawiq swiad
k6w, ma to znaczenie, ie siE; ich zrzekli (c. 1761). 
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Kto odwoluje si~ na swiadk6w. jest obowiazanv podae Sq
dowi ich nazwiska i miejsce zamieszkania; opr6cz tego winien 
okteslie te kwestie, co do kt6rych swiadkowie majE!, bye prze
sluchani. Strony winne sobie nawzajem p'0dae do wiadomosci 
rJazwiska swiadk6w. 

S~dzia rna prawo 0 g ran i c z y eli c z b ~ s w i a d
k 6 w (c. 1762). Kodeks nie okresia liczby swiadk6w, ilu ich 
strona ma naprowadzie (z reguly przynajmniej dw6ch). Wyjq
tek zachodzi tylko w sprawach malZenskich i kanonizacyjnych. 

S~dzia ocenia k w ali f i k a c j e swiadk6w, on tez. 
Z ul'zEidu maze swiadkow w y k 1 u c z y e, jesli ma ku te
mu wazne powody, a nawet przecivmik maze zalozye protest 
przeciw swiadkom drugiej strony. Jesli strona wykluczajqca 
swiadk6w uzasadni sw6j zarzut, to wowczas s~zia winien ich 

odda:lie; jest to tzw. reprobatio pe.rsonae testis. Stronie nie 
wolno wykIuczye swiadk6w, kt6rych sama naprowadzHa. Stro
na, kt6ra pragnie wykluczye swiadk6w, ma to uczynie w ciq-
gu trzech dni, liczqc od dnia, kiedy zostala 0 nich zawiadomiD
na. 

Svviadkow w z y wad 0 sqdu s ~ d z i a. Wezwany 
swiadek jest obowiqzany jawie si~, alba usprawiedliwie swojq 
nieobecnase. Nieposluszny rna bye ukarany. 

Swiadek przed zlozeniemz;eznania rna p l' Z Y s i q c, 
ze tylko zupeinq, nieskazitelnq prawd~ b~zie mcwH, iusiuran
dum de veritate dicenda (c. 1622, 1767). Strony lub ich pel
nomocnicy mDgq bye obecne przy zaprzysi~ganiu swiadk6w. 
Jesli idzie 0 dobro prywatne stron, swiadkowie za ich zgodq 
mogq bye uwolnieni od przysiE3gi; w sprawach jednak puhlicz
nej natury nie wolno tego czynie. S~zia winien zwr6cie uwa
g~ swiadkow na to, ze Sq O'bowiqzani movilie prawd~, chociaz 
nie przysi~gajq. J akkolwiek sv.,riadkowie zostali zaprzysiEize
pj przed zeznaniem, mime to sEidzia meze zqdae ponownej przy
slEi:gi po zlozonych zeznaniach alba odnosnie do calej sprawy, 
alba tez tylka do pewnych kwestyj; jest to tzw. iusiur'andum 
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de ve.ritate dictornm. Opr6cz tego swiadkowie magq bye znie
woleni przysi~q do zachowania tajemnicy tak do stawianych 
im pytan jak i do danych odpo\viedzi. 

Swiadk6w nalezy p r z e s 1 u c h a e w siedzibie t r y
bun a 1 u. Wyj~ci Sq od tej zasady kardynalowie i te oso
by, ktorych uwa1nia prawo jakiegos panstwa od osobistego 
stawiennictwa w sqdzie. Osoby te winny wskazac sEidziemu 
miejsce, gdzie pragnq bye przesluchane. Ci, kt6rym stan lub 
tryb zycia nie pozwala opuszczae domu, np. chorzy, zakonnice 
klauzurawe, majq bye przesluchani w domu przez samego SEi
dziego (c. 1770, 601, 2342). 

<0 He swiadkowie przebywajq poza granicami diecezji i bez 
trudnosci nie mogq wr6cie, przesluchuje ich trybunal miejsco
wy stosownie do danej sobie instrukcji przez sqd wlasciwy. 
Jezeliswiadek przebywa w diecezji, lecz mieszka daleko ad 
miejsca siedziby trybunalu, sE;dzia maze zlecie jakiemus Sq
siedniemu kaplanowi przesluchanie (c. 1770). 

Strony nie mog'l bye ohecne przy zeznaniach swiadk6w, 
s~zia maze jednak na to' pozwolie skoro okolicznosci tego wy

nagajq (c. 1771). Swiadk6w nalezy przesluchiwac 0' so. b no. 
Po zeznaniach sE;dzia maze konfrontowae swiadkow miEidzy 
sobq lub ze stronami z waznych powod6w (c. 1772) .. 

Swiadk6w przesluchuje s~dzia lub jego delegat albo audy
tor w t 0 wa r z y S t w i e n 0, tar ius z a. Pytania' za
daje tylko s~dzia. 

Swiadka nalezy pytae naprzod 'ogolnie 0 jego imiEi: i na
Zlwisko, poohodzenie, wieik, wyznanie reHg1jne, zaj,~cie, sto-· 
sunek do spraw spornych; nast~pne pytania odnoszq siEi do sa
mej sprawy, przy czym swiadek rna podat 2:r6d1:0 swej wiedzy, 
skqd i w jaki sposob dowiedzial si~ 0 tym, co rna obecnie ze
znawae. Pytania winny bye krotkie, jasne, rzeczowe, nie za
wierajqce juz odpowiedzi. Nie wolna przedtem podawae pytan 
do wiadomasci swiadk6w, chyba ze chodzHohy 0 takie sprawy, 
kt6re dawno siEi zdarzyly, wowczas mozna swiadkom zosta-
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wie czas do przYlxlmnienia. 8wiadkowie majq zeznawac ust
rtie, nie waJno jm zeznan odczytywae, chyba ze chodziloby 
8 rachunki, w tym bowiem wypadku strony mogq je miee za
notowane (C. 1777, 1968). 

Noiariusz winien zeznania swiadk6w zaraz spisywac i to 
:nie tylko ich trese, ale, ile moZno!sci, dos1:ownie. Notariusz za
pisl1je, czy strony i swiadkowie byli zaprzysi~zeni, czy zosta
Ii zwolnieni od przysi~gi, czy tez jej odmowili. 

Po odebraruu zeznan nalezy je swiadkom 0 d c z Y t a c 
celem uzupelnienia, skreslenia lub poprawienia. Zeznania 
pod pis u j q opr6cz swiadk6w takZe s~dzia i notariusz. 

Ogloszenie zeznan wywiera ten skutek, ze swiadkowie nie 
mogq bye uchyleni, chyba ze strona: udowodni, ze przedtem 
nie wiedziala 0 zarzutach. Strony mogq jednak zwalczac for
m~ przesluchania swiadk6w i trese zlozonych zeznan, np. ze 
Sq niepewne, chwiejne, sprzeczne, klamliwe, hez zaznacz,enia 
zr6dla wiadomosci (c. 1783). S~zia ma odrzucie zar!zuty prze
ciw swiadkom, skoro si~ przekona, ze opierajq si~ na blahych 
podstawach; na stwierdzenie zarzut6w prawnych naznaczy 
kr6tki termin i rozstrzyga j e wyrokiem przedstanowczym (c. 
1785, 1840). 

Po ogloszeniu zeznan nie wolno p r z e S 1 u chi wac 
p 0 now n i e tych samych swiadkow w tych samych arty
kulach, ani tez dopuscic nowych, chyba ze bylyby bardzo waz
ne ku iemu powody, zW1:aszcza w takich sprawach, ktorych 
wyroki nigdy nie Sq absolutnie prawomocne, jak np. w spra
wach malZenskich, w sprawach stanu osob, swi~cen (c. 1983, 
1903, 1998). Jesli majq bye przesluchani nowi lub poprz,edni 
swiadkowie, s~dzia musi bye przekonany, ze nie bylo mi~zy 
nimi zadnej zmowy. 

Przy ocenie zeznan swiadka s~ia winien zwr6cic uwag~ 
na jego stan i godnose, jakg, piastuje, a wi~c czy jest powazny, 
czy gadatliwy, czy m6wi na podstawie w:!:asnych spostrzezen, 
czy sam widzia! lUJb slysza! od innych, czy tez zaczerpnqf tych 
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wiadomosci z poglosek, czy jest stalym czy zmiennym, czy 
jest sam jeden, czy tez Sq inni wsp61swiadkowie, a w tym wy
padku, czy zeznania Sq zgodne, czy sprzeczne, czy rozne, czy 
nawzajem siEt uzupelniajq. Swiadkowie bmviem zeznajg,cy 
sprzecznie, contraru, w tej samej sprawie, niczego nie dowo-

OZq, rowniez zeznajqcy wqtpliwie tymi np. slowy: okoJo, mo
ze, alba -albo, zmienni w swych zeznaniach, variantes" 
chwiejni, vacillantes, majqcy interes. Aby zeznanie swiadka 
bylo prawdziwe, musi pochodzic '00 osoby \viarogodnej, tj. 
takiej, kt6ra prawd~ zna, chce i moze jq zeznae. W przeciw~ 
nym razie zeznanie jest albo bez znaczenia, albo podejrzane. 
8wiadek powinien bye badany 0 wszelkie okolicznosci, 0 czas, 
miejsce, wiesci, 0 osobiste zapatrywanie, 0 duchowe uzdolnie
nie, 0 stosunek do osob, na korzysc kt6rych lub przeciw kto

rym zeznaje. 

Zeznania swiadk6w mogq odnosie siEt albo do sprawy, albo 
mogq sluiyc do siwierdzenia prawdom6wnosci stron. I tak 
w procesie malZenskim, kiedy idzie 0 impotencj~, swiadkowie 
septimae manus majq zeznac, ze malzonkowie Sq uczciwymi 
ludzmi, a odnosni·e do danej sprawy Sq wiarogodnymi. 8wiad
kowie tedy tacy majq tylko wzmocn1c zeznania malZonk6w, 
samo ich jednak swiadectwo nie stanowi zupelnego, przeko
nywujqcego dowodu (c. 1975). 

Zeznanie jednego swiadka, nawet bardzo godnego wiary, 
nie stanowi zupelnego dowodu; wyjqtkowo atoli, jezeli jest 
to swiaoek kwalifikowany i zeznaje 0 czynnosci swej urz~do
wej, mozna mu przyznac zupelnq moe dowodowq. Wierzyc te
dy nalezy np. notariuszowi, poswiadczajqcemu te akta, ktore 
nalezq do jego urzEidu, woznemu przysi~glemu, ze kogos za
wezwal do sqdu, biskupowi lub proboszezowi, wydajqcym ko
mus swiadectwo. Zupelny dow6d 0 pewnym fakcie stanowi 
zgodne zeznanie dwoch lub trzeeh swiadkow powaznych i za
przysi~zonych, 0 ile zeznajq na podstawie wlasnego spostrz,e-
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zenia, de scientia propria. Jesli jakas sprawa jest zbyt wazna, 
maze sE;dzia uznac potrzebEi wi~ks'2lej ilosci swiadk6w i ich 
powalac, i zqdac 'Od stroh pelniejszega dawadu (c. 1791). Do 
'stwierdzenia, Z€ kias zastal ochrzczony, wystarczy atoli ze
znanie jednego swiadka (c. 779, 800, 239 n. 7). 

149. RZECZOZNA WCY 

Da ocenienia stanu rzeczy, na kto1'ym s~dzia ma aprz'2c 
sw6j wyrak, potrz'ebne Sq czasem fachawe wiadamasci' nie 
wystarcza zwykla wiadza spaS'trzegania i tylka stwierd~eni€ 
jakiegos faktu, lecz konieczne jest wysnucie z fakt6w pewnych 
wniosk6w. Pawola-ne w tym celu asaby nazywajq siEi 1'zeczo
znawcami, periti. 

D '0 l' Z e 'c z '0 z n awe 6 w n a 1 € Z Y s i E;: 0 d w 0-

:r a C, ilekroc same prawo lub s~dzia domaga si~ obaawienia 
ich zdania, czy na stwierdzenie jakieg'Os faktu, czy tez do 1'oz
poznania jakiejs rz,eczy. Rzeczoznawc6w w y ,b i era S'~
d z i a; wedle swego uznania maze an naznaczyc jednega lub 
wiEicej rzeczoznawc6w stasawnie da jakasci danej sprawy, chy
ba ze samo p1'awo okresla ich liczbEi (c. 1793). 

Na 1'zeczoznawc6w nalezyabiemc tych, kt6rzy majq kwa
lifikacje, przyznane im p1'zez wlasciwq wladz~ (c. 1795). Rze
czoznawcq nie moze ten, kogo prawo wyklucza od skla
dania swiadectwa. Z tych samych powod6w, co i 8wiadkawie, 
r6wniez magq bye uchyleni 1'zeczozna,wcy z sqdu. 

Jezeli rzeczoznawca zostanie uchylany, w jega miejsce na
lezy naznaczyc innego. Rzeczaznawcy przed rozpoznaniem 
sprawy winni z 1 0 Z yep r z y s i ~ g~, ze dane sobie zle
cenie wiernie speiniq. Strony mogq bye ohecne przy zaprzy
si~ganiu i przy 1'ozpoznawaniu danego przedmiatu (c. 1797). 

S~dzia padaje rzeczoznawcom te kwestie, do ktorych po
tTzebne jest o1'zeczenie, on tez naznaCZ8J termin, w ciqgu kto
rega majq objawic swe zdanie. Zdanie- swoje przedikl:adajq S'~-
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dziemu, nie zas stronam. Mogq zas je objawie s~dziemu pi
semnie lub ustnie; w ostatnim wypadku nota1'iusz sqdu spisuje 
je za1'az, a ani pcdpisujq. Rzeczoznawcy majq padac metod~ 
postE;pawania i okreslie tok calega badania oraz uzasadnic po
wody, na kto1'ych opierajq swe wniaski. Jezeli jest kilku 1'ze
czaznawc6w padajq ani swoje zdanie kazdy z osobna, w tych 
at ali wypadkach, na kt6re prawa pazwala, w jednej relacji 
magq si~ wszyscy podpisac, musi bye atoli zaznaczona r6znica 
zdan, jesli rZQczaznawcy nie Sq zgadni (c. 1802). 

Jesli rzeczoznawcy nie zgadzajq si~ w swaich wnioskach, 
s~dzia moze poddac ich arz,eczenie do oceny jakiemus bieglej
szemu rzeczoznawcy, maze tez powolac nowych znawcow. 
Ilv' ten sam sposob nalezy pastqpic, ilekrac wybrani znawcy 
stanq si~ podej1'zani, alba kiedy s~dzia przekonal si~, ze Sq 
nieudolni i ze na ich zdaniu nie mozna si~ opierac. St;:dzia wi
ni'en uzasadnic, dlaczego przyjmuje lub odrzuca arzeczenie 
rzeczazna wc6w. 

150. NAOCZNE PRJZEKONANiE 

Nie kazdq sp1'aw~ maze s~dzia razst1'zygae na p,odstawie 
dowadow, naprowadzonych w sqdzie. Nie1'az sprawa jest tego 
radzaju, ie da jej aSqdzenia kanieczne jest zbadanie faktycz
nega stanu na miejscu, np. w sporach 0 granice, budawle, 
<irzewostan lasu. Naaczne przekonanie rna miejsce w tych rze
czach, kt6re wzrokiem mogq bye sprawdzone (c. 2058). 

J ezeli ,s~dzia UZna za konieczne, ze nalezy si~ udae na 
n:tiejsce sprawy spornej, wydaje w tym celu asobny dek1'et, 
w kt6rym okresla kwestie, majqce tam bye paddane badaniu; 
poprzednia jednak winien p1'zesluchac 0 tym strony intereso
wane (c. 1806). S~dzia ustanawia komisj~ alba na wniosek 
stran, alba z urz~du zwlaszcza, gdy idzie 00 sprawy publiczne. 
Kamisj~ przeprowadza na miejscu sam. s~iia, jaka delegat, 
albo audytor. S~dzia maze sobie przyb1'acdo pomacy rZleczo-
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znawc6w. W toku komisyjnego badania stidzia moze przeslu
chac swiadkow bqdz przez strony naprowadzonych, bqdZ po
wolanych z urz~u (c. 1810). 

Notariusz zapisuJe w aktach dzien i godzinti przeprowadzo
nej komisji, podaje osoby, kt6re braly udzial, nadta zaznacza 
wszystkie wazniejsze cZynnosci, a witic co zdzialano, co stro
ny lub swiadkowie powiedzieli, co tez sE;dzia ustanowit Akta 
cokonan€j komisji podpisuje sE;dzia i notariusz (c. 1811). 

151. DOKUMENTY 

Dokumentem jest pis m 0, nap 0 d s taw i e k t 0-, 
reg 0 m a z n 8! dow 0 d Z i c f a k t y. Dokument, 
instrumentuID, jest to dowod pisany. 

Dokumenty Sq pub 1 i c z ne albo pry w a tn e .. 
Publiczne Sq sporzqdzone powagq publicznq, tj. przez te oso-

1::y, ktore rrajq wladzE; dokonania takich pism, to jest przez 
te osoby, kt6re sprawujq urzqd pUbliczny. Dokument publicz
::J.y stanowi peln/ daw6d w przedmiocie, do ktorego bezlPosred
nio odnosi siEi (plenam fidem). Te dokumenty mogq bye k 0 s-
c i e 1 n e lub c y w i 1 n e stosownie do tego, jaka wla

dza je wystawila. Kodeks nazywa je: instrumenta (c. 1301 i 1813), 
documenta (c. 1812, 2036), scripturae (c. 375). Do publicznych 
ko€ciell1ych na,leZq akta papieskie i kurU rzymskiej lub diece
zjalnej, 0 He Sq wydane z urzE;du i w formie przepisanej, auten~. 
tyczne pOrswiadczenie 0 wydaniu tych akt, dokumenty wy
stawione pzez notariuszy kosdelnych, akta sqdowe, wpisy 

w ksiE;gi parafialne, jakimi Sq: metryki chrztu, bierzmowania, 
profesji zakonnej,malzenstwa, smierci. Dokumenty publiczne 
cywilne Sq te, ktore Sq sporzqdzone wed lug przepisow kazde
go panstwa. Ze wzgl~u na skutki dowodzenia pismo nawet 
prywatne ma charakter publicznego dokumentu, jesli je wy
dobyto z p:1:1icznego archiwum, tj. z miejsca, gdzie Sll skla
dane dokum,enty publiczne. Pismo takie stanowi przeto peIny 
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dow6d ze wzgl~du na Ime]SCe, W kt6rym siE; znajduje. 
Pisma sporzqdzone przez osoby prywatne albo przez oso

b~ publicznq, atoli bez prawnych formalnosci, a wiE;C nie mo
ca. swego Urztidu, nazywajq siE; pismami prywatnymi. Takimi 

Sq: listy os6b prywatnych, kontrakty i wszelkie inne pisrria (c. 
1813). 

Dokul).1.enty Sq albo 0 r y gin a 1 ne (pierwopisy, auten
tyki) alba 0 d pis y (kopie); te ostatnie majq znaczenie au
tentyk6w, jesli przez osob~ publicznq zostanie stwierdzona ich 
zgodnosc Z oryginalem. 

Dokument publiczny, bqdi koscielny, bqdz cywilny, sam z sie
bie ma wiarogodnose publicznq w tych sprawach, 0 ktorych 
bezposrednio jest mowa, np. metryka chrztu stwierdza, ze 
ktos zostal ochrzczony (c. 1816), dop6ki nie zostanie udowo:d
Dione przeciwienstwo. 

Dokument p1'ywatny 0 tyle dowodzi, 0 He zwraca siE; jego 
asnowa przec~w jego wystawicielowi lub przeciw temu, kto 
jest pcdpisany, nie ma tedy mocy dowodowej przeciw t1'ze
cim osobom; maon charakter zeznania pozasqdowego (c. 1817). 

Moc dowodowq w sqdzie majq tylko dokumenty pierwo
pisy alba wiarogodne odpisy, zl020ne w sqdzie. Publiczny do
Kument mozna pozbawie wiarygodnosci, jesli zostanie dowie
dziona ekscepcja falszerstwa. Nie stanowiq dowodu dokumen
ty sprzeczne, nieczytelne, zatarte, niezrozumiale. J ezeli pow
stanie wqtpliwose a autentycznosci odpisu, wtedy sE;dzia celem 
usuniE;cia wqtpliwosci, alba z urz~du, alba na zqdanie stron, 
moze zazqdac pie1'wopisu. 

152. PRZYPUSZCZENIE 

Przypuszczenie zachodzi wowczas, kiedy ktos z jednego lub 
kilku faktow wnioskuje 0 istnieniu innych; opiera si~ ana na 
tej zasadzie, ze przyczyna w danych okolicznosciach zawsze 
sprowadza taki sam skutek. Skoro tedy sE;dzla zna skutek, mo-

PraUJo Ran. --, 36 
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Cq logicznego wnioskowania dochodzi przyczyny: Praesumptio 
est rei incertae probabilis coniedura (c. 1825). 

Ze skutku moze dojse do przyczyny albo sam s~zia, albo 
tez samo prawo juz z gory ze zbiegu pewnych faktow przyj
muje pewne skutki i ich przyczym;. Stqd podwojne jest do
mniemanie: f a kt y c z n 'e lub proste i p raw n e, alia 
est iuris, quae ab ipsa lege statuitur, alia hominis; qua:e a iudice 
eonicitur. Domniemanie proste jest wtedy, kiedy sam s~dzia na 
podstawie do'swiadczenia z faktow wyprowadza wniosek,' 
a prawne, kiedy sama ustawa stanowi, ze dany fakt w lqczno-

sci z innymi nalezy uwaza,c za prawdziwy. To ostatnie moze 
by'~ r6wniez dwojakie, tj. ustawa przypuszcza przeciwny do
w6d lub nie. Domniemanie prawne, zwane iuris simpliciter, 
jest to, przeciw ktoremu jest dopuszczony dow6d przeciwny 
Vlprost lub ubocznie, podczas gdy tak zwane iuris et de iure 

maze bye zbijane tylko ubocznie, tj. mozna zwalczae fakt, 
ktory jest jego podstawq. Na czyjq korzysc przemawia domme
manie prawne, ten nie rna obowiqzku dowoidzie, gdyz za nie
go mowi prawo, lecz strona przeciwna, a j'esli ta ni,e udowo
dni swego zqdania, s~zia winien wydac wyrok na korzysc tej 
serony, kt6ra ma za sobq to przypuszczenie (c. 1747 n. 2, 1827). 

S~dzia moze wyprowadzic wnioski domniemane tylko na 
podstawie fakt6w pewnych i scisle okreslonych i takich, kt6re 
z danq sprawq bezposrednio si~ lqczq (c. 1828), nie moze bo
wiem z jednego przypuszczenia wyprowadzac innego. 

Poszlaki, z. ktorych s~dzia moze wyprowadzac wnioski, Sq 
zbyt r6znorakie; na jednych bez wahania moze si~ oprzec, in
n.e natomiast winien naprz6d oglQ1dnie rozstrzqsl1qc, czy mogq 
byc podstawq do jakich przypuszczen. Stosownie tedy do ja
kdd poszlak przypuszczenie moze bye 1 e k k 0 m y sIn· €, 

jezeli zwiqzek przyczyny i skutku jest bardzo luby 
(c. 44. De sent. V 39. c. 9. C. VI q. vel 
p raw d 0 pod 0 b n €, 0 He z reguly w danych okolicz
nosciach nastE;puje taki skutek; przypuszczenie takie stanowi 

563 

<lowad polowiczny (c. 13 h. t.); gr:avissima, viol:enta, kiedy 
skutek tak sciSle wyplywa z jakiegos faktu, ze inne nast~p
stwo jest nawet nieprawdopodobne. Takie przypuszczeni€ 
w sprawach cywilnych stanowi zupeluy dow6d· i jest 
Wq wyroku. 

Kazde przypuszczenie moze bye obalone, czyli musi ustq-
pic prawdzie, skoro ta zostanie wykazana, praesumptio cedi! 
veritati. Dowod wprost wtedy ma miejsce, gdy przedwnik 
stwierdzi, ze samo przypuszczenie nie ma podstawy i nie ist
lneje, np. z,e malienstwo nie zosta,lo spelnione, chociaz mal
ionkowie razem mieszkali; ubocznie zas wtedy dowodzi, gdy 
kto's wykaze, ze sam fakt nie istnieje, na ktorym opiera si~ 
przypuszczenie, np. malionkowie po zawarciu malzenstwa nie 
mieszkali wspalnie. 

Na podstawie postanowienia kodeksu przemawia przypu
szczenie prawne, praesumptio iuri's, ze: prawo jest terytorial

ne (c. 8 § 2), powszechnie zlllane ~c. 16), nie 2'Osta1.0 odwolane 
(c. 23); po ukonczeniu 7 lat zycia uzywanie rozumu (c. 88 §3); 
milczqce pozwolenie na udzielenie chrztu w naglych wypad

ka,ch (c. 738, 741) itp. 

153. PRZYSlEiGA 

Zdarza si~ ze jakkolwiek Sq przekonane 
o slusznosci swoich praw, nie mogq jednak dostarczye przeko-

nyWlUjqcy<:h dowod6w nB.! stwierdzenie swoich pretensyj, ~ te
go np. powodu, ze swiadkowie umarli, lub akta zagin~ly; w ta
klCh wypadkach, Siprawa sluszna m,e poniosla szkody, pra
wodawca wprowadzH ala stron przysi~g~. Przysi~ga ta moze 
zast1l:pic niekiedy dow6d alba uzupelnic go, moze tez bye srod
Idem do rozstrzygni~cia sporaw. Przysi~g~ moze nakazac s~ 
<'l.zia z urz~u, alba- tez jedna strona moze jej zazqdac od dru

giej. 
J ezeli strony tylko polowicznie idowiodly praw swoich, a nie 



majq innych srodkow dowodowych, wowczas s~dzia maze na-
kazac przysi~g~, celem dopelnienia dowodow. Jest to tzw~ 

p r z y s i ~ g a u z u pel n i a j qca, iurramentum supple
tonum. Przysi~g~ t~ wskazuje stronie s~dzia albo z Ul~z~U, 
alba na zqdanie przeciwnika. Nie mozna jej wskazywac w spra
wach kryminalnych, ani w sprawach spornych wi~kszej wagi, 
up. waznosci malzenstwa, ani tez, gdy pelny dowod zostal 
przeprowadzony, gdy shony nie po daly zadnego dowodu, ani 
nawet powaznej poszlaki na stwierdzenie praw swoich (c. 1744, 
1748, 1830). 

Przysi~gE; uzupelniajqcq sklada strona, ktora ;:na silniejsze 
dowody na stwierdzenie swoich pn:itensyj, a jesli dowody oby
dwoch stron Sq rowne, wtedy raczej pozwanemu nalezy jq na
znaczyc. Ta strona, ktorej wskazano przysiE;gE;, moze jej nie 
przyjqc, alba odkazac przec~wnikowi,chyba ze sprawa toczy 
siE; 0 stan tejze osoby. 

J ezeli strona juz udowodnila, ze przeciwnik winien jej na
grodzic szkod~, lecz nie mozna za pomocq zwyczajnych srod
k6w stwierdzic jej wielkosci, wtedy s~dzia moze dopuscic stro
nE; poszkodowanq do zlozenia przysiE;gi, celem oznaczenia wiel-

kosci poniesionej szkcdy; jest Ito t:zJw. p ir z y s i Ei gas z a
c u n k 0 w a, juramentum aestimatorium. Poszkodowana stro
na pod przysiEigq rna oznaczyc SWq stratE;, jej wartosc i znacze
ni'e, stosownie do swegp przekanania (c. 1832). 

Za pomocq przysi~gi moze bye rozstrzygniEity nie tylko 
spar juz wszcz~ty, lecz takze jeszcze nawet nie wdrozony. Stro
ny bowiem, aby nie dCJ:PUECic do procesu, mogq si~ przedtem 
ugodzic, by sprawa zostala rozstrzygniEita za pomocq przy
siEigi. PrzysiEiga taka nazywa siEi r 0 z s t r z y g a j q c a, 
iusiurandum dedsorium. PrzysiEigEi tEi moze zlozyc jedna stro
na rowniez w toku post~powania sqdowego, w kazdym sta
clium procesu, a za zgodq s~dziego maze jedna strona wskazac 
takq przysi~g~ dr'llgiej z tym warunkiem, by sprawa wten 

5.pos6b zcstala rozstrzygniE;:ta bez wZjglQdiU na to, ezy jest ona 
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glownq, czy l1bocznq (c. 1834). Dozwolona jest ona tylko w ta
kich rzeczach, w ktorych mozna zawierac ugody i ktore dla 
cs6b spornych nie przedstawiajq wielkiej wartoSci. Nie wolno 
Jej przeto skladac, gdy idzie 0 sprawy dobra p'llblicznego, np. 
\V sprawach ma1Zenskich, kryminalnych, beneficjalnych. Przy
slt,;ga ta dotyczyc moze tylko fakt6w wlasnych, ktore nie zosta
ly jeszcze ustalone winny sposob, np. za pomocq swiardkow. 
Strony mUSZq miec swobod~ rozporzqdzania danq rzeczq, a pel-

nomconik wini€n otrzymac osobny mand.ait (c. 1662). Moze jq 
skladac tylko ten, kom'll wolno zawierac ugodEi, jak rowniez 
iylko temu mazna jq wskazac, kto rna peIne prawa do danej 
rzeczy (c. 1835). Ta strona, kt6ra ofiarowala tEi przysi~gEi' moze 
jq odwolac przed zlozeniem, a tej stronie, ktorej przysi~gEZ 

ofiarowano, wolno jq przyjqc, albo odrzl1cic, alba odkazac prze
dwnikowi. Po zlozeniu przysiQgi stanowczej spraw~ nalezy 
uwazac za 'llkonczonq wedle brzmienia formuly przysi~gi. 

154. OGLOSZENIE PROCESU I ZAMKNIE;CIE SPRA WY 

Po ukonczeni'll post~powania dowodowego majq miejsce na
st~pujqce czynnoEci: o;gloszenie akt procesu, zamkniEicie do(
wodzenia, obrona i dyskusja. 

o g los zen i e p r oc e S u, puhlioatio proc:esSlus, po
lega na tym, ze s~dzia pozwala stronom i ich adwokatom wglq
dnqc w akta procesu i zqdac ich odpis6w (c. 1859). Poniewaz 
dotychczasowe post~powanie bylo tajne, przeto konieczne jest 

J)(Idanie stronom do wiardomosci aJkt, by ewentualnie mogly 
je uzupelnic (c. 1771, 1797 § 2, 1802). 

Z am k n i Ei c i e is p raw y w sq<iz.ie, condusio in cau
sa, nast~puje w chwili, kiedy strony zapytane przez sEZdziego 
o5wiadczq, ze nie nie majq wi~cej do powiedzenia, czyli ze 
wszystkie sradki dowodowe jui wyczerpaly, alba kiedy obron
ca w~zla w procesie malZenskim W oznaczonym przez s~zie.ga 
lerminie nie objawi swego Zldania, a~bo kiedy uplynie czas 
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przepisany do przedkladania dowo.dow, aLbo kiedy s~dzia za~ 
znaczy, ze sprawa jest uzasadniona w sposob wystarczajqcy 

1860, 1761 § 2). To zamkni~cie sprawy pociqga za sobq ten 
skutek, ze nie wolno przedkladac nowych dowod6w; wyjqtek 
zachodzi tylko w takich sprawach, kt6re nigdy nie przepada
jkl, np. malZeiiskich, alba gdy dopiero pozniej znaleziono no
we dokumenty, alba g1dy poprzednio nie mozna bylo z powodu 
wainej przeszkody naprowadzic swiadk6w (co 1861, 1983, 1989). 

Strony nie mogq bye ponownie prrzesfucihane (c. 1742, n. 3), 
s~dzia jednak moze na to pozwoJi,e. 

Po zamkniE;ciu sprawy sE;dzia naznacza stronoin c z a s 
od!powied'ni doc b r.o n y, ad defensiones seu aHegationes 
exhibendas, kt6rej strony mogq dokonae osobiscie lub przez 
adwokat6w (c. 1655). Termin, naznaczony na obron~, maze s~
dzia przedluzye lub skr6cie, w,ostatnim jednak wypadku obie 
strany mUSZq si~ na to zgodzie (co 1862). Obron~, przygotowa
TIC'! na pismie, otrzymuj,e zwyczajnie kazdy s~dzia w jednym 
egzemplarzu, obok niego nalezy jq dae promotorowi i obroiicy 
w~zla; pr6cz tego strony nawzajem mi~zy sobq mogq wymie
nie obron~, przeto nalezy jq przygotowae w kilku egzempla-· 
rzach. 

SE;dzia moze pozwolie na odbycie kr6tkiej d y sku s j i, 
moderata disputatio, celem wyswietlenia pewnych szczeg616w 
niejasnych. 0 odbycie takiej dyskusji powinny strony prosie 
sE;:dziego i podae mu pisemnie teartykuly, kt6re majq bye 
prwdmiotem dyskusji. SE;dzia komunikuje artykuly te oby-

dw;u stHln.om, naznacza dzieii i godlziThE; dysputy i sam niq 
kieruje. Przy dyskusji rna bye ohecny notariusz, aby zapisac 
t~ szczeg6ly, kt6re s~zia poled mu spisac. 

155. WYROK 

\\1 Y r 0 k j est top raw n e 0 r z e c ze n i e. 
moe q k t 6 reg 0 s ~ d z i a r 0 z s t r z y gas p r a
v,' ~ przez strony przedlozonq i w sqdzie rozpatrywanq (c. 
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1868). Wyrok nazywa siE; s tan 0 w c z y rn, sententia defi
nitiva, jesli rozstrzyga spraw~g16wnq, p r zed s tan 0 w
e z y m zas, sentenHa interlocutoria, jesli odnosi si~ do spra
wy ubocznej. In,ne postanowienia sE)dziego nazyvvajq de
kretami, np. 0 przyjE;ciu sprawy 1709), 0 przesluchaniu 
swiadk6w (c. 1758 i 1745). OkreslajCl one tok PostEZpowania, np. 
nahaz wezwania .8wiadk6w, atentaty (c. 1758, 1765, 345, 513, 
1782, 1796, 1829, 1859, 1860, 1840, 1878, 1861, 1918, 2152, 2187). 
Wyrok maze bye s k a z u j q C y, sentientia c'Ondiemn,atoria, 
u w a 1 n i a j q c y, sententia ab~olutoria, 0 r z e k a jq
c y, sententia declal'atorla, np. gdy sE)dzia orzeka, ze ktos 
sciqgnql na siebie kar~ w chwili popelnienia przest~pstwa (c. 
2232). 

S~iia dopiero w6wczas moze wyrokowac, kiedy w surnie
niu m 0 r a 1 n i e j est p r z e k 0. nan y 0 jakosci da
nej sprawy. Moralnq pewnose 0 sprawie rna sobie s~dzia utwo-

1'zye na podstawie akt i dowcd6:w naprowadzonych W Sq
dzie (c. 1869). Kodeks ocenE) wartosci dowodu zostawia sumie
nm sEidziego, 0 ile sam ich nie oceniai (prohatio legalis), a w6w
czas sE;!dzia rna je tylko stosowac (c. 1753, 1800 § 4, 1824, 1836). 
S~zia wyrokujqc, nie moze Imrzystae z wiadomosci ,prywat
nych .0 danej rzeczy. Wyj.q;tek stanowiq tzw. spl'awy uprzywi
IE'jowane, causae favora:biles, 0 ktol'ych wyrokujqc, winien S~
cizia zawsze sklaniac siE) na ich k.orzysc. Do takich spraw nale
if!: malzeiiskie, wd6w, sierot,zaklau6w poboznych, wiary 

1014, 1 ; w spraw,aiCh kryminalnych nalezy r6wnie:i miec 
r,~ wzglE;dzie korzysc oskarzonego. Przy r6wnych z obu stron 
dowcdacih rzecz nalezy przysqdrzie temu, w czyim jest posia
claniu (c. 1697). 

W sCldach kolegialnych wydanie wyroku musi poprzedziC 
n a r a d a s 1'1: dow a wszystkich czlonkow trybunalu. Pre
zes trybunalu naznacza jej dzieii i godzin~. Wnioski czlonk6w 
trybunalu nalezy zlqczye z aktami sprawy. Dyskusja winna 
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r-rzede wszystkim zmierzae ku temu, by ustalie glowne moty
\'ry wyroku (c. 1623 § 2). Gdy czlonkowie sqdunie mogq albo 
n:e chcq zgodzie si~ na jednomyslne zdanie, w tym wypadku 
mozna cdrGczyc dECYZj~ do innego posiedzepia, kt6re ma sit: 
odbyc najdalej w ciqgu tygodnia (c. 1871, 1872, 1584, 1577 § 1). 
Pod wzgl~em materialnym ma bye wyrok sprawiedliwy, pod 
wzglEiidem formalnym zas wazny, tj. wydany z zachowaniem 
prawnych przepis6w. 

Powod nie maze bye skazany, chyba ze we wzajemnej skar
dze wystqpil w roli pozwanego. Pozwany zas moze bye skaza
ny tylko w sprawach ujawnionych przy zawiqzaniu sporu (c. 
1726). Wyrok winien odpowiadac podaniu sqdowemu lub tez 
bye zgodny z przedmiotem zawi~zania sporu. 

Wyrok powinien okreslie spraw~ rozpatrywanq w sqdzie, 
a wi~c rna skazae albo uwolnie pozwanego albo oskarzonego: 
rna bye odpowiedziq na pytania stron i rozwiqzae wqtpliwo
sci, winien spraw~ jasno rozswietlie i ustalie, co skazana stro
na rna uczynie, lub czego winna zaniechac; musi bye pewny 
a nie vlarunkowy ani dwuznaczny i zawierae powody, czyli 
motywy, tak prawne jak i faktyczne, na kt6rych si~ opiera, 
i stanowie 0 kosztach procesu. Motywy wyroku nie mogq bye 
zbyit ogolne i majq bye czerpane z aiM sprawy. 

Wyrok powinien rozpoczynac si~ od wezwania imienia Bo
zego, nastE;pnie podac imi~ i naJzwisko s~dziego,' lub wymienic 
trybunal, imi~ i nazwisko powoda, pozwanego lub pelnomocni
ka z oznaczeniem miejsca zamieszkania, imi~ i nazwisko pro
motora i obroricy w~zla i stan prawny. Dalej nalezy podac 
streszczenie samego faktu i zCjJdanie stron, wreszciesamo po
stanowienie wyroku, pars dispositiva sententiae i jego powo
ey. Wyrok zamyka data wydania, tj. oznaczenie dnia, miesiqca 
i roku, oraz miejsca, ostatecznie podpis s~ziego lub s~dzi6w, 
jEsli wi~cej ich bylo i notariusza. Wyrok wydany w Sqdzie 
kolegialnym jest niewazny, jesli jest pcdpisany· tylko przez 
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prezesa trybunalu i przez notariusza, a nie przez eale kole
glum s~dzi6w (c. 1874, 1894 n. 2. Com Cod. 14 Jul. 1922). 

Wyrok nalezy jak najpr~dzej 0 g 1: 0 sic. Trzy Sq spo
soby ogloszenia wyroku: alba s~dzia wzywa strony i uroczys
de obwieszcza im wyroki; alba strony zawiadamia, ze wyrok 
znajrduje si~ w kancelarii trybunalu z ta, uwagq, ze moga, sa
me tam go odczyta.c, a nawet zazqdac odpisu; albo moze odeslac 
odpis wyroku wprost do stron interesowanych p):'z.ez woznych 
lub przez poczt~, ,albo winny sposob, stosownie do zwycza
ju danej miejscowosci. Oryginal wyroku nalezy przechowac 
Vi aktach sqdu (c. 1877, 1712, 1719, 1724). 

Wyrok staje si~ p raw 0 moc n y m, res iudicata, jesli 
v/ tej samej sprawie w r6znych sqdach zapadly dwa r6wno
brzmiqce orzeczenia, jesli w cia,gu prawnego terminu nie wnie
siono apelacji, albo jesli mimo zgloszonej apelacji u s~dziego 

a quo, nikt jej nie popiera w wyzszym trybunale (c. 1902, 1629, 
1880, 1917); prawomocny jest takze ten wyrok, od ktorego nie 
rna apelacji (c. 1880). 

Przypuszczenie prawneprzemawia za tym, ze wyrok pra
\vomocny jest sprawiedliwy i wazny, z tego zatem powodu 
wprost nie wolno go zwalczac (c. 1904). Ma on charakter prawa 
ala stron i jest zr6dlem tzw. ekscepcji rei iudicaiae, mocq kto
rej strony moga, nie dopuscie do ponownego wprowadzenia 
tej samej sprawy W' innym sqdzie. 

156. KOSZTY SADOWE 

W procesie kanonFcznym maj'q miejsee koszty bqdz tytulem 
honorariow dla cidwokat6w i pelnomocnik6w, bqaz tytulem 
\'vydatk>6w kancelaryjnych za tlumaczenie i przepisywanie akt 
oraz za wyciqgi z archiwbw, bqdz tez jako zaplata swiad~ 

k6w i rzeczoznawc6w. Kwestia koszt6w sqdo\vych rna chara
kter sprawy wpadkowej. W sprawach spornych strony mogq 
llyc nawet zniewolone do zlozenia pewnej kwoty tytulem kosz-
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tow Sq~o,:ych. S~zia ~oze oznaczyc jej wysokosc przed 1'OZ

st:zygm~Clem spr~wy glownej, moze tez zqdac, by strony za
mIast naznaczoneJ kwoty daly tylko rEZkojmi~ (c. 1631, 1909). 

K!O:szty sqdowe placi zwyczajnie zwyci~zcy pokonany w pro~ 
. . ~a~ w sprawie gl6wnej jak i ubocznej; ponosi koszty 

l"Owmez 1 cpoI'ny, jesli nie usprawiedliwi swej nieobecnosci 
(C. 1910). IQd orzeczenia, skazujqcego na zaplacenie kosztow. 

t~ stron~, kt6~a u:vaza siEZ za Pokrzywdzonq, moze zglosic spI'ze~ 
CIW w ClqgU .lO-ClU dni u tego samego s~ziego. 

.Jezeli ~oW6d i pozwany wdali si~ lekkomyslnie w spor, 
m~ze sE;dzla obydw6ch skazae na zaplaceniekosztow. Moze 
tez darowa,c ikoSiz1tYCziEZsciawo luib w calolsci, jesli powed' lub 
pozwany .cz~Sciowo .przegI'al, albo gdy spor toczyl siEZ mi~y 
krewnyml lub powmowaltymi, alba w s:p:rawie bardzo zawi
:lEj. S~dzia mOZE tez uwoilnie stl'on~ ;old placenia kosztow w ca

~OSCi !~~, CZEZsciowo, jesli strony udowodniq, 2;e nie Sq w stanie. 
Jch UlSCIC. 

157. WYKONANIE WYROKU 

Egzekucj.a wyroku jest aktem sqdo

": .y m, mocq ktorego zwyci~zca w sqdziie otI'zymuje tEZ I'zecz, 
.k.:o~q mu wyrok prawomocny przyzna1. Gdy wYI'ok jest uwal
ma]qcy, nie jest koniecznq pozytywna egzekucja, lecz miesci 

ana j .. ~z vir prawamocnosci wyroku. R6wniez nie rna osohnej 
egzekuc.JI w sprawach kr:yminalnych od wYI'oku nakladajqce_ 
go cenzuni, gdyzcenzura zaraz po ogloszeniu dotyka skaza
n:go. Podobnie, gdy strony dobrowolnie spelniajq postanowie-. 
ma wyroku, executio voluntaria, nie rna takze przymusowej 
egzekucji (c. 2243, 1917). 

_. W~rak rna bye wykonany, kiedy stal siEZ prawomocnym, 
albo kiedy przeciw niernu wniesiono apelacjEZ Z'8 skutkiern de-
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wolutywnym (c. 1902, 666, 1917). S~zia z urz~du lub na pros
b~ stron moze zarzqdzie tymczasowe wykonanie wyroku przed 
jego prawomocnosciq, kiedy idzie 0 srodki na utrzymanie, alba 
kiedy jakas wazna przyezyna przemawia: za.tym, by z el!;~el' •. u

cjq nie zwl:ekano. Wyrok wtedy dopiero rna bye wykonany, 
kiedy s~dzia wyda w tym celu osobny dekret (c. 1910), ktory 
moze bye ogloszony razem z wyrokiem lub oddzielnie. 

W y k 0 n awe q viTyroku jest 0 r d y n a r ius z 
tej miejscowosci, gdzie wYI'ok w pieI'wszej instancji zosta£ 
wydany. OrdynaI'iusz maze wykonac wyrok osobiscie alba 
pI'zez sW'ego delegata, np, przez oficjala, dziekana (c. 1920). 

Egzekutor rna wykonac wyrok wedle jego brzmienia. Gdy 

egz€kiutor rna to przekonanie, ze wYI'ok jest niesprawiedliwy, 
wowczas moze powstI'zymac si~ od wykonania, a tymczasem 
strony odeslae z zazaleniem do tego przelozonego, ktory ka
zal wyrok wykonac. 

W skargach jednak rzeczowych, jezeli wyrokiem sqdu po
wodowi zosta.1a przyznana jakas rzecz, nalezy mu jq bezzwlocz
r.ie oddae, kiedy wyrok stal si~ prawomocny; w skargach zaS 
osoblowych, skoro rpozwany zostal skazany na rzaplacenie pewnej 

sumy pieni~znej lub ma spel11.ic jakies zlecenie, jest obowiq-
zany tego dokonac w ciqgu czterech miesi~cy. S~dzia moze ten 
termin skr6cic lub rozszerzyc (co 1922). 

Przy egzekucji wyroku nalezy zwazac, by ona, 0 He to jest 
mozliwe, byla dla oSqdzonego jak najmniej do tkliwa , zwlaszcza: 

by 11.ie byl pozbawiony srodk6w do zycia, nalezy mu przeto 
zostawie nie tylko srodki do utrzymania zycia, lecz takze to 

wszystko, co sJuzy do zaI'obkowania 122, 1923). 

Gdy skazany utrudnia egzekutorowi wykonanie wyroku, 
wtedy egzekutor ma go naprzod upomniee, potem zagrozlc 
karami, a kiedy grozba jest bezskutecz11.a, zmusic za pomocq 
kaJI' kosdelnych, np. cenzurami, do poddania si~ (e. 1924). 
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158, SR:ODKI PRA WNE 

Wyrok s'ldowy rozstrzygaj'lc spraw~ konczy spor i stanowi 
ala st~on niejakoprawo, ktoremu winny si~ poddae, Wyrok, 
~rawm~ \v!dany ; rna prawne domniemanie, ze jest wazny 
~ sp~awle~hwy. IVI1mo to nieraz strony nie poddaj'l si~ wyro
':OWl, b~dz z, prawnej koniecznosci, b'ldz dlatego, z,e uwazajq 
go za mewazny lub niesprawiedliwy, albo ze slldzq. ze jest 
bl~nie sformulowany. W tych tedy wypadkach ta str~na kto-
13. uwaza si~ za pokrzywdzon'l, maze starae si~ 0 obaleni~ wy
roku 1ub 0 jego ~opraw~ u tegb samego s~dziego albo w wyz
~~ym ~rybunale. Srod~i, do tego sluZ'lce, nazywaj'l si~ s r 0 d
". a ,m 1 p raw n y m 1, l'emedia iuris. Do nich nalez'l: ape
lacJa, zaEkarzenie niewaznosci, przywr6cenie do pi'erwotnego 
stanu, sprzeciw trzeciej osoby. Dwa pierwsze S'l srodkami zwy
ezajnymi., nastE;pne nadzwyczajnymi. Oprocz nich istniej'l j€s"z
OLe: suphka, rewizja akt i tzw. aperitio oris. Maj'l one zasto
sowanie tylko przeciw orzeczeniom wydanym w drodze s'ldo
:vej:.nie za~ administracyjnej (c. 192 § 3, 1601). Dajq one mo
znosc ale me nakladajq obowiq;zku stclSowania, chyba ze idzie 
a dobra publiczne (c. 1986). 

,Sam s~dzia moze bl~dny wyrok poprawie, jezeli np. blq,d 
wCIsn'll Sl~ do wyroku przy przepisywianiu, przy zal'lczaniu 
faktow, w rachunkach. Sfidzia USUWla ten bl'ld moc'l oSiobnego 
d.ek:e~u i n~ prosb~ jednej sh,-"ony; gdyaJooli druga stmna sprze
t::]Wl slE2 takritemu p,ost~p:ow:an~u, s~dzlLa rowniez osobnym dekre
tern orzeka: 0 tym sprz,eciw,ie, tj. albo godzi sl~ nan, a11::0 go 
wpros10drzuca (c. 1878). 

159. APELACJE 

Ape 1a c j a j est t '0 0 d w 0 1 ani e s i ~ '0, d 
1:1Z d . s z ego s ~ ,2 1 ego, iudex a quo, dow y z s z e-
.g 0, iudex ad quem. ZW!i6f'Zchnik, do M6:r:ego strony si~ odwa-
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luj'l, powin~'en n1i'ec nie tylko wifoiksz'l w1Jadz~ ad popTzednieg,-o, 
1ecz takile winllien byckompetentny dio T'OiZpatrywania dianej 
;;prawy. Ma on poprzednie o['zecz,enie ponownie rozpoznac i al
bo je uchylie, albo poprawic, a jesli si~ przekona, ze~ ap",lant nie 

rna sluszno!sci, moze zGstawic je takZe nietknifoite. 
Ape 1 a c jaw scis1:ym znaczeniu rna miejsce tylko 0 d 

w y r a k 6 w s 'l dow y c h, na;bomiast P T z, e c i w z a
rz'ldzeniom p,ozasqdowym i ·dekretom 
przysluguje srodek zwany re ku r s e ill (c. 647 § 2, 1601). Ape
lcc'cja moze oibejmow1llc istot~ sprawy,meritum causae, albo tez 
maze odnosi,:: siE2 do 1:ocznych okoliaznosci, ktb"e jednak zQistajq 
w pewnym zw!i'lzku z g16wn'l sprawq, quaestio incidentalis. 
Apelacja jest s :]: u S Z 11. a, iusta" jesill stllona wnosi j'l z wa
znych powod6w, b 1: a h a, frivola, jesli poW!ody nie Sq praw
nie uzasad11.ione i kw. fl,ustratol1ia, be z c e 1 ow a, jezeli 
sirona apeluje jedynie celem przedlciemrua instancj~ s'ldowej. 
Apelacja moze bye dowo1na 1ub ko,nieczna. Do
woln'l stosuj!e si~ p['zy wYlrokach w sprawach pryv.natnych, ko
Dieczn'l ZlaS gdy wYirok odnosi si~ do spmw publicznych i us1:a
wa ka!ze ]::J, wnosie (c. 1986). Moina ape];owac od calego wyro

ku 1ub od nQekt6rych tylko artykulow. 
Pom.ewaz celem apelacji j·est ujawrrienilie prawdy i ustalenie 

jednosci mi~y czynem a praVVlem na zasiadach sprawiedillwo
sci, dlatego nie na:rus!za ona w swej istome powagQ s~d.z,iego niz
szej instancji. Nie ubliZ!a przeto nizszemu pa-zeloz'Onemu, kto 

odwloluje si~ do wyzsz,ego. 
Sw. Bernard nazyw1ll aiPela:cj~ dobrodziejstwemswiata, tak 

koniecznym jlak stonce. De cons~dlell'atiJone III 2. M. 182, 763. 
Apela.cj~ zglasza strona interes'OWlana lub j,ej pelnomocnik 

(c. 1664 § 2); od wJ7lI'oku, umewazniajqcego ma:lzenstwo 
w pi:erwszej instancji, jest ohr1onca wfoizlaz Ulr:ZEZdu oblowiq,zany 

zalozyc apelacj~ (c. 1986, 1987). 
Ape1acje spOltykamy w pismach najstarszych Ojcow; row-

WleZ i pli:erwotne prawodawstwo zawiel'a normy posrt~powania 



574 

pmy wnoszeniu i ,mClstrzyganiuapelacyj; peiny rozwoj atoli na
siqpi1: dopLero w wiekach pozniejszych. 

Jakio n a j w y Z s z Y try bun a I apelacyjny dla ca-
1ego Kosdola uw,azano zawsz·e s q d b i sku par z y m
ski ego. Wedlug uchwal synodu sardyjskiego (343) wyrok 
poprzedniej insiancji po zgloszonej apelacji do Rzymu nie mogI 
bye wykonany przed nadejsciem odpowiedzi. Oprocz papiJeza 
przyjmujq apelac}e w wyzszej instancjri pmriaTcnowie, prymasi, 
metropolici, j1ako posrednie stopni,e miE;dzy papiezem a bisku
pami. Kiompetencja tych instancji ulegal!a licznym zmianem 
W I10zmaitych kraj:ach i czasach. Spraw~ apelacji w Klosciele 
wschodnim unormowaly kanony soboru chalcedoiiskiego (451). 

Pmwo dekretalow pozwalalo na apelacje od kazdiego wyu:o
ku przedsial1iowcz:ego, od wszelakiego zaTzqdizenila prze:tozonych. 
Bornewaz z tego powodu spr:awy zbyt si~ plrze\vlekaly, stqd po
wtarzaly si~ ciqgle z"1dania, aby usunqc apelacje ad wyrok6w 
przedstal!1owczych. Sobol' lateTaneiiski V (1515) zahronil zgla
szac apelacje od wYJ:'!ok6w przedstanowczych, chyiba ze majq 
moc stanowczq lub 'przesqdzajq sprawEt gI6wn~.; uchwaly te po
nownie zaiwierdzil sooor trydencki. 

W Polsce byl dawniej pi,e'rwszq instancj"1 trybuna1 O!rdyrua-
riusza, drug"1 metro polity, trzeciq apostolskiego. 

ApelacJa jest w sWlej isuoci;e srodkiem obmony, przeto pxzy
stuguj.e kazdemu, kto uwaza siEt za pokrzywdzonego z powodu 
vvydanego wyroku. KaZda strana mJot2Je apelowlac albo sama, 
Hlbo za posredmctwem swego pelnamocnika, r6wniez maze 
wniesc apelacj~ pmmo,to'r albo obrroiica w~zla. Nle wolno ZTze
kac siEZ apeJ:acji w sprawach publicznych. 

Nie mozna apelowlac w nas't~puj"1cych wypad
kach: od vilyroku samego papile2Ja lub sygnatury apostolskiej; 
oOd wyroku tego s~iegJo, kt6!Tiego Stolica ApoSitolska delego
Wiala do rozpatrzeruia jaki,ejls sprawyz klauzulq: apeUatione re
Inota; ad wyrok6w niewaznych; od wYflok6w ptaWlOmocnych; 
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opieraJ' '" Sii~ na przysi~dze rOiZstrzygajqcej od wY!Tok6w, ktore '1: 

(c. 1834), d dl kt' .' .' strona rna sluszne powo y, ·a -' 0-Zdarzyc Sl~ maze, ze 1... • 

. . ..., awet prawomlOcnego wy~oku lUll tez 
rvch nle moze przy]"1c n h 1 

J ., W t ch wypadkac wo no 
zatwierdZlonego prziez papJjez~. Y ,rzes.l:uchanie, albo 
odwola.::: si~ do papieza z prosbq 0 ponowne P, lb . co~ 

_ zbadanie tych samych akt, supplica, a 0 0 , 
.() fonowne - . 'f' wzgl~dnie 0 dame 
fniecie swego ziatwierdzerua, aperI 10 OriS, - Ii " . , _ 
ol~cenia przelozonym niZszej instanc~i, by sp!Taw~ .~~g _ Jesz_ 

P .' lbo tez by s~dzJl!a noddal reWIZ]l poprze 
CZle raz rozpatrywac, a £ 

dni wyrok. " bun ale n i z-
A elacje nalezy z g 1 a s z a c w try . 

s z ~ wobec tego s~dziego, kt6ry wydal ~yr?k, w. c 1 "1 g u 
~ . '. d n i liczqc oOd zawiadomJ.ema; mozna zglar-

d Z 1 e s ~ Et c I U , . ' . k 'esli strona jest 
. ')'" ustnie Ziariaz po oglosz.emu wyro u, J . 
57ac '1: ' 1: • d· ioOna 0 wv-

J . Ii trona winny sposob zosta a zawta om J 
nbecna. eze s . . b ' gloszona 

, ez w slanie go poC'ztq, apelaqa ma yc z .' 
I'oku, np. prrz y 1 . zQwie sie' libeHus appeUatonus. 
-isemnie. Pismo ape aCYJne, ". . . " 

p '1' notariusz WlDlen bezzwloczme 
JeZeli strona ustme ape uJe, . 
., l'~ w akta (c 1882. 1707). 

-wp!lsac apeacJ . ..' ,. ' t bunale nale.zy si~ od-
Po zgloszeniu apelaC]l w mzszym . ry .. - . 

.' d' . y Z is Z ego s "1-
. ," W' C l' '" gum 1 e s I .qc a : 0 W TIlJesc '1: • d1 ' , t iJer-

-d u ad quem, Nizs'zy jednak s~d:cia moze prze .~zyc en ., 
mi~ Strona, odwolujqc siEt do wyzszej instanC]l: ~a pr~s~~ 

. d -"'1~ "e w-uroku przy czym winna zalqczyc Jego .0 P 
o mlO ynfuacJ..' , l' "szym 

. '. za pomoc"1 kt6rego zgl'osila ape aCJ~ w nlZ . 
'wraz z plsm~~:. ' s' a quo rna' odesla.::: akta do wyzszej in
trybunale, sczuz11a za .. dz' winien 

,. ( 1644 1890). W tym przeto oelu mzszy s~ 1a . stanc]1 C,.L, . . , takim 
:dac stTonie odpis wyroku, a gdy nie chce tego uC'.zymc, w 
. . .' 1 . 'i nie uplywa (c, 1884). Po da
razie czaiS do wnleSlema ape ac] ". d' {} 

, uplywie czasu do Zigloszenlia apelaC]l Wiobec s~. zleg . 
remnym . d . d m apelac]e na-
a quo, czy tez do popierania u s~ zlego a que , . 
lei uwazac za zaniechanq (c. 1886), _ 

YCelem posiEtPowania w tym trybunale. jest decyz]a, czy wy-
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Iok niZszej lns;tancji ma bye zatwierdzony czy tez zmieniony 
bqdZ w caiosci, bqdz cz~sdowo. ·przedmljrot sprawy mabye ten 
sam, jaki byl w nizszej instancji i w iej samej rozciqglosci ma 
bye rozpatrywany. Nie mozua tu stawiae nowych zqda:6., pTe:
lensji swoich nie woIno 'opierae na innych tytu1ach, anT tez nie 
mocina lqczye popTZednruo naprowadziOnych tytu16w z nowymi, 
wolno atoli poslugiwae si~ nowymi dokumentami i przytaczac 
Howe dowody dla stwierdzenia sprawy (c. 1891). 

Zapelacji wniesionej pTzez jednq stron~ korzysta i dTuga 
(c. 1887). Jezeli jedIla stTona zaltozy apelacj~ tylko od jakiejs 
cz~sci wymku, to dTuga moze ,apelowae od innych cz~sci, cho
eiazby juz uplynEily terminy apelacyjne; druga strona maze 
~,pe}owae naweIt warunkowo, tj. jezeli pi!8rwsza porzuci ape
lacjEi, w takim raZlie i onaod nruej odstqpi. Jeieli wyrok obej
muje wiEicej kwestii, a apelant zwak~za tylko niekt6re z nich, 
znaczy to, ze na inne siEi ,zgadza, jezeli Z,3)S zadnej kwestii nie 
vvymieni wyraznie, to apelacja taka obejmuje wszystkie spl'a
wy zawarte w wYiroku (c. 18(7). SmoTo j,eden z kilku "\1\lsp61-
pozwanych lub pOWiod6w wIl!:uesie apelacjEi, ma ona takie zna
ezenie, jakoby kazdy z nlch :z ,osobna odW101al sit;:, jesli sprawa 
dotyczy kazdego :z osobna. 

Apelacja moze miec pod w 6 j n y sku t e k w s t iI' Z y
m, u j q C Y ide w 01 u t y w n y, effectus s:u.spensivus vel 
devolutivus. Apelacja ze skutkitem wstrzymujqcym zawi,es:za 
'\vykonanie wymku; ze skutk'tem 'l'as dewolutywnym nie 
YvS'trzymuje wykonand.a wyroku. Z reguly kazdJa apelacja jest 
poJ:qczona ze skutkiem zawieszajqcym, chyba ie skutek dewo
lutywny jest wy,raznie w pr,aw1e zaznacZ!ony (c. 18(9). Rekurs 
:1:atomiast w wypadkach adminiSltl~acyjnego post~powania rue 
7aw~esza jurysdykcji nizs'lego prze1ozonego, jesli juz p['zystq-
pH do 1'0zpatrywand.1a danej spr,awy; niZszy tedy przeiozony 
w dalszym ciqgu moze jq f{)!ztrZqsac Ii. zakJOnczyc wyrokiem sta
nowczym, chyba ze Stolica Apostolska odwolala jq w calosci 
do swego trybunalu (c. 1569). 
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160. ZASKARZENIE NIEWAZNOSCI 

Zazalenie niewaznosci j<est tosl'1OdJek prawny zwyczajny 
przeciw wyrokom ruewaznym (quaellela nullitatis). Wyrok j,est 
ni,ewazny, jesli zostaly pominiEite zasadnicze prawidlta proce
-"owe czyli istotne formalnosci. Nie kazdy wyrok niewazny po
dqga za sobq ten sam skutek, niJewaZnose howiem wyroku 
w skutkach swoich moze bye cofniEita, sanabilis., alba tez nie, 
e'lyl[ koniecznosc p.ewnych :f1ormalnosc:i moiZe bye usuni~ta, 
inne zas wady Sq tego rodzaju, ze wyrok zawSize i Wle wszyst
kich okolicznosciach jest ni,ewaZny, nuUitas insanabilis. 

Niewaznose wyroku n i e m 0 z e Ib y c u sun i ~ t a 
w nastEiPujqcych wypadkach: kiedy zosta1 wydany przez SEi
dzl,ego absolutnie ni€pow:01anego, albo w trybunale kolegial
nym nieprawni'e ziazonym, tj. w takim, \V ktorym nie bylo 
pr'lepisanej liczby sEidzi6w; ktedy strony, a p.rzynajmni€j j,edna 
z ntch nie majq (prawa wystEipowania w sqdzie, albo nie malq 
pr.awnego pelnomlOcnictwa (c. 1892, 1558, 1576, 1628, 1654, 

1659). Niewainosc m oz e bye 11 sun i~ t a jezeH stroll1.Y 
n:e bvly wezwane, jesli wyrok ni'e jest powodami uzasadniony, 
jesili nie jest pcdpisany wedllUig przep~s6w prawnych, i jeSli 
nie ma daty wydania, tj. brak w nim roku, miesiqca, dnia 

.: miejsca (c. 1894, 1873 § 1, 1874 § 5). Jesli wyrok jest nie

wa1zll1.Y z innych powod6w, np. notariusz nie podpisal akt 
(l'. 1585), alba uie byl wezwany ohwnca wEZzla mal'ze:6.skiego 
(c. 1587, 1861 § 2.,1934), wowczas nalezy stosowac inr:e srod

ki prawne. 
Foniewaz niewazne olrz'ecz,enie nle jest wlasciwie wyrokiem, 

gdyz s,prawy nie wzstrzyga, przc,to s~dzia ,wydajqc taki wyro<k 
nie spelnii swego obowiqzku s~dziego. Z tego powodu strona 
moze domagac si~ u tego samego sEidziego, ponownego rozpo
znania sprawy i wydania nowego wyroku. Gdy s~dizia uczyni 
Za,e'LOisC zqdaniom stTony, sprawa konczy sit;: w jego tlrybunale; 

Prawo Knn. - 37 
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gdy zas ,ocJ.m6wi, wtedy strony mogq zawezwa,c: pomocy sqdu 
wyzszeg'C. 

ZaZalenie niewaznosci mozna przredktadac jako ekscepcj~ 
albo jako skargE;. Jesli niewaZnosc wY!I'oku jest nieusuwalna, 
wtedy zaz,a1eme niewaznosci j,ako eksoepcjE; mozna przedkla
dac zawsze, termin bowi,em jest nieokreslony, w spos6b zaS 
skargi w ciqgu trzydziestu lat, liczqc 'Cd dnia wyclania wyroku. 
W wypadkach usuwalnej niewainosci zazalenie mozna zglaszac 
albo razem z apelacjq, tj. mozna zaczepic tak waznJO,sc jak t.eZ 
sprawiedliwoSc wyroku, albo osobno jako zazalenie. W piierw
szym !I'azie terminem do zglaszania jest dz:LesiEtc drri, w drugim 
z&.s trtzy miesiqce, hczqc od dnia wydanego wyroku (c. 1893, 
1895). 

Spraw~ niewaznosci rozpatruje ten s~dzria, kt6ry wydal wy
rok niewazny. Ilewoc jednak strona podejrzewa go 0 stronni
czosc i przypuszcza, ze jest }ej nieprzyjazny, natenczas moze 
zqdac, by w tym samym sqdzie naznacZlono inn ego s~dziego do 
rozpatrzenia jej sprawy. Zaskarzenie mogq zglaszac me tylko 
same strony, lecz takZe promotQr i obronca w~zla. R6wniez 
S<lm ss<1izia moze wyrok, jaki wydat, odwolac alba poprawic 
w terminie wyzej wspomnianym (c. 1615, 1897). 

161. SPRZECIW TRZECIEJ OSOBY 

Ilekroc wyrok st.anowczy narusza prawa trzecich os6b, w6w
C"'z'as przysluguje im nadzwyczajny srotdek, zwany oppositio 

mOCq kt6rego mogq zwalczae go przed wylmnamem. Trze
c1q osobq jest ta, kt6r.a nie wystE;powala w sqdzie ani w cha
rakterze powoda, ani pozwanego. 

Sprzeciw moze zglosic trzecia osoba albo u tego samego 
s~:ziego, kt6ry wydaJ:: wyrok, z. prosbq 0 jergo rew±zjE;, albo t.ez 
moze wprost odniesc sit;: do wyzszej instancji. W obu wypad
ka,ch kto zglasza swoj1e p!I'.etensj,e, oppositor, winien dowies.e, 
i.e faktycznie w prawach swoich zosta1 naruszony, albo ie jest 
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u7)asadnione prawdopodlObiienstwa, ze maze doznac szkody, 
gdyby wyrok zostal wykonany; dop6ki to nie ZIOstanie udo
w'odnione, sE:dzia mimo sprzeciwu winien wyrok wykonac 
(c. 1899, 1918). 

Jezeli zostanie stwierdZJone, Z.e slus1zne Sq pretensje 
strony, w6wczas '\i\ryrok rna bye zmierriony s'uosownie do jej 
zqdam.a (c. 1837, 1852, 1901). 

162. PRZYWROCENIE DO PIERWOTNEGO STANU 

Przywr6cenLe do pierwotnego stanu jest to s rod e k 
n adz w y c z a j ny, kt6rego praWio udziela ze wzglt;:d6w wyz
szej slusznosd oelem zniweczeni,a prawnych skutk6w, przy
wig:zanych do pewnych akt6w prawnych. Restytucj.a nie nruru-
132a isltoty satnych akt6w, uwaza tylkiO za nieistniejqce nastE;p-

" stwa tych akt6w, 0 ile Sq one szkodliwe dla stron. Ma ona 
przywr6cie spraWE; do tego stanu, w jakim byla przed wpro
wadzeniem j>ej na furum sqdowe, dlatego zostajq usuniE;te skutki 
pewnych zdarzen, poniewaz zaszly w takich okoliczno!sciach, 
w ktorych wedlug ducha prawa zajsc nie powinny. Mocq tego 
s.rodka mozna dornagae siE; naprawienia wyrzqdzonej szkody, 
kt6ra wynikl::a z czynnosci waznej i b~C!icej tego rodzaju, ie 
maze bye rozwiqzana; srodek ten jest skierowany prz!eciw 
prawomocnym wyrokom sct,dowym (c. 1905). 

Restytucja przysluguje malo 1 e t n i m i tym, kt6rym 
przyznano prawa Moze bye przyznana 
:i. pelnoletnim, ktorzy Sl:], pozhawieni innych zwyczajnych Srod
k6w prawnych i n1e majq prawa do tzw. actiones rescissoriae. 
Arby pelnoletni mogli korrzy.stac z tego srodka, mUSZq podac 
wazny pow6d, dlaczego nie odwo~ujl:], si~ na inny srodek. Pros
b s 0 udz:Lelen1e restytucji naleZY skierowac do s~dzi,ego wla
sclwego tej osoby, przeciw ktorej ona si~ z.wraca. 
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Restytucj~ przyznaje ten sEZCizia, ktory wydal wyrok; gdy
by atoli wyrok, wydany w nizszej instancja., byl wadliwy z te
go powodu, ze s~dzia zaniedbal: prawnych fOlrmalnosci, w ta
kim razie winien jq przyznae s~dzia wyzszej instancji (c. 1906). 

Maloletnim i tym, kt6'rzy majq prawa maloletnich, s~zia na
wet z urz~du maze przyznae restytucj~ po wysluchaniu Iub na 
wniosek promotma (c. 1688). Maloletni mogq prosie 0 restytu
cj~ w ciqgu c z t ere chI at, Iiczqc od fczasu doj'scia do pel
noletnasci, pelnoletni zas iosoby moraIne od dnia doznanej 
krzywdy i us,tania przeszkody. Jezeli wydann wyrok zaocznie 
przeciw upofrnemu na jego szkod~, moze on prosie tego s~zie
go, kt6ry wyrok oglosH, 0 przyznanie sobie restytucji do wnie
sienia apelacji w ciqgu trzech miesi~cy, liczqc od chwili za
wiadomienia 0 zapadl:ym wy,roku. W tych zas sprawach, d1a 
kt6rych wyrok sqdowy sprawy absolutnie nie pr2l'esqdza, resty
tucja moze bye przyznana i po uplywie tego czasu (c. 1847). 

Na srodek ,restytucji w sprawach sqdowych wtedy mozna 
si~ odwolae, kiedy zwyczajne srodki de mogq bye stosoW1ane 
i kiedy jest widoczrue, ze wYTlok, kt6ry stal si~ juz prawomocny, 
Jest nies:prawi'E:dliwy. Wyrok zas jest ni,espcrawiedliwy, gdy 
opieTa si~ na falszywych dokumentach, gdy p6zniej wykryto 
nowe dokumenty, kt6Te w innym sWlietle przedstawiajq dane 
fakty, na pcdstawie k(t6rych ma bye wydane inne orzeczenie, 
gdy jedna strona podst~pnie dzialala na szkod~ drugiej i w ten 
spos6b spowodowaia wyrok; gdy jest oczywiste, ze sEZdzia za
niedbal j,akiegos prawnego ,prz,episu, np. odm6wil stronie obro
rw, daI 'o,rzeczenie niewaznosci bez uczestnictwa obroncy 
(c. 1905). 

Prosba wniesiona >0 przyznanie restytucji zawiesza egzeku
cj~ wyroku, jezeli ta nie zostal:a j,eszeze rozpocz~ta. Przyznana 
restytucja pociqga za sobq ten skutek, ze wszystkie sprrawy 
wracajq do poprzedn1ego stanu (c. 1689). 

581 

163. ZALATWIENIE SPRAWY POZASi\DOWE 

Nie tylko na drodze sqdowej mogq bye usuwane nieporo
zumienia we wzajemnych siJosunkach i rozwi~zywane wqtpli
wosci leez r6wniez ugodowo i polubownie. Jak sw. Pawei 
(I Ko~. 6, 1) za'Ch~cal wiernych do ugodowego zalatwiania spo
row tak i kodeks wyraZa zyez,eniJe, by strony w sprawach, 
spo:nych wchodzily na t~ drog~. Dwa Sq sposob~ .unikni~cia 
procesu sqdowego: strony mogq zawrzee ugod~ w s~lslym ~na
.('zeniu, alba tez mogq oddae spraw~ do rozsqdzema sEZdzlOm, 
prz€Z siebie wybranym, tzw. s~iom polubownym. 

164. UGODA 

U god a, transactio, jest to uk I a, d, m 0 c q k t 6 r e-
.' . w s p raw i e w"-go strony umaWla]<'! Sl~ 't 

t P 1 i w e j i s q dow n i e jeszcze n i e r 0 z s t r z y
g n i ~ t e j, ce 1 emu k 0 n c zen i a s ~ 0 r u, rozpo
('z~tego lub jeszcze nie wdrozonego. Przychodzl ona do skut~u 
przez wzaj<emne ust~pstwa. Istota ugody wymaga nast~puH-
cych wafrunk6w: 

P r zed m i 0 t musi bye w q t P 1 i w y. J ei€li bowiem 
jedna strona wie 0 tym, i.e dana rzecz jest wlasno.sciq drugiej, 

w6wczas zawarty uklad jest niewazny. 
Musi bye zawarta P r zed s q dow y m r 0 z s t r z y

y n i e c i ,e m wqtpliw.osci. Jesli strona zglosi przeciw wyro
kowi "jakis sJ;odek pmwny, np. zalozy apelacj~, w takich ~ko~ 
liczno,sciach mozna zawrzee ugod~, dlatego ie wynik wyzszeJ 

instancji jeszcze jest niepewny. 
Ugoda jest 0 g 61 n a, jesli obejmuj,e wiele r~z~~c~ spra;v, 

8. przynajmniej jednego rodZiaju, szczeg610wa zas, Jesh okresla 

jednq oznaczonq spraw~. .' 
Strony winny zawrzec ugod~ d <0 b row 0 1 n 1 e. S~dZla 

atoli moze im wskazae ten spos6b usuni~cia spor6w sqdowych 
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(c. 1925). S~zia moze wplywac na strony, by ugodzily si~ 

przed wezwaniem feh do sfl,du, albo po jawieniu si~, a nawet 
w kaidym czasie w toku post~powania proeesowego. 0 He mo
inosci sam s~dzia nie powini,en przeprowadzac ugody, lecz rna 
zwierzyc to jakiemus kaplanowi, zwlaszcZ1a ktor.emus z sedzi6w 
synodalnych. . 

Co. si~ tyczy for m a I nos c i przy zawieraniu ugody, 
tc nalezy zachowac ustawy eywilne tej miejseQwosei, w ktorej 

ugooa pr:zyohodzi do skutku. Nie wolno jednak stosowae sie do 
prawa cywilnego, jesli narusza ono prawo Boze lub koscielne 
(c. 1926). 

Wedle c. 1927 nie moze bye waznie zawarta ugcida w na
st~pujqcych wypadka,ch: 1. W sprawach kryminalnych. 2. Kie
dy idzie 0 rozerwanie malzeirstwa, tj. iIlekroe ugoda skierowana 
jest przeciw malZeitstwu, nie zas. kiedy ma bye na korzysc 
malZenstwa. 3. W sprawach herieficjalnych, gdy sp6r toczy si~ 
o tytul nabycia beneficjum. Beneficjum bo"riem Imscielnego 
nie mozna otrzymae bez instytucji kaIHmiczHej, chyba ze na 

11godowy spos6b zgodzi si~ prawovJita wladza. 4. W sprawach 
duchownych, ilekroc w zamian ma ,bye 'Uis!Zc:zona jakaiS rzecz: 

materialna. Jezeli jednak sprawa tyczy si~ d6br koscielnych 
materialnych albo takich rzeczy, kt6re chociaz Sq zlqczone 
z duchownymi, osobno jednak mogfl, bye rozpatrywane, w ta
kim razie ugoda nie jest wykluczona, muszq jednak bye zacho
wane formalnosci prawne, jakie Sq przepisane przy alienacji 
,r.leczy ko~cielnych. 

Skutek ugody, pomyslniezalatwionej, zwany compositio. 
concordia, konczy spor wszcz~ty lub nie dopuszcza do j:ego 
powstania. ~ ugody zawartej powstaje ekscepcja p:rawomoc
nego wyroku. ktorq mozna skierowac temu, kto doma
g:a si~ rzeczy, przyznanej komus ugodq:. Jest to tzw. ekscepcja 
litis finitae (c. 1629), 
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165. SE;DZIOWIE POLUBOWNI 

S ~ d z i q pol u bow n y m, arbiter, w scislym znacze
niu jest 0 sob a godna zaufania, ill a- m 0 C Y 11 c'h w'a
I y w y bra nap r z e z s t ron y spor wiodqce, celem 
jego rozstrzygni~cia i zakonczenia. Taki rozjemca j'est obowiq-
zany w rozpoznawaniu spraw zachowac prawne przepisy 

(l.. 1929). 
P 0 S red l1i i k i e ro, arbitrator, nazywamy czlo~eka 

11czciwego i rozumnego, ktorego strony wybierajq w tym celu, 
zeby po przyjacielsku, wedlug zasad slusznosci, rozwiq:zal ja
kqs wqtpliwose. Posrednik tedy nie jest zwiqzany zadnymi for-

malnosciami. 
S~ziq polubownym maze bye kazdy czlowiek, z \vyjqtkiem 

tych, ktorych prawo wyraznie wyklucza. Tak wi~c moze bye 
wzjemcq czi'owiek prywatny lub piastujqcy jakis urzfl,d publi
czny, a nawet moiZe bye ten s~dzia, ktory z urz~du miaJ prze

prowadzie proces. 
Stosownie do c. 1931 nie moze bye rozjemcq czlovvi,ek swie-

cki w sprawach koscielnych, moze j'ednak bye pos:rednikiem 
nawet w sprawie czysto duchownej, posr,ednik bowiem nie wy
konuje zadnej wladzy, lecz wyst~puje raczej w cha:rakterze do
radcy. Wykl~ci i infames Sfl, wyklucz,eni, skoro zapadl wyrok 
nakladajqcy t~ kar~ lub orzekajfl,cy 0 niej. Zakonnikowi nie 
wolno bye s~ziq polubownym, jeSli poprzednio nie okzyma 

pozwolenia ad swego przdo:zonego. 
Przeciwnicy mogq si~ um6wiC, czy spraw~ majq oddae je

cnemu s~dzi,emu polubownemu czy kilku s~dziom. Gdy Wy

bierajq kilku sqdzi6w, to lepiej, by zgodzili si~ na liczb~ nie-

parzystq. 
S~zia polubowny winien rozstrzygac jedynie 0 tych rze-

czach, kt6re mu zostaly zwierzone. J,ezeli przekroczy granice 
zlecenia, orz:eczenie, zwane laudum, jest niewazne. 

Strony Sq obowiqzane przyjqc wydane orzeczenie. Sfl, atoli 
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przyczyny, zwalniajqce od jego przyj"icia i tak: j.esli rozjemcy 
przekroczyli granice kompromisu, jesli orzecz,enie jest sprz€
czne z prawem naturalnym lub pozytywnym Bozym Iub ko
scielnym. 

Przedmiotem kompromisu mogq bye wszystkie sprawy, 
z wyjqtkiem tych, w kt6rych nie wolno zawierae ugody. 

Co si~ tyczy formalnosci, jakimi Sq zwig;zani s~dziowi.e po
lubowni i strony, to nal,ezy odnies(! si~ do ustaw cywilnych da
nej miejscowosci, chyba ze bylyby przeciwne prawu Bozemu 
lub koscielnemu (c. 1930). 

166. POSTE;POWANIE W PROCESIE KARNYM 

Pro.ces karny jest to szer.eg czynnosci sqdowych, przez kto
re s~:zia rozpoznaje spraw~ karrnq i konczy jq wyrokiem. Caly 
proces obejmuje' dwie fazy: p 0 S t ~ paw ani e p r z y g 0-

tow a w c z e i w 1 a sci w Y p!Y '0 C e s, pars prepara
toria et pars constitutiva. Celem pierwszego. jest przygotowa
nie materiaiu, na podstawie ktorego wlasciwy proces moze bye 
rozpocz~ty. Dwie Sq g16wne drogi, kt6re prowadzq s~dziego do 
zebrania materialu karnego, tj. droga dan 0 sui S 1 e d z-

w a. Celem wla:sciwega procesu j,est stwierdzenie przewinie
nia osoby askarionej i, co. za tym idzie, nalozlenie odpawiedniej 
kary, alba tei uwolnienie, jesli za1rzuty· przeciw oskarianemu 
leie zostanq udowodnione (c. 1552). 

W prawie dotychczasawym byly trzy g16wne formy pastE;
:powania w procesie kryminalnym: ask a r zen i e, per ac
c:Jisationem, dan i e s i en i e, per denuntiationem i s 1 e d z
twa, per inquisitionem. Oskarzyci.el w procesie akuzacyjnym 
by! zabawiqz,any dae pisemne zapewnienie, ze udowadni swaje 
zarzuty, alba tez sam podda si~ karze, na kt6rq bylby skazany 
przeciwnik oskariony; jest to. tzW. poena talionis. Papiez PiU's V, 
kanst. Cum. primum, 1566, kaze stosowac kar~ talionis do tych, 
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ktorzy nieprawnie i bezpadstawnJie oskarzajq: a symaniE;, blu
znierstwa, kankubinat. 

Doniesienie natomiast n1e z.obawiq:zywala do podj~cia kary 
talionis ani do. dowiedzenia stawianych zarzut6w. Z 
ko upamnienie mialo. paprzedzic daniesienie. Danasiciel winien 
by! jednak wskazac srodki dowodowe, na padstawie ktorych 
zwierzchnik m6gI przystqpie do. szczeg61awego sledztwa (c. 2. 
~O. De accussat. v. 1, tzw. di(l'eotiarium probaJtionis). Procedura 
za pamocq o.skarrzenia i daniesi@nia nie zawsze prowadzilado 
celiu dlaJtega,ze sdganie wyst~pk6w Ulzale,zniala ad wali 086b 
prywatnych. 

Innacenty III na soborze lateranenskim IV form~ prooedu
l'y sledczej dokladni,e akreslil w kanstytucji, Qualiter et quan
do (c. 24. De alocusat. VI). S1Jasawnie do tej konstytucji 
zwierzchnik kascielny m6gI z urz~du przystq:pic do. badania 
bqdz og61nie, czy i kto dapuscil sit; jakiegos wystt;pku, bq:dz 
szcz,eg610wa. Warunkiem d'O wszcz~cia t'ego pracesu byl glos 
publiczny, przypisuj'qcy kamus wyst~pek (c. 21. De accusat. 
V 1). Lean XIII in8t1'. z r. 1880 wprowadzH skr6cone postEiPO
wanie. 

Kodeks wprawadza jednq: :foTm~ post~p6wania drogq oskar
zenia, accusatio, podczas gdy doniesienie isledztwQ majq: cha
rakter sradk6w infarmacyjnych; obecnie w raliaskarzyciela 
nle maze wystq:pic osoba prywatna, lecz wylqcznie wystE;puje 
promotor iustitiae, kt6rego stanawiska opiera sit; na zasadach 
prawa publicznega (c. 1934). 

o s k a r z y c i e 1 e m jest pro. mot a r nawet w tych 
wypadkach, gdy idzie '0 sprawy prywatnej natury i wyst~puje 
w sqdzie w charakterze oskarrzyciela, .albo z urzEidu, alba na 
zqdanie stron (c. 1618, 1934, 1954, 1971); 

Jezeli kto.s daznal krzywdy lub zastal znieslawiony, moze 
Vi tym wypadku bye wszcz~ty proces karny, gdy poszkodawa
ny dani6s1 0 tyro przelazonemu lub wni6s! zazalenie. Z urz~u 
natomiast promotor rozpoczyna kroki sq:dowe w sprawach na-



586 

;tury publicznej, oraz gdy znieslawiony zostanie duchDwny lub 
zakonnik. Poniewaz zniewaga przedstawicieli Kosciola dotyczy 
ubocznie samej instytucji Kosciola, dlatego promotor moze 
w takim wypadku wystqpie z urzEZdu (c. 1938). 

Promotor przygotowuje skargEZ, wnosi jq do sqdu, dowodzi 
winy oskarZonego, zbija jego ekscepcje. 

Wlasciwym. s~dziq jest ten ordynariusz, na ktorego teryto
'rlum oskarzony dopuscil siEZ przestEZpstwa, albo tez ma tam za~ 
mieszkanie stale lub czasowe (c. 1561, 1563, 1566). 

P T zed m i 0 t em sqdu karnego Sq tylko w y s t EZ P k i 
pub 1 i c z n e i zag r 0 z 0 n e k a r q (c. 2195, 2222, 
1933 § 1). Drogq prrocesu karnego nie mogq bye rozpatrywane 
wyst~pki, ktore nie majq charakteru publicznego, oraz niekt6-
Te wykroczenia kleru, zwlaszcza beneficjatow, np. niedbalstwo 
w zachowaniu rezydencji (c. 2168 - 2194). 

S~dzia koscielny winien si~ wstrzymae ad stosowania kar, 
skoro laik dopuScil si~ jakiegos karygodnego czynu, do ktorego 
rowniez kompetentna jest wladza sWlecka i ona wymierzyla 
juz kay~. Z reguly jednak ma tu miejsce prewencja (c. 1553 
§ 2, 2198). 

Przelozony kosdelny moze karae winnych nie tylko po prze
prowadzemu procesu, lecz takze z pomini~ciem formalnosci Sq
dowych moze stolsQ,wae srodki karne, pomr1y, a nawet nakladac· 
cenzury, jezeli wyst~pek jest pewny i nie przedawniony, ani 
teZ przest~pca nie zostal ulaskawiony (c. 1702, 1933, 2225, 2306, 
2312; 2236 - 2240). . 

Don i e s i e n i e, denuntiatio, jest to zawiadomienie 
zwierzchnika 0 jakims wyst~pku; doniesienie tedy ma charakter 
infonnacji, na podstawie ktorej s~dzia moze rozpoezqe dalsze 
badanie. 

Ze wzgl~du na eel, doniesienie jest albo e wan ge 1 i
c z n e. denuntiatio evangelic a, paterna, fratema, caritativa, 
iubo ~ q dow e, iudicialis; pierwsze zmierza do poprawy wi
nowajcy, drugie do ukarania. Celem doniesienia sqdowego jest 
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ukaranie winowajcy, pomsta publiczna. Donosiciel jest obo
wiqzany dO'sitarczye promotorowi srodk6w dO!wodowy'ch, stwier
dzajqcych prawdziwose wyst~pku (c. 1937). Wys?=ipek tedy mu';" 
si bye pewny. 

Kazdy wierny zawsze moze doniese zwierzchnikowi ko
scielnemu 0 wyst~pkach, aby otrzymac zadoseuczynienie z po
wodu doznanej krzywdy, lub tez aby odwr6cic albo naprawic 
jakies zgorszenie (c. 2~10). Jako donosiciel winien wtedy wy
stqpie, kiedy zobowiqzuje go do tego prawo powszechne lub 
partykularne przepisy. Nikomu tez nle wolno milczee, gdy pra
wo naturalne domaga si~ wyjawienia jakiegos przest~pstwa> 
albo< gdy idzie 0 usuni~cie niebezpi,eczenstwa, ktore zagraza 
wierze, religii, dobru spoJecznemu (c. 1935). 

Doniesienie ma bye ski e rowan e do ordynariusza,. 
albo do kanclerza kurii, lub do pTomotora, do dziekana, alba 
d'O proboszcza; ci 'ostatni Sq obowiqzani bezzwlocznie odes lac j!e 
'Ordynariuszowi (c. 1936). Zwierzchnik, gdy nie jest przekona
ny 0 dobrej intencji donosiciela, moze zbadae, jakimi pobudka
mi on si~ kieruje, a wi~c, czy powoduje si~ dobrem publicznym, 
czy moze dziala pod wplywem nieprzyjazni lub nienawisci, czy 
tEz wlasnej pychy. Rowniez przelozony ma wziqc pod rozwag~ 
osobiste przymioty donosiciela, czy to jest czlowiek uczciwy, 
staly w prz,ekonaniach, czy lekkomyslny; trzeba miec tez na 
wzgl~dzie zaslugi i dobre strony tego, przeciw komu donos jest 
skier ow any . ',;'-1'i1~ 

Donos moze bye uskuteczniony ustnie lub pisemnie. J es!i 
zostanie udowodnicne,ze ktos z rozmyslu do nosH falszywie, 
powinien zostae jako oszczerca ukarany (c. 1645). Doniesienie 
ustne ma bye wpisane w akta. Nie ma znaczenia doniesienie 
anonimowe. 

S 1 e d z two jest to badanie, celem 
i jej sprawcow. Sledztwo jest podwojne: 0 g 0 1 n i k 0 w e 
i s z c z e g 6 lowe. Pierwsze jest podstawq drugi,ego i wy
nik jego moze upirawnie s~dziego do rozpocz~cia drugiego .. 
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Sledztwo og61nikowe rna miejsce wtedy, kiedy np. biskup ba
cia, czy i w jaki spos6b wierni spelniajCj, przepisy koscielne, 
czy i Jakie wykroczenia zdarzajq si~ w diecezji. 81edztwo takie 
jest wlasciwie wizytacjCj, kanonicznq. 81edztwo takie moze bi
skup zarzqdzie i wtedy, gdy doniesiono mu 0 jakims przest~p
stwie bez oznaczenia jednak osoby, kiedy jakis wyst~pek nie 
jest ani jawny, ani zupelnie pewny, lecz znany jest tylko z po-
glosek, z doniesienia.· , 

Celem stwierdzenia, czy g los pub 1 i c z n y, publica 
farna, jest uzasadniony i na jakich opiera si~ podstawach,· jest 
zwierzchnik obowiqzany do przeprowadzenia szczegolowego 
sledztwa. Winien on przedrozpocz~ciem sledztwa sprawdrzic 
istnienie poglosek. Do stwierdzenia potrzeba przynajmniej 
dwoch swiadk6w, kt6rzy majq stwierdzic, ze 0 tym m6wi pu
blicznie wielka cz~se spolecz,eiistwa. Majq oni udowodnie, na 
jakiej podstawie 1udzie danej miejscowosci tak mowiq. Osoby 
i.e mUSZq bye imiennie podane, w przeciwnym bowiem razie 
przdozony nie moze bye pewny, czy krqzqce wiesci majq swe 
ir6dio w ustach 1udzi uczciwych, powaznych i W mowie ostroz
nych; glosy 1uo2;i zlej woli, plotkarzy, oszczercow, nie majq 
znaczenia (c. 1939). Jesli j,edni swiadkowie dajq swiadectwo 
dodatnie a inni ujemne, w takim wypadku nalezy przychylic 
si~ do zdania tych, kt6rzy zeznajCj, na korzysc danej osoby, bo 
:i przypuszczenie natu['alne przemawia za tym, ze kazdy czlo
wiek jest dobry (c. 21. V. 1). 

Nie wystarczy ogolne zdanie, ze dany czlowiek nie jest do
bry, ze dopuszcza siEi wystEipk6w, lecz nalezy dokladnie okre
slie, ze winien jest tego przest~pstwa. Niekiedy jednak nawet 
same pogloski, rumor, kt6rych zr6dlo nice zostalo stwierdzone, 
mogq bye pobudkq do wdrozenia dochodzenia, skoro inne oko
liczno,sci pirZemawiajq za tym, ze dana osoba nie jest bez 
winyr 

81edztwo rna ustali':: czyn karygodny, ujawnic jego sprawc~ 
i winEZ tegoz. SEidziasledczy rna zebrac i zestawic ca,ly mate-
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rial dowodowy i zhadac wszystkie okolicznosci obciqzajqce 
i uniewinniajqce. 81edztwo to stanowi tzw. basis facti criminosi. 
Ordynariusz rozstrzyga, czy i kiedy mozna rozpoczqe sledztwo 
szczeg61owe, a wiEic czy material zebrany w sledztwie og61nym 
wystarcza do wdrozenia sledztwa szczeg610wego (c. 1942). 

81edztwo moze przeprowadzis sam orrdynariusz. Wskazanq 
jednak jest rzeCZq, by zlecil: je innemu s~dziemu, 0 He rna
znosci synodalnemu. SEidzia sledc;zy moze bye delegowany tyl
ko do jednej sprrawy i tylko wtedy, kiedy zajdzie te-go potrze
ba; nie mozna naznaczyc s~dziego sledczego w og61nosci do 
wszystkich spraw biezqcych lub przyszlych (c. 1940). 

81edztwo nalezy prowadzie tajnie i ostroznie, by niewinny 
rieponiosl: szkody na siawie. Powbno SLEZ to robie tym ostroz
niej, im dana osoba powazniejsze zajmuje stanowisko, im W'i~
kszq cieszy siEi slawq, im wi~ksze rna zaslugi (c. 1943). Cho
cialzby howiem siledztwo nie ujawnilo zadnego przest~pstwa!, io 
Jednak jui sarna wiese 0 sledztwie moglaby naruszy6 jej oobre 
imiEi. 81eoztwo powinno si~ odbywae albo na miejscu pobyiu, 
albo tez w miejscu popelnionego przestEZpstwa. 

J esli ~si~ okaze rotTzeba, s~dzja 'sledczy maze zawezwac 
i przesluchae swiadk6w i rzeczoznawc6w. Przed zeznaniem wi
n:en ich zwiqzae przysi~gq do zachow.ania tajemnicy i do wy
javTienia prawdy; przed zamkni~ciem ZaiS dochodzenia moze 
zasi~1inqe rady promotora, a nawet podae do jego wiadomosci 
wszystkieakta, ilekroe wyloniq si~ w danej sprawie pewne 
trudnosci (c. 1944). Wynik dochodzenia spisuje notariusz. Akta 
podpisuje s~dzia i notariusz (c. 1585). 

Po ukonczeniu sledztwa s~dzia winien oddae ordynariuszo
wi caly material zebrany wraz ze swoim poglqdem na spraw~. 
Ordynariusz Iub osotno upowaZniony oficjal, otrzymawszy 
akta, skoro si~ prz€,kona, ze doni,esi,enie jest bezpodstawne i ze 
zarzuty przeciw obwinionemu ni.e Sq stwierdzone, zarzqdza de
kret.em, by akta tej sprawy z,ostaly zlozone w tajnym archi
wum kurii. Skoro zas istniejq poszlaki wyst~pku, lecz nie Scj, 
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Gostateczne do wdrozenia: skargi kryminalnej, wtedy akta ma
jq, bye r6wniez zlozone w archiwum, a tymczasem nalezy sle
Clzie post~powani.e podejrzanego. 

J esli istnieje dostateczna podstawa do wszcz~cia: krok6w S'i
dowych, a przynajmniej przemawia za tym prawdopodobien
stwo, wtedy zwierzchnik koscielny wzywa obwinionego. 

J ezeli oskarzony, wezwany przez ordynariusza, przyznal sitl 
do winy, ordynariusz miast wytaczae proces kryminalny, moze 
mu udzielic na g any s 'i dow e j (c. 1947, 2309). Ten sro
<'lek moze bye stosowany wtedy, kiedy idzie 0 mniejsze prze
st~pstwa,albo kiedy podsqdny po raz pierwszy dopuscil si~ 
jakiegos wyst~pku. Nagany atoli nie wolno udzielac, kiedy idzie 
o wyst~pek, na kt6ry jest nalozona kara klqtwy, zastrzezonej 
Stolicy ApOistolskiej w szczegolniJejszy spos6b, pozbawienia be-· 
neficjum, kara infamii, depozycji lub degradacji; albo tez kie
dy ma bye wydany wyrok orzekaj'icy, ze ktos juz sciqgn'il na 
siebie kar~ wlasciw'i, lub popadl w cenzur~, wreszcie, kiedy 
ordynariusz na podstawie Tozmaitych okolicznosci nabierze 
przekonania, ie nagana nie wystarczy do naprawienia zgorsze
nia, jesli ktos ju.z poprzednio wielokrotnie dopuszczal si~ takich 
samych wyst~pkow lub juz otrzymal nagan~. Nagany bowiem 
mozna udzielic najwyzej dwa ra:zy 1949). 

Nagany mozna udzielic nie tylko przed rozpocz~ciem pro
cesu, lecz takZe. w czasie trwania post~powania sqdowego, az 
dozamkni~cia akt. Nagana udzielona wywiera ten skutek, 
ie post~powanie sqdowe pozostaje vi zawieszeniu; ponownie 
mozna podj'ic wowczas, kiedy nagana okazala siEi; 
bezskuteczna, tj. gdy oskarZony nie daje znak6w poprawy. Na
gany r6wniez udzielic mozna wtedy, gdy ktos wni6s1 zaza1enie 
z powodu szkady wskutek wyst~pku. Ordynariusz za zgodll 
stron maze sprawdzic istnienie szlwdy i orzec' 0 jej wielkosci, 
raczej jako posrednik aniZeli s~zia. 

Nagana sqdowa nie maze o.graniczac si~ tylko na ustnym 
1.1pomnieniu, lecz przelozony koscielny niekiedy powinien z niq 
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polqczyc srodki kame, pokuty, np. naznaczyc jakqs pokut~, na
kazae spel:nienie poboznych uczynk6w (c. 2313). Srodki te win
ny 'bye tego rodzaju, by w danych okolicznosciach mogly 'vvy

na!grodzie obrazon'i sprawiedliwose r by przez_ ich zastosowa
nie zgorszenie zostalo usuni~te. 

Po wyczerpaniu srodkow zaradczy;ch, gdy si~ okazaly bez
skuteczne lub niewystarczajqce, albo gdy nie mozna bylo ich 
zastosowae, bo obwiniony zaprzeczyl, jakoby byl sprawcq wy

st~pk6w, sprawa ma wejse na drog~ sqdowq. To sarno nalezy 
uczynic, jesli oskarzony nie przyjmie srodk6w karnych, albo 

gdy je nawet przyjmie, jednak do nich si~nie stosuje; nadto 
rozpocz~ty moze bye proces, gdy oskarzony po drugiej naganie 
dopusci si~ tego samego wyst~pku (c. 1949, 1953, 2208). W tych 
wypadkach z polecenia biskupa lub oficjala, ktory otrzymal 
w tyro celu osobny mandat, akta sledztwa majq bye dane pro
motorowi; do akt nalezy dOd'iCzye odpis nagany' ilub tez 
upomnienia poprzednio udzielonego, instructio processus. Pro ... 
motor !po otrzymaniu aktprzyg,oDowuje pisemnq skarg~ 

i wnosi jq do S'idu ze wszystkimi zalqcznikami zebranymi 
w sledztwie, introductio processus (c. 1706, 1955). S~dzia wzywa 
()skarzonego do zawiqzania sporu, nast~pnie podaje do jego 
,viadomosci zarzuty, kt6re wykazujq jego win~, ewentualnie, 

on jest spnawc'i danego przest~pstwa, potem przeprowadza 
szczegolowe badanie na podstawie pytaii przygotowanych przez 
promotor a, constitutio rei. Oskarzonego nie nalezy zaprzysi~-
gae 1744). 

Jezeli idzie 0 wi~ksze przest~pstwa, ordynariusz, by zapo
bi'ec zgorsrzeniu, przed rozpocz~ciem procesu m,oze zakazac 
sprawowania czynnosci duchownych, alba przyst~powania pu
blicznie do Komunii sw. C€lem uchylenia zmowy, porozumie
nia si~ Zie swiadkami, albo, ich oskarzony gr.ozbq l1ie zmu
szal do zeznaii na swojq korzy,sc, lub t~z zapobiec udeczce, 
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s~zia moze dae oskarzonego pod nadzor, moze nakazac opusci6: 
dan;q miej'Sco'WGse, moze tez przeznaczyc dllanmiejsce pobyim~ 
Oskariony atoll przed wydaniem takich zarz1!dzen rna bye 
przesluchany, ehyba ze jest uporny (c. 1957). 

167. POST~POWANIE W SPRAWACH MALZENSKICH 

Sprawy malzenskie osob ochrzczonyeh wyl1!cznie nalez1! do 
kompetencji s1!d6w koscielnych z wyj1!tkiem spraw 0 skutkach 
cywilnyeh, kt6re 'fozpatruj1! s1!dy swieckie (c. 1016,1960). Spra
wami malzenskimi nazywajq, si~ sprawy, odnosz1!ee si~ do wa
znosci maiZenstwa, do przeszk6d do zawar cia zwiq,zku malzen
skiego, sqamcji maiZonk6w, skutk6w istotnyeh w~zla mal
zenskiego, jak zamieszkania. Gdy idzie 0 stwierdzenie niewa
znosci zawartego marzenstwa, procedur~ post~powania podaje 
Instrukcja Kongregacji Sakrament6w z dnia 15 sierpnia 1936 
roku . 

. Wlasciwym jest s1!d tego miejsca, gdzie malzenstwo jest za
\varte, alba gdzie strona pozwana ma zamieszkanie stale lub 
czasowe, jesli jedna strona jest akatolieka, deeyduje miejsee 
z.amieszkania stale lub tymezasowe strony katoliekiej (c. 1964). 
Zona, kt6r1! mqz zl.osliwi'e opuseil, winna wniesc skarg~ prze
ciw niemu do sq,du miejsea stalego Iub tymezasowega zamiesz
kania m~za. Jezeli zona prawnie otrzymaia separa,ej~ na stale 
albo na ezas ograniezony, rna bye pozwana alba w sqdzie miej
sea zawartego milienstwa, alba w sq,dzie nowego zamieszka~ 
l1ia stalego lub czasowego. Prawna separaeja rna wtedy miej
see, kiedy zostala przyznana wyrokiem sq,du koscielnego, albo 
mOCq dekretu O'rdynariusza, w tym przeto wypadku nie stosuje 
si~ do zamieszkania mEZza. Zona katoliezka, ehodaz nie otrzy
mala prawnej separaeji, moze pozwac swego m~za akatolika 
w sqdzie swego oddzie1nego zamieszkania tymczasowego, a1bo 
\v sq,dzfe miejsca stalego zamieszkania m~za. Chociaz bowiem 
11aby1a zamieszkanie ezasowe wlasne, to jednak me utraeHa 
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zamies:zkania swego m~za, ehociaz on nie jest katolikiem. JeSli 
zona nie otrzymala prawnej separaeji, a nabyla ezasowe za
mieszkanie, moze bye pozwana w swoim miejseu, albo w sqdzie 
stalego zamieszkania swego m~za, ehyba ze on nie rna stalego 
zomieszkania. Tak wi~e kompetentny jest tylko sq,d miej
sea czasowego zamieszkania zony i stalego zamieszka'ilia m~za. 

Jesli sprawa zostala wniesiona do sqdu miejsea tymczaso
wego zamieszkania jednej strony, w takim wypadku nalezy 
przeprowadzie doehodzenie dla stw1erdzenia powod6w, dla
czego strona z pomini~ciem sqdu stalego swego zamieszkania 
odwoluje si~ do sqdu miejsea tymczasowego zamieszkania. Na
lezy naprz6d zbaciac, ezy to tymezasowe zamieszkanie zostalo 
prawnie nabyte i Jakie Sq powody, dla kt6ryeh strona pomin~la 
sqd stalego zamieszkania Iub miejsee zawartego marzenstwa, 
po ezym sqd odwoluje si~ do ordynariusza wlasciwego danej 
strony, tj. stalego jej zamieszkania. Jesli powody pociane 
przez tego ordynariusza Sq zgodne z powodami, jakie strona 
pod ala, wowezas sqd tymezasowego zamieszkania rozpatruje 
spraw~; a jesli Sq rO'izbiezne i nie mQlzna ich uzgodnie, w takim 
wypadku 'l1alezy si~ odwolac do Kongregaeji Sakrament6w. 
Bierze tu ud:zial obronea w~zla malzenskiego. Post~powanie 
to rna bye pr:zeprowadzone wedlug Instrukeji Kongregacji Sa
krament6w z dnia 13 grudnia 1929 r. 

Trybunal kolegialny moze rozpatrywae sprawy malzenskie 
tylko wtedy, kiedy zostanie wniesiona skarga albo presba. Do 
zaskarienia malzenstwa Sq uprawnieni sami malzonkowie, 0 He 
r.ie byE pr:zyezynq spraWCZq przeszkody malZenskiej. MaiZo
nek tedy nie rna prawa do skargi, jesli sam spowodowal jego 
n:ew·aznosc, np. zn:usil narzeczonq grozbq zab6jstwa do za
warcia z niq malzenstwa. 

Promotor sprawiedliwo:sd z urz~du (iul'e proprio) oskarza 
malzenstwo, gdy idzie 0 przeszkody, kt6re z natury rzeczy ma
jq charakter publiezny, a na podstawie doniesienia, gdy mal
zonek nie ma prawa wyst,~powania w Stqdziei idzie 0 prze-

Prawo Kan. _. 38 
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Hzkody, kt6re nie majq charakteru publicznego. Promotor mo
ze miec wiadomosc, ie jakies malzens'iwo jest rniewazne, na 
podstawie przekazania sprawy przez ordynariusza; na podsta
wie krq:Zqcych poglosek, przez doniesienie samych malZonk6w 
lub trzecich osob. Doniesienie ma bye dokonane pisemnie, alba 
spisane, gdy ktos ustnie donosi. Donosiciel ma si~ podpisac 

i podac miejsce zamieszkania stTOiD.. 
Skoro dojdzie do wiadomosci promotora, ie jakies mal

i:enstwo jest niewazne, naprz6d winien starac si~ 0 jego kon
walidacj~, a na drog~ sqdowq dopiero wowczas wprowadzic, 
gdy stwierdzi, ze niewaznosc jego jest publicznie znana i wy
woluje zgorszenie. Dla stwierdzenia tych okolicznosci winien 

sirony przesluchac. 
Jezeli malZonkowie, alba jeden z nich zgtosili doniesienie 

niewaznosci malZenstwa z tego powodu, ze pozytywnym aktem 
woli wykluczyli mad:zenstwo, alba wszelkie prawa do aktow 
malzenskich, aLbo istotnq jakq;scech~, albo postawili warunek 
przeciwny istocie malzenstwa, w takich wypadkach promotor 
sprawiedliwosci me moze oskarzae mal21erlstwa, lecz winien 

. usilnie naklaniac malzonk6w, by dla uspokojenia sumienia usu
n~1i przyczyn~ przeszkody, czyli by przeprowadzili konwa:li
dacj~. Gdy to nie nastf);pHo,a niewaznosc stala si~ glosnq i wy
wolala zgorszenie, a donoszqcymalzonek w-yrazal zal, zdaniem 
ordynariusza wystarczajfJ!cy z powodu zawarcia takiego zwiqz
ku, r6wniez gdy zgloszony pow6d niewaZnosci oparty jest na 
podstawach bqdz prawnych, bqdz faktycznych, tak pewnych 
:: powaznych, ze z tego powodu nalezy uwazac niewaznosc 
zenstwa za zUipelnie prawdopodobnq, w takim razie promotor ma 
prawo i obowiqzek zaskarzye to malZenstwo (art. 30, 39). Jezeli 
jednak promotor w ciqgu dochodzenia spravvdzi, ze strony po
stawily warunek w dobrej wierze i bez zl:ych zamiarow, 
w takim wypadku same strony mogq vv-ystqpic ze skargq, a nie 
]:romotor (can. Jezeli strona postawila warunek szla
cnetny, zdolna jest do zaskarzenia malzenstwa; osoba niezdol-
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11a (inhabilis) do zaskarzenia moze 0 swoim malzenstwie 00-
mesc promotorowi lub ordynariuszowi. Nalezy atoli rozroznic 
mi~dzy inhabilitas do oskarzenia malzenstwa a incapacitas stan
di in judicio. Jesli os'oba inhahilis wntesie skargE2 do sq;du i uzy
ska wyrok, w tym wy.padku jest on wazny. Jesli natomiast 
aBoba jest incapax do wyst~powania w sqdzie wowczas wyrok 

" jest niewazny i przeciw takiemu wyrokowi moze bye skiero~ 
VI/ana skarga niewaznosci (c. 1892 n. 2. Com. 4 stycznia 1946 
A. A. S. 1946, 1.62). 

Jezeli strona nie jest zdolna do oskarzenia malzenstwa, nie 
ma tez prawa do apelacji przeciw wyrokowi stwierdzajqcemu 
wazno,sc mal2:enstwa. Jednak pozasqdowo moze odniese si~ do 
wladzy wyzszej (c. 1971, Com. 1945, Dekr. 1940, A. A. S. 1945, 
149; 33, 28). 

J ezeli waznose malzenstvva za zycia malZonkow nie zosta
ia zaskarzona, w takich wypadkach po smierci jednego z nich 
alba obydw:och przypuszcza si~, ze bylo one wazne. 

Po przyj~ciu sprawy i zawiqzariiu sporu nalezy przesl:uchac 
strony. Najprz6d sklada zeznanie strona, kt6ra oskarzyla mal
ienstwo, a po zlozeniu zezna,n przez stron~ drugq, nalezy jej 
odczytac zeznanie pierwszej. Jesli obie strony oskarZajq sw6j 
zwiqzek malzenski, wowczas instruktor nawet z urz~du' bada 
pl'Zyczyn~, dla ktorej obie stirony iZ!gaidizajq si~ na oskayzenie. 

W sprawach niewaZnosci malZenstwa oraz separ:a:cji swiad
kiem moze bye krewny i powinowaty bez wzgl~u na stopien 
(art. 122 i c. 1974). W sprawach impotencjialbo niespelniane
go malzenstwa kazdy w:sp61malionek ma przed:stawic siedl"uiu 
swiadk6w, tzw. septimae manus, krewnych lub powinowatych 
a przynajmniej sqsiad6w, cie:szq:cy,ch si~ dobrym imieniem 
i uswiadomionych w tej sprawie. Majq oni pod przysi~gq ze
znac, ze strony Sf); uczciwego zycia 1 wiarogodne. Swiadko
wie tacy majq tylko wzmocnic zeznanie malzonkow, sarno ich 
zeznanie nie stanowi dowodu. 

W sprawach impotencji i choroby umyslowej nalezy odwo-
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lac si~ do zdania ,bieglych (periti). Bieglych wyzna,cza prezes
po z.asiE;gniE;ciu zdania {)broii.'cy, on tez okresla ich liczh~. 
Bleglym moze bye ten wybrany, kto ma kwalifikacje przyzna
ne mu przez wladzEi wlasciwq, celuje w znajomosci swego Zla
wodu i jest znany ze swej uczciwosci i religijnosci. 

By juz z gory zapobiec przestEZpnemu dzialaniu stron, ktQ-. 
Ie majq bye badane, nalezy najprzOd ustalic ich tozsam{)sc oso
bowq. Jesli dane osoby nie Sq znane, w takim wypadku sto
sownie do postanowien Instrukcji Kongregacji Sakramentow 
z dn. 27 marca 1929 r. nalezy przeprowadzie dochodzenie dla 
ustalenia tozsamosci os6b, 'zwlaszcza gdy idzie 0 stwierdzenie, 
zemalzenstwo nie zostalo spelnione. Zdarzye si~ moze, ze stro~ 
na wezwana do sqducelem zlozenia zeznan alba. crIa doko
ni'mia badania przez bieglych, moze przedstawie innq osob~. 
Jednym z dowodow tozsamosci jest przedstawienie fotog~af~i. 

Dekret sw. Oficium z dn. 12 czerwca 1942 r. stanowl, ze 
niekiedy badanie w sprawie impotencji niespelnionego mal
zenstw; moze bye pominiEite, jezeli widoczne jest, ze malzen
stwo nie moglo bye spelnione, jesli kobieta juz nie jest dzie
wkq, . albo zostala stwierdzona impotencja mEiza, alho zda~ 
niem ordynariusza hadanie jest zbyteczne. 

Jesli badani€ kobiety jest konie-czne, na co ona nie chce 
siEZ zgodzie, nalezy jq uprzedzic 0 ujemnych d1a niej nastEip

stwach. 
Wylqcznie samym malzonkom przysluguje prawo pro~ze

nia 0 dyspensEi ad malzenstwa niespelnionego. Celem stwler
dzenia czy IT alZeiistwo zostalo dopelnione ma bye prz'epro
wadzone postq:::cwanie sqdowe. Do rozpoczEida tego procesu 
konieczne jest pozwolenie Kongregacji Sakrament6w. Ta Kon
gregacja dn. 7 m.aja 1923 r. oglosHa InstrukcjEi, kt6ra podaje 
formE; rostE;'powania w tych sprawa·ch. 

Sprawy 0 ni.ewaznosc malzenstwa majq bye rozpatrywan(~' 
:IN 2 instancjach, dlatego cd wyroku w pierwszej instancji 
obrOllca wEZzla z,awsze wnosi apelacjEi z urzE;du do drugiej in-
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stancji. Wyrok pierwszej instancji zatwierdzony w drugiej mo
ze bye wykonany, 0 me ob-ronca w~zla nie zglorsi apelacji do 
trzeciej instancji. Praces atoli zawsz€ moze bye WSZczE;ty po
Downie 0 ile znajdq siEi dokumenty n{)we na korzysc wazllo:sc~ 
tego malZenstwa. Jesli obronca w~zla na podstawie can. 1987 
zglosi apelacj~ do 3-ej instancji od wyroku 2-ej instancji, za
twierdzajqcego waznose malZenstwa, w takim wypadlm obron
ca wEizla 3-ej i dal':;zej instancjimoz€ nie !popierae tej ape
lacji i sqd nie moze mu nakazae jej przyj~c1a. Com. 26. VI. 1947. 

Drogq procesu skroconego majq bye rozstrzygniEite sprawy 
malzenskie, kiedy zwiqzek zostal zawarty mimo nastEipu
jqcych przeszkod: roznosci wiary (disparitas cultus), wyzszych 
iSwiEZcen (ordo), uroczystego slubuczystosci (votum solemne 
(!astitatis), uprzedniego malZel'istwa (ligamen), pokrewienstwa 
(consanguinitas), powinowactwa (affinitas), pokrewienstwa du
'Chowego (cognatio spiritualis). Wszystkie te przeszkody majq 
'Charakter publiczny. Wymienione sprawy tylko wtedy mogq 
bye rozpatrywane, kiedy widoczne jest na podstawie pewnych 
i autentycznych dokumentow, ze malzenstwo zawarto mimo 
jednej z przytoczonych przeszk6d i ie poprzednio nie uzyskano 
.cysrensy. Crdyna.riusz roztrzqsa takie sprawy przy wsp6lu
dziale obroncy wEZzla i po przesluchaniu stron. Od wyroku 
orzekajqcego niewaznose malZenstwa obronca wEizla moze ape
lowac wedJug swej roztropnosci do drugiej instancji (c. 1990, 
art. 226). 

Jezeli ktos byl obowiqzjany do kanonicznej formy zawarda 
maiZenstwa, a jednak zawarl tylko zwiCl,zek cywilny albo wo
bec duchownego akatolickiego, albo w obcym wyznaniu, w ta
kich wYlPadkach do stwierdzenia stan'll wolnego tych os6b nie 
Sq wymagane formalnosci sqdowe, ani dzialanie obroncy w~zla. 

Gdy zajdCl, takie wypadki, ordynariusz ewentualnie pro
bo,szcz po pcrozuITieniu si~ Z ordynariuszem stwierciza, czy da
r,e csoby z pomini!:;ciem przepisanej formy koscielnej zawarly 
zvviqzek maizenski, nast~pnie wydaje orzeczenie, ze w obliczu 
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Kosciola jest on niewazny. Skoro wyloni si~ wqtpliwosc co' dc> 
fcrmy zawarcia malZenstwa spraw,a ta rna bye rozstrzygniE;ta 
wedlug zasad formalnego procesu. W niekt6rych atoli diecezjach 
wszystkie te sprawy Sq zalatwiane z polecenia ordynariusza 
W sqdzie koscielnym przez formalny proces (art. 231). 

168. SPRA WY WYZSZYCH 8WI~CEN 

Duchowny, ktory uwaza siE; z':1 pakrzywdzonego z tego po
wodu, ze otrzymal wyzsze swi~cenia, maze z w ale za c. 
i c h w az nos C, a przynajmniej maze starae siE; 0 uwol
l1ienie od nboiwjqzk6w~ P 0- W 0 d y niewaznos·ci swi~ceii 

mogq bye po stronie udzielajqcego lub tego, kto je otrzymat 
VV pierwszym wypadku swiE;cenia Sq niewazne, jesli nie zosta
ly dopelnione istotne obrz~dy przepisane, w drugim zas, jesli 

ktos przyjql pod wplywem bojazni, nie majqc intencji. 
Kompetentnq w 1 adz q do r9zpatrywania spraw wyz

szych swiE;cen jest sw. k 0 n g reg a c j a sakramentow 
i kongregacja sw. Officjum. Ostatnia roztrzqsa te sprawy, jesli 
zostaly pomini~te istotne obrzEidy przy udzielaniu swiEicel'i. (c .. 
247, 249, 1993). 

Waznose swiE;cen moze oskarzye sam ducho,wny, jego wla
:§dwy ordynariusz lub ten, w kt6rego diecezji zostal wyswi~
cony. Skora natomiast duchowny rna to przekonanie, ze mimo 
swi~cen jest wolnym od 'obowiqzk6w z nimi zwiqzanych, w ta
kim razie tylko on sam moze prosie 0 wydanie orzeczenia, 
z"\valniajqcego od tych ciEizar6w (c. 1994). ProsbE; 0 wydanie 
orzeczenia w spra'wie SWlEiCen moze duchowny skierowae 
V\rprost do kongregacji rzymskiej, wskazanq jednak jest rzeCZq, 
by odwolywae siEi za posrednictwem swej kurii diecezjalnej. 

Kongregacja, po otrzymaniu danej sprawy, rozpatruje i roz
strzyga jq pod tym wzglsdem, czy nalezy jq skierowae na dro
g(~ sqGowego rozpoznania, czy raczej zalatwic w spos6b admi
nistracyjny. W pierwszym razie, gdy kongregacja przechyli si~ 
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na drogEi sqdowq, w6wczas odsyla \vszystkie akta do. trybunalu 
tej diecezji, kt6ra byJ:a wlasciwq duchownego w czasie swiEi
cen; jezeli zas ktos zwalczas,viEicenia z powodu pominiEZcia 
i.::totnych obrz~d6w, wtedy spraWEi tEi winien ro-zstrzygnqc try
bunal tej diecezji, w ktorej swi~cenia zostaly udzielone. Kiedy 
sprawa ma bye rozpatrywanat administracyjnie, sarna kongre
gacja stanowczo jq rozwiqzuje. Odnosna: kuria diecezja(lna przy
gotowuje tylko material i przeprowadza proces informacyjny 
(c. 1993). 

Sqd diecezjalny rozstrzyga sprawEi kolegialnie (c. 1576). Try
bunal t.en musi siEi skladac z trzech s~dzi6w., nadto pod nie
waznosciq post~powania musi brae udzial obronca w~zla, ktory 
rna takie obowiqzki, jak i obronca wfE;zla maJ::zenskiego (c. 1996). 

W Ciqgu to'czqcego siEi procesu, bez wzglEidu na to, czy 
conosi si~ on do waznosciswiEicenczy do abowiqzk6w z nich 
\vyplyvvajqcych, duchovilllY nie moze spelniae zadnych czynno
sci, zwiqzanych z danymswiEiceniem; dopiero wtedy waIny 
jest od obowiqzk6w, polqczonych ze swi~ceniami, kiedy otrzy
rna przynajmniej dwa r6wnobrzmiqce wyroki, wydane w dwoch 
roznych instaJncjach. 

Kongregacja Sakrament6w w r. 1931 oglosil:a przepisy pro
cedury w sprawach orzeczenia niewaznosciwyzszych swiE;cen 
oraz obowiqzk6w zwiqzanych z tymiswiEiceniami. 

ApelacjEi od wyroku pien"1szej instancji wnosi albo sam du
chowny interesowany, albo obrOl'lca \vEizla zaklada jq z urzE;
duo 

169. PROCES BEATYFIKACYJNY I KANONIZACYJNY 

Nie tylko Bogu, ale i 8wiEitym Panskim nalezy oddawae 
czesc religijnq. Czese takq oddaJwano· swiEitym od pierwszych 
wiek6w chrzescijanstwa. Przed przyznaniem komus tytulu do 
czd religijnej musialy bye spelnione dwa \varunki: kandydat 
musial si~ odzn&czac za zyda cnotami heroicznymi, albo bye 
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mEZczennikiem za wiarEZ; zwyczajnie tez domagano si~ jakiegos 
zn.aku, kt6rym Bog stwierdzH cnoty jego alba m~czenstwo. Ce
km stwierdzenia tych faktow przeprowadzano hardzo dokla
dne dochodzenia, kt6re mialy wykazae ich prawdziwosc i w ten 
spos6b stworzyc prawnq podstaw~ do czci publicznej. 

Dwa Sq stopnte czci, jakq Kosci6lprzyznaje slugom Bozym, 
tzw. beatyfika'cja i kanonizacja. B eat y f i k a c j a jest 
to akt, moeq ktorego Kosci61 pozwala na czesc publicznq albo 
jq nak,azuje, jednak z rpewnym zastrzezeniem, to jest ogranicza 
jq do pewnego miejsca, np. jakiegos panstwa lub narodu, albo 
do pewnych os6b, np. dla jakiego.s zakonu. Z reguly jest ona 
'wstE;pem i przygotowaniem do przyszlej kanonizacji. K a
n ani z a c j a zas jest to stanowcze orzeczenie papieza lub 
soboru powszechnego, ze Sluga Bozy zaZywa chwaly u Boga 
i dlatego Kosct61 nakazuje wszystkim wiernym czesc mu odda
w,ae. Pierwszy nazywa si~ blogoslawionym, drugi swiE;tym. 

Dwa Sq sposoby PostE;powania przy beatyfikacji i kanoni
zacji: jeden formalny, drugi tzw. aequipollens. Pierwszy wte
dy ma miejsce, gdy papiez po przeprowadzeniu procesu przy
znaje komus czesc publicznq; beatyfikowany lub kanonizowa
ny w ten spos6b moze odbierac takqczesc od chwili wydania 
orzeczenia; drugi zas spos6b na tym polega, ze papiez zatwier
cza ten kult, jakiego dotychczas doznawal sluga Bozy. Mocl:!, 
tE'go zatwierdzenia kult faktyczny, jakim bylczczony Sluga 
Bozy, staje siE; prawnym. 

P raw 0 dokonywania k a non i z a c j i z natury 
swej n ale z y d 0 pap i e z a. Ordynariusze nie Sq zu
pelniewykluczeni od wsp6ldzialania w tym procesie, czynno
sci ich jednak majq ,charakter akt6w przygatowawczych dla 
t:'ybuna16w rzymskich. Dzialajq w tym procesie albo wlasnq 
powagq a]bo mOCq osobnego zlecenia papieskiego. 

W Kurii rzymskiej wlasciwq dykasteriq, w kt6rej proces 
s:'~ toczy, jest Kongregacja Obrz~d6w (c. 253). Referentem da
nej sprawy papiez jednego z kardyna16w, kt6ry na 
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posiecizeniach Kongregacji przHlklada wszystko, co przema
wia na jej karzyse lub przeciw niej. Trybunal ordynariusza, 
{} He dziala wlasnq powa,gq, sklada si~ z prez,esa, kt6rym maze 
bye sam ordynariusz, albo ka'P1.an przezen delegowany iz dw6ch 
s~i6w synodalnych (c. 2040). 

W kaZdym procesie, tak w Kurii rzymskiej jak i diecezjal
nym, musi brae udzial pro mot 0 r fidei. Promotor w Kon
gregacji nazywa siE; promotor fidei gell1eralis; asystuje mu ase
sor Kongregacji Obrz~d6w, kt6ry nosi tytul "sub-promotor ge
neralis fidei". Papiez mianuje promotora i sUb-promotora 
w trybunalach rzymskich; w trybunale diecezjalnym promo
tora naznacza ordynariusz, jezeli zas trybunal ten dziala mOCq 
<lelegacji papieskiej, czyli w tzw. procesie apostolskim, w6w
{!zas promotor generalny mianuje promotora dla tegoz sqdu 
i wtedy n:azywa si~ .on sub-promotorem (c. 2011, 2089). Pro
motor ma bronie czystosci wiary i dlatego ma czuwae, by 
nie rrzyznano czci na oltarzach takiemu, kt6ry na to nie za
siuguje. 

W kazdym tez procesie, tak apostolskim jak diecezjalnym, 
powinien bye not a r ius z do sporzqdzania akt. N ota
riuszem moze bye tylko kaplan. 

Podmiotem beatyfikacji i kanonizacji Sq mE;czennicy i wy
znawcy. 

Przy m Ei c zen n i k a c h musi bye stwierdzone ich 
lTIEZCZenstwo pod wzglE2dem materialnym i formalnym (c. 2116), 
mus~ bye przeto dowiedziony sam fizyczny akt kt6ra 
spowodowaJ:a smienS lub mogla: jq sprowadzie, martyrium ma
teriale i pobudka nadprzyrodzona mE;czenstwa, martyrium for
male. MEiczennik ma bye skazany na smierc z nienawisci do 
v,riary lub innej cnoty, ktora odnosi siE; do Boga, jako 
porzqdku nadprzyrodzonego, ex parte ffiEi

czennik winien takze przyjqc smierc i poddae siEi katom z po
Dudek nadprzyrodzonych: z milo sci Chrystusa i w milosci Bo-
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zeJ musi wytrwac niezachwianie do smierci, martyrimll ex 
parte passi. 

Ci tylko w y z n awe y mogq bye kanonizowani, ktorzy 
za zycia odznaczali siE; heroicznymi cnotami. 

Drugim warunkiem beatyfikacji lub kanonizacji Sq c u-
0. a, za or~downictwem Slug Bozych zdzialane. Cuda majq 
stwierdzie swj~to:se zycia lub m~czenstwo, a zarazem poswiad
czajq one, ze Bog przyjql wyznawc~ do swojej chwaly. Nie 
W8ZYSCY bowiem, ktorzy Sq w chwale u Boga, doznajq ezci pu-· 
blicznej u ludzi 

Gdy idzie 0 mE;czennikow, nie dowodzi siE; osobno cnot, 
gdyz samo m~czenstwo pod.i~te z pobudek nadprzyrodzonych 
jest sViTiadectwem najwi~kszej milosci ku Bogu. Po stwierdze
niu m~czenstwa, tym samym stwierdzona jest milose doskona
la, w ktorej si~ mieszczq wszystkie cnoty, chociazby w zyciu 
poprzednim nie ujawnHy si~. "Wi~kszej nad t~ milose :laden 
nie ma, aby kto dusz~ swojq polozyI za przyjacioJ: swoich" -
powiedzial Zbawiciel (Jan 15, 13). 

Dow 0 d y w tych procesach muszq bye zawsze peine 
i oparte na zeznaniach swiadk6w i dokumentach. Kult zas, ja
kiego doznaje Sluga Bozy od czas6w niepami~tnych ma bye 
udowodniony za pomocq dokument6w autentycznych, ktore 
PQprzedzajq 0 100 lat konstytucj~ Urbana VIII Coelestis Jerru
salem z 5 lipca 1634. 

W procesie beatyfjkacyjnym kazdy czlowiek moze bye 
,q w i a d k i e m, z wyjqtkiem tych, ktorych prawo wyraznie 
,"yklucza. Z reguly nie maze bye swiadkiem spawiednik, po
stulator. Kazdy chrzescijanin, nawet nie wezwany, moze po
dae do wiadomosci sqdu wszystko, co przemawia jego zdaniem 
przeciw cnotom, cudom lub me;czenstwu Slugi Bozego (c. 2023, 
1757). Swiadkami mogq bye nawet heretycy i nieochrzcze
rd. Kazdy tedy, kto wie 0 jakich faktach, winien zawiadomie 
o nich swego ordynariusza, a ten ma je podae do wiadomosci 
promotorowi generalnemu. 
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o He zachoclzi potrzeba r z e c Z 0 z n a w c 6 w, ma bye 
ich przynajmniej dwoch, z kt6rych jeden nie wie 0 drugim. 
Do k u ill en t y jako srodki dowodowe vvinny bye w calo
sci podane. Nie majq sHy dowodowej mowy pogrzebowe i ne
krologi, napisane lub wydane zaraz po smierci Slugi Bozego. 
Pisma takie zawierajq zwyczajnie tylko pochwaly i dlatego Sq 

jednostronne. 
o w d r 0 ze n i e procesu beatyfikacyjnego lub kano-

nizacyjnego moze starae si~ kazdy wierny, kazda osoba prawna 
i wszelkie zrzeszenia, chociazby nie mialy charakteru osoby 
prawnej, np. zgromadzenie biskupow jakiejs prowincji, 'zjazd 
katolicki, kongres. Ten, kto spraw~ wnosi, nazywa si~ powo
cem, actor, dziala on albo osobiScie albo naznacza osobnego 
pelnomocnika; kobiety z reguly mUSZq wyst~powae przez pet
nomocnik6w. Jako rzecznika danej sprawy naznacza po,w6d 
tzw. postulatora, ktory spraw~ ma przedstawic we wlasciwym 

h7bunale koscielnym. 
P 0 s t Ei pow ani e b eat y f i k a c y j n e obejmu

je dwa stadia: przygotowawcze, ktore przeprowadza ordynar 
riusz wlasnq powagq, i proces wlasciwy, ktory si~ toczy w Ku
rii rzymskiej. Gdy idzie 0 sprawy, ktore majq bye rozpatry
wane drogq zwyczajnq, per viam non cultus, trybunal 01"<1y
rariusza wini-en stwierdzie pod wzgL~dem historycznym nast~
pujqce fakty: czystnse nauki zawartej w pismach zmarlego, 
og61nq opini~ swi~tosci, cn6t i cudow, albo m~czenstwa, brak 
tbldejpzE'szkcdy, Mora by juz z gory wykluczala ten proces. 
Wlasciwym jest ten ordynariusz, na ktorego terytorium umarl 
Sluga Hozy lub mia,ly miejsce cuda. 

Pro.sbE; 0 rozpocz~cie procesu wnosi postulator do ordyna
riusza. Skoro ta prosba zostanie przyjE;ta, rozpoczyna si~: 1. ba
canie pism, 2. stwierdzenie, ezy istnieje opinia swi~tosci lub 
m~czeii.stwa i cudow, 3. czy zmarly nie odbiera czd publicznej 

(2041). 
1. Poniewaz pis m a Sq najlepszym dowoden1 zapatry-=-
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wan i przekonan religijnych, dlatego w tym procesie Sq one 
pr~edmiote~ badan w szczegolniejszy sposob. Majq one wyka
ZaC prawoWlernosc co do zasad Kosciola. Nalezq tu kazania Slu
gi Bozego, listy, pami<itniki, autobiografie, W ogole to wszyst
ko, co sam napisal lub tez innym dyktowal. 

2. Pro 'c e sin for mac y j n y 0 opinii swi<itosci 
l~lb 0 m~czens:wie. Proces ten przeprowadza brdynariusz, tj. 
blSkup lub wyzszy przelozony zakonny. Jez~li ten proces nie 
byl rozpocz<ity w dqgu 30 1at od smierd Slugi Bozego" w takim 
razie nast~puje przedawnienie. Dopiero w6wczas moze bye ten 
proces podj~ty, gdy zostanie stwierdzone, ze zwloka ta nie zo
stala spowodowana zlym zamiarem. Proces informacyjny ma 
\vykazae, ze istnieje opinia ogolna 0 'cnotach, m<iczenstwie lub 
cudach slugi Bozego, ze opinia ta powstala samorzutnie, a nie 
zo.sta1a sztucznie wywolana, ze ciqgle wzrasta, ze tak SqdZl 
wl~ksza cz~se spol:eczenstw2. i tego Sq zdania ludzie pOWaZIll 
i uczciwi. 

3. Oe:lem spm,wdz1snJiJa, czy sluga Bioiy odbieral ,c z esc 
pub 1 i c z n q, trybuDi2.1 vvtimJiien przie:S~1JJchae oprrocz swi1adk6w, 
naprowadzonych przez prostuliatocr8., jesZlczedw6ch i!tlll1ych; we
zWlanYich z urzE2d:u; trybuna1 rma takze zwiedzie grob, dom, 
w ktorym mieszkal <'l!lbo umarl, w 'Og6ln:oslci wszystkie te m1ej
sea, gdzie wed1ug pmWidoprodobi!enstwla diOZllJBje czci publicznej. 
Bo skonczo[1Jej priooedulfze trybUlI1aJ: wyrroktiem stanow'Czym 
oneka, czy slugiaBozy dOZ111lawal CZloi publicznej czy me 
(c. 2060). 

4. Skoro PostE;powanie w try,bunale ordynariusza z dodatnim 
sk!UJtkiem zlo:stanie ulmilJczone, il1Iailezy ziaraz odeslae do SrtoJicy 
Apo'stoJslciej wszystkie akta spralWy. Sam ordYir1aa:'iusz wysyla 
wszysrtkie pisma Slugi Bozego z reLa,cjq 0 sposobJee POS!t~powa
nia w tej spinaiVil'i.,e. 

Po wrE;czeniu akt poddaje je w Kongrega'cji badaniu 
iak pod wzgl~em matelfiaJn;YID jak Ii formalinym. 

Procedu.ra rozpoczyna Sii<i od spr:aWidzelIria, czy nie sf!: na-
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rm:zcne piEXZe;cie naJdesfanych akt. Skora to. zostanie stwier~ 
dzolne, otwtema si~ te akta na podstawie o'SobnJego dekretu pa"" 
piem. Otw;a:rde to rna bye doko[lJane w ohecnosci kJardym.ala 
prefekta Kongregacji, kt6ry akta daje kClJ[}jc1erz!~:vi do przepi
santa. Nadeslanle akta majq bye zlow[lJe walychi:wum Kongrr-e
ga,cj!i, a postuJwtOT spif'awy orbrzymuj1e uw1erzyteflnlliony i-ch od
pis do dalszego postElPolWania (c. 2075). Skmo po sp['awdzenJi.u 
pism zapadni,e uchwaLa, ze moma p['zystqpic dJo stadi6w dal
s~_:y<:h, nst,uuje ,t.f:Zjpos,rednio glowny .akt w kazdym procesie, 
tj. zawiqzanie SpOlI'u. PromotOT vv1a'ry (zWlany zarrtobliwie advo
catus diaboli) stawia zarzuty przec~w pDO,wadzeniu SpiY!cvwy, na 
kt6['e odpowiada i kt6re zhija obm,nca tej sprawy (c. 1866, 
2081). Nast~pnie Kongregacja kardyna16w wydaje o['zeczenie, 
kt6re stwierd~a wlaru,ose pI10cesu }in£ocrmacyjnego, piYzeprowa
dzo[1Jego prz.ez o['dynadusza i opinii~ swiEZtosci lub m~'czenstwa 
Slugi Bozego, Oifaz ze rue ma za'ClJny,ch przeszk6d powstrzymu
jqcych dalsze badanie spmwy; poczym ka,ydY'nar refe!nent zglia
sza taki wnrilOsek: an signanda sit commissio introductioms 
cuusae in casu et ad effectum de quo agitur. JesJii s1'J!d ka['dy~ 
nal6w wypadnie korzystnie dla sprawy, Kongregacja przedkla
da papiezlOwi wmiosek 0 flJaznaczeme takiej komisji. Sko['o pa
piez na to siEl zgodzi, wowczas sekr'etarz Kongregacji sporzq<fza 
dekret i odtqd splI'awa nabiera cha,rakteru publlilcz[1Jego. 

Po nRZlllalCZenriu kolnisj,i KlOngregacjla I'ozpatruj,e kwesti<i, czy 
n,alezy zatwierdzic wyrok ordynrurhsza de non cultu. Skoro je
<look prroces wykaze, :2le faktycznie juz ,oddawano cZiesc publi
cLng, zmarlemu, wowczas Kongregacja wydaje nakaz usuni<icia 
w przedqgu ozrnaiczlOrnego CZiasu wszelkich oznak kultu niedozlWo
lonego. W dqgu tego czaiSU spmwa jest w z;ClJw:,esz!eniu ~c. 2085). 

Po ukonczeniu tego s,tadium przygouowawczego, bezposire-
dnrio ma bye wsz:cz~ty w tej iSpcrawie pI'OIoes aposto'lski. Toczy 
si<i on w kua:ila'ch die!cezjlaJ.nej i iYzymskiliej. W tym celu kardy,nal 
plef€kt 2a F,crr..cCq pisrra tzw. litterae remissoriales deleguje 
sqd di.ecezjalny do proWlacizema spcrawy powagq apost:olskq. 
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Litterae remisscriales otrzymuj,e postulator, ktory je dOTEiCZ,a 
prez,esowi sqdu. Pytani,a dla tego SqUU przygotowuJe promo,tO:F 
generalny; dotyczq one g16wnie zarZ!ut6w, jakie siEi vvylonily 
z dotychczasowego postE:;powaJP..ilia (c. 2090). 

'Den proces apostoJski obejmuje d w i e ins tan e j e: 
w jed n y m sqdZ!ie 1lO1czy siEi sprawa 0. 0 pin :l 1 S w i Ei
t08'ci, eUdOVi! lub mEiczenstwa; w drugim 
z,as 0 c !l1. 0 it a chi c u da ,c h w szc21egolinoscn. alba 
° m Ei c z e 11 s t w i e i jego. powodach. Oba te procesy nawezy 
prowradzie oddzielni,e (c. 2087). 

NastEipnie akta w odpisie majq bye odeslane do StoEcy Apo
stoJ:skiej. Teraz rozpoczyna siEi badanie cnat luh mEiCZerLS!twa 
S:1ugi Bozego. Rozpozm.lawarnie en6t w szczeg61nosCii moze bye 
rozpo'czEite po up1:yW'te 50 Lat po Smurerci S:1ugi Btozego, dLatego 
ze bezist;l"onn\y sCj!d 0. zyiciu jego mozl!iwy jl€st dopiiero. po uply
wle dluzszego czasu. Bap1ez jedlnak ma.ze 21ezwolie, by w kr6-
tszym cza,s1e WSZCZEito ten proces. 

SprawEi 0 heroiczlliosci enot iliub 0 m~cz'e11stwie rozpatruje 
"lEi w Rzymie w t r z 'e chi n s tan c j rac h: antipraepara
toriJa, praeparatorria ret generali. Sprawa porstawiona jest 'ZJwy
czajnie w :lbrmlie diubiJum; w spraVVla,ch wyznawc6w tak ana 
cpiJe:wa: An constet de virtutibus theologalibus fide, spe, cari
tate tum in Deum, tum in proximum, necnon de cardinalibus, 
prndentia, iustitia, temperantia, fortiturune earumque adnexis 
in gradu heroico in casu et ad effectum de quo agitur? W spra
wie mEiczenniika: An constet de martyrio eiusque causa et de 
signis seu miraculis in casu et ad effedum de quo agitur? Sam 
papiez Tozstrrzyga sprawEi, lnJastEipinie skoro wypadnde pTzychyl
nie, sekretarrz KiOng!l:'egacjii spOlrzq)dza dekriet, ktorry stwi,elrdza 
he!1o[cznose cnM ,albo m~cz;enS1tW1o Slugi Brozego. Po ogloszeniu 
dekretu Sluga Hozy otrzymuje tytul: Venerabilis, tytul: ten je
,dnak nte upowaznia do oddawania mu czci publkznej (c. 2115). 

110se i jakose wYnl!aglanY'ch cud 6 w z,alezy od trego, CZY 

idzlie 0 m E2CZffilJnik ow, cz;y '0 wyz;nawcow. Do bte:a1tyfikacji wy-
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znawc6w wysta[i~czajq dwa do cz;teJ:1ech 'cndow (c. 2117). Guda 
majq bye rozpatrywane, podohnire jak i cnoty lub mEiczens!two, 
w trzech roz,n.ych KiOngregacjach: antipraeparatori!a, praepara
tor1a, generali. Po stwiiJerdzentucud6w odbyl'\Va pod prze
'\NodnJictwem papieza z:ebranie ka!rdynalow i kon;sult~rrow dla 
rozsrtrzygniEicia kwesti:i, czy w danyich okoliczm'osciach nalezy 
przystqpie do uroczystej be a t y f i k ac j i: An tuto procedi 
possit ad beatificationem Servi Dei? KwestiEi tEi sam papiez 
rozstrzyga po zasiE;gniEiciu zdania Kongregacji. N astEipnie 
w dniu .oznaczonym odbywiCl' siEi w Kosciele sw. Piotr a uroczy
ste oglosze:nie drekretu beatyfika'cyjtrllego. 

Blogoslawieni w spos6b formalny mogq bye k a non i z o
wan i, skoro zostanq stwierdzone dwa cuda, ktore mialy miej
sce po formalinej be&tyfikacji. Ul'Oiczysuosci kanonizaicyjn.e od
bywajq si~ w koscie1e sw. Piortra. W§r6d licZlnego zehrania do
stojnik6w d!uchoWinych i sV'Jii,eckkh papiezoglasza osobriseie de

kret kanonlizacyjny. 
FrocedUira beaty:Bikacyjna per viam euHus seu casus excepti 

stosuje siEi ty.1ko do tych Slug Bozych, ktorzy Sq juz w posia
da1niru kuhu i odbiierali czese w okresie miEidzy pontyfikatem 
AlekJsandra III (1159 - 1181) a kOil1JSitytucjq Urbana VIII Coe
l{~stis Jerusalem z if. 1634. PI10iOes toczy siEi w trybUil1ale' drLec€
zjaJmym ordynalriusza i w Kur'ii Tzymlskiej. PostEiPorwanie' to 
obejmuje dwa proeesy: jeden dotyczy stwierrcizenia kuLtu, dJ:1u
gi z~as opinii swi~tosd lub mEiczienstWia. Na. prosb~ postuLatOlra 
ordynariursz ma prziede wsz:ystk,im zbadac pisma Slugi Bozego 
1 przepriOiwadzic pr,o,ces 0 opinii jego 8Wd.E;tosci, 0 cnotaich 
--m~czenstwie i 0 cudach; przy,gotowawczy_ ten proces ma dae 
odpowiedz na pytanie: An in loco sit cons,bms et communis 
lama et persuasio de sancta Send Dei in terris cou'Versatione 
vel de dus martyrio et martyrii causa, necnon de miraculis ad 
eius patrotis; Ian ibidem de praiesenti vigeat ipsius 
Servi Dei cultus et quibus obsequiis Servus Dei honbretur? 
Sko,ro odpowd:edz wypradnie prozO"tywnie, .akitJa majq bye ode:s1ane 
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do Rzymu. Po odeslaniu akt do Rzymu i ieh ,otwa.rciu Kon~ 
gregacja rozpatruje spraw~ w fo['m1e takilego dubd,um: An con
firmanda sit s:ententia iudicis delegati vel an ita constet 'de casu 
excepto, ut ad ulteriora procedi possit? J,ezeli papiez zatwieu:dzi 
wyrok s~dziliego de1egowanego, tym samym jest doW'iedziony 
kult od czasow rnepamliEZtil'lych. Ttraz dopienJ ma bye WszcZEZty 
proces 0 enota.ch lub 0 m~czer'i.siw:ie w ten sposob, jak w p['O;cesie 
forma1nym. Po ogl:oszenliu dekrr'etu papieski:ego, stwieTdzajqce
go hero:kznosecnot lub m~cze:6.stwa o1'az kultu oel. czasow nile
pami~tnych, Sluga Hozy ortrzymuje tytul: blogolslawi'onego: Ser
.... ·us Dei habendus est aequipoUenter beatificatus (c. 2134). Do
kancnizacji tlc,gcslawionych w ten sposlob konieczne Sq trzy 
euda, zdzial'1h"1e po heatyfika.cji (c. 2138). 

170. POSTE;POWANIE SKROCONE 

Pon1ewaz stosowa[l1ile prz.epis6w z'e wszystlcimi fOirmalno-: 
f<ciami !Spraw~ przew:l'eka, przeto zachowanie kh we wszyst
kich vv:ypadkach mogloby sporwodowac szkod~; prawodawca 
tedy dla. takich wypadk6w, kt6re wymagajq szybkiego zala
twienia, pTzepisal prr{)cedur~ skr6oonq, elw'l1omkznq, oomJini
stracyjnq (c. 2145: summ.arie procedendum). W F,oeesie tym 
InUSZq bye zarehowa>ne istOl1:!ne ceehy post~powanlila sqdowego. 
Musi wi~'c bye z,awsze zawezwany obwinio!J1Y, by si~ magI 
bronie. Mogq bye prt:ze:sluchani dwaj lub trzej swi,adko,wlie, bqdz 

z urzEi<lu wezv.:ani, tqdz sprow,adzeni przez strony. 
W spos6b aC'ministracyjny rozpatruje Siprawy sam ordyna

riusz. Zeby jedrnak prawnie post~p.QIwal, musi prz.ybrae sobie 
egza.m.i.'1,atorow lub probosZicz6w konsultoy6w i pirzy crozstrzy
gni~ciu spcr8Jwy musi miee alba ich zgod~, 8Jlbo tylko wysluchac 
ich zdania. 

Przepis'ane w tej proeedurze upommeni,a majq bye dane 
albo. usinie wohe:c kanclerz,a lub innego urzEZdnika kurii lub 
wobec dw6eh s"wiadk6w, albo tez listownie (c. 1719, 2307). Au-
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tentycz'l1Y dokumel1Jt upomnd.enia nalezy przecho,wac waktach. 
Od'stanorwczego orzecze!J1ia dekretu przysluguje tylko jeden 
prawny srodek, tj. rekocs do Stoliey Aptostolskiej (c. 192 § 3, 
1601, 2146). 

Sposobem skl'oconym !rlJa,lezy x:ozs,urzygae sprawy, w kode
ksie wyszczeg61nio'11e, tj. gdy idzie 0 U!SUirli~cie z pa<rafili pro
bOlszcza, lub 0 jego przeniesienie, kiedy majq bye s,tosowane 
srodki k8Jrne przeoiw ko'11kubinariusZlom, albo ktedy beneficjat 
nde prz,estTzega rezydtenejlL, luib tez. jeSit niedfb:aJym w spemia
nju swokh obowiqzk6w . 

Juz sw Augustyn zWlra,ca uwagEi na to, ie nalezy odstE!.pic 
vd formoosltykii prav,'1nej, kiedy ddzie 0 uehylenie jakiegos nie
bezpieczenshva, ktor·e zagraza spoleczeiisrtwu (c. 25, D. 50). 
Graejan dorwodzi, z.e ilekroe zaehodzi kOn1ecznose, communi!' 
utilitas vel necessitas, zwierzehnik kosc:LeJny moze przel1'lOsie 
'beneficjatow z r:cn::iniEic1em rygoru formalnego (c. 34, 35, 39. 
C. VII q. 1). Sob~r trydetncki SS. XXI. c. 6 de cref. daje b~slm
porn szerokq wladz~ do wdiroze!J1,ia piQ!st~powania przeciw tym 
duszpaste,rzom, kt6ryeh dzialalnosc rue jest skuteczna dla wier
nych,chociaz zycie ieh zgodne j,est z kanonama koscieJnymL 
Stosownie do postooo'Wien trydenckkh hiskupri me tylko w dro
dze sqdowej ,ale i administmcyjnie usuwali duszpasterzy ',z zaj
n:owanej :r:oE,ady. Fius X dekretem Maximacur:a, 1910, do
kladnq przepisal fOTm~ pOiSlt~powa'11ia w sprawie usuwanJia pro
boszczow i wymienH powody, kiedy mozna jq stosowac. Posta·
nowienia tego dekretu w \',rielkiej mierZie weszly do kodeksu 
a nawet Z!ostaly rozoiqgni~te na inne wypooki. 

171. POZBAWIENIE PARAFII PROBOSZCZA 
NIEUSUWALNEGO 

Jak Sq dwie kategOirie pJ:'loboszcz6w, tj. usuwal'11i i ndeusuwal
'11i, tak i podw6jna jest pJ:'Iocedurra, gdy idzie 0 usuni~cie ich 
z zajmowMlJej posady. Od prohoszez6w Uisuwalnych, amovibi-

PrtlU'O kan. - 39 
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lcs, naleiy odroznic proboszczow amovihHes, ad nutum, jakimi 
Sq np. prohoszczowie-zalmnnicy, przy ulSuwa:niu kt6rych nie ~ma 
zadntej scisle okveslonej procedury. Nalezy tez odrozruc od pcro
cedury administracyj;nej procedur~ kaTnq, amotio poenalis, 
'0/ ktorej naJlezy z,aJchowac pr:aepisy p1'O'cesu forrna1linego. 

Proboszcz nieu'Suwalny moze bye pozbawiony parafii, gdy 
jego dzialaJlnose jest szkodliwa, a przynajmniej bezuzyteczna, 
chodaz sam jest bez winy. P r z y e z y n y, niektore upowaz
niajqce biskupa do usuni~cia proboszcza z dotychczasowej po~ 
saldy, wymienia e. 2147, § 2. Sq to: 

1. N i e u dol nos club s t ,a 1 ,a c hOT ° b a umyslowa 
lub fizyczna i tego rodzajru, ze proboszcz stale n:i'€ moz,e spel-: 
niac swych ezynrrosci w kosciele. Jako przyezyn~, wystarczajq
Cq do usuni~cia proboszcza, wymienia tenze kan{lil1 brak wi a
d 0 m 0 SIC i, n i e dol ~ s two, nieuddlnose, imperitia. 

2. N ie c h ~,~ 1 u d z i, ,chociazby meuzasadniona i niepo
wszechna, 0 Ue jest przypU!sz,czenie, ze nie ustanie w kr6tkim 
czasie i jest przeszkodq owoienej pracy proboszcza. 

3. U t rat ado b r ,e go i m ,j e n i a u ludzi zacnyeh 
i powaznych bez wzgl~u na to, ezy jest zawiniona ezy tez nie
zawiniona; rowll1iez z 1 e z y e ie k T .e w n yc h plebana, 
miieszkajqcych znim razem, moze vv:ywolac zgOTszelIlie i oburze
nie, i tym samym rzuc1c den na osob~ ,i zycie duszpasterza. 

4. Kazdy w y s t ~ P e k, chocia'zby j,eszcze niestwierdzo
l1y i t'ajny, poczytany jednak proboszcZiOwi, jesli w przyszlosci 
mozie wywolae zgort'!sze:nie wJernych. 

5. Z 1: y ,z 'a' T Z q d m a j q't k i e m iko:slci,elnym z ci~,z
lZq strahl dJa kosciola lub ala benef'icjum, chociazby prohosz.cz 
Idiuohowne ozynl11;Qisd dobne speJil1'LaiL 

SkOTO oTrlynari!U!sz przek:01:1a si~, ze zaehod:t;i jledna z przy
czyn, ma wezwac dw6ch egzaminatorow z glosem do·rad:czym 
i razem Z [limi rna wziqc pod roz:wagE; zarzuty przecl1w pro
hosz,czbw~. Gdy zostaIllie sitwdJerdzona wystarczajqca przyczyna 
dO' u\Suni~da z parafii, wowczas ma zawezwac proboszlcza pi-
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semnie lub ustnie do rezygnaeji w przeoiCJ:g.u oznaczonego czasu. 
1;V zawezwaniu do rezygnaeji ordynariusz winien wymienic po
wody, ktore go do tego sklaniajq, oraz ma podac dowody, na 
ktoTyeh opiera si~ s~o wezwanie. 

Powody do rezygnaeji moin8. wyszezeg61n:c osobno alba 
tez mozna tylko ogolnri.e zaznaezyc. Podajfljc powody do Tezy
gnaeji, nalezy zamilezec imiona oskarZycieli,swiadk6w, zwlasz
cza gclyby byl0 pmw:dopodobieil'stwo, ze mogq bye naraz€ni 
na przesladowani2 lub miee z tego porvvodu jakies pTzykrosei. 
Z tego samego wzgl~du nie mozna komwnikowae proboszczowi 
zadnych dokumentow, na kt6ryeh opiera si~oskarze[lie. 

Skoro w oznaczonym terminie pToboszez nie odprowie, 01'
dynariusz rna spmwidzric, ezy wezwank: do rezygna'cji fakty
czIllie OItrzymal i ezy rue zaszla jaka przeszkoda, dla ktorej nie 
mogl odpowiedziec. Gdy ordynariu:sz stwtierdzi, ze proboszcz 
rae mial zadnego poo.vodru do zw16ez{~l..'1ia odpoiwiedzi, wini,en za
r"az wydae dekretamocyjny (c. 2149) po vV'Y'Sluehaniu zdania 
egzaminatorow. Jez·eli zas spr,a,wdzi, ze obwmiony rue o'trzy
mal zawezwania do rezygnaeji ailbo tez z, powodu jaldejs prz.e
szkody ni,e mogi odpowiedzi,ec, np. z pawodu siab:osci, w6w
azas winien ponowic wezwani'e a:lbo przed.luzyc ezas. 

Skore proboszcz 2'!rezygnuje z parafii, ordynamusz.' oglasza, 
ze probostwo wakuje z powodu Zlrzee:ona sit;i. Zrzeczenie 
moze bye dokornan€ absolurtIllie lub waTunkowo (c. 2150, § 3). 
Proboszcz mo:lie rnp. zglosic rezygna,cjE; z zaSltrzezeniem pobie
Tania pensji Ina dozywocie (Com. Ood. 20 Mai 1923). 

Pleban, ktoTy uwaza powooy do r'ezygnacji za nieuzasad
ntone, wmruenalbo zaraz 1:1oo.eslac 01 b r 0 n~, alba prosie 
o ptrzedlmeme te:rmLruu ee1em jej p1'zygo:towarni,a. Po nadesla
niu obr'Ony oTdynari.iJUsz Z popTzednJimi egzaminato;rami rna 
wziqc jq ped rozwag~ razem z wszystkimi powodarni przeciw 
rezygna1cji ialbo jq iPrzyjqC, skow uzna za s1:uszne, a1bo odrzu
dc, jesli jest l:Ez:rcdstawna. Decyzj~ nalezy podac dOl wiado
mosci proboszeza bez wzgl~u na to, ezy j€st dIan przychylna 



612 

czy przeciwna. W ostatnim wypadku biskup nakazuje sporZfj,-' 
(I.zic dekret amocyjny. 

Przeciw dekretowii a!nocyjlThemu moze proboszcz, ktory uwa
ia si~ przezen za pokrzywdzonego, w ciqgu dziesi~ciu dni za
iozye r e k uriS do tego samego bdskupa z zqdaniem, by 

pOTIc"Ihnie zJ:adano wszystkie akta dochodzenia. Do rewizji akt 
i dekretu ordynariusz ma powolae innq komisj~, zlozonq,: 
z dw6ch proboszezow konsrultorow. KoITl!i.sja ta rna bye weZWil
na do r,ewizji pod mewaznosciq calego post~powania. W ciqgu 
dni dziesi~ciu, liczq'C l{)d dnia zalozonego rekursu, ma prohoszcz: 
przedlozye nowe dowody. KOl1lsultowwie z ordynaduszem mu
SZq dokladnie przejrzee i zhadae wszystkie akta i zalqczniki no
we i dawniejsz,e, ora'z roztrzqsnqe zarzuty przeciw proboszczo
wi, majq si~ z.astanowie, czy faktyczny powod usuni~cia istnie
je. Wynik r'ewd.zji ma bye podany do wiadom(}sci probosz,cza .. 
Prohoszcz, odsctdzony od beneficjum wyrokiem tej komisji, nie 
rroze Fowtornie zqdae rozpatrzenia akt. Wolno mu jednak 
>if dqgu dziesi~ciu dni od zawiadomi,enia 0 wydaniu dekretu 
amocyjnego cdwolae si~ do Stoliey Apost. ~c. 1601, 2146 § 1, 
250 § 2). Docz,wsu z:aJlatwa.enia rekursu ()lrdynaTius:z. nie moze 
nikomu nadae nastale tego beneficjum (S. Congo ConcH. 12 
Jan. 1924). 

C. 2154 kaze biskupof\~i obmyslee srodki na utrzymanie' 
proboszcza, ktory zrezygnowal dobrowo l1nie lub zl{)stal pozha
wiony beneficjurn. W tym celu ma zasi~gnqc zdania tych egza
minatorow lub konsultorow, ktorzy brali udzial w pmcesie 
amocyjnym. Stosownie do danych okolicznosci mozna mu np. 
nadae inne probostwo. Na wi~ksze wzgl~y zasLuguje ten pro
boSLZCZ, ktory usluchal wezwania ordJllnariusza i dobrowolnie 
zrzekl si~ parafii, aniz,eli ten, ktory zostal zmuszony do ustq-
p:ienia (c. 2154). 

Kaplan, ktory- zrezygnowal lub zostal usuni~y, wimien jak 
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najrychLej opuscie plebani~ i oddac jq swemu nast~pcy, tj. no
wemu proboszczowi lub tyrrrl:czasowemu ekonomowi majqtek 
koscielny i inwentarz wszystkich rzeczy koscielp,ych i parafial
nych. 

172. POZBA WIENIE PARAFII PROBOSZCZA 
USUWALNEGO 

Probo5m!zowie, nalezqcy do zakO'Il1U, mogq bye usuni~ci 
z par.afti kazdej chwiili (c. 454, § 5, 619). UlSuni~cie moze nastq-
pic bez z:adnych formalnolSci, nalezy tylko sprawdzic, czy 
i z jakim skutkiem pracuje taki proboszcz na parafii. Skoro 
b1Skup alto przelozony zakonny dowie sie;" ze praca jego nie 
jest o"lhocna, wtedy pierwszy alba drugi, niezaleznie i bez 
wzajemnej zgody, moze go usunqc. 

Do pozbawienia posady irunych proboszczow usruwalnych 
konieczne Sq te same powody, dla ktorych probo'Sz,cz nieusu
walny moze bye pozhaw,iony parafii. Skoro ordynariusz spraw
<izi, ze zachodzi jakas z przyczyn, ma pI'obos2:cza po ojcowsku 
naprzod upomniec, by dobrowOl1nie zrzekl si~ probo'Stwa, poda 
tez powod, dlaczego paslterz0wa(!J!ie jega jest bezowocne~ Jesli 
proboszcz W oznaczonym terminie nie da odpowiedzi a ordyna
riusz 'Sprawdzi, ze bez przeszkody mogl to uczynic, wydaje za
raz dekretamocyjny. Gdiy zas probosZlcZ zav.iadomi oirdynariu
sza, ze nte podda si~ jego zarzqdzeniom i rownoczesnie przred
kiada obron~ przeciw zarzutom, w tyro wypadku, ordyn.aT.iusz 
winien t~ obron~ rozwazyc z dwoma 'egzaminatorami. Skoro ta 
koroisja si~ przekona, ze pods>tawy obrony Sq zbyt chwiejne, 
w6wczas ordynanusz ponownie wzyw.a proboszcza, by w ozna
czonym czasie dobrowoln:Le zrezygnowal: (c. 2160). Cet1em wzmo
cnienia tego wezwania OTdynar1U1sz winden zagrozic, ze w prze
ciwnym razie zostanie whrew woliusuni~ty. Po bezsikutecznym 
uplywie naznaczonego terminu, biJskup wydaje dekret amo'
<,yjny. ' 
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173. PRZENIESIENIE PROBOSZCZA 

Chociaz proboo~cz dobrze prowadzi parafi<:z, moze jednak 
bye przeniesiony na innq, jezeli dobro parafii tego· wymaga. 

. Potrzeb~ takiej zmi~ny ordynariusz rna przedstawie probosz
c:wwi i r.adzie rou, by zgodzil si~ Il'la niq z. mdJosci Boga i dusz 
wiernych. 

Poniewaz przeniesienie na innq pa:rafiEZ jest aktem roztrop
vych rzqdow, ordynariusz tedy nie moze PostEZpow.ae z. takq 
stanowczo.sciq, jak wow.czas, kiedy idzie 0 pozbawienie parafii 
z powod'll jakiegos przest~pstwa. Przede wszystkim skrE2powa
ny jest ordynariusz co do przeniesienia proboszczow nieuS'U
wailinych, musi bowiem w tym. ,celu o1rzymae oso bne pozwole
nie od Stolky Apost. Proboszczow zas uSUJWalnych wbrew ich 
woh wtedy moze przenosic, gdy nowa parafia przeznaczona ala 
r.kh nie jest 0 wiele lichsza ·od poprzedniej (c. 2163). 

Przy przenoszeniu proboszcza na da:mq pa'rafi~ majq bye za
chowa:ne nastspujqce f 0'1' mal nos c i: Ordynariusz Wlnien 
naprz6d wplywac radq, by proboszcz dobrowolnie zgodzH si~ 

na z1Yl.ian~ probostwa. Jezeli proboszcz nie chce isc za radq, wi
nien ordynarLuszowi podac powody, dlaczego me chce cz.y tez 
nie moze go ushlchae. Ordynariusz po rozwazeniu przytoczo
ny1ch powodow, skoro utwierdzi si~ w tym. przekonaniu, ze ad 
pierwotnego zamiaru przeniesienia probosz:cza nie nalezy od
st~powac, WOW1CZas rna powolac komi!sjE; dw6ch prohoszcz6w 
konsulior6w i wysluchac kh zdania w tym wzglEidzie. Wesp61: 
z konsultorami proboszczami rna roztrzqsnqc wszystkie okoli
cznosci, w jakich znajduje siE; pa.rafia, kiorq winierr opuscic, 
jak ita, do ktoTej ma siE; udac i 0 ile jest rzeCZq konieczllq luh 
uzytecz,nq taka zmiana (c. 2165). Skoro oruynariusz po wyslu
chaniu komisji sqdzi, ze przeniesienie jest wielce pozqdane tak 
ella dobra wierny,ch, jak i proboszcza, wowczas ponownie ma 
go· sklaniae, by zaiStosowal si~ do woli swego zwierzchnika. Gdy 
proboszcz ponownego upomnienia nie u'Slucha, ordynariusz na-

615 

znacza rnu stanowczy tennin, w ciqgu ktorego rna udae si~ na 
nowq parariE;. Jes1i proboszcz w tym czasie nie spelni zyczenia 
biskupa, ienze oglasza danE!, parafi~ za wakujqcq .. Jesli prohoszcz 
zgodzi siEi na przeniesienie do innej parafii, w takim razie wol
ny jest od egzarninu,chociazby dla danej parafii byl on wyma
gany (Cong. Concil. 21 Jun. 1919 A. A. S. 11, 318). 

174. BENEFICJAT NIE PRZEBYWAJ.t\CY W SWEJ 
REZYDENCJI 

Beneficjat, ktorego posada wymaga stalej obecnosci na 
miejsau, jest obowiqzany jej przes·trzegac (c. 391, 418, 425, 465). 
By ocepic, jak dl!ugo beneficjat musi przebywac poza miejscem 
swej siedziby, by stal siEi wmnym zaniedba,nia rezydencji, na
lezy zwr6cic uwagEi na to, jakiej ohecnosci na rozmaitych sta
nowiskach zq,dajq ustawy powszechne, prawa partykulaf}:ne lub 
postanowienia fundacyjne. 

J ezeli beneficjat zaniedbuje rezydencj~, ordynariusz rna 
udzie1ic mu upornnienia, a rownoczesnie przypomniec fiU ka:

. ry, jakie prawo naklada na tyeh, ktorzy jej nie przestrzegajq 
188, 2381). Gdy tyrn beneficjatem jest prohoszcz, to nalezy 

< na jego koszt naznaczyc zas'tE;pc~, by wierni nie byJi pozbawie
ni pasterza nawet przez krotki ezas ze szkodq swej duszy. 

JezeIi miejsce pobytu nieobecnego henefkjata jest znane, 
crdynariusz posyla mu wezwanie do powrotu. W wezwaniu na
lezy sci~;re okreslic fermin, w ciqgu ktorego ma wr6cic na sw6j 
posterunek (c. 188). Gdy w oznaczonym terminie nie wr6ci ani 
tez nie usprawiedliwi srwej nieobecnosci, ordynariusz, skoro 
sprawdzi, ze bez przeszkody mogI to: uczynie, rna oglosic, ze 
dane heneficjum wakuje. 

SkOTO beneficjat na wez.wanie odnowi rezydencjE;, wtedy 
ordynariusz winien sprawdzie, z jakich powodow byl nieobecny. 
Je:§li zas benefiejat nie usprawiedliwi swej nieobecnasci, ordy
riariusz pozbawia go cZE2sci dochod6w, stosownie do dlugosoi 
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czasu, nadto moze nan nal:ozyc innf], jeszcze dowolnf], kar~ 
(c. 2381). Jesli beneficjat nie wroci, lecz nadesle uiSprawiedJi
wienie, wowczas ordynariUsz Z dwoma ,egzaminatorami rna zba
dac, czy podane po.wody sf], uzasadruone. Gdy sii~ przekona, ze 
Sq: bezpodstawne, wini,en naZlllaczyc ponownie termin .do po
wrotu, procz tego pozbawic cz~sci dochodow. J esli mimo po
nownego wezwania beneficjat rue wroci, to w tym wypadku, co 
!Si~ tyczy nast~pnego post~powania, nalezy wziqc pod rozwag~. 
czy to jest proboszcz usuwa1ny, czy inny beneficjat nieusuwal
ny. Gdy proboiszCZ usuwalny roe wroci w przepisanym czasie, 
ordynar1usz rna go pozbawic parafii, kiedy zas wroci, winien 
mu nakazac, by ni,e opu:szczal posteTUnku bez pozwoJenia pi
st>mnego z tq grozbf]" ze w przeciwny;m razie tym samym utraci 
parafi~. Jezeli beneficjat Ill'ieusuwa'lny nie speini nakazu ordy
nariusza, wzywajq:cego go do pOW<l'otu, lecz przedlozy nowe po
wody swej nieobecnosci, ordynariusz z dwoma egzaminatorami, 
kt6rzy poprzednio objawili 'Swe. zdani,e, rna zbadac prawnq ich 
:r-odstaw~. Skoro pOlwody te Sq zbyt blahe, naznacza, czas do o:d
l,:owienia Tezydencji pod grozq pozbawienia benefi1cjum ipso 
facto. Gdy naznaczony tel1min uplyni,e, ordynariusz wydaje de
kret, ze dane beneficjum wakuje. 

175. PROBOSZCZ ZANIEDBUJi\CY OBOWli\ZKI 

Jezeli proboszcz nie spelnia swych obowiqzkow, biskup ma 
muprzypomniec, ze to niedba,lstwo nie tylko obciqza jego su
mienie wobec Boga, lecz .. sciq:ga nai siebie kary koscielne. Gdy si~ 

poprawi, udziela mu biskup nagany ,i naklada jakqs kar~, 
odpowiadajqcq wielkosci przewinienia. Przed zastosowaniem 
srodk6w karny,ch, ol~dynar:Lusz winien zapytac 0 zdanie dwoch 
egzaminatorow. Podniesione zarzuty nalezy dac do \viadomosd 
proboszcza, by mial sposobnosc do obrony (c. 2183). 

Post~powanie maze wsz<cz~te, gdy proboszcz nie odpra-
wia nabozenstw, nie udzi,ela sakramentow, nie o:dbywa kate-
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chizacji, opuszcza kazama, nie odwiedza chorych i ich nie zao
patrywuje, nieutrzyIDuje kosoiola wczy:stosd, alba pozwaJIa, 
bv w kosciele odbywaiy si~ czynnosci nieodpowiadajqce jEgO 
:s~'i~tosci (c. 467, 468, 1178, 1330, 1344, 1265, 1275, Zawi
nione niedbaistwo jest takZe wyst~pkiem (;C. 2382). JeSJi pro
bosz.cz mimo 'I1pomnienia nadal jest niedbaly, biskup ma go 
usunqc z parafii po wys1:uchaniu zdania dwoch egzaminatorow· 

176. SUSPENSA NA MOCY WEWNETRZNEGO 
PRZEKONANIA. . 

Suspensa na mocy \VIewn~iirznego przekonania jest to 
S rod e k n adz w yc z a j n y, kt6ry ordynariusz moze sto
sowac z pomi'l1!i~ciem wszelkich formalnosci procesowych, jesli 
v/ sumieniu jest przekonany 0 winie duchownego, suspensio ex 
informata conscientia 2186 § 1). P r z e k 0 nan i e to musi 
bye pew n e i opacte nap raw nyc h pod s t a
wac h, a takZe na istniej ::j:cYlch w a Z nyc h pow 0 d a c h 

2190). Suspensa ta move byc calkowita lru.b cZq",tkowa, moze 
cbjqc wszystkiie ,czynnosd duchowne albo tY'lko niekJtore 
(c. 2279). Suspensa ta jest nadzwyczajnym srodkiem, ktorym 
111e wolno sit:z poslugiwac, ki·edy bez trudnosci mogq bye za
stosowane inne srodki procesowe. 

Wedle prawa dekreta16w biskup mogi radzic, a nie nakazy
wae duchownym zaprzestania sprawowa'l1:ia czynnosci zwiqza
nych z i-ch swi~cenieffi, byl tajny 4, 17. De 
temp. I 11). Z tego powodu nie magI rowniez zabronic wst~pu 
do swi~cen. N atomiast prz~lozeni zakonni mogli nie dopuscic 
swoich podwladnych do Swi~oen nawet z powod6w sohie tylko 

:znanych- 5. h. t. Lucjusz III, 1181 - 1185). Sobol' trydencki 
(8S. XIV c. 1 de ref.) rozciqgnql ostatnie postanowienie do kle
IU swieckiego i rozszerzyl je w tern sposob, ze biiSkup mogi za
bI'onic wst~pu do swi~cen z p.owodu tajnego prz€st~pstwc:-) oral!: 
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magi duchownych zawiesie w czynnosciach zwiqzanych z ich 
SwiQceniami lub·z jakims stopniem wiadzY. 

Suspensy tej nrie poprzedza formalna skarga ani przeprowa
dzenie dowodow, nie ma miej'sca upomnienie ani obrona, lecz 
wystarczy, gdy ordynariusz oglosi, ze jq .naklada (c. 2187). De
het suspensyjny ma bye wydany pis e m n i e, z dokladnYl'Il 
zaznaczeniem dnia, miesiqca i roku. N alezy tez zaznaczye, ze 
biskup wydaje ten dekret na mocy wewnEZtrznego przekonania 
i ze opiera siQ na dowodach tylko jemu znanych. Musi bye wy
mieniony czas trwania, bo nie wolno nakladac tej suspensy ria 
czas nieograniczony. Jesli suspensa jest cZQsciowa, mUSZq bye 
wyraznie wymienione czynnosci, kt6re Sq zabronione. Moze ona 
bye nalozona nawet jako cenzura, a wtedy nalezy podac obwi
nionemu powody, dla kt6rych siEZ jq stosuje (c. 2189). 

Przed nalozeniem tej suspensy ordynariusz winien w s u
m i en i u bye p r z e k 0 nan y 0 przestQPstwie posqdzo
nego i 0 potrzebie takiej kary. To prz1ekonanie 0 winie nie moze 
bye tylko osobistym przeswiadczeniem, lecz przedmiotowo ma 
bye takie, by i innych ludzi roztropnych moglo zniewolic do 
tego samego zdania. Biskup moze powolae tylko jednego lub 
kilku powaznych i roztropnych kaplan6w, by sluzyH mu pomo~ 
C;-i W rozpoznawaniu prawdziwosci zarzut6w, podniesionych 
przeciw orskarzonemru (c. 2190). 

SuspensEZ ex informata conscientia mozna nalozyc z w a z
nej przyczyny wtedy, kiedy wystEZpek jest tajny. 
JezeIi ktos popelnH wiele wystQpk6w, mozna jq zastosowae, gdy 
p.rzynajrrniej jeden z nich jest tajny (c. 2192). Nie nalezy je
anak rozumiee tej tajnosci w znaczeniu absolutnym, gdyz or'"" 
dynariusz nie m6g1by siQ 0 nim dowiedziec. JezeIi wys.t~pek 20-

stanie wl1'iesiony do sqdu, przestaje bye tajny. Nigdy nie mozna 
stosowae tej suspensy, gdy wystE;pek jest notoryczny, wtedy 
bowiem ttzeba siEZ udac na drogE; sqdowq. 

Za w y s t EZ P e k p ub 1 & c z n y moze bye nalozona ta 
sus pe1}s a , konieczl1q jednak jest rzeCZq, by zaszedl kt6rys z na--
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stQPujqcych warunk6w: L Wyst~ek ten mUSZq wyjawie sw-iad
kowie powazni i wiarogodni, ktorych atoli zadnq miarq nie mQ
ina sklonic do tego, by w sqctzie zeznaJi, a nie ma ~nnych srod
k6w dowodowych. do stwierdzen,ia wystQpku w procesie fo1'
malnym. 2 . .rezeli sam obwiniony przeszkadza, lub grozbami 
albo w limy gwaltowny spos6b wplywa na to, by proces sl:j,do
wy nie odbyl siEZ, al10 by rozpocz~ty nie przyszedl do skutku. 
3. Jezeli wladza cywilna nie dopuszcza do sprowadzenia spra
wy na drogQ sqdowq, albo by wydany wyrok zastal wykonany 

(c. 2191). 
Stosownie do swego roztropnego przeswiadczenia maze or-

clynarirusz zataic powoo suspensy lun ~ez go wyjawie. W ostat
nim wypadku nalezy bacznq uwag~ zwr6cic na to, by upom
nienia i kary byly nie tyJko odwetem za przestQPstwo, lecz tak
ze srodkiem poprawy eLla winowajcyi bodzcem do u:suni~cia 
okazji do grzechu (c. 2193). 

Od dekretu nakladajq'cego suspens~ przysluguje tylko r e
k u r s do Stolicy Apost. Po wniesieniu tego rekursu oa:xlyna
riusz winien przedlozye Sto'lky Apost. wszystkie powody, ce-
1em stwierdzenia, ze winowajca jest faktycznie sprawcq da
nych wyst~pk6w i ze nalezalo chwycie tego nadzwyczajne-

go srodka suspensy. 



VI. PRAWO KARNE 

177. PO.JECIE I PODZIAL WYSTEPKU 

., W. Y ~ t ~ P ~ k j est t 0 c z y n z e w n ~ t r z ny, 
z aWl n.l 0 n y 1 S P r z e ,c ri w i a j q C Y s i ~ P raw u, 
nakladagcemu kar~, przynajmniej rueokreslonq. 

Wyst~pek narusza prawo. Prawo to moze bye boze, natu
ralne lu~ pozytywne: koscielne albo cywilne. Wystf:~pek moze 
naruszyc prawa osoby f,izycznej lub mo.ralnej, moze narazie 
t~ samym na szkod~ osob~ prywatnq (damnum immediatum 
prIvatum) albo tez moze wywolac szkodA publiczn,:, (.:1____ • 'em t· . '" ~ w:u:nnum 
:m a um, soclale). Wyst(2pek moze tez spowodowae ruine du-
chowq, w po,rzqdku nadprzyrodzonym (damnum anima:mm 
sc~~dalum); c. 307, 595, 1258, 1623, 1951. Wyst~pek tedv mus{ 
mlec nast~pujqce znamiona: L Musi,to bye czyn z e w n"e t r z
n y. Przest~ps<two wywoluje niepozq,danq, zmian~ w stosu~ach 
spolecznych i sprowadza takie skutki, kt6re nie Sq zwiq,zane 
z aktem wewn~trznym, mysE i wyobrazen' mys'll" . 1 . , . 1 zamIarv 
~z o;~leka nie uja~"Iliajq ~i~ w swiede zewn~trznym, nie pod-
pia~Jq pir:Z!eto pod satnklClJ~ 'karnq, cogitationis poen;am Demo 
patit~re (ic. 4 D. L. de QOll1secr.). TYim roz!l1i SI:!E; wyst~pek od grze
ehu, ze grzech moze bye dokonany nawet myslq, narusza 8to
sun~k czlowieka do Boga i zawsze obraza on spole'
czenstwo. , WystE;pek narusza glownie porzqdek spoleczny, 
g;rzech. zas P?Tzqdek ~oralny. KaZdy wystE;pek jest grzechem, 
I',e kazdy zas grzech Jest wyst~pkiem. Kosci61 sqdzi i karze in 
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foro interno grzechy tych, ktorzy poddajq, si~ temu dobrowol
nie, podczas gdy wysrt~i€'k moiZte nalW,et olP!OTnYfCh zm:usi.c <b 
poddania s~ karz,e 1). 2. Czyn musi bye z a> win ion y 
i w z 1 y m z ami a r z e dokonany, by sprawca magI 
uchodzie nie tylko za fizycznq lecz takZe za m 0 r a 1 n q jego 
p r z y c z y n~, Poniewaz czlo"INiek przez rozrum i wol~. jest 
panem swych czynOiw, wtedyprzeto jest spraweq wyst~plru, 
gdy d:ziala swiadomie i dobrowolnie. (c. 2202, 2242, 2276). 
0. Czyn musi bye k a r q zag r 0 Z 0 n y (c. 2209 § 7). Za
grozone karq prawo maze bye nakazujq,ce arlbo zakazrujqce, wy
st~pkiem przeto jest nie tylko zlosliwe dziialarue ale i zawi
pJone 0puszlczenie (c. 2368 § 2). Grozba moze naznaczyc kar~ 
szczeg61owo albo og6lnie (c. 2217). Z reguly nie mozna nikogo 
karae, jeSli prawo popa:-zednio nie zagrozilo karE! za przest~p
stwo, a przynajmniej jesli nie poprzedzHo go kanoniczne 
upolIDIlienie. Obowiqzuje przeto zasada nullum crimen sine le
ge. Na tej podstawie pewne czyny mogq miec charakter grze
chu na>wet ci~zkiego, nle Sq one jednak wyst~pkiem. Czyn, 
podlegajq'cy karze, winien bye z reguly dokonany, jesE prawo
dawca wyraznie nle naklada kary juZ za sarno usilowanie 
(c. 2228). 

Przekroczenie rozkazu v.rtedy ma charakter wyst~pku, kie
jest on zaopatrzony sankcjq karnq (c. 24, 2176, 2310, 2359). 
J akolsc, qualitasr, przest~lsltwa naJ1ezy ocerric z pir'ziedirniotru 

:prawa; wi elk 0 S e, quamti:tla!s, tZars j1egD z,a:lezy od wlaZnoscl 

l)SW. .A u gus t y .n, Tra·ct. jln Joan. 41. c. 10, odr6znia 
grzech od wystEl'pku: Apostolus Paulus, quando elegit ordinandos 
vel presbyteros vel diaconos, et quicumque ardinandus est ad 
praeposituram ecclesiae, non ait: Si €luis sine peccato est, hoc enim 
si dicere! omnis homo reprobaretur, et nunns ordinaretur, sed aU: 
si quis sine crimine est, sicut est homicidium, adulterium furtum, 
fraus, sacrilegium... Crimen autem est grave paccatum, accusa
Hone et damnatione dignissimum. C. 14, D. I. de poenit.: c. 33. De. 
simon. V 3. 
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obraZonego prawa, a tak.i:e i od stopnia poczyialnosci jego 
sprawcy, albo tez od wyrzqrlzonej szkody zwlaszcza d1a spo~ 

ieczenstwa. Aby ocenic wiel!kosc przesrt~pstwa na[ezy roz
waiZyc WSzYSitk'iie oikolicznosci jpndmtoitowe i przedmioltowe, 
OYez rnastf.2pstwa, jaki'e zen wynikoly. Brzedmiotowoi ten wy~ 
st~pek jest w~~kszy, na kwry pra'wJodawca nalozyl ci.~zSZ& 
kar~. 

Ze wzgl~du na rozglbs wyst~pki dlzirelq s~ na: pub 1 i
f: Z n e, not 0 rye z n e ita j n e. Wyst~pek jest p u
b 1 i c z ny, jezeh 0 nim powszechnie wiadomo, albo zdarzyl 
si~ w takieh okohcznoSciach, na ktoryc:h poclJstawie mozna p:rzy
puszczac, ze siEi nie ukoryje. nu ludzi ma wiedziec 0 jakims czy
me, zeby go mozna nazwac publicznym, to og61nq normq n~e 
da s~~ okreslic. W tym blOwiem wZgil~dzie jedyniie s~dzia na 
podstawie swego rozh'opnego p[!z,eswiadczenia mo·ze o['zec, czy 
w danej miejscowosci mo:zna uwazae pewien czyn za pubiLi
ezny. Po.clJstawq. do orzeczenia dla S~dZii.egO moze bye raczej mo
ra}na wartose tych os6b, do kW['Ych wiadomosci dosz10 diane 
przest~pstwo . 

Wyst~pek jest not 0 rye z n y, notorietate iuris, kiedy 
(J rim zapadl: wymk Sqoowy, kt6ry stal si~ prawomoicny, alba 
sam s:prawca W s'tdzie do wystEipku SI:~ przyznal (c. 1750, 1902, 
1904). Zeznanie to ma bye doko!l:iane w sqcizie ustnie, alba pi
semnie na swq. nieko['zysc. R6wniez oor1xn'ycznym faktyczn;ie, 
notol"ietate facti, jest taki wyiSt~pek, kt6ry w rzeczywistosci 
jest juz powszechruie many i zdarzyfr: si~ w takkh okolkzno
sciach, ze zadnq, miarq. nie moze s~~ ukrye, ani tez prawnie me 
da si~ usprawiedliwic, to jest, gdy wyst€:ipek moze bye 000-
\vodniony przez swiadkow lub na pocistawi1e dokumentow. Ma 
on bye jawny nie tylkoo jako fakt, lecrz takZe jako wysrt~pek. 

Uozyll1kami t a j n y m i nazywamy te, ktore nie Sq mane 
publiicznde i co. do ktorych rue rna nadziei, by wiadomooe 0 nich 
-si~ ,rozeszd:a. Tajnose ta moze bye materialna, albo formarln~, 
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stosownie do rego, cczy sarno przest~stwo jest tajne, czy tez 
pc(;zytalnose jego sprawcy (c. 2197). 

Wyst~pek nalogowy (delictum habituale) jest to powtarza
nie tego samego czynu przeciw temu samemu prawu na po·d
stawie oiClnowiolThej intencji pope:tnienia danego przest~pstwa. 
Kcl'ziCly przeto czyn j'est wywol'any osobnym aktem Jego spraw
cy. S~dzia okresla He czynDwpotrzeba do zaciqgni~cia na1ogu. 
Wyst~pek mnozy si~, jesli sprawoa juz si~ poprawH a po tym 
ZllOWU popelnia te same czyny. 

Wyst~pek trwaiy (delictum permanen:s) jest to stan prze

ciwny prawu, wywo~any p;r:zez jeooq. C~Il1nOSC przest~'czq, k;t6-
rej sprawca nie priZerywa ani jej nie zaniechail: np. kto prze
chowuje ksiq.zki zakazane c. 2318, kto zyje w konkuba.nacie 
<~. 2357; poniewaz sprnawca tego wyst~pku trwa w zled woh, 
pI zeto wyst~pek taRi zowie sri~ takze delictum cum tractu 
successivo c. 657, 1705. 

Wyst~pek ciq,gly (continuatum) wterdy ma miejsce, gdy ktoo 
juz z gory postanawia popelnic S'z'ereg wyst~pkow, ohejmuje 
jednymaktem woE i w t'crn spos6b lqczy je W jeden wyst~
pek. Nasrt~p[1e bowiem przest~ps1wa pOlpeklia bez odnawilania 
intelliCji, np. ktos postanowH bronie herezji i na podstaw1e tego 
jednoxazowego posta[1owienia broni bl~ow here1ycki'cih w roz
m&jtych okolicznosciach. 

Co do k <0 m pet e n c j i wysrt~pki dzielq si~ na czysto 
k.o sci e 1 n e, czysto c y w dIne i m i e s zane. .Wy
stGpek, kt6ry wylqcznie narUSiza prrawo Kosdola, pordlega pra
wu karnemu koscielnemu; kiedy ZWTialca si~ przeciw prawu 
5wleckiemu, rna bye karany przez wladz~ swieckq; skoro zas 
g.vaki prawo jednej i dru:giej wladzy, obie majq. go slC'igac. 
Do takich wystE2pik6w nalezy np. zab6jsrtwo, krzywoprzysi~

stwo, cudzoil6s'two. Je:z.eli p['zest~pca jest laikiem a wladca 
s-mecki jui goukaral, zwieit'zchnik koscielny winien si~ wstrzy
mae ad stosowania sankcyj karnych (c. 1933, 2223 ~ 3). Do sci-
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gania wys~pkow maze KOiSciol odwo:l:ae si~ 0 pomoc do wla
dzy swileckiej (c. 2198). 

ROZTozniamy tez wystEzpki, za ktore k a r a jest juz 
w p raw ti e n a z n a: c Z 0 n a i inne, na ktoye dopiero 
s ~ d z i a kar~ n a k 1 a d a (c. 2217). J edIne wyst~pki zostaly 
jUL d 0 k 0 nan e, consumata, iune 59: z ami 'e r Z 0 n e, 
attentata, frnstrata, gdy Sq przygotowane, lecz jeszcze nie wy
konane (c:. 2212 § 2, 4). 

178. POCZYTALN08C WYSTEPKOW 

Pod m i 0 t e m w y s t ~ P k u, auctor, factor delicti, 
moze bye c z low i e k p 00 jed y n .c z y i 0 sob a m 0-

r a 1 n a (c. 2274, 2285, 2291, 2255 § 2, 2332, 2391, 2394). PoO.n:'e
waz osoba moralna moze bye podmiotem praw i ohowiqzkow.1 
moze tedy przedw prawom wykiroczyc i spowodowae szkod~ 
tak dla dobra spoJ.e:cznego jak i dla os6b fiJzycZlnyeh i mmal
~lY'ch. 

Osoba wtedy jest winna py,zeSlt~pstwa, gdy dziala p r z e
ciw prawu swiadomie i dobrowolnie 
w z 1 y m z ami a r z e, dolo malo. A wi~c tylko, ten czlo
wiek moze bye przes't'EJPCq, ktory dosz,edJ: do uzywand.a TiOzumU 
i sWoObodinie moze dz:i;alac. Zly zamiar jest to ch~c i rozwazone 
pC'stamJwi,enie przekroczenia prawa (c. 2220). WY'sot~.pek jest 
.p 0 C z Y tal n y, czyli nalezy przypisae go sprawcy, gdy jest 
nast~pstwem jego z,iej woli i rozwagi, albo pochoda;,i z z,awinio
nej niewiadomosci prawa pogwalconego ex culpa, lub z pOowodu 
n,ezachowania koni,ecznej ostrozno'scL Zly zamiar jest tak isrt:ot
nym pierwiastldem pOlCzytalnD'sci, ze brak jego splrawia, ze 
dany cZ,yn nie ma charakteru wyst~pku (c. 2369, 2372). 1m ja
sniejsze jest pm:nanie prawa i jego wymogow, im woJa jes't 
swobodniejsza VI dzialaniu, tym wyst~pek podmiotowo jest w:~
kszy. Te wszystkie wi~,c powody, k:tore zwi~kszajq, zmniejsza
jq, lub usuwajq poznanie albo swobod~ decy:zji lub win~, r6w-
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noczesrue wpiywajq w tym samym stlOpniu na zmian~ poezy
talnos0: u jego sprawcy. Wina (culpa) rozni si~ od zlego zamia
ru (dolus), ze SpI awea czynu w pierwszym wypadku nie chee 
z1ego skutku, chodaz go przewiduje, a}bo wiruen przewidziec, 
w dlrugim z:aS vvypadku spTawca chce z1ego skutku. Oko~ilC!Zno
~Cj, ktore wywoluj q takq zmian~, nazywaj q si~ p r z e s z k 0-

dam i p 0 c z Y tal nos c L ROlZmarite olwlicznosci wp]:y
wujq niekiedy na zmian~ poczytalTIlo,siCi i to w ten spos6b, ze 
aJbo jq zwi~ksza.jq, causae aggravantes (c. 2206, 2207), alba 
zmniejszarjq, causae ex{usantes, (c. 2201, 2204), alba zupel:.nie 

pozbawiajq causae iustificantes, (c. 2205). 
N i e z dol n y m d 0 popem:enia p r z est ~ pst w a 

jest ten, ·Mo w chwili spelnienia da'l1lego aktu jes1t pOiZbawZiJny 

uzyw,ania rczumu. Kto stale ni·e mra uiywania rozumu, 0 tym 
nalezy przypuszlczac, ze w niewiadomOisci dzial:al w chwili spel

nj,ania jakiej karygodnej czynnosci, chociaZiby faktycznie swia

dom byl tego, co czyni, w tym bowiem wypadku musi bye 

stwierdzone, ze w owej chwili odlzyslkal uzywanie rozumu, 

w prz·eciwnym razie spI'awca nie podlega prawu karnemu. 
Ciemnota umyslowa zmniej!SIZ.a poczy1lalnosc. Spowodow1ae jq 
moze wadliwe wycho'Wanie przl€z wpojenie fa:J::szywych' za:slad 
w umysl sprawcy, kt6ry nie potrafi cdroznie dobra od zla. 

W':'ek rclodociany dla braku rozeznania tym wi~cej zmnri.ej
s,za cdr-owiedzialnose, im hardziej zbJiza siE) do dziednstwa 
(c. 2204). 

Na poczytalnosc w wielk:ej m~erze wplywa opilstwo. Moze 
bye Olno umyslne, ,albo mimowGolne, nalogowe lub pI'zypadkowe. 
Przest~stwo, dokonane w s tan i e p i jan y m, dobro
wolnie wywolanym, uchodzi za poczytalne. Poniewaz opilstwo 
tamuje swobod~ mysE, przeto zmntejsza odpowiedzialnos'e za 
przest~pstwa dokonane po pijanemu, natorniast n:e zmniejsza 
jej wtedy, gely ktos upija si~ w· tym celu, aby wysit~pek po
pelnie. Co do skutk6w zrownane Sq z pijanstwem takie czyn-

I' •• wo kan - 40 
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no.sci, kt6re ujemnie wplywajq na rozum i wolE;, np. hipnoza 
(c. 2201 § 3, 2229 § 3). 

NiewiadDffiDsc i blqd majq wielkie Zlna;czenie przy ocenia
niu pGczytalnGsci i przestE;pstwa. N i e w i ado. m 0. S c jest 
p(jdw6jna: z a win i ,0 n a i n i e z a win i 0. n a. Zawi
niGna jest wtedy, gdy ktos z niedbalstwa nie s\tara si~ 0 po.
;manie prawa, a niezawiniDna, gdy ana nie zalezy Go. wDh CZ~D
\vieka. NiewiadomO'sci prawa ani tez bl~du nie nalezy przy
Duszlczac, lecz w kazdym wypadku nalezy jq UdGWDd:nic (c. 16 
§ 2). OkDlicz:nosci te mDgq spraw1c, ze kDmus nie przypisruje 
si~ wyst~pku, bo ktD dziala w niewiadiomosci, nie ma poj~cia 
0. warrtosci mDmlnej prz.edsi~wzi~tego czy:nu; kto w bl~cie 0.0.
konuje czynu zlego, ale wedlug swego przekDnania zgodnego. 
z prawem, ten nie ma zamiaru przeciw prawu wykroczyc. Ni0 
przypisuje 's~~ pogwalcenia prawa tylko witedy, gdy niewiado
mosc jest niezawiniDna, blqQ:zqcy bDwi,em dzial.a· w tym prze
konalniu, ze czynnose jego jest prawna; zresztq poczytalnDS'c 
WZl'asta lub :zmniejsza si~ w stosunku prostym do. winy n~e
dbalstwa w nabywaillu po'h'zebnych wiadomosci (IC. 2202). Sko
ro nalst qpilo , naTus:zenie prawa, przypusz'cza si~ in fDrD externo. 
zaws'ze z·ly zamiar i wiadomosc, dDp6k!i sprawca nie,Dbali tegD 

Pl'zypuszczenia ,czyli dorp6ki :nie udowDdni, ze mimo innych po
zorow dzialal w dobrej wier~e. Ni€i2:a:ul1jomDse kary nie zn'OS'l 
po'Ozytah1DSci, lecz nieco zmniejsz!a (c. 2202). 

Naruszenie prawa przez zan i e c han i e pDtrzebnych 
srodk6w 0 s t r 0. .z nos c i wlplywa nra poczytalnose wyiS't.~p!ku 
stDIsownie do. danych okolicznDsd, Ictare s~dzlia ma ocem.e. Nie 
ty 1ko bDwiem zamiar ale i n i e u wag a mDze byc po
wodem szkody dla spolecz.enstwa (c. 1269 § 4). Gely sprawca 
przewiduje zle :nast~pstwa ISwej nieuwagi, a mimo t'O nie za
niecha sweg() wbw.c:zas taka Dpiesz.alosc moze 
miee charakter zlego zamiaru. Nieprzewidziany wypadek aLbo 
nawet przewidziany, kt6remu jednak nie mozna zapDhiec usu..;. 
wa poczytalnDsc. Jesli atDli ktos dokDnuje jakiejs c'zynno.sd 
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IdedDzwolonej albo dDzwDIDnej, lelcz W ml-eJscu zabroniDnym 
\vowczas jest ocipo.wiedzialny za wszystkie' nast~p&twa, nawet 
nieprzewidziane. 

P r z e.m 0 c czyli gwa1't, pDd1'OdzqJca z przyczyny -zewn~irz
nej, kt6r,a zupe£me odbiera sWDhod~ dzialania, srprawia, ze czyn 
przestaje bye wyst~pkiem. Dzialanie pod ,przymusem wtedy ma 
miejsce, gdy kbs zmuszDny jest do pr:zekroczenia prawa, by 
uniknqc zla, ktore mu grDiZi. Usuwa tez znamiona wyst~pku 
dzialanie WYWD;J:.ane b () j a Z n i q, nawet wzgl~ie ci~zkq, 
k 0. ni € c z n 0 IS C i q, P r z e wid y wan i e m jakiejls 
w takich wypadkach \S z k'O d y, gdy idzie {) prZlekrDczenie 
prawa kDscielnegD, prawD bDwiem ludzkie nie ObDwiqzuje pDd 

groZq ci~zkiej szkody hqdz Dsobistej, hfl,ldi tez dla innyeh Ds60. 
,Tezeli czyny Sq zle ze :swej natury, skmo pDdkDpUjq podstawy 
wlary, narUlS'Zajq pDw.ag~ K'o.sciDia, skierDwane Sq na zgub~ 
dusz, wp1ywajq;ca na nie hojazii. nie zl1!osi poczytalnosci, lecz 
tylko ji1l zmnieJsza (c. 889, 2205, 2369). 

U 'c z u cia i wszelkie w z r u IS zen i a u m y s 1 u, 
np. gniew, raclose, smutek, wywierajq w;p it Y W na jako.sc 
uczynk6w. Uczuda Ii wzruszenia, powsitajfl,lce mimD wDh czlo
w;eka, albo. wywolane przez ni:ego. same,gD, przies'zka<c'lzajq 
W 1'ozwadze i sil~ wolialbo pot~gujq,albo os~a'biajq. Uczu
cie dobrowolna.e i rDzmyslnie wywolane zwi~ksz.a 'POlczytal
nose, zmniedsza natomiasrj; DdpDwi·edzia!lnose, jesli mimD waH 
pawsitanie. Jesli jest tak. gwaltDwne, ze L'JUfpelnie oplanDwuje ·1'0-
7um i wo,l~, w6wczas usuwa zupclnie swiadomosc czynu. W mia
TIt;: wzrostu uczucia wo!l.a 19nie do. prz,edmiotu (c. 2206), gniew 
np. tak mDze Dw:tadnqc czlowieka, z.e ten dz;iail:a jakDby byl PD
zbawiDny zmys16w. Ira est brevis fumX'. 

Okblicznosciq obciqzajqcq wyS't~pek jest go. d nos e j1ego 
s p raw c y i godnosc osO'by obrazO'nea, np. czy sprawca jest 
osobq swieck~ czy duchDVvLlq i jakie zajmuje stanowisko W hie
ral'Clhii. Przy nahladan:u kar nalezy zwracae uwag~ na te oko
licznosci (c. 2323, 2336, 2343, 2341, 2350, 2360). Wplywajq na. 
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jakose wyst~pkurozne panadto okoli:oznosci np. miejsca, czy 
<:lokonano go. publicznie czy tajnie, czy byl polq;czony z zanie~ 
(~haniem ohowiqzk6w, czy spowodowal zgorszenie lub jakq,S> 
~zkodEi· 

OkoE·cznoscifj, obciqiajqcfj, jest n a w rot nos e. Kto po-
. nownie popelnia taki sam wystEipek i w takich samych okolicz
nosciach, za ktory juz poprzedmio by~ uka·r,any, nazywa s:~ na
wrotnym, l'ecidivus. Wi~cej takze jest winny, kto wielokrotn:e· 
dopuscil si~ wyst~pk6w, bo okazuj e swe zle usposohienie we
'1. .. ·[l~trzne i daJe znak lekcewazenia przepis6w koscielnych. (c. 
1665 § 2, 1311, 2408, 2234, 2340). 

Nie ma charakteru wyst~pkuuczYlIlek dokonany d 1 a 
vv las n e j 0. b ron y z zachowan:,em srodk6w ostrozno.sci, 
cho.ciazby napastnik poniosl szkad~ (c. 2205). Obrona ta mo
ze bye zwrocona tylko przeciw niebezpieczeustwu grozfj,cemu 
w danej chwHi, vim v~ reppeUere licet, i moze bye stosowana 
o ile tego wymoga obecny atak napastnika. Dlatego nLe moze 
bye stm"Qwana, gdy idzie a obron~ czci i dabrego imienia, kt6re 
kios juz zniesiawH.· 

179. UDZIAL' W PRZEST~PSTWIE 

CZ1:awiek maze bye przyczynfj, przest~pstwa w ten sposob,. 
ze albo sam j e s p e 1: n i a, alba w s p 6 I d zi a I a 
w ~ego wykanan:u. W pierwszyrrt wypadku sam podmiot jest 
sprawcfj, wySlt~pku, w drugim ma w nim udzial, concursus. Ma
:&cy wsp61udzial w czynie maze dzialac jaka w s p 6 1 s p r a w
e a, jaka pod z e ga c z lub jako p 0 mac n i k, kta...; 
rego wplyw do wywolania czyunosci przeS't~pnej jest konieczny 
lub dowolny, dodatni lu'b ujernny. 00. tego, w jakiej mie
rze ws:p61dziJala w czynach wystE;pnych innych os6b, zalezy jego 
~dpowiedzialnose i ewentualna kara. 

S p T .a w C q wysrt~pku jest ten, kto ma zamiar przest~p
:l1ego dzialania i spelnia je 0 wlasnych sHach umyslowych i fi-
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zycznych. Kto na pooetawi-e poprzedniej umowy fizycvni,e po
maga do popelnierua przest~pstwa jest jego wsp6JJsprawcq g16w
nyu:n (con currens principalis). Kto ubaczme wplyw,a na doko
name wyst~pku ten jest wsp6fsprawcq uba'Gznym (concurens 
accesorius). P r z y w s p 6 1 dz i a 1 ani u zachodzie mu
Sl r,6wnocz'esnie f i z Y c z ned z i a 1 ani e przest~pne 

i .s w i ado m ,0 S C w s pol nos a i bez wzgl~du na to, 
czy pora'Zumierue nastq;pilo przypadkiem, czy' poprzedzila je 
zmowa. Wszyscy wspo:tsprawcy Sq rowno karygodni, chyba ze 
jakies akolkznosd czyj8,!s win~ powi~ks'Z.ajq lub 'Zmniejszajq" 
TIp. ktos wsp6J:rlziala zmuszony grozbq, (c. 2211). 

GibOwny sprawca wyst~pku i wszyscy, kt6rzy wplyn~li na 
]ego pawstanie Eq, rawnomiernie odpowiedzialni, jesli bez ich 
'WspOidz':lalania wyst~pek nie bylby dokonany (concursus nece
sarius). Wspalsprawq wY'srt~pku jest kazdy czlowiek, ktory 
fprzyczynia sd.~ do jego po;wstall1ia, tak ZW;aJl1j: concurrentes, acce
sorii, oonrei, c()operatores. 

Niektare prz,est~pstwa Sq tego rodzaju, ze do ich dokonania 
koniec2lne jest wspalne dzialani'e kilku jednostek; m no g 0 s e 
() s 6 b, W'spohie dzialajqcych, jest llitotnq cechq, wyst~pku. 
Nalezq tu np. pojedynek 2351), symania (c. 2371, 2392), cu-
dza16ls1wa ('c. 2388). W takicrh przes~stwa,ch kaz,dy p6dmiat 
j6St winny w tej samej mierze (c. 2209 § 2, 2231). 

Wplyw na dziaianie przest~pcze moze si~ ujawni,c w Tozma
ity spasbb: maze bye to mandat, rozkaz (iussio), rada (consi
Hum), podzeganie (instigatio), przymus (coactio), pomocnictwo 
(aux:Jium), sp6lka 

W s p 6 1 n i k i e m przes't~pstwa jestt ten, kto przyczynia 
SlEi do jega wywolania. Pod Z ega c z naklania do prze
st~pnego dzialania, pl'ovocatio, mstigatio, sam jednak nie bie
rze udrzialu w wykananiu. P()dz,egacz musi uzye srodkow od
r,owiednkh do wywolania przest~pnego potstanowienia, jakosc 
zas i sikuteczniOlse tychSirodk6w za:lezy od okatliczna:scii; mogq ni
mi bye np.: pauczenie, zachwalanie czynu dokonac si~ majfj,ce-
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go. Rozkaz, wydany dla spel:rl!ienia jaltiegosczynu karygodnego, 
rowna si~ wykonamu przest~pstwa. Porniewaz rozkazujqcy jest 
glownym. sprawcq wyst~pku, 'przetio prawodawca osobnq nan 
:naklada kar~. Rozkaz taki moze dac tylko prze1:ozony podwlad
nym. (c. 2331 § 2, 2339, 2404). 

Kto rrozmyslnie popi,era wykornanie obcego przest~pstwa, 

Jest jego p>o moe n i k i e m, complex. P {) m. 0 c, auxi
lium, moze bye u m y s low a Iub f i z y c z n a, np. wska-' 
zanie sposobu, srodkow d'O wykonania przest~pstwa, dodarnie 
pobudki przez obie:tnice. Pomoc ta moze bye b e z po s r e d
n i a Iub p 0 s red n i 'a przez trzecie osoby. Wsp61nikom 
nalezy poczytac dzialanie przest~pne za takq samq win~ jak 
sprawcy wtedy tylka, gdyby bez ich wsp61udzialu wyst.~pek nie 
'lostal spelniony; gdyby natomiast wspold.zialanie ulatwHo je
<1-ynie spelnienie przest~pstwa, kt6re takze bez niego zosta10by 
dGkcrnane, w takim razie wsp6J:dziialajqcy mniej jestodpowie~ 
<J.zjalny (c. 2338, 2342, 2350, 2351, 2362, 2209). Gdy biorqcy 
udzia1 w obcym wY1st~pku zupelnie cornie swoje pobudki dzia
iania, to nie odpowiada 'On za wystEzpek, chnciaz faktycznie zo
stan:e on wykonany. 

U j e m nyu d IZ i a l. w prze:st~pstwie bierze kazdy, ktn 
zaniedbuje czynno,sci, kt6reby mogly z,l,emu zapobiec. Kto bo
Wlern rna obowiqzek przeszkbdzic i wstrzymac kogoS od prze
st~pstwa, a zaniecha tego, przyczyniJa si~ tyrn sarnyrn do pGlW
stan:a wyst~pku i staje si~ winnyrn. Jesli stanowisko urzE;dowe 
nakazu,je komu3 si:arac si~ 0 jakies dobro, to niedoniesienie np. 
.:) z.agrazajqcyrn niebezpieczenstwie ma charakter przestE;pstwa. 

Jezeli prawodawca z:a udzial w wyst~pku naklada osobnq 
kar,~, wowczas udzial rna charakter odr~bnego wyst~pku (c. 
2;'3(4), np. ktos vdziela pomoey wY'kll~ternu vitando (c. 2338, 
2407). 

S P r z Y jan i e czyli pomoc udzielona przestE;pcy po do~ 
l:onaniu czynu, fautor delicti, ujaWnia siE; przez przechowywa
nie przedmiot6w nabytych spOisobem przest~pnyrn, dzielepje 
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si~ nirni, przez pochwalanie przest~pstwa, ukrywanie przest~p
cy itp. Poniewaz sprzyjanie nasta.;pilo wowczas dopietr.o, gdy 
l'rzest~pstwo zostalo ju:i dokonane, przeto sprzyjajqcy nie przy
czynil siEi do jego powstania. Jezeli pomoc z:.ostala poprzednio 
oblecana, wtedy p6zniejsze sprzyjanienalezy uwazac za 
w przestEiPstwie ipoczytuje si~ je sprzyjajq:cemu (c. 2209). Kaz
dy sprawca vvyst~pkow i wszyscy uczestnicy oddzielnie (in SQ

lidum) Sq obowiqzani do zwrocenia koszt6w i do naprawienia 
szk6d jakie wystE;pek spowodowal. 

180. USILOWANIE PRZEST:EtPSTW A 

Przed wykonaniern swego z<;lrniaru czyni przestE;pca przy
gotowaniJa, czyli zgrornadza srodki, kt6re majq sluzyc do spe1:
niE-nia wyst~pku. Nie zawsze jednak te wst~pne kroki Sq uwien
czene pomyslnym d~an skutkiem, niekiedy bowiern zostajq 
w sferze zapoczqtkowania czyli usi.:towania. Wyjqtek stanowiq 

wyst~pki, kt6re jednyrn aktem dokonurjq si,~ i stanowiq cz:yn 
zupelny, np. bl1.1znierstwo, krzywopr:zysigstwo. Inne natorniast 
w'ystEZpki wymagajq szeregu akt6w przygotowa\vczych. Jesli 
wi~c ktos zaniechai, lub spe1nil jakqs czynnosc, kt6ra z istoty 
swej prowadzi do przest~stwa, faktycznie jednak przest~p
stwa nie dokonal bqdz dllatego, ze zmienil sw6j zarniar, bqdz 
~C'z, Zf: srodki byly niewystarczajqce lub nieodpowiednie, w6w
czas rna rniejsce u s i Iowan i e p r z est ~ pst w a, 
conatus delicti. Skoro zas wszystkie srodki wystarczaiJ:y do wy
vlykonania przest~pstwa, skutku jednak zgubnego rnirno woli 
sprawcy nie wywo<l:aly, takie 1.1silowanie nazywa si~ p I' Z e
f. t ~ pst W € rn c h yb ion y rn, delictum frustratum (c. 

2212). 
Trzy pi e I' wi a s t k i skladajq siE; na utworzenie p 0-

" e cia 1.1 s i low ani a. 1. Z a rn i a r sprowadzenia 
slmtku przest~pnego, nie1.1rnyslnego bo\vrem dzialania nie mo
zna nHmmu przypisac (c. 2213 § 1), 2, B e z p raw i e i uja-
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wnione na zewnqtrz dz,ia,J:.anie celem wywolania ,z.amierzonego 
skutku. Dzialanie to moze objawie si~ zewn~trznie przez spel
nienie jakiejs czynnosci lub przez zanieehanie nakazanej. Czyn
no sci mUSZq bye tego rodzaju, by ze swej istoty prowadzH:y do 
przest~pstwa i w ,zupelnosci majq bye spelnione. 3. N i e o
s i q g n i ~ c i e sku t k u p r z est Ei p neg 0, chodaz 
w8zystko, co stanowi istot~ przest~pstwa, zosta1o speinione. 
Z usHowaniem zrownane jest bezskuteczne staranie, by dru
giego sklonie do przest~pstwa, jest to u s i Iowan e p 0 d
z ega n i e. Usilawanie maze bye przerwane dobrowolnie, je
sli przest~pca odstqpi od dalszych czynnosci, albo z konieczno
sci, jesli wbrew woli skutek zostanie Uidaremniony. 

Usilowanie nie tworzy osobnego przest~pstwa w oderwa
niu od jegodokonania (2212 § 4, 1755 § 3,2350,2351,2407,2347, 
2367, 2389). 

UsHowanie jest wtedy karalne, gdy wywolalJo ,zgorszenie, 
chociazby prawodawca nie ustanowil nan os'Obnej kary (c. 2222). 
Nal(ito usHowanie jest osobnym wyst~pkiem, kiedy jest zagro
.zone karq (c. 2235). Niekiedy bowiem prawodawca juz pOCZq
tek dzialan uznaje za wystE~pek i kar~ nan naklada np. kto usi
iuwal przekupie s.~dzi6w lub urz~dnik6w kurU popelnia wyst~
pek choci3.iZ skutku nie osiqgnql (c. 2350§ 2, 2351, 2367, 2407). 

Usilowa.'1ie jest poczytalnei tym bardziej jest karygodne, im 
v .. ,j~cej pO'siada czynnik6w, uiatwia.jqcycih wykonanie zamie~ 
l'zonej czynnosci. UsHowanie jest karalne zWlaszicza wteciy, gdy 
wywolalo zgorszenie. Pomewaz usHowanie jest poczytalne, s~-

. dzia przeto jest obowiqzany stosrowae kar~ na sprawc~. Jakosc 
i wielkosc kary zawisla od uznania s~dziego, chyba ze ustawo
dawca szczego:l:owo jq naznacza w jakims wypadku (c. 2224, 
2242). Wi~kszq kaxi:i nalezy stosowac za przest~pstwo chybione, 
anizeli za zwyczajne usilowanie (c. 2213 § 2), przest~pstwo bo
w:'emchybione jest kary!godne an~zeli usilowane, dila
tego ze wsrzystkie czynnosci zostaly juzdokonane do wywolania 
danego czynu, a tylko z powodu s~czi:isliwego zbiegu okolicz-
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nosci skutek nie nastqpH. Na wyst~pek chybiony oraz na usi
fowanie mozna nalozyc kary, chociazby w danych okoliczno
$": ach nie mialy charakteru osobnego przest~pstwa (c. 2235). 
Mniejszq kari:i nale'zy stosowac za usilowanie prz€st~pstwa, ani
zeli za jego dokonanie 2213 § 1). Sprawrca usHowania moze 
FJdlegac karze, chociazby srodki przezen stosowane byly me
odpowiednie do sprowadzenia zgubnych skutk6w i chocby rze
<'zywiscie do przest~pstwa nie doszlo. 

WO'lny jest od wszelkiej odpowiedziamo,sci, kto dobrrowol
nie odstqpil od wykonania rozpocz~tej przest~pnej dzialalno-
15(,1, jesli ona nie wywolala szkody materialnej lub zgorszenia 
(c. 2209 § 5, 2213 § 3). Warunk:iem przeto bezkamosci jest do
hrowolne zaniechanie dzialania. 

181. POJ~CIE KARY 

Karq koscielnq jest pozbawienie j,akiegos dobra celem po
I-rawy przest~pcy i dla ukarania przest~pstwa wymierzona przez 
W:JJaId!z,~ prawowi;f;q. Dobir'O, kt6rego, !kal~a pOZibawia, moze bye 
dUichowne, albo materialne. Obejmuje OinO r[lwniez wS!zelkie 
prawa, jakie przesti:ipca posiada (c. 2215). Podwojny jesrtc e I 
kary: jed nos t k 0 w y i s poi e c z n y, p Qi P r a w:
c z y j 0 d s t r as z a j q ,C y, tj. winowajc~ ma poprawic, 
a mnych odstraszye ad pelnienia podobnych czyn6w. JesIi po
prawa nie naS'tqpi, to przynajmniej kara usuwa zgors'Zenie przez 
upokorzenie winowajcy wobec spoleczenstwa (c. 2215). Z pod
w(jnego zadania kar wypl:ywa podw6jny ich rodzaj, jedne Sq 
seisle poprawcze i ZWq si~ c e n z u '1' ami, poenae medici
nales,drugie Sq k a ram i w e w}: a s ,c i w y m z n a
(; zen i u, poenae vindicativae. P1erwsize majq sklonie wi
r~ov:rajc~ do poprawy, do posluszenstwa prawu, drugie obok po
prawy majq zadoseuczynic obrazonej sprawiedliwosci; pierw
szych nie mozna stosowac, gdy przest~pca si~ poprawil, drugie 
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natomiast nalezy mimo poprawy naiozyc; oba rodzaje kar do-· 
tykajf!, winowajc~ wbrew jego woH (c. 2286, 2346, 2223 § 3). 

Kary dzielf!, siE; na, due how e i mat e ria: 1 n e, 
Sllhituales et temporales seu corporales, stosownie do tego, czy 
po,zbawiajq jakiegos dobra duchowego czy materiaJnego. Kara 
mo'ze bye w prawie lub w jakims pos'tanowieniu seisle 0 k r e
s Ion a, determin3!ta, albo n i e 0 k res Ion a, indetE~'r-· 

minata, skoro ustawa zosiawia roztropnemu orzeczeniu s~d:zie
go jej nalozenie lub wysokose. Gdy w ustawie naznaezona jest 
kara w ten sp0s6ib, ze sarno speinienie przestE;'pstwa pociqga za 
"'h.)bf!, kar~, wtedy ma miejsce kara latae sententiae, kiedy zas 
rna jf!, dop'iero nai,ozye przelozony, jest ferendae sententiae. 
Z reguiy kary Sf!, ferendae sententiae, jesli prawodawca wyraz
l1Je nie zaznacza, ze odst~puje od tej zasady i ze bezposrednio 
fO dokonanym wyst~pku sam stosllje kary zwane latae senten
tiae. Wypadki te na;zna,cza ustawal taikq lub podohnq k:Jlauzu

lq: eo ipsO', ipsO' iure, ipsO' facto, statim, ex tunc, excommunica
, us, noverit se esse suspensum, excommunicatione plectuntur 

2334), exercitO' careat ordinis (c. 2378), inhabilis effidatur 
Ie 2346, 2332, 2394, 2351, 2365). Poniewaz kara latae sententiae 

gruzniejsze sprowadza skutki, przeto W wqtpliwosciaeh nalezy 
iagodiniejsze trumaozenie, z>e kara jest ferendae sen-

tentiae. 
Kara zowie sie a jesli w prawie jest oznaczona, bez 

"l1zglsdu na' to, czy jest latae czy ferendae sententiae; ab homine 
zas, gdy vv"Yrnierza j q ssdzia Iub przelozony wyrokiem sqdowyrn 
IUD mocq osobnego zarzqdzenia, chociazby jq prawo postana
,malo; ta: ostatnia przeto kara przed wyrokiem skazujqcym jest 
a lure tantum, po naLO'zeniu sta'je si€; a i ab homine, uwa
za sj~ jq jednak za pochodzqcq ab homme. Kara latae senten
tia€ niekiedy sprowadza skutek dopiero po wydaniu orzecze
nia 0 jej zacig:gnieniu, post sententiam dec1aratoriam, (c. 2235, 
2:137). Deklaracja nie sprowadza kary tylko jq ujawnia. Kara 
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howiem juz zapadia na winowajc~ w chwili popel:nienia prze
E.tGPstwa, nie mia!a tylko egzekucji. 

Przy nakladaniu kar nalezy zwrocic uwag~ na to, czy czyn 
dany ma wszystlde eechy przest~pstwa i ezy nie jest przedaw
niony (c. 2228, 1705, 2233 § 1); 0 ile natomiast wyst~pek zostal: 
stwierdzony 1 rna bye ukarany, w takim razie baczyenaleiy 
na wielkose przewinienia, na wynikajqce zen nast~pstwa np. 
zgorszenie, szkody; zwr6de nalezy uwag~ na waznosc obrazo
!l,:go prawa, na wiek, wychowanie, pIee, zatrudnienie, usposo
ibieniepsychiczne, godinose osoby obrazonej i tej, ktoDa dopuszcza 
si~ przestE;pstwa, na eel zamierzony, miejs,ce i czas popelnionej 
Zlb["odm, pobu:dki rlziaJani'a, a wiE;:c, czy poeL wplywem jakie
gtJtil chwilowego uczucia, jakiejs namiE;tnosci, ei~zkiej hojazni; 
rozwazyc tez naJezy zac'howanie siE; przest~pcy po dokonanej 
zbrodni, czy zalowa1: swego czynu i staral si~ 0 usuni~cie zgub
n?ch tegoz skutk6w. Skoro po sprawdzeniu wszystkich okolicz
nosci, przelozony kmkielny przekona si~, ze one uwalniajq dzia
lajqcego od poczyta,lnosci, winien powstrzyma,c si~ od stos'O
~Nania kary. Rowniez nie powinien wymierzae kary, gdy olbie 
strony nawzajem wyrzqdzily sobie jakqs szkod~, chyba ie je
dna strona wyrzqdzi1:a drugiej znacznie wit:;kszq krzywd~, alba 
idzie 0 wyst~pki, ktore promotor z urz~du ma scigac (c. 2938, 
2218). 

W tlumaczeniu kar nalezy k i e row a e s i ~ 1 ago d
nos c i q - in poenis benigni:or est interpretatio facienda, gdy 
plzeto zajdzie wqtpliwosc czy jakis czyn podpada pod prawo 
kame, nalezy przyjqc to tlumaczenie, ktore wi~cej sprzyja 
oskadonemu (c. 19, 2219). Nie mozna rozciqgae kary z jednej 
(;soby na innq,c'hociazby powody by1:y podobne, lecz nalezy 
kazdy wypadek osobno rozpatrzye, chyba zt' idzie 0 wsp61:spraw
cow, albo ze 'inne tlumaczenie byloby niedorzecznosciq. Ra
c.zej nalezy zostawie winnego bezkarnie, anizeli niewinny mial
by bye skazany i ukarany (c. 2209, 2231). Kiedy zajrlzie wqt
pJiv;;o,sc, czy kara nalozona przez wlasciwego przeloionego, 
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jt>st sprawiedliwa, w tym wypadku mimo w£!:tpliwosci nalezy 
si~ do niej zastosowac. Przelozony bowiem, kt6ry prawnie po~ 
6t~puje, prawnq tez naznacza karE:, a· nie mozna jej odrzucac 
bl z naruszenia jego powagi. Kiedy jednak ukarany uwaza si€1 
za pokrzywdzonego, maze si~ odniesc drog£!: apelacji lub inn ego 
F~ awnego srodka do wyzszego przelozonego, a w6wczas maze 
s:~ nie poddac wyrokowi karzqcemu, kiedy apelacja polqczona 
j-:st ze skutkiem zawieszaj£!:cym (c. 2243, 1889, 2219 § 2). 

182. PODMIOT WLADZY KARNEJ 

W wymiarze kart' bioTq udzial trzy czynniki: prawodawca, 
s~dzia, strona. Prawodawca stanowi karE:, s~dzia stosuje, strona 
ponosi. Poniewaz dolegliwosc wtedy ma charakter kary, gdy 
Jest prawnie stosowana, przeto zasady prawa karnego odnoszq 
s;~ gfownie do s~dziegoj ·wskazujqc mu, czy i kiedy ma j£!: na
znaczyc. 

Kto ma wladz~ prawodawcz,,!, lub moze wydawa'c ,rozkazy, 
len tez moze swoje zarzqdzenia zaostrzac karami, s~zia zas sto
suje tylko kary ustanowione w przepisaoh prawnych (c. 2220, 
1572). W 1 adz a k a rna . p r z y Sl lug u j e: tym 
zwierzchnikom, ktorzy maj,,! jurysdykcj~ in foro externo: pa
piezoVvi, biskupom, synodom prowincjonalnym i przelozonym 
:i:clkonnym, natomjast wikariusz generalny musi miec osobny, 
\v tymcelu wydany, mandat (c. 290, 218, 228, 240, 294, 323, 

2220, 501). Proboszcz moze tylko upominac wiernych, lecz 
kar nie moze naklad&c (c. 467 § 1). Prawodawcy na swoim tery
torium mogq zaostrzac prawa swoje i swoich poprzednik6w, 
r6wniez mog£!: karac za przekroczenie prawa wyzszego przelo
i-onego, a nawet powi~kS'zac -kary priZez nich naiozone w gra
nica~h swojej jurysdykcji 1924). W pierwszym rz~dzie nalezy 
tu prawo Boze, do ktorego zachowania kazdy prze:J:ozony maze 
zmuszac swaich poddanych karami koscielnymi, np. moze na-
7Jla,czy'c juz z gOry karfZ za krzywoprzysi€istwo, swi~tokradztwo, 
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bruznierstwo. W diecezji moze biskup powi~kszac kar~, nazna .... 
czonq prawem pap:eskim za pewne przest~pstwa, skoro mieg7 
SLowe okoliczndci tego wymagajq. Karac nie walno bez po
pzedniego u p 0 ill n i e n i 8J z zagrazeniem 'kary na wy~ 
padek przekroczenia prawa. Skora jeiClnak jakies przest~pstwo 
wywo:l:a~o zgorszenie, przeiozony moze karac nawet bez po
pr.wcniego zagrozenia, dlatego ze samo prawn naturalne kaze 
unikac zgorS'zen~a (c. 1704, 1956, 2147 § 2, 2187). 

Bez poprzedniej sankcji karnej moze biskup nie dopusdc 
kleryka do swi~cen kaplanskich, skoro nie jest pewny jego 
zG&tnosci, idzie tu bowiem 0 to, by duchowny w przyszlosci 
zamiast budowac nie stal si~ kamieniem obrazenia ilia wier ... 
nych, chociazby nawet bez wlasnej winy. Odmowa ta bowiem 
nie jest karq, lecz celem jej jest podniesienie stanu duchowne
go i uchylenie 00. wiernych ewentualnej szkody w przyszlosci 
(c. B73, 2222). 

W z a s t 0 saw ani u prawnie naznaczonej k a r y nie 
moze s~dzia jej zwi~kszyc, chyba ze tego wymagajq okoliczil:lo
sci obciqz.ajq<ce.Kiedy ustawa na to pozwala, s~zia w stoso
waniu kar ferendae sententiJae moze kierowac si~ swoim zda
n:cm, gdy zas kara jest naznaczona, maze jq zmniejszyc. Przy 
wymiarze kar konieczna jest roztropnosc, jak nie jest wskaza
na zbytnia surowosc, tak i szkadliwq maze byc zibyteczna la-
g()dnosc, z reguly ma panowac sprawiedliwQ,sc. TriO.. SS. VI c. 3. 
de reform. c. 33. C. 23: q: 4. Prawo nie sciesnia sumienia s~
dz:ego, lecz zostawia mu wzgl~dnq wolnosc, wiele spraw pad
daje jego uznaniu roztropnemu (lex facultativis verbis utitur) 
c. 1743 § 3, 1766 § 2. Jezeli prawcdawca podaje najwyzszy 
wymiar kar, s~dzia stosownie do danych okolicznosci moze za
Etosowac mniejszq kar~. 

Skoro prawodawca kaze karac (lex pr8!ecaptivis verbis uti
tur), SE;<lzia jest ol:owiqzany wymierzyc kar~; 0 He jednak za
chodzq okolicznosci zmniejszajqce poczyta~nosc, moze j,,! prze
niesc na inny czas; od karania wstrzymac si~ moze tylko wow-
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ens, gdy winny zupeln:e naprawil zgorszenie, gdy poprzednio 
juz zostal ukarany, lub gdy' slusznie moiZe przypuszczac, ze 
przestE;pc~ ukan:e wladza swiecka. S~zia moze zamiast kary 
naznaczye jakqs pokut~. 

Przy nakladaniu kar i kh ocenie nalezy zwazye nie tylko 
jakose wyst~pku, lecz takZe ich Hose. Skoro kazdy wyst~pek 
j2~ t karalny, przeto nalezy k a rae t y 10k rot n i e, i 1 u 
ktos dopusciil si ~ w Y s t ~ P k 6 w, tot Jroenae, quot delicta. 
.JcZeli np. ktos dopusci si~ kradziezy i bluinierstwa, winien bye 
karany za kradziez i za bluznierstwo ;kto popelni to sarno prze
st~pstwo w pewnych odst~pach czasU,ex intervaUo, za kazde 
dZlalanie winien osobnq poniese kar~. Gdyby jednak ktos do
puscH si~ bardzo licznych wystE;pk6w i z tego powodu nale
zaloby nan nal:ozye szereg rozmaitych kar, ss<lizia moze si~ 
v.rstrzymacod ich nakladania, natomiast moze naznaczye naj
wiE;kszq z nich, ciodajqc do niej jakqs pokut~, np. suspensa z po
stern w pewne dnie, grzywna pieni~zna i rekolekcje, moze tez 
inne kary zlagodzie (c. 2224). 

Przy karaniu sqdowym nalezy za'chowae, nawet pod' nie
waznosciq, wszystkie fonrnamosci proce:su kanonicznego. J ezeli 
przelozony naklada kary, lub orzeika 0 nkh poza sqdem, m!a to 
uczynie pisemnie albo wobec dwoch swiadk6w; winien takze 
pf,(['ae przyczyny kary, chyba, ie oglasza suspens~ na podstawie 
JSuimiennego przekonania, \v:tedy howiem nie Jest Qbowiqz,all1Y 
przytaczae powad6w 2193, 2225, 2188). 

183. PRZEDMIOT WuADZY KARNEJ 

Podlega karze, zwiqzanej z prawem lub jakims przepisem, 
kaidy, kto obowiqzany jest do zachowania danego prawa lub 
:;>fzepisu, 0 He prawodawca wyraznie kogos nie wyjqjl: od kar-

skutk6w (c. 619, 2226, 2269 § 2, 1261 § 2). 
N i e m 0 zen i k t bye k ar any r 6 w n 0> c ze

S n i e san k c j q p raw a pop r zed n i ego i n a-
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;:; t tiP neg 0 (c. 22). J ezeli ktos dopusci11:: si~ wyslt~pku, kiedy 
cbowiqzywalo prawo, kt6re pozniej zostalo zmienione, nalezy, 
F<'TZqC go, stosowac to prawo, ktore dla przest~pcy jest wi~cej 
korzys:tne. Jezeli natomiast prawo albo tylko zlqczone z nim 
kary poprzednio zostaly zupelnie zmesione, w6wczas kara za
c;qgni~ta pod pancwaniem prawa poprze:dIDego wygasa z ·chwi-

lEi wejscia w iycie prawa nO'lNego, z wyji{ttikiem zadqJgni€;'tej 
cenzury, od niej bowiem zwainia tylko absolucja (c. 2226, 
2248). Kara nalo:zona na winllE~go, w s z ~ d z i e za nim po
stE;puje, 0 ile w orzeczeniu, nakladajqcym karti, nie jest inaczej 
-postanowione. Suspendowany przeto przez biskupa nie moze 
celebrowac w zadnym koseiele nie tylko w swojej diecezlji, ale 
i poza jej granicami, chyba ze biskup wyraznie okresliil: teryto-
1 :um (c. 2247 § 2, 2248). 

Przestspca tylko wowczas sciqga na siebie kar~ prawnie 
ustanowionq,' gdy dzialanie jego posiada w s z y s t k i e c e
t: h y w y s t ~ P k u z u pel neg 0, delictum perlectum; np. 
wyst~pki z opusz,czenia wteldy sta<jq siEZ zupelnymi, gciy minie 
termin na spelnienie nakazanej czynnosci; slowa obelzywe sta

nQwiq obrazE; gdy w ten spos6b zOlstaly wypowiedziane, ze ma-
giy dojse do uszu iego, przeciw komu byly skierowane (c. 2228, 

2347,2388). Nieznajomosc prawalubkary Z 1'02-

m y s 1 e m z a win i 0 na, ignorantia affectata, n i e 
u w a 1 n i a od kar latae sententiae, dlodazby prawo mia,lo 
kJauzul~, dom.agajqcq si~ zupelnej znajomosci, albowiem tego 
rodzaju niewiadomosc nasuwa przypuszczenie 0 zrun:a
fze. Klauzulq takq Sq okreslenia: quicumque pl'aesumpserit, 
ausus fu;erit, studio!re, scienter, temerariJe,sponte, consulte, 
kt6re wyraiaj,q zupe1nq swiadomosc i swobod~ decyzji, oraz 
zly zamiar w dzialaniu (c. 2316, 2321, 2326, 2338, 2341, 2346, 
2339, 2347, 2360, 2371, 2388). Ta sama klauzula ze 
wszelkie zmniejszenie poczytalnosci, bqdZ ze strony rozumu, 
bqdz zestrony woli, uwalnia od kar latae sententiae. 



640 

J eiZeli prawo karne nie ma zadnej z powyzszyeh klauzul. 
w t.akim razie nie'Znaj,omos,e piYil.'1q,ca z nLedbalsftw,a, Cl'assn vel 
supina, nie uwalnia od kar latae sententiae, jezeli zas niezna
Jomose byia zwykia, tj. niezawiniona, ·w6wczas przest~pca nie 
wpada wprawdzie w cenzury latae sententiae, lecz rue jest 
wolny od kar wlasdwych. 

Gdy ktd czyta ksiqzki zakazane, nie wiedzqc 0 zakazie 
z powodu swego niedbalstwa, nie wpada w cenzury dlatego, ze 
.. akaz czytania opatrzony jest klauzulq scienter legentes 
(c. 2318). 

Inne okoEcznosci, cU:1odaz zmniejszajq poczytalnos,e, nie 
uwalniajq jednak od kar latae sententiae, jesH wyst~pek jest 
owocem ci~zkiegf) przewinienia. Do takich okolicznosci nalezy 
op:lstwo, brak uwagi, nami~tnO'se. Podobnie bojain, nawet ci~z
ka, rue chroni przed karami latae sententiae, ilekrae wyst~pek 
:po.fqczony jest ze wzgardq wiary i Kosciala, lub ze szkodq dusz. 
Zawsze przeto jest przest~pstwem zaparcie sj~ wiary (c. 2314), 
przystqpienie do masonerii (c. 2335), zbeszczeszczenie Najsw. 
Sakramentu (c. 2320). Maloletni, przed 14 rokiem, z powodu 
braku rozeznania, nie wpadajq w kary latae sententiae, nalezy 
ich sprowadzac na drog~ cnoty srodkami wychowawczymi, nie 
zas za pomo'cq cc;nzur i ci~zkkh kar wlaSciwych. Scia.gajq praw
nie ustanowionq kar~ oi, ktOrzy maloletnich skhnili do prze
kwczenia prawa (c. 2230). 

Jezeli kilku halo w ten sam spos6b udzial jako wspol
sprawcy w dokonaniu wyst~pku, wszyscy winni bye poddani 
tejsarrej karze, 0 He rrawo inaczej nie postanawia; innych 
zas pomocnik6w ma zwierzchnik ukarac wedlug swego uzna..;, 
ma, jesU prawcdawca nie wyznacza na nitCh innych kar (c. 2209, 
2231). 

Przelozony moiZe dopiero wowczas k a rae, k i e d y 
s t. w i e r d z i, k t 0 j 'e s t win n y przest~pstwa i czy 
przest~pstwo nie jest przedawnione. Dowody stwierdzajqcce wi.:. 
n~ mUSZq bye pewne, nie wolno bowiem karae, gdy Sq tylko 
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p:rawdopodO'bne. Przed nalozeniem cenzury musi bye wino
wajca up 0 m n ian y, a nawet nalezy zostawie mu jakiS 
czas, w ciq:gu kt6rego po iYozwadze mx5glby objawie dohrq woJ~, 
co wyraza prawodawca slowami pr8lemissa monitione (c. 1845, 
1924, 2280 § 2, 2348, 2359, 2394, 2401); nalezy go karae dopiero 
wtedy, gdy mimo' upomnienia trwa w uporze (c. 2233). JeiZeli 
ktos przekroczyl rozkaz zagrozo!ny cenzurq: ferendae sententia,e, 
('enzura moze bye naloiZona bez osobnego ponownego upom
nienia, skora tylko wysh;pek zostaniestwier<izony (Com. Cod . 
14 Jul. 1922). Tego nalezy surowiej karac, kto wi~cej razy do
puscH si~ przest~pstwa, a nadto przest~pc~ nawrotnego mozna 
poddae pod nOOzor, alba zastOisowac don jakis szczeg61ny, za
radczy srcdek karny (c. 2208, 2218, 2234). 

Kara latae selltentiae bez wzgl~du na to, czy jest popraw
czq czy wlasciwq, w y wi e r ,a z a r a z sku t e k, skoro 
wlTIowajca, przekroczyl prawo, opatrzone sankcjq karnq. Kara 

~a od tej chwili obowiqzuje. Przed wydaniem jednak wYl'oku 
orzekajqcego, moiZe przest~pca nie poddac si~ karze, gdyby 

z powodu niej gr-ozilo mu znies~awienie, 0 He wy:stEipek pje 

star si~ jeszcze giosny. Wyrok orzekajqcy, sententia dedarato

ria, nie sprowadza kary od chwili jego ogloszenia, lecz stwier
dza jej istnienie odchwili popelnionego prze'S't~pstwa. Wazne 
sq: jednak czynndci, ktOrych dokonuje przest~pca od chwili 

popclnionego przest~pstwa do wytdania orze:czenia (c. 2223 § 4, 
2232, 2264). 

Kara sprowadz8. podw6jny skutek: pozytywny albo nega,.. 
tywny. K a rap a ,Z y t y w n a polega nadzialaniu i dla
tt'go wymaga wykonawcy, np. wi~zienie, grzywna, in facto 
~onsistit; k a ran ega t y w n a pozbawia prawa nabyte
go, aLbo czyni prz,€st~pc~ niezdolnym do nabyda go w przyszlo~ 
Sci, in iure consistit; pierwsza domaga siEi egzekutora, przy dru
giej zas nie jest konieczne dzialani:e, przeto bez zniesitawienia 
moze si~ jej winowrujca poddae, np. kto jest winnym przest~p-

»'ramo bu. - 41 
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stwa, ni'e moze ubi8gacsi~ 0 benefkjum, lecz to, ze nie stara 
siEZ 0 posadEZ, nie przynosi mu j-eszcze ihanby. 

184. ODPUSZOZENIE KARY 

Kara nalozona ustaje: ze smierci::} skazanego, przez jej od
cierpienie, przez przedawmenie, ulaskawienie, mOCq amnestii, 
darowanie przez osob~ obraZon::}, ktora np. nie wytacza skargi, 
('hociaz przez kogos zostala zmeslawiona. Uwolnienie od kary 
(remissio poene) jest to da'rowanie kary przed jej odcierpie
niem. 

U w 0 1 n i e n i e ad kaT maze byc diokonrane mo c q a b
sol u c j i, gdy idzie 0 ,cenzury, albo p:r z e z d y s pen s ~, 

jdli naIO'zone bylyk~ry wlasciwle. AhsolUicja tym rozm si~ od 
dyspensy, ze nie mozna jej odm6wic, ilekroc pemtent 0. niq pro
sl i diaje znaki poprawy; dyspensy natomiast mozna odmowic 
muno poprawy; absolucjra jest aktem sprawiiedliwo sci , dyspen
"a aktem ;lBlski. 

Do uwolni'ema od kary musi istr..ie{: wystarcz.ajqcy powod. 
J sst mm poprawa, diane zladosclVczyni!eni1e. Sarno atoli spelnie
nie warunkow ni.le uwalnira od kary, lecz potrzebny jest dio te

osobny akt ze strony zW1ilerzd1!nika koscielnegoo 
UWiol1.truic ad kary 1IDi0lzeten, kio j.q iUistanmwJ:, a 0pirtOCZ niego 

takze jego nlast~pca w urz~tdzie, wy<±szy przelozony i ten, kto 

oCit"zymal na to osobne pozwolenie ('c. 2236). W n~ehezp~'erczien
stwi'e sm~erci i w wypadkacih mecierpiqJcy;ch zwlokli moz~ kawy 
Kapwan udizielic rozgrzesz€niia od w\SlzYSitkJiCih grzech6w i od oen
zur (c. 882, 2252, 2254). Biskup m021e darowac k:ar~ bezposiried·
nio alba posrednio. Bezposr,edniio uVJ1alnia od: kalr 2'Jadqgni~tych 
rz powodru przlekroczenia pirawa, wydalflRgo plrZ1eJZ siebl;i8, lub swo
~ch popT'ZJedin:ik6w, a posrednio diaruje, gd:y wstrzyma wytocze .. 
nie procesu, alho gd:y.nie da deklaraJcji 10 kar2'Je, w wypadk!a'ch 
wskJazanydl przez prawo (co 19·1:6, 2261). 
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Komu przysluguje wladza dyspeneoWiaroa ad prawa, wtych 
samych gcranicach moze on rbeZ uwolnic ad sankcji kaJrnej, j:akq 

:)llO naznacza. Sedv;a, ktory prawni'e stoiSujie kar~ naznaCZlOn~ 
l1rZ.ez ustawod:awc~, nie moze jej patem darowac. J ezeli np. bi
skup nalozy za jakies prreSit~pstwo kar:r~ p:rzeplisanq prawem 
p0wSiZrechnym, ukarany nie moze potem zqd:ac, by biskup mu 
jq darowal, gdyz ten spelnil tylko rol~ s~zte:go egzeku:toI'la i nie 
:noze zmieniac us,taw papieskJLch. 

W w y pad k a c h pub 1 i c z nyc h m 10 Z e 0 r
d y n a r ius z u w 0 1 n i c od kary lataJe sententilae usta
nowiJonelj w prawie powszedmym i wjl;ad:z~ t~ delegowac in
:nym (co 199). Wyj~te Sq spod tej Wl1ad:zy naSit~pujq:ce wypadki: 
ki9dy wyst~pek ziOS,tal juz wproVJ1ad:zony na drog~ sqdowq 
(c. 1557, 1732), oenzury zastr:z<eZ!o1J1!e StoliJcy Apost., kau:y me
.2eiG.tnosci do otrzymania heneficj6w, gOd'11JOSc1, pozbaw!ienia glo
su ozynnego i bie~go, degradiacji, depozycji, suspensy bez
termi1J1!Owej, prawil11a infamia, pozbav..';:enie prawa patronatu 
i przywiledow uil..z~elonych p:rZ\ez Stolic~ Apost. Pojedynkujqcy 
si~ np. sciqglajq infami~, jako zniesiliawieni, me miOlgq spehriJac 
.;:,ktow pmwnych; ordynarriusz nte moze ich dyspensowac od tej 
kary (c. 2351). Uwolnli:enli.,e od krur musi byc dane swobod'nie, 
<iokO,11!ane bowdem pod wplYW1em gwaltu lub przymusu, bez 
wzgl~u na to, czy pmymus jest uspr'awiledliwiony czy nie, jest 
:1iewazne (c. 2238). W w y p .a di k 8J IC h t aJ j nyc h moZe 
{lld.ynariusz odpuscic kary latae sententiae Z prawa pO'spolite
g'O z wyjqtkiem cenZUT, zaJsirzezo;nych papiJez,owi speoiali lub 
speio:a,lissimo modo. (c. 2237, 2254, 2290). 

J eieli warunki Sq spelnio!D.e, mo:zna uwolnic ad krury bez 
wzgl~du na to, ezy p[,zlest~pca jeslt obeeny czy nie; mozna ad 
nLej uWlOlnie a b sol u t n i e lub war u n k 0 w 0, ze 
skutk!iem pro foro interno albo, externooW a run € k maze 
bye pod:w6jny: :to a w i e s :z a j ~ c y u wa 1 n i e n i €, con
ditio suspensiva, dOpOki penitent rue speW nakazane.j czynho
sci, i. 0 dna w i a j q: C Y k a r~, ad reinddentiam, tlZri. ze 
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udizielona absolucja jest skuteczna, je:reli jednak penitent nie' 
spehU wszystkich wymogow prawa, Sciqga kaa:~ pOlllOwtlIie. Ze
wzgl~u na iOirmEZ uwolni<enie od kary moze by.c dolronane ust
n:ie albo pisemnLe; wskazanq jioot TZeCZq, by ulruskawiony rniial 
pusemny dokument, zwi!:aszcza gay klara pisemniie zostala na
l{)zona. 

Penitent mla'iPriOsd:e 0 absor1ucj!Ei }rUlb dyspens~. p:r:zed uWiOlniie
niem od kary ma spehli,e waa:unki przepisan;e przez pr,awo luh 
dane przez zwierZ<!hnika, a przynajmniej rna dae obieJtnwcEi, ze 
jE spclni. Absolucja lub dyspen:sa rna bye wyvaznie dana. Kara 
przepada rowrn1ez przez przedawniel1lie (c. 2240, 1703). 

PmWiodawca koscielny udzi·ebl laski albo wplt'ost przez da
rowanie kary calkowite lub czEisciowe, ibqd:Z og61nie mOCq am
ries.tii, bqd:Z przez ulaskawienie w po~redytJjczyd:l wypadkach, 
aggratiatio, alba przez usuni~oile karnych skutk6w, jako na
stEipsrtwa nalozonej kary, restitutio, albo tez uboiczroe prz~ 
umorzenie rozpo'Cz~ego pyocesu krymiJnalnego, abolitio. Ko
sd61 od samego poezqtku kierowal siEZ ducihem lagodnosci od
::lO'smle do winnych pr7JestEZpstwa. ChoQ:,az ustanawial ka;r:y i sto
sowal je wobec winnych, faktycznie j!ednak chE;:tniej prz,eha
czal, niZ kar,ai. Juz sw. Pawel daroWial KorynrtlczykowU: kary, 
jaikie nan nalozyl (2 kro:r. 2, 7). Ta pohl:azliwose KoslCiola na 
upadki ludzi, stala siEZ nawe;t zgor'szendJem dla, heretyk6w mon
tarnistOw. GJ:!O!fuly edylklt KalJikSita (217 - 222) tzrw. edictum pe~ 
remptorium, ktOry mHosderdzie KasC!iJorla aOZiCl:qga do najdEZz
szych wyst~pk6w, sJtal siEZ nawet oka:zjq dn atakow pirZeciw Ko
ociolowi. 

Amnestii udzie1a ten zwie;rzchnik koscielny, kt6rego powa
gq kara zostaJa nalozona, np. papiez, b6skup, oraz kto otrzymal 
osoibne Upow,a'zniel1lie, np. synod wrodawski 1248, preszburski 
1309 c. 9, przYZl;ajq biskupiom polskim wladzE;: aboHcji kary. 
p.omewaZ uiliaskawilenie zbyt lCZ~sto stosoWiane mogloby r8!czej 
rozzulChw:alic przest~pcqw, aniZeLi iah poprawie, Matego fakty.., 

',Tznie \\l'tedy je sto.SOWiail1!O, gdy tegO' wymag:aro dobm jednostek, 

1ecz g16wnti€ gay zal n:im prnemawiaily wzgl~1Y natury publi
,-{;zJ1'ej. N1ekt6;re atoll wyst~pki iby;]:y wyj~te spod amnestii, np. 
:znillewaga; Hastidl Sw., oidlFarwienl€J Mszy ISw. ~e'Z '§wi~en ka
plailskich (Benedykt XIV, Sacerdos, 1744). 

185. 0 CENZURACH W OGOLN08CI 

C e n z u raj :e s t t 0 k ,a r a; k t 6 rap 0 z b a w i a 
cz~owieka :ochrziczonegc i upornego z po
w :0 dud 0 ku nan' ego p r z e Sit EZ pi is twa rr i e k t o
rye h d: 6 b l' d u ,c how Y 'c h na tak dluglo, dopoki si~ 
nie upokorzy i nie otrzyma absolucji (>c. 2241). PozbalWia ona tyl
ko t:ycl1 d6blt' duchowych, kt6rymi' Kosci61 m:zporzqaza, np. sa-
ktarrnentOw, a nie odnosi siEZ do tych dohr dnJ.lchowych, ktOlt':e 

dotyczq wewn~tlZ'l1Jego stanu duszy, np. cn6t, wiary. Oenzura 
obejmuje hezposr:ed!rrio dobra dUJchowe, np. przyj~ci;e saIDra
ment6w i ieh szafa.rstwo, spelni,anie czyn..'1Josd wyplywajqcych 
ze swh~ceii kaplanskilCh lub jurysd,,1:y1~cji, a posr,edlJ:1Jio irowniez 
materialne, np. kto jest w klqtwi-e, l1li:e moze otrzyma,e bell1e:fi
cjum . kO'scielnego. Mo,ze niq bye ukarana jedynie osoba 

eochrzczona, bo Koscio~ mo'ze zabronte korzysttamia z d6bT du

chowych swolim ty1:ko podwiliad'nym. eel em cenzUirY jest 
pop raw a prz,est~pcy. Karq t q moZe bye d'otkni~ty tylko 

wyst~pek zewn~trzny, ci~zki, zupeiny 
i p 0< J: q c Z 0' n y z up 0 rem. W.Y1St~pek musi It'reerzy
witSc::iJe miee miJej'Slce, kto bOlWiiem nie plt'Z!ekroC:ZYf praIW:a kaiI'ne
,go, nie wpada w cem:ur~, chociazby myIme sqdzlil, ze przeciw 
nie:mu wykroczyl:. WystEZpek rna bye zrewn~trzny, aby m6g1 bye 
stwierdlzony in foro. externo (c. 2195); musi bye grzechem ci~z
kim, W pr2leciwnym bowiem razie nie byroby propoa:cji mi~rzy 
CE'nZurq, kt6:ra jest karq bardzo ci~'zkq, aJ przewinieniem 
;(:c. 2218). Niie jest konliecznq r:zeczlt, iby plr'zest~pca byq: osob1lSde 
:znany, mUS!; on bye jedynie s'Cisle oznaczO'ny; niewaZna jest 
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pl'zeto .cenzura, ktorq zwierzdhl11ik naklada np. na joonego, ze 
stu zbrod.niarzy hez bliZszego ozna>Czenia o'Soby. 

Upor j'est to lekcewalienie pnawa, zabnani:ad~cego niekto
rych czynnosci pod ce~zur1J:. Przy cenzwrach ferendae sententiae 
upornym jest kazdy, kto mimo upomnien i przestr&g zwierzch
nika trwa w gmechu, nie chce pGkutGwae, USUirlqe zgorszenia,. 
ani zadoseuczyrue za pGpelniGne prze'St~pstwa, a nawet nie chce 
taldej clbietnicy 1Z1oZye. Do powsitania UpOlI'U konieczne jest 
upomnienie, gdy idzie 0 cenzury ferendae slententiae, na,tom:ast 
przy cenzurach latae sententiae, to' upomnienie miesci SQ~ juz 
W samym ogloszeniu prawa zagrGZOlliego cenzurq. Upornym jest, 
~to z roe:myslem przelN,acza praw~, z krt6rym zf1:j!CzOna jest cen
zura latae sententiae (c. 2242). Czlowiek przestaje by.;:: upor-
1'Iym, gdy zaluje za pGpelnione przest~pstwo i rownocziesnie 
zadoseuczyni za v\Tyrzqdzone szkody i dane zgofszenie, a przy
najmnliej da odpowiednie por~czenie. 

Cenzury dzielq si~ na: la-tae i fel"endae sententiae stOSGW
nie do tego, czy ktlOs wpada w celllZUlry tym samym, ze prze
kr-oczyl prawo cenzur1J: opatrzGne, czy tez zVlierzchnik OSGb
nym aktem jq orzna,cza; a lure, gdy jest w prawie usialona za 
vznalczone wyst~pki, ab homine, gdy p1'zelo.zony Gglasz.a j~ b~dz. 
moc1J: ogolnego, ba.,dz S'zczeg610wego nakazu lub zakazu, prae
cepto; cenzu1'Y Sq Z a s t r z € 'z '0 en e i n i e z a s t r z e z o
n e, reservatae, non reservatae, stosownie do tego, czy 
ZViniJerzchnik zastrzegl sobie ich zniesienie, czy nie. 

Z oenzmr zarstrzezonych a iure, z p1'awa powszechnego, je
dne Sq zastrzezone pap~ezowi, drugie o1'drynarius:zowi. Co· do 
SPOSGbu rnogq bye cenzury z as t r ze zan epa pie z 0 w i 
simpliciter, speciali modo, specialissimo modo. DG udizieleniR 
absolucji od cenzur simpliciter zastrzezonyrch wys.ta1'eza ogoine 
upowaznienie papieskie, p1'zy pozosta'lych musi Gno bye sZlczego
lowe .. Zast1'zezel1le cenzur latae sentenJtiae musi bye w p1'alWie 
albol w za1'zqctz€1?:uprze1ozonegowyraznie zaznaczone (c. 2245 
§ 4). Skoropowstanie wqtpliwose, czy kto's dopusdl si~ jukie-
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gos p1'zest~pstwa, albo cry p!1'zest~ps:two jestzastrz,ezone, 1'e
tze1'waif; me rna miejsca.Oprncz papieza rQwni,ez linni '0 r d y
nariusze mogs, sobie 'za,st!l'zegae cenzu1'Y(lc.893}. 

Ni:ekiedy zast1'zezenie cenzmry pocifJ!ga z. as t 1'z e zen i e 
g r z e c h 6 w; taka jest zars;i;rzezona cenz,mra, ktnra wyklucza 
oct p1'zyj~cia sakrsn'lent6w, to jest ekskornumka ti interdykt 080-
bisty c. 2250, 2275. Nie mozna udzielie absolucji Gd grzechu 
:przed absolucjq od :cenzur (c. 855, 2246 § 3, 2260). W wypad
:kach p1'zEko Pbdv\i6jnego, zastrzezenia, g16whym jest zastrzezec.. 
HiE cenzu1'Y, dodatkovvym :?Jas g1'zedhu, ohyba ze w jakims wy
padku ustawa inarczej stanowi (c. 894, 2363). 

Zast1'zez.enie cenzury nalezy t 1: u m ac z yes cis I €, 

nle mo'zrua tez z~strzezenia p1'zienosie z jednych wypadkow na 
mne, chociazby by~y podobne. 

CenzU!ra, ruaiozona wY1'okiem sEZdziego albo orz'Eczeniem 
zwilerzchirl.ika, z a 'I' a z w y w :i.e rar sku t e k, ap:e:lov,Tiac 
~noiZna od wytroku tylkOi ze skutkiem de\vollutywnym. 0 He wy
.dano w)'lrok lub orzeczenie z zag1'ozeniem eenzu1'Y, hez wZlgl~
du na to, c,zyc€llzu1'a jest fe1'endae czy latae sententiae, w6w
czas apelacja lub 1'eku1's sp1'owa:dza skutek zawieszaj1J:cy, np. 
0rdyna1'iusz pod grozqcenzu1'Y nakazal berueficjatowi ,opuscic 
<ianq miej.scowosc w ci1J:gu roku, jezeJJi beneficj!at wni6s1 ape
lacj~ p1'zed upJ:ywem ;roku, w takim razie cenzu1'Y nie sci1J:gnie 
na siebte, chociaz nie spelni polecenia G1'dynaJ1'iusza. Jezelti je-
dnak idzie '0 takie sprawy, w kt6rydl ustawa nie dopuszcza 
~lpela:cji z'e skutkiEm zawieszaj1J:cym, w6wczas apelacja lub 1',e
kurs nie wstrzymuje egzekucji wyroku lub wydanego 1'ozkarzu, . 
a tym samym icen.zu1'Y, np. od zakazu gloszenia kazan, GZ,y
tania ksi1J:zek zakazanych (c. 1340 § 3, 1395 § 2, 1428 § 3, 192 
~ 3, 880 § 2). 

Chodaz apela'cja lub rekurs zawieszajq skutki cenzury, to 
JPdnak zostaje zawsze nietkni~ty obowiqzek spe~nienia danego 
pOlecenia nalGzony p1'awem partykula1'riym, lub za1'z<l:dzeniem 
zW1ierzchnika, chyba :ie skazany wni6st 'apelacjtz lub trekurs nie 
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tylko od naifozonej ,cenzury, lecz takZe od calego zarza"dzenia 
lub orzeczenia zwierzchnika ni:Zszego, ktOry nakazal spe1nienie 
danego obowia"zku ~c. 1889, 1917, 2243). 

Nie tylko ta sarna osoha maze sci~gna"c rozmaite cenzury, 
iecz takze cenzura tego samego rodzaju moze bye wielo['aka, 
np. ktos moze sda"gna"c na siebde r6wnoczesnie kla"tw~ i su
slPe!n!S~,aJJbo kiillika k!}qiew (co 2224 § 1, 2249 § 1). C e n z u r a 
latae senientiae m n 0 z y s i~, gd5'" kitos przekra:cza kilka 
i roznych praw, z ktoryoh kazde zaostrzone j'est cenzurq bez 
wzgl~u na to, czy dokonuje tego za pomoca" jednej czy iez 
r6znych i addzielnych ad siebie czynnosci; kto; np. czynnie znie
watza duchrownego i sprzedaje reliikwiiJe:, pord!Wl6jna" sci:qga coo
zur~ (c. 2343, 2326). Jezeli kto.s kilkakirotnie, w pewnych od
.stE;pachczasu, ex intervaUo, naruszy to sarno prawo, ktore za
brania pewnych czynnosci pod cenzura", wowczas za kazda" od
fuielna" 'czynnase, stanowia"ca" odr~bny wyst~pek, sciqga nOWq 
karE;. Mnozy si~ cenzura nawet pirzy jednym wyst~pku, na 
ktory rozni przelozeni na~ozyli rozne cenzUll'Y np. papiez i bi
skup. Moze r6wniez ktos scia"gna"e kilkacenzurab homine, je
zeli narusza' kilka zarzqdzen Iub wyrok6w, moca" ktfuych prze
lozony naImzal 'luib zakaz.al speiniania pewnych czynnosc! 
(e. 2244). 

Oblozony 'cenzura" maze bye ad niej uwoln:iony jedynie mo
Cq r 0 z g r z e s z e ni a. Sarna wi~c ,poprawa ani zadoseuczy
nienie ani tez ,rozgrzeszenie od grzech6w n~e znosi cenzury. 
Penitent wilIlien sam prosic 0 absoluej£). Ahsolucji udziela si~ 
na stale, nie mozna jej udzielic na pewien okres czasu, np. na 
dwa miesiqce; moma jednak jej Uidzi'eHe bezwzgl~dnie lub wa
runkowo, tj. ze penitent pono'Wnie W[>ada w ce11!zur~, jesli me 
uczyni zadosc warunkom w naznaczonym czasie, suh reinci
dentia. 

Kto poprawil si£) i gotow jest poddae si£) Koscio;fowi, ma 
prawo do absolucji, ktorej nie IDoZTia mu oomowie, ani odro
ezye. Przy absolucji od CiellZur mozna naJozyc na penitenta wil'ar-
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sciwa" kar~albo jaka"s pokut£) , zwla:sZiCza gdy przest~pstwo po
!,a"czone bylo ze zgorszeniem (c. 2242, 2248). PTosza"c 0 absohi
{;j~ cd cenzur, petent jest ohowia"zany podac wszystkie ieh wy
padki, w przeciwnym bowiem razie absolucja' odnosi tylko 
do wypadkow wyraQnie VVlskazanych. J e.zeli zwierzchnik na 
prosb~ strony udzieli absolueji generalnej, obejmuje ona na
wet te wypadki,ktore strona w dohDej wierze w prosbie po
min~la z wyjqtkiem cenzur zastrzezonych Stolky Apost. spe
cialissimo modo, oraz wypadkow umyslnie zaiajonych (c. 2249). 
.. ll..bsolueji generalnej z H~lguly udziela kaplan prz~ spowiedzi, 
gdzie tez ma miejsee prosha ogolna 0 absolucj~. 

Absolucja udzielona L"l foro externo, wywiera skutek r6w
i:1ie'z in foro intern~, jednak nie odwrotnie. Rozgrzeszony in foro 
interno, 0 ile to nie wywoluje zgorszenia, mO'ze tak post~powac, 
jakoby otrzymal absoIuej~ lin fmo externo, moze np. celebro
",vae, przyjmowae sakramenia (c. 2251). 

Ceuzury zastrzezone prawem powszechnym obowia.:zuj~ 

wsz~zie, absolucji moze udzielie ad meh tylko ten, kto rna 
'wladlZ:~; cenzury z,astrzezone rprawem partyJkularnym nie wi~.q 
nikogopoza gr,anicami terytorium daneigo zwierz'Cilmika, a cen
zura trwa, dopoki nie zostanie zdjE:ta; majq,cy taki rezerwat 
n;oze otrzymae ab.solucj~ nawet w obcej diecezji, chociazby tam 
siEZ udal jedynie w tym celu, by laJtwiej OItrzymac rozgrzesze
me. Do;tkni~ty zas cenzura" ab homine moze otrzymae absolu
,cj~ tylko od iego, kto Ja" nalozyl, lub kto rna oden osobne upo
waznienie. J ezeli . spciwi.ednik, nie wiedzq,e 0 z8.Sltrzezeniu, TOz,.. 

grzeszy odcenzury i od grzeohu, absolucja od cenzur je:sit wa-
2na, z wyja"likiem cenzur zastrzezonyd:l Stalicy Apost. specia~ 
lissimo modo i ClellZur alb homine (c. 2247). 

J ezeli kios popaCill: w oenzur~ nalozoua" przez rozmairtych 
zwierzchnik6w, winien prosic 0 absolu:cj~ u wszystkich 
zVlierzchnik6w i chociaz jeden z, nich udlZieli ro~grzeszenia, pe
:nitent pozostaje nadal w cerrzurze dopoki takze inni go nie 
"tnvolni~. 
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Udzielona w razie wqtpliwego zastrzezeniaJ absolucja nie 
trad znaezenia,chociaz p6zniej rezerWait cenzury alba grzecihu 
~:anie siQ dopiero p? czasie widoczny tc. 19, 209, 2219, 2228). 

Przy cenzurach, kt6re dopuszczHjq przyjQcie sakrament6w 
(np. suspensa), moze dotkn:Qty nimi, jesli ma wszystkie wa
lunki, otrzymac obsolucjQ od grzechow z zatrzymaniem jednak 
cenzury; w tych zas wypadkach, w ktorych cenzura nie dopusz
cza przyj~cia sakramentow (np. ekskomunika, interdykt osobi
sty €. 2260, 2275), nle moze otlrzymac absolucji od grzecihow 
<:lotqd, dapoki nic;zostaniezwolniony od cenzur. AbsolucjQ od 
L"E::nzur, udzielanq przy spow;edzi, nalezy dawac poslugujqc sifZ 
z;'lyklq formulkq, przepisanq przy udzielaniu rozgrzeszenia od 
grzech6w stosownie do przepis6w liturgicznych; poza spowie
dziq za's mozna udzielac jej w jakikolwiek spos6b, wypada atoll, 
by stosowac podanq w rytuale formQ, zwla:szcza' gdy idzie 0 ab
sDlucjQ od ekskomuniki. 

W niebezpieczenstwie smierci moze ka2:dy kaplan, nawet 
nie maj,Etcy wladzy spowiadanta', Uidlzielruc rOIZ,gr'Z!eslZ€!l1,ia od 
wszystkich cenzur (c. 882), jezeli jednak pecltent otrzymal ah
soluC'jQ odcenzur a:b hOimLne a:lbio speoiialissimOr modo zas,tr;z:e
zonyeh Stolicy Apostolskiej, jest obowiqzany po wyzdrowieniu 
odniesc siQ do penitencjarii albo do biskupa, lub do tego, kto 
ma potr:cebne upowazn1enie, pod karq wpadniQcia w te same 
cenzury (c. 884, 2252, Com. Cod. 1922). W takim niehezpieczen- . 
stJWi.e Sq, wszyscy zohlierze od chwili ogicSizonej mobilizacji 
(penit. 20 maja 1913). 

W zwyczajnych wypadkach, tj. kiedy nie grozi niebezpie
czenstwo smierci, od cen'zur lllJiJez,a:strzeionych moze karZrl~ spo
wiednik udzielic absolucji w akcie samej spowiedzi, poza spo
wiedziq, zas ten przeiozony, kt6ry rna jurysdykcjQ in foro ex
temp .nad penitentem. OrdynaduSize mogq dae ,rozgrzeszenie ad 
cenzur soble w prawie zastrzezonych tylko swoim podwJ:adnym, 
ordynariuszezas diecezjalni nawet podroznym. Od cenzur za-
strzezonych StoUey Aposto1skiej jedynie ana sama udziela ab-
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solucji, Oiraz ten, kto otrzyma:l upowaZnienie bqdz og6lne, bqdi 
.::;zczeg61owe stosownie do tego, w jaki spos6b cenzura jest za
strzeiona:,czy wpirost C'zy w s:zczeg,omiejszy spas6b (c. 2253). 
W wypadkach niecierpiq:eych zwloki, gdy pemtent nie maze 
tl'wac w cenzurze bez wielkiego zgors:cenia i zhanbienia siebie, 
albo gdyby byio dIan zbyt trudne pozostC}wa:c w stanie grzedm 
ciQikiego, dop6ki zwierzchnik nie udzieli absolucji, wowczas 
kazdy spowiednik moze wprost udzielic rozgrzeszenia od cen-
21..:r latae sententiae bez wzglfZdu na to, w jaki sposcb cenzury 
Sq z:alSttrzeione. Taka: na!gilqca potrzeba zajsc mo~e tyJlko w wy
padkach taJemnych, bo zgorszenie ani znieslawienie nie po
wstanie, jezeli ktos publicznie wykl~ty nie przyjmuje sakra
rnent6w. Penitent POI otrzymaniu rozgrzeszenia jest obowiq:za
ny pod karq ponownego wpadniQcia w cenzury odhies,c siQ ' 
w oiqgu miesiq,ca do wiasciwegc przelozonega; w odwolaniu mo
ze posredniczyc spo\"liednik, winien atoli zataic imiQ penitenta. 
?oczqtek miesiq,ca liczy si~ od dnia nastQpnego po otrzymanu 
rozgrz€£zenia, a! gdyby penitent 0 tym obowiqzku nie wiedzial, 
wtedy poczq,tek miesiqca rozpoczyna siQ w dniu, W ktfuym 
o tym s,iQ dowiedziat To odniesienie si~ do przelozonego nie 
Jest prosbq 0< nowe rozgrzesz'enie, lecz ma za cel otrzymanie od
lJowiednich wskaz6wek. Gdyby altoli to odniesi'enie siE; do wla
:::clwego zwierz!chnika by to moralnie niemo:iliwe, w takim ra
zie sam spowieonik moze udzielic absolueji, nie zobowiqzujqc 
nawet penitenta do'dalszego odwolania siQ. Spowiednik jednak 
rna naznaczyc penitentowi jakqs pokutQ i zadoscltczynienie, 
ktore on musi spelnic w oznaczonym czasie pod karq ponowne
go wpadniQcia w te same cenzury. Mimo odwolania siQ do 
wyzszego zwierzchnika moz'e penitent przed otrzyrnaniem oden 
cdpowied'zi odniesc si~ do innego upowaznionegospowiedni
ka, celem otrzymania rozgrzeszenia i odpowiednich wskaz6-
wek. Po otrzymaniu od niego rozgrzeszenia, penitent nie jest 
ohowiq,zany stosowac si~ dOl polecen, jakie otrzyma pozniej ad 
wyzS!Zego zwierzchnika (c. 2254). 
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Cenzurami Sq: ekskomunika, interdykt, suspensa. E k s k 0-

m u n i ik a dotyczy tylko oSOIby fizyCZlIlej jako jednostki, prze':" 
to I"ZIucona na OiSiOiby morailmJe, np. na :kajpitJui!:EZ lub ja~iS zakJ::ad, 
spada ty lko na tych, kJtorzy dopuscili siEZ jakiegos przestEZpstwa; 
natomiast pod 1 n t e r d y k tis u s pen s EZ mogq bye pod
dane i ciala moraIne; ekskomunik~ i interdykt moina nalozyc 
na osoiby d'uchoW1l1e i il.1Ja laikOw, su:sp€ll1lS~ zas tylko na duchow
nych, ekskomunika i suspenrsa dotycza" tylko os6b, inte:rdyktem 
mogq bye obj~te nawet miejscowosci. Eksikomuniika rna zawsze 
charakter cenzury, interdykt i suspensa mogq bye karami wla~ 
sClwymi, przeto mogq bye nakladane na czas okreslony. Skoro 
powstanie wqtpliwase co do wlasoiwego znaczenia tej kary, 
nalezy przYJ8"C\ Ze interdykt alba suspensa s~ cenzurami 
(c. 2255). 

186. EKSI(!OMUNIKA 

E k s k 0 m u n i k a j est t 0 c e n z u r a, k t 6 r a 
wyklucza ochrzczonego ze &poi€'cznosci 
w j ern y chi sprowadza nizej wymienione skutki. 

Ko§cio~owi przysluguje prawo wyl8"czenia ze swego zwiqz
ku tych, ktorzy uporczywie nie chcq poddac siEZ j<ego prawom. 
Wszyscy wierni tworzq jedno cialo duchowe, mistyczne,kitore
go glowq jest Cruystus. Na podstawie te'j l~cznosci jedni wierni 
uczestniczq w dobrach duchowych drugich czlonk6w Kosciola, 
np. w modlitw8Jch, dobrych uczynkach, cnotach ... Wykluczony 
traci te dobrodziejstwa i kO<rzysci duchowe, jakie jednostka cz·er
pie z tego zwiqzku z innymi. Ekskomunika nazywa si~ a n a
t e m a, Jdedy stosowana jest we<H:ug wszelkich formalnosci 
ponrtyfikatu rzymskiego (c. 2257). 

Z pomi~zy wyk!lEitych j-edni nazyvvajq si~ vitandi, inni tole
ntti. Viitandus jest ten, na kogo Siolica AposLimiennie naloZy 
ekskomunik~, ktora zostala publicznie ogloszona (np. w Acta 
Apost. Sed.) albo przez przybicie aktu na miejscu publicznym 
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albo w gazetach i w orzeczeniu wyrainie jest zaznaczone, ze 
z danq osobq nie wolno przestawac (c. 2258). 

Ekskomunika pociqga za sobq nast~pujqoe sku t k i: 
1. W y k 1 u c Z 0 n y z K 0 SC i 0 1 a.c n i e m 0 Z e· 

brae udzia:lu w obrz~dach religijnych 
c z y n n i e i b i ern i e, moze atoli sluchac slQiWa Boze
gOo, a nawet winlen cz~sto uczestniczyc w kazaniach, by latwi€j 
magI poznac swojq nieprawosc. Zaden wyklEZty vitandus ni€ 
moze czynnie w.:'poJdzialac w czynnosdach religijnych, to]era
ius zas po wydaniu wyroku orzekajqcego lub nakladajqcego eks
lromunikEi i w og61e, gdy ekskomunika jest powszechnie :mana, 
(c. 2259). 

2. Wykl~ty n i e m 0 Z e p r z y j mow a c s a k r a
men tow, a po oglosz.eniu wyroku o.rzekajqcego luib nakla
dajqcego cenzur~ jest wykluczony i od sakramentali6w. Nie 
wolno mu przeb udlziel8!c sakrament6w. Dotyczy to r6wniez 
heiretyk6w i s!Chizmatykow, dorpoki po wYI'IZeczeniu sd,~ bl~d6w 

nie otrzymajq absolucji. 

3. Nie wolno tez wykl~temu dawaC po, g r z e b u c h r z €

sci jan ski ego, ani odprawiac zan nabozenstwa (c. 855, 

1240, 1241, 2260, 1175), daIo jego maze bye usuni~te z em en
tarza (c. 1242). 

4. WyklEity n i e m 0 Z e s p raw 0 wac s a k r a

men t 6 w i s a k ra men ta 1 i 0 w"ani tez nJimti s!Z:afo
wa,c. Udzielenie wykl~temu sakrament6w jest osobnym wystEiP
kiem (c. 2364). 

5. N i e z y sku j e 0 d pus tow; ani n i e 
u c z est n i c z Y w e w S pol nyc h s rod k a c h z b a
wienia ani w publicznych modlach Ko
sci 0 I a, tj. tych, M6re Sq odprawiane w imieniu Kosciola; 
natomiast wiemi mogq prywatnie modlic si~ za wyklEitych, 
a kaplani ooprawiac MsZEZ sw., dlatego ze modlitwa prywatna 
nie wl~a w Ulczestnictwo Kosciola. 
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6. N i e m 0 Z e s p 'e I n i a e a: k t 6 w p raw nyc h 
w granicach prawa (c. 2263). Aktem prawnym w tym znaczeniu 
Sq te czynnosci, jakie ma spelnie zarzqdca majqtkOw kosciel
nych, s~ia, audytor, reier-ent, obronca w~zla, promotor, kan
clerz, notariusz; nie moze 'bez bye ojcem chrzestnym, ani ojcem 
przy bi'erzmowaniu (c. 765 n. 2, 795. 

7. Nie moze czynnie wyst~owac w sq:dzie, jest tez podej
l'zanym swiadkiem (c. 1628, 1654, 1757, 1795). 

8. W y k 0 n y wan i e j u r y S! d y kc j i zar6wIIlo in fo['o 
externo jak i interno jest n i e w a z n e, gdy przedw wykl~
temu zapadl wyrok, w przeciwnym ra:z!ie akty jurys:dykcji Sq 
tylko niedozwolone; 0 ile za's wierni 0 nie prOSZq, wykl~ty moze 
je spelniae nie tylko godziwie ale i wamie. 

9. Wykl~ty n i e m 0 z e bye d 0 P u sz c Z 0 n y 
d 0 s w i ~ c en kaplanskich, a jesli jest vitandus alba po wy
l'oku nie moze 0 t r Z y mae w Kosciele zadnego u r Z ~ d u, 
godnosci, beneficjum, ani pensji, nadto po wyroku nie maze 
zyskac zadnej :raski papieskiej, jezeli w przyznajqcym jq re
skrypde apostolskim nie ma osobnej wzmianki 0 klqtwie. 

10. Po ogloszeniu wyroku wykl~ty t r a c i doc hod y, 
;akie pobiera z tytulu jakiegos urz~u koscielnego, lub penSlji; 
vitandus jest pozbawiony urzt:;du, beneficjum, pensji (c. 2266). 

11. Nalezy un i k a cst 0 sun k 6 w cywilnych 
z w y k 1 ~ t Y m, jezeli jest vitandus (c. 1628 § 3, 2267). Na
lGiq tu stosunki towarzyskie, domowe, spo:beczne. Uj~te Sq one 
w nastt:;pujqcym 'wierszu; os, orare, vale, communis, mensa. 
Mogq z nim utrzymywac stosurrld wspoJ:ne tylko jego najibli1Z-
52 krewni, np. dzied, wsp6lma:1Zonek, rodzke, s1uzba, inni zas 
iylko wtedy, kiedy zajdzie wazny pow6d. Powody uprawnia
jqce do obcowania z wyklE;tym vitandus zawa:rte Sq w wierszu: 
utHe, lex, humile, ires igm:n"1lta, D\ecesS€. 

12. Opr6cz skutk6w bezposrednich, sprowadza ekskomuni
lea takze skutki posrednie, np. ducihowny wykl~ty staje si~ ir
legularis, gdy speinia jakieS czynnoscizla.,czone ze swoimi Swi~-
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{~€miami (c. 985); gdy ktos przez rok trwa w kl'1twie, jest po
Dejrzany 0 herezj~ (c. 2315, 2340, 2293). 

Ekskomuniki, jakie kodeks wprowadza, podzielone S'1 na 
p~.c katego'ryj: 1. specialissimo modo, 2. sp,eciaU 3~ sim
pliciter zastrzezone Stoliey Apost., 4. zastrzeZone ordynariu
swm, 5. niezastrzE'zone nikomu. 

1. Zastrzezone specialissimo modo Sq nast~pujqcewyst~pki: 
a) zniewazenie Eucharys:tii, alho uzywanie jej docel6w zlyoh 
(c. 2320); b) czynna zniewaga papieza (c. 2343); c) rozgcrzeszenie 
albo udanie rozgrzeszenia wsp6lnika in peccato turpi (c. 2367); 
~d) zdradzanie wprost tajemnicy spowiedzi (c. 2369 § 1). 

2 .Kil.'1tl:w,q speciali modo zalStrzleZiolnq ohj'~ci S''1: a) aposttad 
{~zyli odst~pcy :){:l. wiary chrzescijanskiej, heretycy, schizma
~ycy (c. 2314); b) wydawcy pism apostat6w i heretyk6w, kt6re 
broni'1 he'fEzji, schizmy, apostaci i ci, kt6rzy czytaja., te i 1nne 
ksiqiZki przez Stolic~ Apos!t. zalmza,ne (c. 2318); c) kto, nie majqc 
swi~cen kaplail'skich, kusi si~ 0 oidiprawieni,e Mszy sw. albo slu
-eha Sf,{)wiedzi (c. 2322); d) kto apeluje od papiez a do sbboru 
(c. 2332); e) odwoluje si~ do wladzy swieckiej celem przeszko
dzenia ogloszeniu lub wykonaniu pism papiez a lub jego Ie
gat6w (c. 2333); f) kto wydaje prawa lub zarzqdzenia n,a'rusza
jqce wolnosc Kosciola i przeszkadza w wykonywaniu jurys
dykcji koscielnej, odwoJ:ujqC si~ w tym celu do w~adzy swie
ckiej (c. 2334); q) kto; wbrew przywilejowi fori pozywa do S'1-
dow swieckich kardyna16w, legat6w Stolicy Apost. i wyrZiszych 
ufzt:;dnik6w kurii rzymskiej lub swego ordynariusza (c. 2341); 
b)kto czynnie zniewaza· kaJ:'dynala, legata papieskiego, patriar
ch~, arcybiskupa lub biskupa nawet tytularnego. (c. 2343); j) d, 
kt6rzy grabiq lub zatrzymujq prawai. mienie Koscio:ra rzym
skiego (c. 2345); k) falszerze pism i akt6w Stolky Apost. <i po
sluguj'1cy si~ nimi (c. 236\)); 1) kto falsiZywie oskarza spowiedni
ka 0 solicytacj~ (c. 2363). 

3. Simplici modo zastrzezone Sq Stolicy Apost. klqtwy, cia.,
z'1cena tych, kt6rzy: a) przyjmujq zaplat~ Z okazji nadania lub 
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ogloszema odpustow (c. 2327); b) naleZll do masonerii lub d<p 
innych podobnych zwillzk6w (c. 2335); .c) kt6rzy, me majllc· 
upowazm{mia, rozgrzeszajll od kllltwy zastrzezonej Stolicy 
Apost. speoialissimo lub speciali modo (c. 2338); d) pomagajll 
lub sprzyjajll wykl~temu vitando w tyro wyst~pku, z powodu 
ktorego popadl w ekskomunik~ (c. 2338 § 2); e) pozywajll do 
slldu swieckiego biskupa (nie swego ordynariusza) lub wyz
szego przelozonego zakonuna prawie papieskim {c. 2341); f) na
lusza;jll klauzur~ zakonnll" wchodzllc poza nill bez pozwolenia 
(c. 2342); g) przyw.faszczajll sobie mieni,e koscielne (c. 2346); 
b) pojedynkujq si~, lub wyzywajq na pojedynek, a1bG przy nim 
;aomagajq (c. 2351); j) duchowni majqcy wyzsze swi~cenia i 080-

by zakonne po' slubach uroczystych, jesli si~ kuszq 0 zawarcie 
ma(bi;enstwa (c. 2388); k) dopuszczatjq st~ Siymonii przy benecf,i
(,ja,ch ioficjach koscielnych (c. 2392); 1) mszczq lub falszujq: 
akta kurU diecezjalnej (c. 2405). 

4. 0 r d y n a r ius z 0 m Sq zastrz€<zone ekskomumki,. 
rzucone na tych: a) ktorzy zawieraj1J, malzeiistwo wobec du
cIl0wnego akatolkkiego, albo przed malZerrstwem umawiaj1J, 

si~, ze potomstwo rna bye wychowane w religii akatolkkiej,. 
albo oddajq dzieci na wycholWanie w religii akatolicki·ej (c. 2319); 
b) falszujq reHkv.rie i sprzeda:jq je (c. 2326); c) ezynn:ie zme
wazajq duchownego lub osob~ zakonnq (c. 2343 § 4); d) skute
cznie spowodujq abortum, nie wylqczajqc matki (c. 2350); e) apo<
stata z zakonu (c. 2385); f) profesi po slubach prostych wie
czystych, kt6rzy z nimi taki zwiqzek zawierajq (c. 2388). 

5. E k s k 0 m u n i kin i e z a s t r z e Z 0 n e, nemini 
reservato, sdqgajq: a) 'autorzy i wyrlaIWICY, k;t6rzy bez zlezrwo[l€
ma wydajq Pismo sw. lub komentarze do mega (c. 2318 § 2); 
b) zmuszajqcy odprawic po.grzeb chrzescijaiiski dla niewier
~lych, apostat6w, heretykow (c. 2339); c) ktorzy dokonujq aHe
nacji majqtku ko&cielnego bez :re~olema Stolicy Apost. w tyeh 
wypadkach, w ktorych 000 jest wymagane, oraz ktorzy na to 
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zezwalajq, albo je nabywajq (c. 2347); zmuszajqcy do przyj~
cia stanu duchownego lub zakonnego (c. 2352); e) niedonoszqcy 
o solicytacji (c. 2368). 

187. INTERDYKT 

I n t e r d y k t j est t 0 c en z u r a, k tor a Zi a
II ran i a w i ern y m k 0 r z y s tan i a z 0. {; b r d u
c how y c h, wyszczegolnionych w prawie. Nie zrywa on je
dinosd sipolecziD.ej i tym rozm si~ ad eksikomuniki, moze tez miee 
charakter kary wlasciwej (c. 2368, 2291). Interdykt z a b r a
n i a uczestnktwa w oficjach koscielnyoh, w sakramentach 
i wyklucza 00. pogrzebu chrzescijarrskiego. Ucz,estmctwo w of i
cja~h maze bye czynne lub bierne. Oficja, divin3!, ozna·czajq ta
k:eczynnosci religijne i liturgiczne, ktore tylka duchowny mo
ze speiniae mocq wladzy otrzymanej przy swi~ceniach bqdz 
z waH Chrystusa np. odprawianie Mszy sw. i sprawowame sa
F:ramerrt6w, bqdz z ustanowienia Ko:sciola np. poswi~cenia, 

blogoslawienstwa (c. 2256). 
Interdykt dZl:eli si~ na: 0 sa bow y, personale, m i e j

S cow y, locale, stosownie do tego, czy bezpasrednio dotyczy 
(lsob, czy miejsc. Interdykt miejscowy i osobowy maIZe bye 
o g 6 I n y, generale, alba s z c z e g 61 a w y, particulare; 
miejscowy ogolny obejmuje diecezj~, panstwo, parafi~; szczeg6-
10WY odnosi si~ do jakiegos ograniczanego miejsca, np. do ka
r1;,cy, jednego lub kilku koscio16w. Interdykt ogolny osobisty 
dotyczy bezposredma lnieszkancow jakiegos terytodum, np. 
oiecezji, prowincji, osobisty szczegol0,wy odnosi si~ wproslt do 
jednej lub do kilku os6b oznaczonych fizycznych, lub moral:
nych. Interdykt jest z u pel n y, . totale, alba C z q s t k 0 w y, 
partiale, werlIug tego, czy pozbawia prawa kOirzysta..'iia 
z ws:zystkich d:6ibr ducl1:owych, czy rei!; tyTIro z mekrt6rych; 
rc:wniez maze bye a iure i ab. homine; z a s t r z e Z 0 n y 
i n i e z as t r z e Z 0 n y. Interdykt osobowy bezposrednio 

('raUJo .. an. - 42 
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:t.abrania osobie nim dotkni~tej korzystania z pewnych dohr 
duchowych i pozbawia praw. Poniewaz taki interdykt zwiqza
ny jest z osobq, wsz~dzie za niq post~puje, interdictum ambula
torium; miej'Scowy zas dotyczy wprost miejsca, a posrednio 
osbb, ktore tam siQ znajdujq. 

N alozyc mterdykt moze tylko ten zwierzch
n i k, ktory rna jurysdykcj~ in foro externo. Pap i e z 0 w i 
zastrzezone jest nalozenie interdyktu ogolnego miejscowego na 
diecezje i panstwa, jako tez ogolnego oSoibistego na wiernych 
d:ecezji Iub paiistwa; b i sku p mO'ze rzucic interdykt og61ny 
na parafi~ lub na wiernych parafii. 0 He jakies kolegium do
,JUsci si~ przestQpstwa, zwierzchnik koscielny moze nalozyc in
terdykt na te osoby, k,tore Sq winne, alba na caIe kolegium jako 
tFlkie, albo na osoby winne i rownoczesnie na l5:o1egium (c. ~269, 
2274). 

M i e j s cow yin t e ;r d y k t ogalny iszczegolowy 
z a b ra n i a spelniac oficja koscielne i obrz~dy religijne 
(;:. 2270 § 1). Szczegolowe skutki, jakie on sprowadza, okresla 
"Zwyczajnie zwierzchnik, ktory go naklada; 0 ile jednak nie wy
da innych postanowien, Sq mimo interdyktu dozwolone nast~
pujqce funkcje koscielne: umierajqcym mozna udzielic sakra
mentow i sakramentali6w, w tych miej:s,cowosciach, na k'tore 
TJzciqgni~to interdykt og6Iny, magq kaplani, nieobj~ci inter
dyktem osobistym, sprawowac prywatnie w kosciolach czyn
nosci liturgiczne przy zamkni~tych drzwiach, bez dzwonienia. 
W koscialach katedralnych, parafialnych i w tych miejscowo
sciach, gdzie jest tylko jeden kosci6l, wolno odprawiac jednq 
Insz~ sw., przechowywac Najsw. Sakrament, udzielac chrztu, 
Komunii sw., sakramentu pokuty, asystowac przy zawieraniu 
rna:!:zenstw, jednak bez hlogoslawiens1twa, odprawiac pogrzeby 
niewystawne, swi~cic wod~ chr2)cie1nq i oleje sw., wolno r6wn-iei 
glosie slowo Boze. Przy odprawianiu tych funkcyj nie wolno 
spiewac, ani uzywac szat uroczystych, zahronione tez jest gra
nie na organach i wszelkich innych ~ns'trumentach. Prywatnie 
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mozna zanosic Najsw. Sakrament do chorych. Opr6cz tego po
z()staje interdykt w zawieszeniu w nast~pujqce uro'czystosci: 
Boze Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Swiqtki, Boze Oial0, 
Wniebowzi~cie N. P. MarH. W te dnie zahronione Sq tylko 
~wi~cenia kaplanskie i uroczyste blogoslawienstwa malzenstw 

(c. 2270 § 2). 
Jesli interdykt miejscowy partykularny dotknql tylko pew

llq kap1ic~ Iub oltarz w kosciele, wowczas nie wolno tam spel
niac zadnych ohrz~d6w religijnych, jesli zas rozciqgni~to go. na 
cmentarz, w tym wypadku dozwolone jest wprawdz'ie chowanie 
zrnarlych, lecz Dez ohrz~d6w koscielnych (c. 2272, 1172). 

Slwro, rzucono interdykt na pewnq rniejscowosc, np. na 
miasto lub wies, wowczas Sq nim obj~e wszystkie koscioly, 
nawet wyj~te i katedralny. Jesli kosciol jest pod interdyktem, 
rozeiqga si~ on i na przylegajqce kaplice, cmentarza jednak nie 
tyka, tam wi~c mozna odprawiac po:grzeby nawet uroczyste; 
kiedy zas tylko kaplica jest pod interdyktem, wowczas kosci61 
jest wylqczony, mozna przeto odprawiac tam nabozenstwa; kie
dy nalozono interdykt na cmentarz, Sq nim ohjEite wszystkie 
kaplice cmentarne,nie zas kosci61 przylegly (c. 2273). 

In t e r d y k t 0 sob is t y sprowadza nast~pujqce sku-

tki: 
Jesli jakies kolegium dopusci si~ przest~pstwa, w takim 

razie mozna oblozyc interdyktem albo tyliko winne o:soby, alba 
sarno kolegium Jako takie, alba osaby i kolegium. Jesli care 
kolegium jest pod interdyktem, ,wowczas nie maze ono ~orzy
stac z zadnych praw duchowych, ani tez wykonywac zadnych 
czynnosci; np. uniwersytet, bEidqc w linterdykcie, nie moze na
dawac prezenty na beneficja koscielne, kapitula dokonywac wy-
hom nip. wrkariusza kapituilinego (c. 2274). . 

Kto 0 sob i sci e jest pod interdyktem, bez wZlgI~du 
:1a to, czy jestczlonkiem kolegium, czy nie, nie moze sprawo
waC zadnych czynnosci religijnych, ani tezczyruiie w nich 
uczestniczyc, moiZe jednak hra~ hiernie udzial w nahb·zenstwach 
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i kazaniaeh (c. 2275); nie wolno sprawowac sakrament6w ani 
~akramentali6w, ani ich przyjmowac; nie wolno przyjmowac 
2ni nadawac beneficj6w koscielnych (c. 2265); nie mozna grze-
bac po chrzescijansku Ds6b, kt6re sciqgn~ly na siebie interdykt 
(c. 1240). Poniewaz n i e win n y nie sciqga na siebie wszyst
kieh skutk6w· surowosci prawa, wyplywa z tego, ze interdykt 
miejscowy i osoboyvy rzueony na kolegium, nie jest cenzura" 
w scisiym znaezeniu, a nawet nie jest karq wlasciwq. Jest to 
raczej pozbawienie pewnych dobr koscielnych ze wzgl~u na 
lqeznose z danym kolegium, lub na pobyt w miejseowosei inter
dyktem obj~tej. Kto wi~e przestanie bye czlonkiem tego ko
legium, interdykt nie sprowadza na niego zadnych skutk6w. 

Cenzurq moze bye tylko interdykt O'sobisty szczeg610wy. Kto 
podpada pod interdykt miejscowy, albo pod interdykt rzueony 
na kolegium, lub pewnq spolecznosc, a sam jest bez winy, moze 

przyjmowae sakramenta, chodazby nie otrzYlnal absolueji od 
interdyktu (c. 2276). Kto udziela sakrament6w tym, kt6rzy SCI, 

pod interdyktem, sciqga kary koscielne (c. 2338, 2364, 2372). 

Osobny rodzaj stanowi tzw. interoykt ab ingressu Eccle
siae. Jest to !interdykt osobowy i szczegOlowy. Zakazuje on 
spelniac w kosciele czynnosd, do ktoryeh dadq prawo swi~ceni~ 

a nawet hi-ernie w nich uezestniezye, kto PJ'zeto popadl w ten 
illterdykt, nie moze Mszy sw. odprawiac w ko!sciele, ani tei 

spelniae inny,ch funkeyj koscielnych, ani otrzymae pogrzebu 

koscielnego (c. 2277). 
Interdykt osobisty mozna nalozye tylko za w y s t ~ P e k, 

ktbrego dopusciJa si~ jednostka lub kolegium; ci~zszy musi bye 
wystwek, gdychodzi 0 nalozen'ie mterdy:ktu na ko1iegiUlffi, ndiZ 
na pojedyncze ol'oby. Nie jest konieeznq rzeCZq, by wszyscy 
czlonkowie jakiegos kolegium byli winm, lecz. wystarczy, by 
tylu bylo winnych, aby mogli przedstawiac eale kolegium; na
wet moze by.c winny sam przelozony. Wi~ksze rowniez poprze-

-dzic musi przest~pstwo, gdy idzie 0 rzucenie interdyktu miej-
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$cowego, anizeli interdyktu osob±Stego. Wyst~pek rnusi bye 
poniekqd wspolny calej spolecznosci w danej miejscowosei. 

Interdykt miejs<cowy, rzueony np. na kosci61, gas n i e 
gdy kosciol runie; na kolegium, gdy one straei,. charakter osoby 
moralnej; nalozony warunkowo gasnie po spelni'eniu warun
ku, a na czas okreslony, po uplywie naznaezonego okresu. 0 He 
interdykt jest karq wlasciwq, moze by.c zruesiony przez dys
pens~ (c. 2236, 2291). Ten tylko zwierzehnik moze z n i esc 
interdykt miejseowy i osobowy og6lny, ktory rna jurysdykcj~ 
In foro externo, natomiast zaden spowiednik me moze udzielic 
absolucji ad tych interdykt6w, gdy:z skutki ich przekrCllczajq 
gramce forum wewn~trznego. Moq absolucji moze bye zme
siony tylko interdykt osobowy szczegOlo:wy, kazdy tez spowie-
dmk moze oden rozgrzeszyc, chyba ze jest ab homine, albo za
strzezony jest wyzszemu przelozonemu. 

188. SUSPENSA 

Sus pen s a j est toe e n z u r a, k tor a z a
·brania duchownemu spe<lni:alnia wI adz y 
k 0 sci e 1 [l e j, ikitorq pOISiada; tyt!u1lem orffidi czy beneficii. 
lub obydw6ch tytul6w (c. 145, 1409, 2278). Poniewaz tylko du
·chowni mogq piastowae urz~y w Kosciele i posiadac benefi
cja, na te'j podstawie kara ta moze bye wymierzona tylko prze
ciw duchownym (c. 118) i to tak na poj'edyncze olSoby, jak i na 
kolegia duchownyeh. Suspensa nie pozbawia wladzy duchow
:nej, ani beneficjum, lecz tylko zarwiesza ich uzywanie. Maze 
miee charakter cenzury lub kary wlasciwej; jest c a I k 0-

wit q lub c z ~ sci 0 w q. Skutki suspensy Sq podzielne, 
dlatego zwierzehnik stosujqC jq winien dokladnie okreslie jej 
rozeiqglosc w kazdym wypadku. Suspensa moze bye zupelna 
i og6lna (totalis), gdy 'sprowadza wszystkie skutki, albo cz~scio~ 
wa (partialis~, gdy sprowadza mekt6re z niOO. Calkowita zawie
sza wszelkq wladz~ koscielnq, jakq duchowny posiada IDOCq 
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swi~cen czy jurysdykcji lub z tytuiu posiadanego beneficjum, 
a cz~sciowa zawiesza tylko jakqscz~sC wiadzy, np. odprawia
nia nabozenstw, zarzqdu majqtkiem. Suspensa og61nie wyrze
czona sprowadza wszystkie skutki, jakie stanowi prawo pospo
IHe. Ilekroc w prawie lub w o.rzeczeniu s~dziego jest mowa 
0. suspensie bez blizszego okreslenia, nalezy jq rozumiec w zna
czeniu og61nym (c. 2278 § 2, 2337, 2355, 2365, 2370, 2387). 

Sus pen s a abo f f i c i 0, nalozona og61nie, bez bhz
szego okreslenia, z a bra n i a spemiania wszystkich czyn
nosci wladzy kaplailskiej, jurysdykcji, orarz administracji z ty
tulu officii z wyjqtkiem zarzqdu wlasnym majqtkiem (c. 2324, 
2341, 2408). Suspensa ab officio moze bye ab ordine albo ab 
jurisdictione, to znaczy, ze duchowny mOlze byc zralwieszony 
W wykonywaniu wladzy zwiqzanej ze swi~ceniami a1bo z ju
rysdykcjq. 

Suspensa ab officio w rozmaity spos6b ogranicza wladz~. 
Sus pen s a a d i v i n i s z a bra n i a wykonywa

nia wladzy, kt6rq ktos ma mOCq wyzszych swi~cen, lub z przy
wilej.ow (c. 2315, 2399, 2400, 2401,2366, 2372); ab ordinibus za
Wlesza wladz~ otrzymanq przez swi~cenia tak nizsze jak i wyz
sze; a sacris ordinibus odnosi si~ tylko do Srwi~cen wyzszych, 
a nie obejmuje nizszych 'Stopni (c. 2379); a eerto et definito or
dine exercendo wstrzymuje od spelniania czynnosci zwiqza
nych z jakims swi~ceniem; suspendowany nie moze tez przyj"qc 
wyzszego stopnia swi~ceii, a jesli go przyjql, nie moze go spel
mac; subdiakon np. nie moze asystowac przy uroczystej Mszy 
§w., ani przyjqc diakonatu (c. 2374, 2372); a eerto et definito 
or dine eonferendo zabrania udzielania oznaczonych w wyroku 
swi~cen np. diakonatu, wolno przeto udzielic nizszego np. sub
diakonatu lub wyzszego np. presbyteratu (c. 2373); a certo et 
definito ministerio np. sluchania spowiedzi (c. 2377, 2366, 2317); 
a1:1 officio w szczeg610wym poj~ciu zabrania wszystkich czynno
sci zlqczonych z danym urz~dem; proborSzcz np. suspendowany 
ab officio nie moze spelnia'c ofbowiqzk6w duszpasterskich, a wi~c' 
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uroczyscie ohrzcic, glosic kazan, asystowac przy malzenstwach 
(c. 1095, 873) sprawowac sakramentali6w, moze atoH pobierac 
dochody z beneficjum; ab ordine pontificali obejmuje wszyst
kie prawa, kt6re daje konsekracja biskupia np. wladza udziela
nia swi~cen (c. 951, 782, 1147); a pontificalibus zabrania funkcyj 
liturgicznych, przy kt6rych konieczne Sq mitra i pastoral (c. 

337). 
Sus pen dow any abe n e f i c i 0 nie moze pobie-

; ac pl:ynqcych zen dochod6w, moze atoH mieszkac wdomu na
lezqcym do beneficjum, wolno mu r6wniezzarzqdzac majqtkiem 
beneficjalnym, chyba ze dekret suspensyjny wyraznie mu tego 
zabrania (c. 2381, 2384). Suspensa a beneficjo nie wyzuwa z po
siadania beneficjum, nie pozbawia praw z nim zwiqzanych, ani 
prawnego tytulu posiadania. Kiedy suspendowanemu a bene-
1Jcio zostanq odj~te dochody i zarzqd a oddane innemu, w takim 
razie administrator mienia koscielnego jest o<bowiqzany da,c 
suspendowanemu srodki do utrzymania. Mimo takiej suspensy 
moze beneficjat pobieracpensj~, dystrybucje i datki, Jakie wier
ni skladajq z okaz:ji poslug duchownych, gdyz te nie stanowiq 

beneficjum, 0 ile majq charakter zr6del nadzwyczajnych, ai nie 
nalezq mu si~ z prawa lub zwyczaju (c. 1410). Jezeli suspensa 
ma charakter kary wlasciwej, zwierzchnik ma naznaczyc sus
rendowanemu srodki do zycia; jesli zas ma chamkter cenzury 
w. scislym znaczeniu, moze mu ich odm6wic, dop6ki si~ nie po
'PY,awi; jezelri bow'iem trwa w ulpoTZle, j,est to dOlwodrem, ze s,iE: 

loh zrzeka. 
Suspensa 0 g 6 1 n i e wyrzeczona i suspensa latae sen-

tentiae ab officio ralbo a beneficio, zprawa partykularnego, oraz 
sU'spensa ab homine abe j m u jew s z y s t k i e oficj a 
i beneficja, jakie dudhowny posiada w danej diecezji. Kta na
tomiast wpadl w suspens~ latae sententiae z; prawa powszech
nego, tym samym jes,t zawieszony we wszystkich czynnosciach 
7wiq'zanych z oficjum lub beneficjum we wszystkich diecezjach 
{c. 2281, 2282). Suspensa ab ordine obowiqzuje wsz~dz.ie, dla-
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tego, ze wladza kaplanska zwiqzana jest ze stanem duchownym 
csoby. 

Suspendowany nie moze otrzymac zadnego urze:du kosciel
nego, beneficjum, pensji koscielnej, nie moze glosowac przy 
wyborach, Suspendowany a divinis nie moze godziwie sprawo
,x,rae sakrament6w ani sakramentaH6w, wierni jednak magq go 
(; nie prosic, a wowczas wolno mu im ich udzielic. Czynnosci 
jurysdykcyjne Sq niewazne, jezeli suspensa zabrania je spel
niac in foro externo lub interno, skoro wydano wyrok potEipia
jqcy lub orzekajqcy, alba gdy przeiozony wyraznie oswiadczy, 
ze odwoluje danq jurysdykcj~. W ostatnim wypadku wierni tyl":' 
ko w niebezpieczenstwie smierci mogq pros1c suspendowanego 
o rozgrzeszenie sakramentalne, 0 inne zas sakramenta wtedy, 
gdy niema innych kaplanow (c. 2261, 2284). Suspendowany nie 
moze bye dopuszczony do sprawow.ania czynnosci duchownych 
(c. 2338). 

Jezeli jakies k ole g i u m jest win n e przest~pstwa, 

w takim razie suspensa maze byc nalozona na osoby pojedyn
cze, kt6re dopuscily si~ wyst~pku, albo na cafe kolegium jako 
takie, alba na osoby i na'kolegium. W pierwszym wypadku sus
jJendowany winien zastosowac si~ do osnowy wydanego de
:kretu, nakladajqcego suspensEZ; wdrugim wypadku, np, kapi
tula jako kolegium nie moe:e wykonywac zadnych praw, np. 
'N czasie wakansu nie moze wybrac wikariusza kapitulnego. 
W trzeci:m wypadku schodzq si~ skutki kolegialne i osobiste 
(C. 2285). 

Suspensa, na1ozona jako kara wlasciwa na czas okreslony, 
gas n i e po uplywie tego czasu; suspensa warunkowa ustaje 
po spelnieniu si~ warunku; nalozona na czas nieokreslony maze 
hye z n i e s i .0 n a mOCq dYSiP:EmSY Wibasciw:e[go prZ!etO'zo[lJego 

2298). Suspensa jako eenzura moze bye zdj~ta mOCq abso
lucji, jak mne cenzury, stosownie do tego, w jaki sposob jest 
zastrzezona, ab homine, czy a iure. Suspensy a iure Sq zastrze
ZOllJe StOili1cy Arpast. alho o!rd.!ynwilius!Zom, niekt6r:e wyzszym 

I 
665 

p:rzefo'zonym zakonnym, lub w ogole nikomu nie Sq zastrzezone. 
Suspensy z a s t r z e Z 0 n eSt .0 1 i e yAp a s t.: kto 

bez zezwolenia Stolky Apost. udziela konsekracji biskupiej alba 
jq przyjmuje (c. 953, 2370); ci z duchownych, kt6rzy w spos6b 
symoniacki sprawujq alba przyjmujq sakramenta (c. 2371); kto 
przyjmuje swi~cenia od tego, ktory jest wykl~ty, w suspensie, 
pod.mterdyktem powyroku pot~piajqcym lub orzekajq,cym, od 
b.eretyka lub schizmatyka (c. 2372); wpada w sU:Spens~ na rok, 
lrto udzielil swi~ceii obcemu podwladnemu bez litteris dimissa
ris, bez tytulu kanonkznego, a1bo swojemu podwladnemu, nie 
majqc pisma testimoniales w tych wypadkach, gdzie Sq wyma
gane (c. 2373, 995, 974, 993, 966), (suspensa ta nie jest cenzurq, 
lecz karq wlasciwq); duchowny zakonny, majqcy wyzsze swi~
'cenia, jeSli w zlym zamiarze zlozyl profesj~ zakonnq niewa:Znie 
Ic. 2387); kapituly i inne koJegia, jesli dopuszczajq innych do 
rzqd6w przed przedsrtawieniem pism odpowiednich (c. 2394 n. 
.3); opat i pralat nullius, jeSli w ciqgu trzech miesi~cy nie przyj
mq benedykcji (c. 322, 2402); profes wydalony z zakonu z po

wodu przest~pstwa (c. 671). 
Or d y n a r ius Z 0 w i zastrzezona jest cenzura nalozona 

na duchownego, pozywa'jqcego do sqdu cywilnego osob~, ktorej 
przyznano przywilej fori (c. 2341). 

Wyzszemu przelozonemu zakonnemu 
zastrzezona cenzura, jesli zakonnik majqcy wyzsze swi~cenia; 
!1ieprawnie opusci klasztor, fugitivus (c. 2386). 

Suspensy n i e z a s t r z 'e Z 0 n e: kaplan, ktOry nie ma
jqc jurysdykcji spowiada albo rozgrzesza od grzech6w zastrze
?onych (c. 2366); kta przyjql swi~cenia bez zadnego lub na pod
stawie fafszywego pisma lub przed wiekiem przepisanym (c. 
2374); duchowny, ktory zglosil rezygnacj~ z urze:d6w kosciel
lJjch na r~ce laikow (c. 2400); wikariusz kapitulny, ktory daje 
litteras dimissorias do swiiicen wbrew prawnym przepisom 

',(c. 2409); przelozeni zakonni, kt6rzy posylajq swoich alumnow 
~o swil~en do bis~upa niewmsciwego, przez miesi!J,c me mogl! 
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cdlPIIaWiiiac Mszy sw.; jest to ka!I"a wlasci:wa, DJie za,s cenzura (c .. 
965, 2410). 

Oprocz wymienionych cenzur Sq jeszcze inne, wymierzone 
przeciw tym, ktorzydopuszczajq si~ wyst~pk6w przy wyborze 
rpapieza. (PiluS! XII Va'cantis Sedis Aipo:sto}l:'cae, 1945). 

189. KARY WLA5CIWE 

eel em kar w:taisdwych j!eslt p 10 m s z c' z e nj e w y
s t ~ P k u, diLatego mJozll1!a je TIlaklClJda,c nierzial:eznie od tego, czy 
przest~pca si~ poprawil, czy tez trwa w uporze. Kara jest od
platq za winEic, cdwetem za naduzycie (c. 2286). Kara ta moze 
bye nalozonClJ na czas ozna,czony, albo bezterminowo; przest~p
ca nie rna prawa: domagae si~, by mu jq darowano nawet wtedy, 
gdy siEt poprawil (c. 1933). 

Od wyroku lub orzeczenia nakiadajqcego kar~ przysluguje 
ape I a c j a 1 u b r e k u r s z e .S k u t k i e m z a
w i.e s z a j 11, c y m. J e±eli przeto kara zostanie nalozona, 
a ten, kogo ona dotyczy, uwaza si~ za pokrzywdzonego i z tego 
powodu wnosi apelacj~ do wyzszej instancji, w tym razie przed 
rozstrzygni~ciem nie jest obowiqzany poddac si~ karze (c. 2225, 
1889, 2243). SkO;TO ktGS po mz piE'TWlszy diOPllsciJ: si~ jakiegos 
przest~pstwa, za kt6re zostal ska:zany wyrokiem, s~dzia po ska
:laniu przest~pcy moze kar~ nan nalozon11, zawiesic na okres 
tlzech lat,. 0 He delikwent dotqd zyl uczciwie, a kara wymie
rzona nie jest degradacjq,depozycj11" pozbawieniem officjum, 
lub beneficjum" a zwl'oka w odhyo:i:u kary nie wywoia zgoTsze
n'a (damnatio ccndihonalis, remissio cClDJdtitiorraJis). Jezeli j,e
dnaik icizQ,e 0 usun1~cie zgorszenia, srki8.lZlalny hezzwl;oczinje wtiJnien 
poddac si~ karze (c. 2248, 2288). Gdy atoli przest~pca w ciqgu 
najblizszych trzech lat, taki sam lub podobny wyst~pek popel
ni, wowczas musi si~ poddac jednej i drugiej karze, a nadto 
nalezy mu naznaczyc wi~kszq kar~ dlatego, ze poczytalnosc: 
jest wi~ksza (c. 2208, 2218) .. 
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Wlasciwa kara wtedy ustaje, kiedy dotkni~ty niq odbyl jq, 
albo od prawowitej wladzy otrzyrnai dysp€ns~ (c. 2236, 2289). 
W wypadkach tajnych i niecierpiqcych zwIoki, gdyby z powoou 
poddania si~' karze wlasciwej latae sententiae mialo nast11,pic 
"2gorszenie lub znieslawienie, wowczas kazdy spowiednik in foro 
sacramentali moze jq zawiesic, zobowi11,zuj11,c penitenta, by 
w ciqgu rniesi11,ca,czy to bezposrednio, czy za posrednictwem 
spowiednika od.ni6s1 si~ do 5w. Penitencjarii lub do biskupa, 
kt6ry rna wladz~. Penitent rna nast~pnie zastosowac si~ do kh 
rolecen (c. 2290). W nadzwyczajnych jednak wypadkach, kiedy 
to odwoJanie jest niemozliwe, sam spowiednik moze udzielic 
dYSpensy, podobnie jak przy cenzurach (c. 2254). 

J edne kary wlasciwe dotycz11, os6b swieckich i duchownych, 
inne zas w szczeg6lniejszy spos6b tylko duchownych. Na&t~pu
jqce wlatfsciwe kary mog11, bye stosowane do duchownych i swie
ckich (c. 2291): 

1. Interdykt miejscowy lub interdykt rzucony na spoJecz
nose, albo na pewne kolegiurn, bqdz bezterminowy, bqdz na pe
wien przeciqg czasu. 

2. Interdykt ab ingressu Ecclesiae, w tych rozmiarach, jak 
poprzedni. 

3. Przeniesienie lub zniesienie stolky biskupiej 'lub pro
bostwa. J esli up. mieszkancy jakiejs parafii dopuSZCZ8.ij11, si~ 

wyst~pk6w i mimo upomnien trwaj11, w zlem, w6wczas biskup 
maze za kar~ przeniesc probostwo do innej miejscowosci, np. 
z jednej wsi do drugiej. Przed przeniesieniem parafii do innej 
rmejscowosci, rna biskup zasi~gnqc zdania kapituly (c. 248 § 3, 
1428, 2292, 1421). 

4. Odimowienie pogrzebu chrzesC'ij'au:iskliego (c. 1240). 
5. Odmowienie sakramentali6w, np. uroczystego biogosla

wienstwa malzenstwa. 
6. Odebranie lub zawieszenie na pewien czas pensji, ktOT'l 

ktos pobiera z d6br koscielnych, albo· z tytulu innych praw lub: 
przyWlilej-6w kosa~elnych (2322, 2343, 2336, 2345, 2360). 
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7. Usuni~cie od prawnych akt6w koscielnych. 
8. Niezdolnosc do otrzymania lask, przywilej6w, stopni 

akademickich, kt6re Kosci6J: nadaje (c. 2345, 2346, 2347). 0 He 
ktos po otrzymaniu jakiegos urz~u star si~ nieZ'dolnym do je
go otrzymania, w takim razie nie traci tego urz~u ani praw 
z nim zwiqzanyCJh, chyba ze ustawa wyraznie tak postanawia. 

9. Pozbawienie lub zawieszenie na pewien czas otrzymanej 
wladzy lub laski, np. prawa udzielania dyspensy (c. 2336, 2340, 
2342, 2347). 

10. Odj~cie prawa precedencji (c. 106, 408, 347); glosu czyn
nego i biernego (c. 405, 411, 2331, 2336, 2360, 2368, 2385, 2389); 
prawa uZywania tytui6w honorowych, pewnych oznak na sza
tu.ch (c. 239, 325, 349, 405, 407, 409). 

11. Inf8.lIIlJi!a, tj znies18.lWlienie QzyJi utralta czci i dohrego 
illuenia u wiernych. Zowie si~ ona infamia canonica z tego po
vlOdu, ze skutki jej odnoszq si~ tylko do forum koscielnego, 
\11 odr6zni.eniu ad infamia civilis, jakq ustawa cywilna, naklada. 
Oanosi si~ ona do wypadk6w w prawie scisle okreslonych, USIta

nawia jq samo prawo za pewne przest~pstwa, nie mlze od niej 
uwolnic biskup, ani tez s~ia nie moze jej zam1enic na nagan~ 
(c. 1755 § 2, 1948 § 1, 2237). Kogo prawo uwaza za pozbawio
nego czd, tego siawy nie broni i usuwa go od spelniania nie
kt6rych czynno.sci w Kosciele (c. 2147). Nad kim zawisla infa
mia iuris, ten jest irregularis, nadto jest niezdolny do otrzyma
l:ia beneficj6w, oficj6w i godnosci koscielnych, nie mOlze spel
niac ,akt6w prawnych (c. 984); nie moze glosowac (c. 167); pa
tron nie wykonuje prawa patronatu (c. 1470); nie moze bye oj
(em ani przy chrzde, ani przy bierzmowaniu (c. 765, 766, 795, 
796). Od infamii iuris udziela dyspensy wylqcznie Stolica' Apo
si,olska (c. 2295). 

Infamia facti wtedy ma miejsce, kiedy ktos z powodu zlego 
post~powania utrad dobre imi~ w oczach spoleczenstwa. Oce
Ilu, czy w danym wypadku nastqpHo znieslawienie, nalezy do 
ordynariusza. K to sci~~ na siebc,e takq infami~ nie moze bye 
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d.opuszczony do, swi~en, nie mozna mu nadai: gadnosci kosciel
nych, 'beneficjow, oficj6w; pDwinien bye us'1.l!li~ty od spel
mania funkcji koscielnych i od sprawowania akt6w prawnych. 
Infamia facti ustaje, skoro znieslawiony zyciem udo
wodmi, ze j!uZ porprawiJ: si~ i uzysikaJ: doibl'e imi~ (c. 2294, 1757 ~ 

1795, 1934, 855). 
I n f ami e i uri ss c i q g a: kto zabiera lub uzywa 

do ce16w zlych hostie konsekrowane (c. 2320); zniewaza czyn
nie papieza, kardyna16w, legat6w papieskich (c. 2343); zbesz
C2les:zcza dailia umarlyrch i ich ,gmiby (c. 2328); pojedynkuj,qcy SQ~ 
lkh asystenci (c. 2351 § 2); dwuzency, bigami (c. 2356); skazani 
o wyst~pek przeciw 6 przykazaniu, jakiego dopuscili si~ Z oso
bq nizej 16 lat (c. 2357); nalezy wydac orzeczenie, ze Sq infa
mes, ktcrzyprzeszli do sekty'akatolicki,ej (c. 2314 § 1,2359 § 2). 

12. Grzywny, ktorymi prawo powszechne pozwala karac 
winowajc6w, majq bye obrocone na cele pobozne lub hum ani
tarne, np. na budow~ koscio16w, na zakup ksi!'j,Zek dla klery
k6w, na wsparcie ubogich, nie mogq bye jednak uzyte na ko
lZYSC ordynariusza, lub tez kapituly (c. 2297, 1625 § 2, 1666, 395 

§ 2, 2347, 2406, 2408). 
Wlasciwe k a r y, kt6re prawo powszechne pozwala na

kladac wylqcznie n a d u c how nyc h, Sq nast~pujqce: 
1. Zakaz spemiania funkcyj koscielnych z wyjqtkiem ozna-

czonego kosciola. 
2. Suspensa bezterminowa lub na czas okreslony (c. 2402" 

2410). 
3. Przeniesienie z beneficjum lepszego na gorsze. 
4. Pozbawienie jakiegos prawa, zwiqzanego z pewnym be

nercjum lub oficjum, np. beneficjat jest przewodniczqcym ja
kiegos stowarzyszenia w parafii istniejqcego, czego za kar~ 

mozna go pozbawie. 
5. Niezdolnosc, inhabilitas, na wszystkie lub na pewne be

neficj!a, ojJ:,c:j:a, godino~ci, lub UTZ~y koscieille, wlaSci<we tyiJJko 
d.uchownym, np. rue maze zostae proboszczem w og6le luh 
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w pewnej tylko parafii (c. 2345, 2346, 2413, 2347, 2368). Niec. 
zdolnose jest tez nast~pstwem innych kar np. infamii (c. 2294 
§ 1), cenzury (c. 2265), depozycji (co 2303), degradacji (c. 2305). 

6. Pozbawienie za kar~beneficjum lub oficjum, z zatrzy
maniem pensji lub bez niej (c. 2147, 2168), w calosci lub cZEZ
sciowo (c. 2299). 

Niektore wyst~pki pociqgajq za sobq bezposrednio u t r a
t EZ P 0 sad y, z rpo:wodu innych Z1as przeS't~pca w~nieh lub 
moze jej bye pozbawiony (c. 192). 

Z pr,awa, ipso iure, traci posad~ wykl~ty po wyroku oraz 
vitandus (c. 2266); kto wszedl w posiadanie jednego beneficjum 
i r6wnoczesnie drugie zatrzymuje, kt6re jest z pierwszym inc om
putibile (c. 2396, 156, 1439); 

Winni bye po z b a w ie n i u r Z fi d u: heretycy, schi 
zmatycy, apostaci (c. 2314); konkubinariusze (c. 2177, 2180, 
2359); trwajqcy w sU'spensie ponad szesc miesiEZcy (c. 2340); 
czynrlJie zniewazajqcy kardynala lub legata papieskiego (c. 2343); 

Mogq bye pozbawieni, kt6rzy handlujq stypendiami mszal
nymi (co 827, 840, 2324); przeszkadzajq w wykqnywaniu jurys
clykcji koscielnej i w tym celu odwolujq si~ do wladzy swie
ckiej; nalezq do szlwdliwych stowarzyszen (c. 2334 - 2336); 

7. Zakaz przebywania w pewnej miejscowosci lub na pe':" 
\\rnym terytorium, np. w obrE,!bie danej parafii (c. 1957). 

8. Nakalz przebywa:n:ia tylliio w pewtnJeg miejiscOlwoslCi. J€s1i 
ia miejscowosc lezy w innej diecezji, w tym wypadku mu'Si s:i~ 

na t6 zgodzic tamtejszy ordynariusz, chyba ze obwiniony rna 
mieszkanie w domu poprawy, przeznaczonym nie tylko dla die
cezjan, ale i dla obcych, alba gdy to jest dom wyj~ty spod ju
rysdykcji ordynariusza (c. 2301, 1957). 

9. Pozbawienie na zawsze lub na pewien czas prawa no':' 
szenia. szat duchownych (c. 2304, 2305, 2300). 

J esli duchowny mimo upomnien dopuszcza si~ zgorszenia, 
a nie mozna tego winny spos6ib naprawic, ordynariusz maze 
mu zabronic noszenia sukni du<:hownej, a wtedy nie wolno 
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mu spelniae zadnych funkcyj koscielnych, traci on tez przywi
leje przyznane duchownym. 

D e p 0 z y c j a jest to suspensa a:b offkjo, polqczona 
z niezdolnosciq na wszelkie oficja, godnosci i urzE,!dy koscielne. 
Deponowany traci rownoczesnie beneficja koscielne, jakie po
slada, chociazby stanowily one jego tytul swi~cenia. Depono
wany jednak jest obowiqzany spelniac obowiqzki wynikajqce 
ze swi~cen, w przeciwnym razie kara bylaby dian korzystna. 
I'ie videatur de sua mahtia commodum reportare, (c. 7. X. II. 1). 
Depozycja: moze bye stosowana tylk'0 w wypadkach prawem 
oznaczonych. Jezeli jednak duchovmy nie chce si~ poprawie 
i mimo upomnien ordynariusza trwa w uporze, wowczas mo
.zna mu zabronic noszenia na zawsze szat koscielnych, a to po~ 
ciqga za sobq utrat~ przywilejow duchownycn. W tym tez wy
padku ordynariusz nawet z laski nie jest obowiqzany sta.rac si~ 
o jego utrzymanie. 

W my;;l kodeksu depozycja ma bye stosowana na, nast~pu
)qce wyst~pki: kto przyjq£ herezj~, schizm~ (c. 2314); konsekro
'wane hostie zbez.czeszcza, lub do celow zlych uzywa (c. 2320); 
;lie b~dqc kaplanem, kusi si~ ° odprawienie Mszy sw. lub slu
sha spowiedzi (c. 2322); zniewaza ciala umarlych i groby 
(c. 2328); sprowadza arbortum (c. 2350 § 1); dopuszcza siEZ kra
dziezy, podpalenia (c. 2354); mimo upomnienia nie cnce przy
wdziac stroju duchownego (co 2379); winny jest przestwsi1wa 
prz.eciw 6 przyknaniu (c. 2359); wlasnowolnie obejmuje urzE,!
dy koscielne (c. 2394); po,zbawiony urz~du nie chce zen ustq-
pic (c. 2401). 

De g r a d a c j a miesci w sobie depozycj~, zakaz noszenla 
na zawsze szat ko~cielnych i zaliczenie do stanu swieckiego. 
Kar~ t~ mozna siosowae tylko za przest~pstwa w kodeksie wy
mienione, a takze i wtedy, kiedy duchowny, deponowany i po
zhawiony prawa noszenia szat koscielnych, przez rok prowa
dzi zycie gorszqce. Zdegradowany traci wszystkie przywileje 
s'tanowi duchownemu sJ:uzqce. Degradacja maze bye s I '0 w-
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n a, verbalis, sen edictalis; jest to wlasciwie wyrok zwierzch
nika duchownego, kt6ry na winowajc~ nahlada t~ kar~; wyrok 
ten pociqga za sobq wszystkie prawne skutki, zwiqzane z t q 
karq; degradacja r z e c z y wi s t a, degradatio realis, wtedy 
rna miejsce, kiedy nastqpi e,gzekucja wyroku wedlug formal
nosci, przepisanych w pontyfikalerzymskim. Poniewaz cha
rakter sakramentalny jest niezmazalny, przeto te funkcje, kto
re Sq zwiqzane'le swi~ceniami, zdegradowany zawsze wamie 
moze spelniac. 

Degradacj~ nalezy nalozyc na tego, kto jest deponowany 
(c. 2305); puhlicznie przystqpil do sekty akatolickiej (c. 2314); 

usilowal zawrze6 malzenstwo mimo wyzszych swi~cen (c. 2388)~ 

190. SRODKI ZARADCZE I KARNE 

Srodki kame zaradcze majq na celu powstrzymywac od 

spein.ienri1a wystE;'Jp-iku, a tym samym spmwie, by pocrzq,dek spo
leczn.y me zOlstal nadwyr~zo[ly, a w nast~pstwie tego, wby i Slan

kcja kama nie byla stosowana. Jest to bowi,em prewencyjny 

sposoh usuwania wyst~pku i uchylania procesu i kary. 
Kanan 2305 v\rymienia nast~pujq:ce srodki zaradcze: n a

porn n i e n i e, nag a n a, g r 0 Z b a, n adz 0 r. Nazy
wajq si~ one srodkami zaradczymi kamymi, gdyz sprawiajq 
pewnq dolegliwosc, kt6ra polega przynajmniej na uj~ciu sla,,-'Y 
osobie, ktorej Sq wymierzone. Majq charakter karny, poniewaz. 
pozbawiajq jakiegos dobra, do kt6rego ktos rna prawo. Srodki 
te wyprzedzajq przekroczenia prawa, alba dotyczq one takich 
okolicznosci, kt6re mogq bye okazjq do niego, mogq miec miej
see i wtedy, kiedy dana zgorszenie i nastqpilo naruszenie pra
wa, kt6re wszakZe nie ma wszystkieh znamion przest~pstwa 
i z tego powodu nie podlega sankcji kamej, zwierzohnik przeto 
koscielny nle moze w tych wypadkach wymierzac kar wlasci
wych. Z drugiej jednak strony nie moona danego przekrocze--
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nia zostawic bezkarnie, gdyz maze one wywolac zgoTszenie, 
'. przynajmniej podejrzenie niecnych uezynk6w. 

Upomnienie jest podw6jne: 0 j cow ski e, monitio pa
terna, k a non i c z n e, monilio canonica, stosO\vnie do tego, 
('zy zwierzchnik koscielny udziela go z tytulu tylko swego prze
lozensnva dla poprawy oskarzonego, czy tez z tytulu wladzy 
~urysdykcyjnej z za,grozeniem kar. Upomnienie kanoniczne na
lezy powtorzyc przed nalozeniem kary z reguly przynajmniej 
w przerwaeh trzech dni (c. 649, 656, 658, 660, 662, 1946, 1965 
§ 2, 2143, 2168, 2176, 2222, 2233, 2309, 2315, 2356, 2359). 

J ezeli ktos znajduj e siE! w bardzo bliskiej okalZji popelnie
nia przest~pstwa, albo jesli przeciw komu przemawia silne po
<iejrzenie, ze dopuscil si~ przest~pstwa, w6wczasordyn~riusz 
moze go up 0 m ni e c albo sam, alba za posrednictwem in
nej OIsoby. UpclIlnnaenia ojcowsk1ego mOZ'Tha udzielic, choci'8zby 
winy stanowczo nie udowodniono, gdyz ono ma charakter prze
strogi, a przestrzegae innych przed ewentualnym zlem jest 
zawsze rzeczq ehwalebnq, np. by ktos nie wraeal do domu p6-
znq porq. Kodeks wielokrotnie zwraca uwagE; zwierzchnik6w 
koseielnych, by raczej za pomocq tego srodka wplywali na po
prawE! swoich podwladnych, anizeli za pomocl:!: stosowania kar 
(c. 1940, 2143, 2168, 2315, 2356, 2359,662, 649). 

Skoro czyjes post~powanie wywolalo zgorsz'enie, lub zamq
cenie spokoju, wtedy ordynariusz moze udzielic nag any 
gorszYcielowi osobiscie, alba przez innq osob~, lub tez listow
nie, correptio (c. 2308). 

Tak upomnienie, jako tez nagana, mogf!, bye udzielone pu
blicznie lub tajnie. Nagana albo upomnienie wtedy Sf!, publi
czne, gdy zwierzchnik koscielny udziela ich wobec notariusz.q., 
albo dw6ch swiadk6w, albo tez pisemnie. Samo jednak wysla
nie pisma nie ma charakteru udzielonej nagany, dop6ki 
zwie;rzchnik koscielny nie otrzyma potwierdzenia, ze to pismo 
<laszlo do rqk obwinionego (c. 1719, 2143). Publicznej nagany 
mozna tylko wtedy udzielic, gay obwinionemu udowodniono 

',awo kan. 43 
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prZlest~psiJWo, ailbo kiedy sam do tego siE2 przyznal; n81!9ana jest 
S q dow a, kiedy s~dzia udziela jej w charakterze s~zi€'go 
alba ordynariusz przed rozpocz~ciem procesu kryminalnego 
(c. 1947, 1949, 2309 § 4). Nagana sqdowa moze miec charakter 
kary, alibo jq powi~ksza,gdy np. ktos mimo kilkakrotnych taj
nych upomnieiiwraca do tych samychwyst~pkow, wtedy w ce
lu zlamania jego zuchwalstwa nalezy mu udzielic nagany pu
blicznej (c. 2223, 2224). 0 udzielonej naganie lub upomnieniu, 
chociazby one byly tajne, naIezy zachowac dowod pisemny 
w tajnych aktach kurU diecezjalnej (c. 2317, 2378, 2379, 2384, 
2388, 2389, 2314, 2414, 379). 

Kiedy upomnienie lub nagana Sq bezskuteczne, wowczas 
nast~puje r 0 Z k a Z, g r 0 z q c y karami, ktory ma dokla
dnieokreslic, co podejrzany ma czynic,a czego unikac, p.rae
ceptum (c. 1953, 2310). Aiby ordY[lJairitUsZ mogl wyda,c talkie po
lecenie, musi si~ przed tym przekonac, ze nagana lub upomnie
nie byly bezskuteczne. 0 tym maze si~ dowiedziec alba ze 
spr:a1.Vlcizonych pogl.osek, albo przez pl"awn,e dOIn.iesienlie, moze 
tez zawezwac i przesluchac swiadkow, gdyby zaszla do tego po-
1rzeba. Ten rozkaz pisemny z zagrozeniem, kary nalezy dorE2-
czyc stronie interesowanej; Sq to np. praeceptum €Ie non fre
quentando, de non conversando, de non retinendo, €Ie non 
aUoquendo. Ordynadusz moze tez naznaczyc cZlas, w ciqgu kt6-
rego rozkaz ma bye spelniony z tym zastrzezeniem, ze w prze
clwnym razie winowajca sciqgnie na siebie kar~ (c. 24, 1884, 
2177, 2220). 

J ezeli przechv komu przemawia silne podejrzenie, ze po
pacinie ponownie w taki sam wyst~pek, ordynariusz moze go 
poddac pod n adz 0 r, vigilantia, morina naznaczyemiejsce 
pobytu i dae zakaz wydalania si~ bez osolbnego pozwolenia 
(c. 1957). Nadzor jako srodek prewencYJny mozna stosowaC 
zwlaszcza do pr.lest~pc6w nawrotnych (c. 2311, 1957, 2234), al
bo gdy poszlaki nie wystarczq donalozenia kary (c. 1946). 
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191.' POKUTA 

Pokuta jest to przyj~cie doibrowolne jakiejs czynnasci dole"'
gliwej naiozonej przez zwierzchnika na przest~pcE2, bqdZza~ 
miast kary, bqdz tez jako warunek do uzyskania absolucji, a1-
bo dyspensy od kary (c. 2248 § 2, 2229 § 4, 1952, 2344, 2354, 
.2355). Pokuta dolbrowolnie przyj~ta i godiw~e sipeJ:n[o'l1la mooe 
wplynqe na zmniejszenie kary; mekiedy jednak pokuta maze 
bye dodana dla zwi~kszenia kary. Pokuta r6zni si~ ad kary. Na 
pokut~ bowierh przest~pca godzi si~ dobrowolnie, natomiast 
kama wlaiSciwa bywa wbrew jega. woll (c. 2223 § 4, 2242 § 2). 

Pokut~ dzielimy na: pub 1 i c z n q ita j n q, stosow
nie do tego, czy podj~cie czynnosci dolegliwej jest znane w spo~ 
ieczeit:stwie, czy tez jest tajne, i na s a k r 18. men tal n 'q 
i k an 0 n i c z n q. Pokuta kanoniczna jest nakladana in foro 
'€xterno; niemozna jej stosowac za przest~pstwa tajne i tym 
rozni si€; od pokuty sakramentalnej (c. 1952, 2229 § 4). Kto pu
blicznie dal zgorszenie, przez pUiblicznq pokut~ rna je naprawie. 
Nie nalezy nakladae publicznej pokuty za tajne przest~pstwa 
(c. 1952). Niekiedy wskazanq jest rzeCZq, by nawet za publiczne 
przest~pistwa nie nakladac pU'bJicZU1Jej piokruty, ty:Lk:o tad'llq, jezelJi 
np. dane zgolrszeru,e w iru1y spoobb zOisua]]o juZ uchyvo!rLe, ailbo 
tez wyst~pek jest juz przedawniony. 

Uczynki pokutne karzqce Sq srodkiem zadoscczyniqcym' 
sprawiedliwo:sci, uczynki zas leczqce Sq zabezpieczeniem przed 
nowym upadkiem. Przyj~cie i poddanie si~ pokucie moze bye 
dla zwierzchnika koscielnego dowodem poprawy delikwenta, 
a wtedy moze on alba zmniejszyc kary wlasciwe, alba zupel
l1ie od nich uwolnic. Odnosnie do zadqJgni~tych cenzur, poku
ta moze bye jedynym wskaznikiem dla pr:uelozonego, ze deli..: 
kwent zmienil juz sw6j tryb zycia i ze wobec tego naIezy mu 
udzielic absolucjl (c. 2248 § 2, 2312 § 1). Poniewa,z celem whi
sciwej kary jest naprawa porzqdkuspolecznego, przeto poktita; 
nawet spemiona, nie uwalnia in foro ecc1esiastico ad kaT wla-: 
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sciwych. To jest charakterystyezne w praktyee pokutnej, ze nie· 
rna zadnej powty, latae sententiae, kt6ra byl:a:by na:st~pstwem 
samego faktu, lecz naklada jl'l zawsze zwierzdhnik koscielny 
w spos6b administracyjny lub tez sqdowy (c. 1933, 2355, 2344, 

2354, 2362). 
. W poszczeg61nych wypadkach ordynariusz zamiast ~ary 

!Hoze naznaczye pokut~, gdy mianowicie przez nil'l mozna OSlqg

nl'le ten SarrIl eel, tj. na,pmw~ z,gors;z,ema, chyiba ze ustaw,odav.:-
:::a za pewne przest~pstwa naznacza seisle okreslonl'l kar~, kto-
1& s~zia jest obowiqzany stosowae. 

Poniewaz pokuta nie jest odwetem za popelnione przest~p
stwa, przeto przy jej nakladaniu nie nalezy zwracae uwagi na 
wielkose przestE;.pstwa, leez raczej na skruchE;. penitenta i na 
okolicznosd w iakich one zostalo popelnione. 1m wi~kszy zal 
ujawnia penite~t, tym pokuta maze bye mniejsza, chociaiby 
wyst~pek by]: ciqzki. Odpowiednil'l pokut~ zwierzchnik naklada 
wedlug swej YQiztropnosei. 

Kanon 2313 wymienia nast~pujqce s rod kip 0 k u t n e: 
1. Nakaz odmawiania oznaczonych modlitw, np. rozanca, dro
gi krzyzowej; 2. odprawianie poboznej pielgrzymki; 3. post;: 
4. jalmuzna na cele poibozne; 5. kilkudniowe odprawienie- ewi.
czeii. duchownych, czyli rekolekcyj. Oprocz wymienionych mo
gl'l bye nakladane jeszcze innepokUlty stosownie do roztrop
nosci zwierzchnika oraz tzw. pobozne uczynki (pia opera} 
(c. 1952). Do pokuty moze ordynariusz dodac upomnienie lulY 

nagan~. 

o WYSTEPKACH W SZCZEGOLNOSCI 

W cz~sci szczeg6lowej kodeksu prawodawca wymienia sze
reg wystEi.pk6w, za ktore naznacza odpowiednie kary. Na pierw
szym miejscu wymienia wystEi.pki przeciw Bogu, nast~pnie wy
st~pki obrazajqce godnose czlowieka, po czym podaje wystt:pki 
popclniane w szc.:Jarstwie sakramentOw, wreszcie przest~pstwa~ 
naruszajl'lce obowiqzki stanu. 
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192. 0 WYSTEPKACH PRZECIW WIERZE I JEDNOSCI 
KOSCIELNEJ 

Przeciw wierze skierowane Sq wystEi.pld:' apostazja, here
>~ja, schizma. Wszyscy a po s t a c i, her e t yc y i s c h i
z mat yc y ipso facto wpadajl'l w ekskomunik~ (c. 1325 § 2). 
Jesli wykl~ci mimo upomnien nie poprawiajl'l si~, majq bye 
pozbawieni beneficj6w i wszelkich urz~d6w, jakie piastujl'l 

,¥ Kosciele i ogl'Oszeni jako infames, d'O duohownych zas rna 
bye zastosowana kara depozycji. Absolucja od tej ekskomuniki, 
o He rna bye udzielona in foro conscientiae, jest zastrzezona 
Stalky Apostolskiej speciali modo. Przed absolucjq nalezy 
sprawdzie czy petent jest waznie ochrzczony w tej sekcie, do 
ktorej dotychczas nalezai. Jesli okaze sil'l, ze cnrz,est jest nie
wazny, nalezy go ochrzcie. Jesli chrz,est jest wl'ltpliwy, nalezy 
udzielie chrztu warunkowo, a potem rowniez warunkowo udzie
lie absolucji. W pierwszym atoli wypadku absolucji si~ nie 
udziela. Gdy natomiast wyst~pek apostazji lub herezji byl 
wprowadzony do forum externum ordynariusza, chociazby na
wet przest~pca dobrowolnie przyznal si~ do winy, ordynariusz 
moze moc£! swej wladzy zwyczajnej udzielic mu absolucji in 
foro externo. Petent j.esrt obowiqzany wyrzec si~poprzednio 
herezji w sposob prawem przepisany, tj. wobec ordynariusza 
lub jego delegata i przynajmniej dwoch swiadkow, zlozyc 
wyznanie wiary i obiecae, ie do herezji juz rue wroci. Po otrzy
manej absolucji od ordynariusza moze mu kazdy spowiednik 
udzielic rozgrzeszenia od grzechow. Kto przystqpH do sekty 
akatolickiej np. w ten spos6b, ze zostal wpisany do ksi~gL jej 
wyznawcow, alba tez publicznie hierze udzial w ich obrz~

dach, alba publiezrue oswiadczyl, ze do piej nalezy, jest tym 
sarnym infamis, a duchowny po darernnym upomnieniu ma bye 
zdegradowany (c. 188 n. 4). Za sekt~ akatolkk£! uwaza si~ zwili-' 
"zek religijny, kt6ry, chociaz zachowuje imi£; chrzescijanskie, 
w nauce swej jednak i czynach zaprzecza zasady katolickle. 
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Nie tylko herezja, ale i uzasadnione domniemanie o' herezji 
jest rowniez karaine. Domniemanie takie maze wywolac tego> 
rodzaju dzialalnosc jakiejs osoby, z ktOrego mozna: wnioskowa6, 
ze jest heretykiem. Jest prz,eto uW8.zany za podejrzanego 0 he
I'ezj~ ten, kto w jakikolwiek spo:s6b Swiadomie i dobrowolnie 
przyczynia si~ do szerzenia herezji, alba uczestniczy z herety
kami w ich prabykach religijnych (c. ,2316), kto zniewaza Ho
stie swi~te (c. 2:320, 2319, 2332, 2340, 2371). 

Pad e j r zan y 0' here z j~, dopoki nie usunie po
wodow podejrzenia, nie moze spelniae akt6w prawnych, a gdy
by to byl duchowny, po bezskutecznych upomnieniach ma bye 
suspendowany a divinis. Skoro zas podejrzany 0 herezj~ mimo 
upomnien po 6 miesiqcach nie poprawi si~, ma bye uwazany 
za heretyka. Katdikom nie W6lno uczestniczye czynnie w prak:
tykach akatolickic:h, natomiast moze bye tolerowana obecnosc: 
bierna z tytulu §wieckiego (c. 1258). 

o herezj~ jest podejrzany: kto zawiera mafz('nstwo wobec 
w.inistra akatolicJciego lulb daje do chirztu alba na wychorwanie 
swoje dzieci w religii niekatolickiej (c. 2319), pomaga do sze
rzenia herezji (c. 2316). 

Od wyst~pku herezji nalezy odroznie wys~pek tych, kt6-
rzy uporczywie g los Z q alba bra n i q publicznie Iub, 
prywatnie slowem lub pismem n auk i, k tor q . p 0, t ~. P i
~ a Sto,rica Apostolsika lub sobOir pOlWISiZechny, chocilai:by me 
byla ana formalnie heretyckq. Takim rna bye wzbronione glo
&zenie slowa Bozego i sluchanie spowiedzi, nadto majq bye usu
:ni~ci od wszelkiego nauc;zycieIstwa koscielnego. Oprocz tego
~rdynariusz moze imwymierzye inne jeszcze kary, jakie w da~ 
nych warunkach uwaza za konieczne, celem naprawy zgorsze·· 

(c. 1324, 2317, 1347). 
W y d awe y pis m heretyk6w, apostat6w i schizmaty

k6w, broniqcych herezjj apostazji lubschizmy, ipso facto wpa
dajq w ekskomlmik~ speciali modo. zastrzezonq Stolky Apo
stolskiej. R6wniez sciqgajq, na siebie t~ ekskomunikE; ci, kt6rzy 
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te iksi®luh inn,e, imiennie zabronione przez Stolic~ Arpostolskq, 
bez z.ezwo1enia swiadomie czytajq, hrb przechDiWujq albio brD
niq. Przechowywanie ksiqzek zakazanych w bibliotekach publi
cznych nie jest karalne, gdyz bibliotekarznie przechowuje 
ksiqZek we wlasaym imieniu; ksiqzka bowiem nie jest przy bi
bliotekarzu, lecz biibliotekarz przy ksiqzkach. W kary wpada 
nakladca i autor danej ksiqzki, nie zas drukarz i zecer. Ksiqzka 
jest zakazana, gdy jej autor podaje nauk~ 'heretyckq, albo roW'
noczesnie jej broni. Nalezy tedy odroznic ksi~gi ogolnie zabro
nione od ksiqg zabr-onionyc'h pod sankcjq karnq. Do ostatniej 
kategorii nalezq ksi~gi heretyk6w broniqce herezji, oraz te, 
ktorych Papiez za:bronH imiennie, tj. z podaniem nazrwiska auto ... 
ra 1. tytu1:u ksiqiki. Kto wydaje bez prMv1nego z'eziWo!Le!t1~a, Pismo 
sw., lUib og:l:asz!a Imme!t1lta'rz€ do nilego, WJPada ipso fad!o w elks
komunik~ nemini reservatam (c. 2318, 1385) . 

. Katoliey, ktorzy z a w i era j q m a, 1: zen s twa wo
bee przedstawiciela religii akatolickiej, bez wzgl~u na to, czy 
przed zawarciem wohec kaplana katolickiego, czy potem, wpa
dajq w ekskomunikE2 zastrzezonq, ordynariuszom. Chociazby 
Kosciol udzielirl dyspensy od przeszkody mixtae religionis, mi
]TIO to malZonkom nie wolno udawac si~ do duchownego aka
tolickiego ani przed otrzymaniem blogoslawienstwa w Kosciele 
mtoliickiim, ani tez patem, ani osobiscii€, anrl. z!a posredinktiWlem 
pelnDmocnika, eelem oswiadczenia zezwolenia na to malzen
stwo (c. 1067). Ekskomunika, zastrzezona ordynariuszom, spa
da na tyeh katolikow, ktorzy zawier3!jq malzenstwa z warun
kiem wyraznym lub domyslnym, ze ieh dzieci nie b~dq wyeho
wane w religii katolickiej. Rodzice sciqgajq na siebie t~ kar~, 
chodaz nie istnieje mi~zy nimi prawemalZenstwo, alba tez 
chociaZ godzq si~, by niektore tylko dzieci byly wychowane po 
katolicku, alba ktorzy swiadomie oddajq swe dzieci do chrztu 
duchownym akatolickim lub dajq Ra wychowanie w religii 
akatolkkiej Cc. 2319). Nadto tacy So,! pedejrzani 0 herezj~. 
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193. WYST~PKI PRZECIW RELIGII 

K t 0 z b e zc z e s z c z a H 0 s tie konsekrowane, np~ 
z rozmyslem rozrzuca je, alba w zlym ,celu zabiera je z koscio
la, lub u siebie przechowuje, taki podejrzany jest 0 herezj~, 

nadto wpada w klqtw~, specialissimo modo zastrzezonq Stplicy 
Apostolskiej i jest ipso facto infamis, a na duchownego oprocz 
wymienionych kar nalezy naiJozye k:ari~ depozycji (c. 2320). 

Katp1iani, k:torzy wbr,ew przepisom kO'so:elnym w jednym 
dniu 0 d P l' a wi a j q d wi e lub wiE;cej Mszy 8W., albo ce
lebrujq nie na czczo, majq byc ukarani suspensq od odprawia

nia Mszy sw. na tak dl:ugi czas, na jaki ordynariusz uzna za sto
sowne w danych okolicznosciach (c. 806, 808). 

Ipso facto sciqga na siebie ekskomunik~ zastrzezonq Stolky 
Apost. ten, kio nie majqc jeszcze swiE;cen kaplanskich odprawia 
MszEi sw., lub slucha spowiedzi; nadto laik ma bye pozbawio
ny pensji lub un::~du, jaki ma w Kosciele, duchowny zas depo
~owany; za nieprawne spelnianie innych funkcyj kapbnskich 
np. udzielenie uroczyste chrztu SlIV., rozdzielanie Komunii sw., 

ma ordynariusz karae stosownie do wielkosci przewinienia 
(c. 2322). Rowniez dowolnie ma karae ordynariusz bluznierc6w, 
krzywoprzysiE;zcoW, swi~tokra.dc6w, wrozbiarzy, zabobonnikow, 
zniewazajqcych cmentarze itp. 

B I u z n i e r :s t weill zwie siE; 0 bel z y w e s low () 
w z g 1 ,Ei d e m B 0, gal u b S w i Ei t Y c h. Ten b 1 u
z n i, kto odmawi;a Bogu naile:±y;t,yoh przymiot6w, alba przypi
suje mu takie, kt6re uwla'czajq Jego boskiej godnosci. Jest to 
crimen laes,ae majestatis divinae. Mozna jq popeinic takze czy
nem np. zniewaga krzyza, lub pismem. CiEizkosc tego wyst~pku 

p:olega nde tyliko na tym, ze nJa'rU'sza Majestat Boga i podkQPuje 
czes'c dla religii, lecz takze, ze wywoluje zgorszenie i staje si~ 
powodem moralnego upadku dla spoleczenstwa, dlatego ma bye 
,surowo karany (c. 2323). 

J 
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K l' Z Y wop r z y s i Ei s two jest to swiadome we z wa
n i e Bog a n.a s t w i e r d zen i e k i a m s twa, albo 
vbietnicy, zlozo!:kej bez zamiaru wykonania, oraz zlamanie 
przysiEigi. WystEipek ten jest karygodnym, gdyz krzywoprzy
siEizca chce poniekqd uczynie Boga wsp61nikiem klamstwa. 
Krzywopr!Zysi~zicy Sq w sqdzie sWiiad!kami podejrzanymi' i dla
tego nie sqdopuszczani dozeznan(c.175,7, 179.5}. Krzywoprzy
Sl~zca laik ma bye ukaTany interdyiktem o:s:obowym, a duchow
ny suspensq (c. 1743,1755). Wyst~pek ten jest mixti fori. 

Uwlacza Bogu ten, kto oddaje stwo·rzeniom czesc Jemu tyl
ko naleznq, lub czci Boga w sposob zabobonny lub popelnia 
swiE;iokradztwo. Z abo bon, superstitio, wtedy rna miejsce, 
gdy ktos czd Boga w sposi6b blEidny, albo gdy przypisuje stwo
rzeniom nadzwyczajne przymioty, zqdajqc od nich tego, co tyl
ko Bog dae moze. Nalezy tu b a 1 w 0 c h w a 1 s two, 
w r oz b i a l' s two (c. 2325), badanie woE Bozej za pomocf! 
tajJlych znak6w, OIraz kart, przez wywolyw:anie duchow. 

S w iEi t 0 k r adz two jest to z n i e wa gao sob, 
m i e j s club r z ,e c z y Bog u p 0 s w i ~ con y c h, 
sacrilegium, stqd swiEitokradztwo 0 sob 0 w e popelnia ten, 
kio czynnie zniewaza osobEi Bogu poswiEiconq, tj. ta~q, ktOra 
bqdz przez swiE;cenia kaplanskie, bqdz przez ,sluby zakonne 00-
daia siE; na wylqcznq slU±bE; Bogu; m i e j s cow e, gdy do
puszcza siE; wystEipku na miejscu poswi~conym, np. zah6jstwa, 
kradziezy w kosciele, alba spelnia takie czynnosci, kt6re nie 
odpowiada:jq godnosci m:ejs.ca, np. ktos odbywa w koscierre targi 

1172, 1207, 2229); l' Z e c z 0 w e, kto naduzywa rz,eczy po
swiE;conych, tj. takich, kt6re aktem liturgicznym z prawa Bo
zego lub koscielnego zostaly oddane ku czci Boga, np. kielichy, 
obrazy sw., a takze kto niegodnie przyjmuje sakramenta. 01'
dynariusz stosuje na swi~tokradc6w odpowiednie kary oprocz 
tych, jakie prawo naildadra za pewne czyi!1y swi~tokradZlkie, np.. 
za zniewlag~ Eucharystii (c. 2320, 2341, 2358), (c. 2329, 2343, 
:2346, 2320). 
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Karq na tych, ktorzy fry mar .c Z q i n ten c jam i 
mszalnymi moze byesuspensa, a nawet pozbawienie benefi- . 
cjow lub oficjow; do laikow zas moze bye stosowanaJ ekskomu
nika (c. 2324, 827, 828, 840). 

Ekskomunika ipso facto, zastrzezona ordynariuszowi, spa
da na tych, ktorzy f a 1 s z u j q reI i k w i e, swiadomie 
je sprzedajq, lub je rozazielajq, lub ku czci pulblicznej wysta
wiajq. StptrzedaiZ nawet prawaziwych relikwii jest ci~zkim wy_. 
st~pkiem (c. 1289, 2326). 

Ekskomunik~ zas ipso facto simpliciter zastrzezonq Stolicy 
Apostolskiej sciqgajq. na siebie ci, ktorzy s p r z e a a j q,. 
o d pus t y. 

Za z n i e wag ~ cia 1 u m aJ r 1 y c h lub g r 0-

b . 0 w dla rarbunku, lub w innym zJ:ym celu, naznaczony jest 
interdykt osobisty, naata taki przest~pca ipso fa,cto jest infa
mis, a duchowny oprocz tegoma ulec depozycji (c. 1172,1207, 
2328). Nie ma znamion przest~pstwa, gdy kto.s wydobywa je 
z grobu alba przechowuje w dohrym celu np. ala nauki (c. 
2328). Z b e z C z e s z. c zen i e k 0 s .c i 0 I a lub c me n
tar z a (c. 1172, 1207) rna bye uika:rane mterdyktem abo 
ingressu Ecclesiae i iTlJne jeszcze ikJa.ry ma ordynaa:'iusz. wy
mierzye (c. 2329). 

S w i ~ t 0 k ups two czy Ii s y m 0 n i a j est 
t 0 s p r zed a z lub k u p n a r Z €I C Z Y d u.c h 0:"· 

wn y c h z ado bra doc z e s n e. Przez rzeczy dU:' 
chowne rozumiemy takie, kt6re si~ lqczq z porzqdkiem nad
przyrodzonym bez wzgl~du na to, czy zrodlem ich jest prawo 
BOlZe, czy ustanowieme koscielne, np. saJkramenta, relikwie,. 
oleje swi~te, urz~y kascielne; przez dobra doczesne nalezy
roZumiec to wszystko, co przedstawia wlartose m8JteriaJnq i przy
nosi korzysc doczesnq, np. pieniqdze, uslugi, pochwaly. Popel
nia PT'2Jeto symoni~, kto daje IUlb Plnzyjmuje zapl:'a,t~ przyn6-· 
SZ~Cq korzyse rnaterialnq za rzeczy, majqce cech~ duchownq;. 
zachodzi tu bowiem r6wnowazenie rzeczy duchownej z mate~ 
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rialnq. Kontrakt taki jest niewainy i ma charakter symonii, 
przeto nalezy zwr6cie calq kwotEi, jak1l, ktos za m'e otrzymal 
(C. 729). Symonia pochodzie moze z prawa Bozego lub kosciel
nego. Jezeli przedmiotem umowy z jednej str-ony jest rzecz 
z istoty swej duchowna, np. sakramenta, jurysdykcja kosciel
na, odpusty, alba rzecz materialna z duchownq koniecznie zlq": 
C70na w ten spos6b, ze rzecz materialna bez duchownej nie 
:F-:oze istniec, np. beneficjum koscielne, alba gdy sarna rzecz 
ducholVV'lla jest (pIrfZledmiotem umowy, np. konsekYaej!a przy 
sprzedazy kielicha, w6wcza·s ma miejsce symonia z prawa Bo
zego. Zamiana natomiast rzeczy doczesnej zlqczonej z ducho
wnq z drugq takq samq, alba rzeczy duchownej z duchownq, 
jest symoniq z prawa koscielnego, 0 ile kanony tego zabrania
jq, by uchylie zniewag~ rzeczy swi~tych (c. 727, 1441). Kon:.. 
tJ akt symoniacki jest niewazny, jezeli wiEic ktos drogq symonii 
nabyl beneficjum koscielne lub jakis urzqd, prowizja nie spro
wadza zadnych skutkow prawnych, chociazby symonii dopu
scil siEi ktos trzeei, nawet bez wiedzy tego, na czyjq korzysc 
ozia1a1, chyba ze on pozniej zalozyl protest. Kto popelnil sy
moniEi, jest obowiqzany zwrocie rzeczy otrzymane. Dopuszcza
jqcy si~ sy:n::oniiprzy beneficjach i oficjach wpadajq w eks
komunilk~ latae senrt.entiae simpJidter zastrzezonq Stoliey 
Apost., tracq na zawsze prawo do prezentowania i mianowa
nia, duchowni zas, oprocz kar powyzszych, majq bye suspen
dowani (c. 2392). Jezeli ktos daje rzeczy materialne z okazji 
poslugi duchcwnej i w granica.ch prawa, taki nie popelnia 
symonii (c. 730, 1097 § 3). 

194. WYSTE;PKI ZNIEWAZAJACE WLADZEi 

I 

N i e p 0 s 1: u s ze 11. s two P aJ pie Z 0 w i lub wla-
sdwemu. 0 r d y n a r ius z 0 w i, prawnie rozkazujqcym, 
rna bye ukarane stosownie do wielkosci przewinienia. Niepo
SfUSzny jest ten, kto z rozmyslem i uporczywie nie chce przy-
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jtie danego sobie upomnienia, alba tez nie chce wykonae da
nego rozkazu lub zakazu. Zwierzchnik koscielny moze znie
'wolie upornego do posluszenstwa nawet za pomocq, cenzur. 
S pis k u j q, eye h, conspirantes, przeciw papiezowi, jego 
legatom Jub przedw swemu oroynartusz.owi, nalezy karae cen
zurami koscielnymi; tE; samq karE; nalezy stosowae, kiedy ktos 
zwalcza ich polecenia, albo poddanych sklania do nieposlu
szenstwa wzglE;dem nich; duchowni majq, bye pozbawieni 
wszelkich godnosci, beneficjow, osoby zas zakonne majq, bye 
pozbawione urz~dow i giosu czynnego i biernego (c. 2331). 

Kiokolwiek wnosi ape 1 a c j eod praw i zarzqdzen 
papieza d 0 sob 0 r u ohecnego lub przyszlego, jest podej
rzany 0 herezjE;: i Sclqga na siebh: ipso facto ekskomunik~, za
strzezoinq, sp€ciaiJJi modo Storicy A~lo:sto1sikiej ; na osoby zas 
moraIne, jak: kapituly, uniwersytety, kolegia, jest nalozony in
tprd1kt spa!Ci,ali modo zraistrzezony Stolicy Apostolskiej (c. 2332). 

K too d w 0 1 u j e s i ~ 0 d w 1 .a d z y d u c h 0-

\~ n e j d 0 s w i e c k i e j w tyro: celu, by nie dopuscie do 
ogloszenia lub egzekucji pism, wydanych przez Stolic~ Apost. 
Jub jej legatow, albo z okazji wydauia tych pism zniewaza 080-

'by, ktorych one dotyczq, ten ipso facto wpada w ekskomunik~ 
spaciali modo.zastr2'JezoGJ.q, Stolley ApDsito:lskliej. T~ samq, eksko
nlunik~ sciqgajq na siebie ci, ktorzy w y d a j q,p raw a 
lub polecenia, n a r u s z a j q, c e w ° 1 nos e i przep:sy 
Koscioia, albo przeszkadzajq w wykonaniu jurysdykcji kosciel
:r:ej iw tym celu odwolujq, si~ do jakiejkO'lwiek wladzy swiec
kJej. Kar~ t~ sciqgajq, na siebie tylko ktorzy wydajq, prawa, 
:r:ie zas oi, ktorzy je stosujq. Wladzq tq, moze byenajnizszy 
stopien, np. wojt, rada gminna, zandarmeria miejscowa. PrzetO' 
ekskomunika spada na tych, ktorzy wzywajq zandarma, lub 
v'aj,ta w tym oelu, by pmeszikoidzlic kiapiliaftwlW'i w odiprawimu 
funkcyj koscielnych w jakimkolwiek kosci61ku. 

Kara ekskomuniki tylko wtedy dosi~ga odwolujqcych si~ 

do wladzyswiecki!€j, kiedy ta udzieIi 1m ISwej pomocy i faktytW-
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nie przeszkadza w wykonywaniu jurysdykGji koscielnej. 0 iIe 
natomiast to odwoianie si~ jest bezskuteczne, w takim razie na
lezy ukarae sprawcow tylko za usHowanie przest~pstwa (Com. 
Cod. 25 Jul. 1926.).. Tylko ten sciqga na siebie te kary, kto 
w tym celu odwoluje si~ do wladzy sv"ieckiej, by przeszkodzic 
w wykonaniu przepis6w koscielnych, jezeli zas odwoluje si~ 

w innymcelu, wolny jest od kary, chociazby zwierzchnik swie
clci Z oikaz,ji tego odwolania si~ ZJabl'onil eg2'Jekucji pos1ano,wien 
koslCielnych. 

Wpadajq w 'ekskomunik~ ipso facto simpliciter zastrzezonq 
Stolky Apostolskiej oi, ktorzy n ale Z q d 0 mas 0 n e
r 1 1, lub do takich stowarzyszen, ktore majq na celu zgub~ 
Kosciola lub panstwa (c. 2335). 

Kto nalezy do masonerii, sciqga na siebie te kary, chociaz
by nawet sam Jako jej czlonek nie dzialal zgubnie 1). 

Do pojednania si~ z Kosciolem i do uzyskania absolucji ko
niecznym warunkiem jest, by penitent wystq,pH z danej sekty, 
nadto winien wydae jej odznaki. 

Duchowni, gdyby nalezeli do stowarzyszen zakazanych, za 
takie przest~pstwa oprocz powyzszych kar majq bye suspen
dowani i pozbawieni beneficjow i godnosci koscielnych. Osoby 
zakonne majq, bye pozbawione urzE;d1ow, jakie piastujq" oraz 
glcsu czynnego i biernego. Nadto O'soby duchowne i zakonne 
za nalezEnie do masoneTii lub do innych tE,go rodzaju stow a
l'zyszen majq bye O'skarZone wsw. Officjum (c. 2336). 

Ordynal'iuS'z stosownie dO' swego roztropnego przekonania 
rna ukarae proboszcza, ktory celem przeszkodzenia w wykona
niu jurysdykcji ko'scielnej podburza mowq, pismem, lub zbie
ra pcdrisy parafian na swojq, korzyse, alba gdy PO'dburza Iud 

1) Sekta masonow zo.sta.la pot.~piona przez papieza K 1 e m e 11-
s a XII, In eminenti, 1738; od tego CZ3JSU wiele aktow kOiscielnych 
zostalo ogIoszonych w tejSlprawie. Leo ell XIII, Hmnanum ge
nus, 1884. 
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przeciw temu kap1anowi, ktor,ego biskup naznaczyi w danej 
miejscowosci, czy to w charakterze proboszcza, administratora, 
ezy ekonoma. Karq tq moze bye nawet suspensa (c. 2337, 2147, 
2157). 

Wpada w ekskomunik~ ipso facto simpliciter zastrzezonq 
Stolicy Apost. ten, kto u d z i e 1 a a b sol u c j i bez 
otrzyma;nej w tym celu w~adzy od eikskomuniki sple.cia!i1sslimo 
lUib s<peciali modo zastrzezonej Stolley Atpost .. Jesli spowiedtnik 
wqtpi,czy penitent jest dotkni~ty takq karq i udzieli absolucji, 
w.owczas nie dosiE;ga go kara ekskomuniki i absolucja jest wa
zIlla. T'a sarna klqtwa dos1~a tych, kt6rzy udZ[ie[iajq srwej 
pomocy wykl~temu vitando w tym wystE;pku, z powodu ktore
go zosta:l wyklE;ty, np. dajq mu schronienie, przechowujq u sie
bie jego rzeczy, wszelka bowiem pomoc utwierdza w zlem 
i powi~ksza lekcewazerrie wobec prawowitej wladzy. TEl eksko-
munik~ sdqgajq duchowni, kt6rzy swiadomie z wyklE;tym 
uczestniczq w praktykach religijnych, np. dopuszczajq go do 
odprawiania nabozenstwa. KarE; interdyktu ab ingressu Eccle
siae naznacza prawodawca na wszystkich, ktorzy swiadomie . 
celebrujq, lub kazq odprawiac praktyki religijne w tych miej
Bcach, na ktore nalozono interdykt, alba ktorzy dopuszczajq do 
odprawiania czynnosci liturgicznych duchownych wykl~tychc' 
suspendowanych lub bE;dqcych w interdykcie. 

Ekskomunik~ latae sententiae nemini reservatam sciqgajq ci, 
kt6rzy, wiedzqc 0 zakazie, zmuszajq do odprawienia pogrzebu 
chrzescijanskiego dla zmarlych niewierzqcych, apostatow 
wiary, heretykow, schizmatyk6w, wyklE;tych lub bEidqcych 
W interdykcie. Kto zas takich grzebie dobrowolnie, sciqgana 
siebie interdykt ab ingressu ecclesiae,zastrzezony ordynartu
s20wi (c. 2339). 

Wymieniona cenzura zwraca siE; przeeiw tym, ktorzy innych 
-zmuszajq do odprawiania pogrzebu chrzescijafi.skiego. Wobec 
tego, jezeli ktos gwaltem zmusi kaplana do odprawienia po-
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grzebu, w tym wypadku tylko zmuszajqcy sciqga na siebie ka
ry koscielne, nie zas kaplan, ktory pogrzeb odprawia. 

Kto przez caly rok uporczywie trwa w ekskomunice, nie 
stara siE; 0 absolucj~ i nie daje zadoseuczynienia, taki staje siE; 
podejrzanym 0 herezj~. Gdyby duchowny przez p.olrocze byl 
w suspensie, ma bye upomniany. W miesiqc po bezskutecznym 
upomnieniu rna bye pozbawiony beneficjum lub oficjum, kt6re 
posiada (c. 2340). 

195. WYSTE;PKI OBRAZAJi\CE OSOBY POSWIE:;CONE 
SLUZBIE BOZEJ 

Winny jest wyst~pku, kto obraza osoby duchowne lub za
konne. Kary za ten wyst~pek wzrastajq stosownie do stopnia, 
jaki dana osoba zajmuje w hierarchii koscielnej. 

Kto wlasnowolnie, tj. bez pozwolenia wlasciwego zwierz
chnika, s k a r z y do s q d u kardynala, legata apostol
skiego IUlb ktoregors z wyzszych urz~dnik6w Kurii rzymskiej 
lub tez swego ordynariusza, ten wpada w ekskomunik~ ipso fa
cto, speciali modo zastrzezonq Stolicy Apost.; kto zas wni6sl 
skargE; na innego biskupa, lecz nie swego ordynariusza, albo 
na wyzszego przelozonego zakonu, sciqga na siebie ekskomuni
k~ simpliciter z.aJStrzezonq Stolicy Apost. Kto zas skarzy w Sq
dzie innq osob~, kt6ra siE; cieszy przywilejem fori, bez zgody 
ordynariusza (c. 120, 614, 680), w takim razie laika rna ordyna
riusz ukarac wedlug swego uznania, duchowny zas wpada ipso 
facto wsusj:ens~ ab .o,fficio. Kary sciqga kto, odwolal si~ do Sq
du swieckiego, chociazby ten sqd oskarZonego nie wzywal 
i sprawy nie rozpatrywat Com. 26 kwietnia 1948. Cenzura ta 
dotyczy tylko tych, ktorzy podqgajq osoby duchowne do Sq
dow swieckich, natomiast nie spada na sEidziego, ktory po wnie
sieniu skargi na osobE; uprzywilejowanq spraw~ w sqdzie 1'oz
patruje (c. 120, 2341). 
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Ipso facto dosi~ga ekskomunika simpliciter zastrzeZona Sto
licy Apostolskiej tego, kto sam p r z e k rae z a k 1 a u z u
:r ~ k 1 as z tor 6 w m u i s z e k (c. 597, 602), nie majqc 
na: to pozwolenia lub obce osoby bez p6zwolenia poza klauzur~ 
wprowadza. Duchowni, wykraczajqcy przeciw tym przepisom, 
majq bye suspendowani na tak dlugi przeciqg czasu, jaki ordy
nariusz naznaczy; takq samq klqtw~ sciqgajq na siebie niewiar
sty, kt6re przekroczyly klauzur~ klaJsztorow m~skich. Osoby 
zakonne, ktOre alba wprowadzajq, alba przepuszczajq obce 
oS0;by, nie majqce po temu prawa, poza klauzurEi, majq bye 
pozbawione oficjum, jakie piastujq w klasztorze i glosu czyn
nego i bicrnego. Powyzs'za ekskomunika dotyczy takze zakon~ 
nic, nie:prawnie wychodzqcych poza klauzur~ w tych klasztn
rach, w ktorych rna ana bye scisle przestrzegana. Sankcja ta 
nie dotyczy postulantek i nowicjuszek (c. 601). 

Z n i e w a z a j q c y c z y n n i e {} sob y d uc h 0 w
ill e sciqgajq kary, kt6rych wysokosc zarlezy od godinosci osoby 
obrazoil1€j. W ekskomunik~ t~ wpadajq tylko cri, kt6Lrzy czynem, 
a nie tylko SI:o!\',Tiem zniewaZiajq oEoby dfUichiowne, np. kto je bije, 
il~aJni, daje trrucizn~, przemocq wtrq:ca do wii~zieniia, stawia Z'8r 

sadiz.ki, majqce spowodow:ae obmazema ctelesfl1!e; musi tez dzia
lac w zlej inJt€:11Jcji, suadente diabolo. Klary te me ustajq, cha.
ciazby ducholWny (Jihl'azouy zmd.eW1ag~ pl1zebaczyl, gdyz prrzywi
leju srt:anu jedinosrtka :Z!I''Zec si~ n:Le moiZe (c. 2343). 

Kto ubI i zap a pie Z 0 w Ii, kaJrdynalom, le:gatom 
apocstoiskim, kongregacjom rrZymskim lub s:wemu ordynarriuszo
WIi w mOI\V1ach puhliiczrnych lub dziemrruikiach czy to wprost, czy 
uhocznie, lub gdy 1Jrunych podhUJrza p['~ciw kh dzia1a1nosci lub 
wywoluje fl1!i.ech~c poddarnych przeciw zaJrzqdz'en:1om kosciel
nym, taikich ma orrdynarriu'Sz zmusie kamami, me wyl~czaj~c oen
ZUJr koscielnych, do zados6uczyniema j. !lJ!a~awy zgoll1szenilia. 
GOlriSzyciel jest obowi~arny dane zgolr'szenie odWiolac, ewen
tua1nJ:e :nawet w dziennikiach, TlIadto orrdynariusz mO:lJe nan na
loZy'(; jakqs pokut~ (c. 2344). 
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196. WYST:EtPKI NARUSZAJ.l\CE MAJ.l\TEK KOSCIELNY 

Kto p a: z y w 1 a s z c z a sobie flub z:a t it' Z Y m u j e 
m Ii e n i e ~ p:r a w a K 0 sci 0 1::a 'rz'Y1mski,ego, ten wpa;... 
da w ekskomumikt:: speciah modo z'astTzeZOnq StoJiicy Apost., 
a duchowni majq bye pozbalWieni godJnosci i beneficj.6w, OI1a:z, 
stajq sit:: inhabiiles do !Lch osiqg1I1it::cia w prrzysdosd. Kto z!as 
obraca mienJ1e kosC'i.elne sam lub za posoc-ednictwem innych na 
w1asny uZytek, up. skladki koscielne, rowniez kto prrzeszikad:z!a, 
by dochod6w z d6ill' kosc:ielnych nie pobiera1d ci, kt6rzy majq 
po temu prawu, taki tak dluga jest w ekskolmJtmace, dJop6ki rue 
zwrroc:i zabrranej rzeczy, nie usurnie przeszkody, a IlJas:t~pnie nie 
otrzyma absolucji od StoNCY Apost.; patrorn traoi nradrto pTawiO 
patronattu, skeoro wyrzqdrzii szkodt:: fl1!a majqtku kosde1nym 
(c. 1470). Ducho'WU1.y zas, ktcl!l:y popelni taki wyst~pek, gdy np. 
obLr6d docb:ody kosoielne \l1ia wtaslIlJe potrzieby, zadlIlJej n1ema
jq,C€ Z kosciolJem lq,cz11JOsci, np. TOlZtrWlorni ptiI€'l1'i qdz,e, przeznaezo
ne na budolWt:: lub rlestauracj~ koseiolia, ma bye pozhaW'iiOny he
neficjum, suspendowram.y od spemiafl1!i,a ty'ch cZYIlTIlosc.i, do krto
rych sW'iEiC'ema dajq mu pDawo, nadta staj,e si~ lt1iiezdoilny do 
otrzymania innych beneficj.6w w przyszlosci, chodazby nawet 
:r.adoscuczynil i ortrzymal absolucj~. Ahs:Oll'Ucj~ mO'ile ortTzymac 
dop,i,ero wowczas, gdy dokona r6Sitytucjo., alba tez, gdy o,tir-:zyma 
zamia.!Il~ ad zwie'Y'zehnilka' kos'Cie:megOi. 

Wsz:e'lka ali e ua c j a mielt1ii!a koscieiLnego, dokonana 
WbTer\V prawnym przeprisom, jest ntewaznla, kto Zia'S m!ienlie TlIa

byl, jeslt obowliq:zany do Z!WTortU. R6wmez i ci sEt obo,viq;zarni 
wynagrodizic sZklOdt::, kt6rzy u1epmlW'l1!ie udziellili swego ze'ZIWo
lel1':a (c. 534, 1532, 2347). KltoaJie:rJJo!Wlal :rzeez, ktOLrej warrtos,c 
nie przelkr,aczia 1000 frank6w, te'go pLrzelozony rna stosownie 
ukJ~a!c. Je:§lri zas j1es:t to rz:eclZ, ktolrej Wlartosc pr'zekTracza 1000 
frank6w, a nie dosi~ga 30.000 fr.ank6w, w '!Jakim wypadku ad:... 
mustrator koscielny rna byc pozbaIW]ony administna:cji, prze
lozo!IlY :zas mkonny sWiego ur:z~u w zakolDlLe; paJtron traci pra-

I'rawo kall. - 44 
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VlO patronatu lC ]470); Qirdynar~l\.1.sz i inni be:nefkjad np. pro
hoszcz, tkarnonik, z powo.dJu nieplia'wrnych alLenatcji majq z,ap.lla
cie podw6jnq wartosc danych rzec;zy na k()TZYSC kosciola lub 
tej i;r,stytucj:, kt6ra poniosla szlmdy z ich winy. Prawodawca 
skazuje na kar~ PQdJwojnej zap1aty takz'e tych, kt6rzy jakikol
wiek urzqdw K:osoiele pi'atsi:ujq, iJ ne spowodowali' szkod~ dla 
koscio1ia. W tych wypadkach, w h'iorych zezwolenia udzJela 
StoiliiJoa Apost., a hez rniego Swiadomte dok{)lD!ano aEen;acji, po
ciqga to rna swych sprawc6w ekslWin::l!Urnik~ lartate sententi1ae ne
mirnrl. r,eservalta;;'D.; dotyczy ona wszys!tlcich, ktorzy wspoldzia
lali w teja1li,enatcjii, tj. doko11laJii jej, udzieJrili zgody i nabyli 
mienie (c. 534, 1532, 1541, 2347). 

J,ezeil:i kto p T Z Y j q 1 1 ega t 1 u h d a TOW i z n ~ 
na eele poho2me, a zani ed hu j e wypelnie z {} bow i q
z:a n i a, ordynamusz rna' go zmuiS!ic dio ii:ch spelnJi,e:niia nawe.t 
prz,ez cenzmy kosciel!l1le (c. 2348, 1516). Dowolnq kfhl'~ moze 01'
dynalI'llUS'z na10zye na tych, ktorzy odmaiW:iajq dus!Zpasrte1'zom 
prawnych danin (c. 463, 1507, 2349). 

197. ZA1VIACH NA ZYCIE CZLOWIEKA 

Dopusz'cza S!i~ wys:t~pku zlab6jlstwa, kta: odbiera czlorwieko
wd. j.ego na'jcenrnejszy dar jaki pOfs:ada, tj. zyde, nawelt wtiedy, 
gdy jeszcze nie ujTz1aJ: swi.,atla. dizlie11lnego. Zabojstwo jest wy
st~pki.em :rmeszanej natury, przeto i kodeksy cywli.1ne suroW€ 
sluanorwiq nan kfhl'Y. 

Wpadajq w ekskomunik~ latae sententilae zasitr21ezonq ordy
nariuszom wszyscy, kJt6rzy 2le skutkiern sp~dzajq p16d, procu
rantes abortum effectu SiC'cuto ('C. 2350). 

Dwa waln.:unJci m:aj q bye spelinione do scig;gni~cia tej oemu
ry; rna }1lastqp:i.c skutek tj.poronieni1e, rna bye pewne, ze stoso
wany s1'Odek sprowaooilten :skutek. Kar~ sciqgajq na siebie 
wszys,cy v.rinrui tej zbTlodni, tj. maklta ii. ci, kt6rzy wsp6ldizia]:ajq 
w jej dakonaniu, nad:to winni tego pr2leSit~pstwa Sq irregulares 
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.{c. 985). To wsp61clma:l:ianlie rnoze bye fizycZlne lubmo!ralLne, np. 
przez podanie j,akiegos STOMa ZJabojcZJego lub tez przez wska
zanie. Matka wpada w CeIl'ZlUlI'~, gdy sama; dolmna poromenia, 
lelmrz lub akuszeTka, gdy dOTadizaj q srodek. 

Tar .g n i ~ c !i e s j ~ n awl a oS n e z y c i e jest ka.
Tane wtedy, gdy Smierc nootqpila, odmowieniem pogrzebu 
ehrzescijanskiego; gdyby atoli p11ZeS't~pca ty!1ko si~ zranil, rna 
bye w pTlZyszlosci wyhluc210ny od spe11niania ak:t6w koscielnych, 
a duchowni maj q bye suspendowlani na przeciqg czatsu wedlug 
uznania OTdynariuslZa, beneficjlaoi zas, postadajqcy benlefkjum 
dJwszpa!ster.&kie, majq go bye pozbawtreni (c. 2350, 1240, 1241, 
985 n. 5). 

P 0 jed y n k u j q c y IS i~, :alba tylilm w y z y w a j q
e y na pojedynek jtako tez i p r z y j m u j q c y, rowniez i oi, 
kt6rzy w jakikolw1ek sposob w s pol d z i a I a: j q w pojedyn
lru, np. udzielajq pomo1cy, z rorzmyslu przypatrujq si~, albo nan 
zezwa1ajq, ipso facto wpadajq w eksko!IT1una.k~, simpli.dteir za
st1'zezonq Stollcy Ap'O'S't., a opa:'ocz tego pojiedynJ.."Ujqcy si~ i ich 
sekundatnci Sq ipso fado infames. Ekskomunika n1e mij,a i tych, 
ktorzy w jiakikoilwiek spos6b wyzywajq [1a po!}edynek, al!bo ty!l
ko przyjmujq, choda21by faktycznie do pojedynku [lie przyszlo. 
Wyzywajqcy i pI'zyjmujqJcy pojedynek nie sciqgajq ri'a s:i<ebie 
kary, jesli nie mieli intencji pojedynJkowania si~. Com,. 26 jUll1i, 
1947 r. ROlwniez w ten slam spos6b Sq kamna. ci, k:tOTZY nie prze
.szikadz,ajq pojedYl1kujqcym Sii~, kiegy powinni, a przyn,ajrnndej 
mogq, np. O!j dec , skoro dowiedzial srl.~, ze syn rna pojedynko~ 
wac S!i~, lub przelozony wojskowy, ze jego podwladny \vydal 
poj'edynek, a temu nie p['ZeszkadiZiajq, podJegajq tej katrze 
{c. 2351}. Sq winni, ktorzy radzq poJedynek, np. czlonkowie Sq
du h01'lJOIDOwego, spowied:nik Ii lekarz, k:t6rzy w pOIg'otowiu cze
kajq, by ewelnltualnie przyjse z pomocq duchownq lub lekar-

powinni aioli lekarz lub spowiednik przyjsc z pomocq, 
{} ile po pojedynku zootanq wezwani Z POffiOiCq; winm Sq, ktorzy 
pOlZW8Jlajq pojedynkowaC si~ Ilia swo:irn gruncie. W poj~ciu po-
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jedynku miesci si~ r6wniez tzw. m<enSllli:a (Gong. Conci!. It) 
Febr. 1923, 13 Jun. 1925 A. A. S. 15, 154; 18, 432}. 

198. ZAMACH NA WOLNOSC CZLOWIEKA 

Popelnia p;rzest~pstwo, kto zmusza inne ois'Oby do ob1oru 
stanu, np. malzenskiego lub zalmnnego. ~osci61 brom womo
sci przy tak waznym akcLe, jakilm jest wyb6r siJanu. 

Ekskomwka nemini reservata dOlsi~ga tych, kt6rzy z m u
s z a j q mrodzienc6~Ar d '0 P r z Y j €2 cia s tan u d u
c how neg 0, albo tez niewiast~ lub m~zczyzn~ do wstqprie
rJa do klasztorru, albo dozloienia sluh6w zakonnych (c. 2352). 
ZInJUiSZame to maze bye dokonane :£izycznli.;e a,lbo' mnralnie .. 
Kara ta obejmuje wszysrtk:ch bez wZlglEidu na godnose. Nie 
rpodlegajq natomiast karom d , ktorzy odJradzajq komrus stan dru
chowny lub zakonny (c. 971). Rodzice Sq winmi tego przest€2P
stwa, skoll."o np. odmawiajq synowi SWiemu s~odk6w do zycia, 
lub n€2kajq go prosbq UPOll'CZYWq, zeby go zniewoJie do po.., 
§WtiE2'cenia siE2 stanowi duchownemu. 

Kto d1a malzenstwa lub w zlym eel'll p r z e moe ct 
u pro wad z a k 0 b i e tE2 wlbrew jej woli, alibo maloJe
tn1e dziewc:z~ta, choeby za ich zgodq, 1ecz herz:. wd:edz0' lub wbrew 
wo:li rodzric6w cz0' opiekun6w, tym samym j'est wykluczony ad 
spelnieinJia prawnych aktow. ObojE2tnq jest rzeCZq, czy kob1eta 
jestpannq, mE2zatkq, czy wdowq, byle upl'owadzenie nastqpHo. 
wbrew jej woil, chociazby byla naWi€it' rr1arzeczonq uprowadz'i
cie1:a (c. 2353, 1074). Kar,a ta WYDazona odno:si :si~ tyllm do tych r 

kt6rzy uprowadzajq niewialsty; mocq przeto tego praw~ nie mo~ 
ze bye karany ten, kto upro~adza mE2zczyZ!Il~ btez wzglE;du na 
jego w1ek,albo kobieta mE2zezyznE2. 

Ta sarna kara spada na la:rik6w, kt6rzy prawnie zostalli ska
zani wyr:okiem sqdu koscielnego lub panstw()!Wego z powodu 
<lokonanego zab6jstwa, up.mwadzerua maio:letnich, bez wzglE2-
du Ina p~ec, ikt6rzy t r u d n d q 51 i ~ h a 'l1 dIe m z y w Y In 
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1 u d 'z kim tow are m w oelach ni!emOiTIalli.ych, ktorzy 
:zostali S k a zan i z powodlU lichwy, rabunku, kradziezy, 
zwlaszcza kwwlifikowanej, np. rzeczy poswi~cQnej z kos'Ciola, 
.podpalema, zrnszczenia cennych rzeczy, ciE2zhlego zranienia lub 
gwaltu, opr6cz tego winni tra,cq urz~y koscielne i Sq obowiq-
zani naprawic szkodE2. Na duchownego zas, 0 tie jest winien 
kt6regos z wymieruonyich wystE2pk6w, ma sqd lwscielny nalo
zye pokut~ lub kar~ stosoWll1e do' wie'llmsci przewinienia 
(c. 2354). 

Kto slowem, pismem lub w j,aktkolwiek inny sposob nat
l' u s z y 1: do b r q s;l: a w ~ bliznie:go:, ogl:asrz:ajqc np. nawet 
prawdziwe sprawy uwlaczajqce j.eda::Lak jegol c:zd i przez to wy
rzqdzil mu krzywd~, me tylko rna zadoseuczynic i naprawic 
.szkod~, lecz majq bye tez naiozolne nan kary mat€!rialne lub 
pokuty. Ducho·wni zas mogq bye z po:wodu tego przestE2Pstwa 
suspendowani a nawet pozbav'lieni officium i beneficium 
(c. 1618, 1938, 2355). 

199. WYSTEiPKI PRZECIWNE DOBRYM QiBYCZAJOM 

Ci, ktorzy, zwiqzani jill w~lZil:em mal±erusikirn dqzq do za
'ward'a drugiego malZenstwa, chO'ciazby tyliko ,oywi1lnego, 
tzrw. big ami, Sq tym samym infames, a skol'o milmo upom
rrien ordYilliariusza zyj q dalej w tyrn niedo:zwo,lornym zwiqzku, 
mogq bye s:tosownie do wieUmsci przewinielnia wyklE2ci lub uka
rani osohistym in;terdyktem. Winnym tego przes,tE2Ps;twa jeSit 
ten, kto wiedzqc, ie ktos jest w :mriq;zku malzerusk'im, mimo to 
kusi si~ 0 z·awa;rcie z mm malZenstwa.Dwuienc6w nie usp:ra..; 
wiedliwia ta okolicznose, ze ich :mall~enmwo zostaio rozwiqim'".:. 
ne wyrokiem ISqdu ,oyw:iTnego lub w il1ll1ym wyznarnu religij
nym, kto!t'e przyj E;'li. 

Dwu:iency Sq jawnymi grzeSiZnika::mi, di1atego nie :rtroZn:a 
udzi,ellie am sakrament6w (c. 855), rue majq takZe prawla dQ po
grzebu clirzesciJafiskiego (c. 1240). Wobec Boga nie usprawie-
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d1iwiJa dch ta okoHcznose, :he zawarli' dmugi zwiqiZek na podsta
wie prawa cywilrnego. 

Ipso facto Sq infaJmes ludzie skazani za w y s t EZ P k i 
P r Z €I C i w 6 P II' Z Y k a zan i u, popel1nione z mla~oiletniq 
osobq nizej l'at 16, alho za ~tuprum, sodomi~, incestum, nadto 
oiI'dynariusz moze nalozyc na n:i:ch jeszcze inne kary. Kto zas 
dopusci siEZCudzololS,twa,albo zyje puhlicznie w konkubLnacie, 
lub tez zostal skazany za jakilmlwiek wystEZpek plrzeciw 6 prz:y
kazaniu, ma bye wykluczony .ad pr'arwny'ch akt6w koscielrnych 
DJa tak dhlgi czas, dopoki nie da wystarczajqcych dOiWOd6w po>
prawy (c. 133, 2176, 2357, 2359, 2388). 

200. WYSTEiPEK F ALSZERSTW A 

Fa 1 is Z e r z e i pod r a b i a ,c z e pis m, deklrert6w, 
reskrypt6w apostOilslcich a,lho swiadomie p 0 S 1 u g u j q C Y 
s i ~ mmi, ipso faJcto wpadajq wklqtw~ spedali modo zasUrze
zonq Stol]i,cy Apo'Slt. Faiszerz'em jelSt ten, kto ,autentyczThe pisma 
zmie:nia,czyni dopiski lub ujmuje plrzez skreslenia. Pod['abria
czem l!1:aiZywamy tego, ki1;o w calosci tworzy jakies pismo w ten 
spos6b, jakoby by to dz:Le;j;em innej olSoby, oelem wprowadzen.i:a 
kogos w blqd, bqdi na wlasnq ko'rzyse, bqdZ na szkod~ innych 
(c. 1666, 1743, 1766, 1794). Na duchoWillych nalezy za ten wy
stEZpek opr6cz klqtwy nalozyc jeszcz,e :inne ka['y, a naiWet po
zbalWic ich mozna beneficjow i godnosoi koscielnych; zrakoilIDi
korn nalezy odebrac Uirz~dy klasztOlrne i gios czynny i bierny, 
nadto zasl1;osowac te kary, na jak~e skazuj q takich pirzest~pc6w 
lronstytucje danego zakonu. J'e:si1; tedy wykl~ty, ktokolwiek 
uiywa pdsm falszywychcelem orbrzymania jakiejs ia.ski, cho
ciaiby fakitycznie nk nie zyskal z tego powodu, ze odkryto fal
szocstw,o (c. 2360). ROwniez majq bye ukarani, kt6rzy podra
biajq inne p:i!Sma: koscielne, publiczne lub prywatne (c. 2362). 

Inn 0 C e n t y III (c. 5 De crimine falsi V 20) podaje dzde
wi~c spDsob6w fa.J.'Sizerstwa pism, g:lossatoT v. falsitaiis, oIJTOCZ 
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tych wymienia wi~cej jeszcze sposob6:w, a diZisiaj fad:szerze ma
jq prawdopodobnie jesz;cze wi~cej. Pen n a c chi I 293. 
Thesaurus, 182. 

Ktocelem uzyskania jaklejs laskiczy' to od Stolicy 
Apostolskiej, czy od ordynariUlSza, z ami 1 c z y w proshie 
p r.a w d~, lub pod a f a I s z, tego ordynariusz moze ka
rae wedlug wielkosci prz€:winienia, a uzyskany reskrypt jiest 
niewae;ny. 

KtD pOisredm.a czy bezposr,ednEo JQ s k a ,r z y 1: f a 1: s z y
w i €I siP 0< w i e d n i ka de so:ll:iJcitatr.Uo!l1Je, wpadarip;:;o fiacto 
w .ekskomUlllik~ :ElPeciali modo zaSirZiez,onq Stolicy Apost. Od 
tej nie moze bye dellluncj,ani U'W!ollrrliiJony, dopoki nlie napmlWi 
szkx5d stqd wyn~klych; nadio naJlezy mu na'Znruc,zye ciEZZikq, i dilu
gq pokut~ (c. 2363). 

PovviiITni bye ukarani za falSizywe zezname w sqdzie: srbr'on:y 
743), sw:i:adkowie (c. 1755, 1766, 1794), adwoika!C'i, pelnomo

Cnj;,cy (c. 1666). 

20L WYSTEiPKI W SZAFARSTWIE SAKRAMENT6w 
I W ICH PRZYJMOWANIU 

P<rzy Sipraw:owaniu sa:kirlalmenmw ,oraz w i!ch przyjrnoiWaniu 
rr]o.ze szafatr,z sakr,aJmentu albo przyjrnujqcy dz,iafr,ae wbrew prz.e
piJsOlID pl'iawnym i w6wc.z,8Js staje siEZwinny. 

Jezehl sz,af8Jrz sakramenrtow u d z i e 1 a i!ch tyro, k t o
F y m z a b iT ani lap r .8.1 w,o Bore 1ub kosdelrne, <rna bye 
suspendoMl'any od spr:awowa1ruia s!aktralmerr:rt6w, 0plrocz tillilych 
kar, ikt6re moze nan na1ozye. Te same kary nalezy stosowa'c bez 
"v:zg1~du na to, ezy ik:tos sprawuje saikJramen.rta niewazn:il€, czy 
tylko w spos6b niedozwolony. ~odeks s2Jczeg6J:owo wym:i,err:ria 
te wy;padiki (c. 731, 732, 734; 737, 786, 893, 940, 968, 1012, 750; 
751, 752, 754, 855 § 1, 858, 974, 984-7, 2260 § 1, 2275, 2316; 
2338 § 3, 2370, 2373, 2375, 741). KClijJJ:aiJ1, ktory, nie majqc ku 
temu wJ;adizy .ani z powSizechnego praJwa, ani osobnego POz,wo-
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le[l}ia, u d z i e 1 a s~r!amen:tu h !i. € lr Z mow ani a, ma 
bye suspendiowany, gdy zas przekroczy granJiice otrzymanego 
p021wO!len:ia, tyro sacrnym traci w.JJadiz~ bierzmowiania (c. 2365, 
782). 

Kap1:an, kt6ry S pow i a da b € Z j U r y s d y k c j i, 
jest tym samym slli:,·lpendorwany a divinis, sk>()!r:o za!s udzi!ela ab
s&u:cjii ad grzech6w, z'astr!2'lezonych Stolky Apost. czy tez 01'

dynarioozmvU" d. pso facto jest suspendoWiany od sluchania spo
w1edizi. Gdy Spo'v'luednik u d z i eli 1: a b sol ue j i lub 
udawa1:, j:akorby jej udzielal w s: pol n i ik 0 w. i w griZechach 
complid, iipso facto '\vlpada w ekskom:1JUndikE; spec1alissimo modo 
za!S!trzezonq Stolky A:post., wsp6lnilka howiem nie mOlze 1'OlZ
grzeszac nawet w chwili smierd, jeze!1i jest irnny kapLan, cho
c1aiZby ten niiJe mial [l}awet apnobaty do sluchania spowiedlZL 
Wyjqtek starnorwi ten wypaclek, gdyby spowi:edlnik z powooo 
OdmoiWY spowdJedzi byl nalraZony na ici~zkq haflibE;, who gdyby 
z tego powodu P:OW,SitalO Zlgo(f'szenie lub tez gdyby umierajqcy 
ahsolutni,e ntiechda<l s,tE; 'Spowii,aciac 'U ia:meg<o kaplana (c. 2367, 
882, 884, 900). 

Kto swiadomie w spos6b symoniacki udziela sW1Eicen, nie 
wYf1J!Czaj1J!c tunzury (c. 950), j,ak i ten, kito je przyjmuje, 0'raz 
kte sprawude inne saikramenta lub je przyjmuje w s:pocsob sy·
moniacki, jes]i jest to ducoowny, chiociaiZby byl biskupem, wpa:
da w su:spems~ zas'iJrzlezonq Stoldtcy Ajpost. i j.est podedu:zany 
c' herezjc~ (c. 2371). 

Suspelns~ a diivin'rs, zas't.rzezonq Stor}iey Apost., sciqga na 
siebie ten, k top r z y j m u j e s w i EZ 'C e n i a 0 d w y
k 1 ~ t ego 950), od Uika'ranelgo SlUSpemSq lub ill1J1Je:rdykitem 
po wydanym wYlroku, lurb teiZ od notolI'ycznego apos.tart;y, hare
tyka, schizma,tyka; kito 0aS w dob(f'ej wi·e:rze przyjql od jed:nJeigo 
z nich swi~ceil1lila, ten nie moze srpclniac zadinycn czynnosm zwi~
zany<ch z tym SwiE;lceniem, dOipoki me otrzyma dyspensy ad 
Stolliicy ApOSlt., more natomi!llst spelniac CiZlynnosciL trylCh swi~ 
ceil, ktOire po(przednio otrzymal w prmvy ISpos6b. Kta zostal: 
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wysW1~cony, nie majq,c pOrl'WoiLentia od swego bisikupa, wlhona 
podsltawie falszYWiego, albo nie maljCj!c lat pr2Jepisanych, 'allbo 
per saltum w zlej w1e1rze, taki jest ipso facto sus:pendow:any od 
przyj~tych swi~~cen. Kto zas uzyskal swi~cenia, nie pism 
tzw. testimoniales, alba jest obamzony jakqs C€TIJZur1l1ub przesz
ikodq, lub h~qc irregularis, alba przyjmuje stopnie wyzsze nie 
maj,q'c nrzszyceh, rna byc l1ka,rany wiedlug W'1elliosd swego pirze
vltnilienia, bi'skup mo:he mu odim6wic joo;,eds posady np. kate
.chetury, pirorbostwa: (c. 2374, 955, 977). 

Je:heG.d: ib i s k 'U P w Y s w i ~ c i ohcego poddarnego hez 
litteris dimisso:ri!;,s, albo swego podwladnego bez litteris te.sti
mornalibus, gdy prz,ebywal w ohoej dieClezji przez taki czas, ze 
tam mogi zaciqgn'qc pT!Z:eszkodE; kanonicznq, alba hez. tytulu, 
lurb tez gdy Uidzielil niepirawnie sw!1E;ICen ahmnom zakonnym, 
sciqga sruspens~ na rok ab ordinum coilatione zastrzezonq Sto
lky Apost.; podobnie biskurp wpada w su:spens~, jesli udzieli 
Eionseikmcjii bilSkup!i:ej bez po:ziWolen:ita papieskiego (c. 955, 974, 
994, 2370, 2373). 

Katolicy, ktOrzy zawierajq m a 1: zen s two m i e
s zan e be z. p raw n e j d y s· pen IS y, chod.az mal
zenstwo jest wazne, ipso facto Sq wyJclucze:ni ad prawnych 
akt6w i nie wOIIno im udziela!c sakram!entali6w np. hlogos1awic 
dom'u, matce nalezy ,odJm6wilC wywodu, dop6ki ordynariusz: 
nie udzieJi dyspensy. Wypadek taki zajsc mO'ze, gdy no'W'Ozen
,cy zatadq pr!z!eszkod~ przy protoikole (pTzedslUibnym (c. 2375). 

202. WYSTE;;PKI PRZECIW OBOWIl\ZKOM STANU 
DUCHOWNEGO I ZAKONNEGO 

Jedlne obowiqziki duchownych Sll nast~pstwem itCih stanu. 
inne natomiasrt Sq zlqcZ'One z zawodem jaki piastujll, np. ktoo 
jest p1'obos:zc:zem, kanonikiem. 

WedllUg swego uznania rna ordynarilUISz karac tych duohow ... 
:nych, kt6rzy po wysWli~eniu pmynajmniej w ciqgu trzech lat 
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nie chcq z d a wac prz,episanych e g z ami n 6 w, albo 
tez rue bioifq udzialu w konferencjach dekanalnych; zakonnym 
!las kaplanom, kt6rzy nie chcq poddac sh~ tym zarzqdzeruom. 
c:rdynariusz ma odebrac wladz~ do spowiadania osob swieckich 
(c. 2377, 130, 131). 

Duchowni wyzszych swiEzcen, ktOTZY rue przestrzegajq prze
pis6w obrzqdkowych, ani ceremonii, przlepisanych pifzez Ko
sdol i mimo upomnienia rue chcq si~ poprawic, majq bye sus~ 
pendowa1ru stosowrue dG wielkosci winy. 

Klerycy mniejszych §wi~'cen pod karq wykreslenia ze stanu 
duchownego Sq obowiqzani ThOsie szaty kosdefLn:e; duchownych 
wyzszy,ch swi~cen za samowolne z l' z U c e n i e s z a t 
i z pmllFodu zaniedbania noszenia tonzU17 nalezy upomniee; po 
uplywie miesiqca, jezeli si~ nie popraw1:q, nalezy na nich na
lozyc susrpens'~ od spelniania czynnosd, zwiqzanych z przy
j~tymi swi~ceniami, a jeS1i podj~li SlitZ ta:kiego zaj~cia, kt6re 
nie odpowiada stanowi duchow:nemu i w rum trwaj.q mimo po
nownego upomnienia, nalezy po uplywie trzech miesi~cy zasto
sowae kar~ depozycji (c. 188 n. 7). 

Ordynariusz ma karae duchownych swieckich i zakonnych, 
trudniqcych si~ k u pie c t w e m lub innym p1'zedlsit;ibior
stwem, bez wZig1~u na to, czy to czyniq sami, czy za pos1'e
dnidwem innych osob (c. 142, 2380). 

Krto ma benefkjum, oficjum lub jakq.s godnose z oboil,viqz
klem l' e z y den c j i, jesIi jq niepraw!l1ie zaniedbuje, tra
ci tym samym dochody z b€lnef~cjum w srtosunku do d±ugosci 
czasu niep1'awnej nieobecnosci. Dochody, kt6re w ten Siposob 
stracil, jest beneficjat obo"Wiqzany oddac ordyna1'iuszowi, kt6-
ry mO!;le je dae temu ko§ciolowi albo u:bogim, lub tez moze je· 
ob>1'ocie na inne pbhozne cele (c. 465, 2381, 2168). 

PIe ban po da:1'emnych upomnieniac:h moze bye pozba
wiony beneficjum, jeSli nie spelnia swoich 0 bow i q z k 6 w 
d u s z pas t e r ski c h, np. nie udziela sak1'ament6w, i:le
kroe wierni prawnie go 0 to p1'oszq, nie ma pieczy 0 chOl1'ych,. 
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me troszczy si~ 0 i'ch zaapatTzerue, nie rna starania 0 Euehary
sti~ i Oleje sw., jesli zezwala na to, by w kosciolach odbywaly 
si~ takie czynnosci, kt6re nie odpowiadaj'l pow adze i swit;to
sci miejsca, np. targi, przedstawienia teatralne 2182, 2382, 
464, 735, 1178, 1329, 1265, 1344). Ma tez mee ika:1'ze, jesli :nie 
p1'owadzi ksiqg pa1'afiaJnych w spos6:b przepisany, alba ich nie 
strzeze (c. 470, 2383). 

Jezeli k a non i k teo log lub pen i ten c j a
l' i u is Z Sq n i e d b a 1 y m i w wyrpelnianiu Siwoich obo
willzlk6w, ma ilch biskup stopniowo SikiJ:aniae do poprawy za 
pomocqsrodik6w za1',adczych i kar. Naprzod w1~c nalezy ich 
upomniee, potem zagrozic im kar'l, pOZlbawie cu~sci dochod6w, 
kt61'e otrzymujq 'Gi, kt6rzy ioh wyr~czajq; a gdyby kt6rys z nich 
mimo upomnienia przez caly rak okazal si~ niepoprawnym, 
ma bye suspendowany ad benefkjum, a w '1'azie dalszego Uipo
ru nalezy go po uplywie p6lrocza pozba:wie beneficjum (c. 2384, 
399-401). 

Z a k 0 n !l1 i k a p o. s tat a a reliJgione wpada w eks
komunik~, zas1trzezonq wlasciwemu p1'zelozonemu WYZeSizemu, 
a jezeJi zakon jest laicki lub niewyj~ty spod jurysdykcji ordy
inl8:riusza, w tyrn wypadku z,astrzezonq ordynariuszowi tej 
miej\Scowosci, w ktorej on przebywa; apostata jest wykluczony 
od prawnych aikt6w kosci elnych, t1'aci tez rprzywileje zakonne, 
a j1eiJeli w1'od, jest pOiz!bawio!l1Y na: stale gtosu C'zynn:ego i bier
nego, nadrto przeiozo'l.1.Y zakonny rna go uika1'ac wedlug prze
pls6w zawa1'tycih w konstytucjach danego zako'l.1.u (c. 2385). 
Apastata zakonny traci p1'zywHej egzempcji i podlega miejscD
wemu ordynariuszowi. 

Z a ik 0 n Il1. i k z b i e g traGi OfiCjiUim, jesli je piastowal 
w zakoll:1ie, a jesli ma wyzsze swi~cenia, sd1j1ga na siebie sus
pens~, zastrzezoll:1lQ wyzszemu przelazonemu. J ezeU zas pow1'6-
ci, ma bye jeszcze uka1'any wedhlg przepis6w danego zakonu. 
Gdy jednak konstytucje zaikonne nie naznaczajq kary, wow
czas wyzszy pmela,zony za1konu ma jq wymierzyc stosownie 
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do wi€lkcs;ci plrzewin[€nia. Kar~ susrperusy stosuje si~ rowlrnez 
do czlonkbw ~gromadz€n kleryokich bez slwbOw. kt6rzy win
it'li Sq tego przestE;!pstwa (Com. Cod. 3 Jun. 1918). 

Duchowny zakonny, ktorego profesda jest niewazna z tego 
powodu, ze zatad.l j,a'kis kO[)j:ec~y warunek, wymagany do pro
fesji pod jed niewaZinosciq (c. 572), 11iP, nie mial lat wymaga
nych, w tym wYiPad!ku duchowny niZs'zych swi~cen rna bye 
wykreslony ze stanu duchownego (c. 2387), duchowny zas wyz
szych swi~cen tym samym jest suspendowany, dopoki Stolica 
Apost. nie wyda w tym wzgl~z~e jakiegos zarzqdzenia. 

Z a k 0 n n icy lub z a k 0 n [1 i ee, po zlozonym uro
czystym slubie czysitosd, jesli kuszq ~ 0 z,awarde malzenstwa, 
chociaiZiby one by110 tylko cywime, orr:alZ ci, Z ktorymJi w1chodzq 
\V te2JWiqrZlkJi, tym samym Wipadajq w eikslmmU'Iliik~ JJatale senten
tiae simpliciter zastrzezonq Stolky Apost. Kara ta nie dartyczy 
zakonnik6w 0 slubach pO'jedynczych ani nowi,cjuszy,ani ~akon
nik6w 0 Slubach czasowych. Duchowni, gdyby mimo urpomrue
nia w oznaczonym przez ordynariursza czasie nie porprawili 
sj~, mrajq bye zdegrad'OwatnJi, a henefkjaci tra1cq oficjum. Eksiko
munik~ 1atae sententiae zastrzezonq mdynariuswwi, sdqgajq 
na siebie czlonkowie zakon6w i zgromadzen zaikonnych, zwiq-
zani wieczystymi slrubami pfostymL Profesi zas 0 slubach po
jeClYll1:czyeh i czasowych mimo tego przelSrt~pstwa nie podJega
jq .cenzurze. Jezeli kaplan usiluje zawrz€c maizenstwo nawet 
cywilne, sciqg:a na siebie ekskQlmunik~ zastrzezonq wylqcznie 
Penitencj2:1'i!i. aIpostolskiej. Nikt nie mroclie udizielic a'bsolucji 
nawet na podstawie wladzy otrzymanej mOCq pTzywiJejow -
nemo unqUiam exoepto casu periculi mo'rtis ab rea atbsoJvere 
pOlS!Sit, non obstante, qualibet faculrtarte, s!i.ve per can. 2254 § 1, 
sive per priV'ilegjum, sive dienique per aliud quodicumque ius 
cetero qurun concessa. S. Poenit. 18 A(pril. 1936, 31 ma,rtii 1937. 

188, 2388, 132, 592, 1073). 
Osohy zaikonne, g w a I C q C e !p T Z e pis Y z Y cia 

WISp 6 1 neg 0 W rzeczy waznej, majq bye surowo sikarco-
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ne, a gdy pop!rawa nie nastqpi, nalezy j'e ukarae, pozbawiajqc 
nawet glosu ezynnego i biernego, a przelo,zonych nale.zy zlo
zye z urzl~u(c. 2389, 594). 

203. WYSTE;PKI PRZY PROWIZJI KANONICZNEJ 

Urz~y koiScieJrne - officia - nad~je iZwirerzchnik koscielny 
mocq prowizji kanonicznej. Jesli kilos ISrwym dzialaniem spoW'o
dowai, zepr-owizja nieprawnie zostala dokonana, ze strony na
daj.qcego albo przyjmujq;cegro, "W)inien jrest przest~pstwa i dl,ruteg-o 
rna poniesc kar~. 

Majq bye karani wszyscy ci, iktOrzy w jakikolwiek spos6b, 
czy to bezposl'ednio,czy posTednio n a r u IS z a j q S W 0-

b 0 d~ p T Z Y w y b 0 r a c h kos6elnych, np. pnzez groz
by, przekupSltwo, -obietnirce, albo po dokonanej ikanonicznej ele
kcji n~kajq wyborco1W alba wybranego z tego powodu, ire wy
brali danq osoh~, albo ze wyhrany przyj<'jJl ten wybor. Gdyby 
do wyborow, jakich dokonuje kolegium duchownych :1ub za
konnikow, wmieszali si~ laky lub wladzaswiecka, ci eletkto
rowie, ktorzy spowodowali to wmieszanie 'Si~, albo dobrowol
nie na nie zelZwolili, ipso facto Sq poz,bawieni prawa wyboru, 
kto zlas z,gadza Sri~ na wybOir w ten spos6b dokonany, staje sri€i: 
inhabilis do otrzymania tego heneficjiUJJTJ., a wyhor taki jest nie
wazny (c. 166, 169). 

Kolegium, kt6re swiadomie w y bra Ion i ego d n e
g 0 na 'pewne srtanowisko, ipso facto brad prawo na ten wy
padek do nowych wyhor6w. Kara ta tylko wtedy ma zasto
sowanie, gdy ikandydat jest niegodny, indignus, w znaozeniu 
kanollliczn,ym, nip. jesli jrest weik:sikomUll1ice, heretyikiem, pu
blic'Znym gors'Zycielem, nie zaswtedy, gdy nie rna wszystkich 
warunko!W, jaikich prawodawca wymaga na dane oiicjum, np. 
brak mu przepisanego wieku (c. 331, 1463, 2391). 

Maj'q bye takJZe ukarani wyborcy, jesli swiadomie nie za:..
chowali przepisanej fO'Tmy przy wyborach. 
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J ezeli majCj;cy prawo wyboru, prezentowania lub mianowa
nia n a d a j q ben e f i c j u m Z p 0 ill i n i ~ c i e m 
t e j w l: adz y, ktorej przysluguje prawo zatwierdzania 
lub nadawania instytucji kanoni<cznej, tracq prawo na ten wy
padek (c. 149, 320, 332, 1431, 1466). 

K to sam 0 w 0 1 n i e wchodzi w p 0 s i a dan i e 
of i c j u m, ben e f i c j u m, lUlb obejmujie jak~s godno5c 
koscielnq, rzqdy, ~hociazby fa:ktycznie by1 wybrany, lub za
muanowany, nie otrzymal: jednak jesZlcze zatwierdzenia lub 
instytucji kanonicznej i nie wykazal si~ pismem uwierzyteil.

niajqcym wobec ty;ch, kt6rzy majq prawo tego zqdac, taki ipso 
iure j:est inhabilis do otrzymania tego beneficj:um, ma tez na

tychmiast ustqpic z zaj~tej posady, a nawet w razie uporu na
lezy zmusic intruza za pomocq suspensy, pozbawienia posady, 
a nawet depozycji, do bezzwlocznego porzucenia obj;~tego sta
nowiska. Jesli zas kapituly lub konwenty dopuszczajq zwierz

chnik6w do rzqdow przed wykazaniem si,~ odpowiednimi pi

smami, tyro samym. Sq zawieszone od wyboru, mianowania lub 
prezentowania, dopoki StoIica Apost. nie wyda w tym wzgl~ 

dzie JakiegOis zarzqdzenia ~c. 2394). 
Kto swiadomie przyjmuje jakies oficJum lulb beneficjuro, 

kt6re faktycznie jeszcze ai.i·e wakuje i wejdzie w jego posiada

nie, taki staje si~ tym samym iruhabHis do otrzymania tych be
neficj6w w przysz10sci i inne jeszcze ikary nalezy nan nalozyc 
(c. 151). Jesli duchowny po wejsciu w posiadanie jakiegos of i
cjum lub beneficjrurn'l, zatrzymuje obok tego jesZJcze inne, kt6~ 
re z pierwszym jesrt incompatibile, w tym wypadiku ipso, iure 
had obydwa (c. 156, 1439, 2396). 

Ordynariusz ma suspendowac a divinis na jakis czas du
chownych wyzszych swi~cen, kt6rzy ibez z·ezwolenia opusz:cza
jq swe stanowisko. Kazdy rduchowny bowiero winien wie:rnie 
spe.fniac obowiq)Zki na danym soibie sta!lJowisku, dopoild prizez 

swego zwierz1chnika nie 'lostanie zwo1niony. 
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Jezeli ktos prawnie zostal u:suni~ty z zajmowanej posady 
koscielnej i nie chce ustqpic, a,lbo w nieprawny sposob, np. pod 
pozorem choroby zwleka, w6wczas, (pO upomnieniu, za pomo
Cq sus·pensy lub innych kar, nawet detpozycji, ma bye zmuszo
nydo jej porzucenia (c. 2401, 2147, 2156). 

Kto wibrew przepisom prawnym nie zlozyl w y z n a
n i a w i a r y, ani mimo upomnienia, by w oznaczo:nym 
crasie je z1ozyl, nie usprawiedUwiJ: S1~, :nie maze pobierac do
chod6w Z pOislJwc1anego beneficjlUm, a w razie uporu nalezy go 
pOZlbawic po.siarlanego oficjum, god:no&ci, luib jakiegokolw:iek 

urZ)~u iJ.wscielnego, a gdyby pobieral dochody, jest obowiqzany 
do restytucji. Wyznanie wiary wectdJulg fomnuly zatwierdzonej 

prz·ez Sto1ic~ Apost. majq ~ozyc: wszyscy czlonkowie soboru 
powszechnego i synod6w (paTtyku:larnych przed prezesem syno
du, prez.es zas wobec synodu; nowomianowamy biskup wobec 

deJegata Stolicy Apost.; wikariusz kapitulny przed kapitulq; 
ikto oimzymal jaikq;s godnosc lu1b kano:ni~, wobec ordynariusza 

i przed kapitu.lq; konsultorowie diecez,jalni przed ordynariuszem 
1 wobec innych konscltor6w. Wobec ordynariusza skladajq wy
znanie wiary: wikariusz generalny i wszyscy duszpasterze, re
ktor i profesorowie teologii, prawa kanonicz:nego i E10zofii w se

minaria1ch duchownych na poczq'tiku kazdego wku szkolnego, 
.8 przynajmniej przy obj,~ciu posady, minorzysci przed subdia
konatem, cenzorowie kS:,qzek, kaplani, pragnqcy otrzymac wla
d:Zi~ s:powiadania luib gloszenia Kazan; rektor uniwersytetu luh 
wydzialu kanonieznie erygowanyeh i kanclydaci przed nada
niem stopni aikademickkh (c. 1406). Kto otrzymuje ponownie 
jakis mrz,qd ikoscieIny, chociazby tego salIn-ego rodzaju, rna po
l:.owna.e zlozycwYiZDJ8.nie vvl.ary. Woibec kapituly zakolIDej lub 
wyzszego przelozonego sildadaj~ wyznanie wiary inni przelooe-

zakonni, oraz przelozeni zgromadzen tkleryckich, ktorych 
cz.lonkowie nie skladajq Slub6w (Com. Cod. 25 Julii 1926. A. A. 
S. 18, 393). 
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Obowiqz€k sikladania wyznania wia'ry jest osob1stym, roe 
czyni tedy zadose tym przepisom, ikto tego dopclnia przez pcl
nomocnika, albo woibec laik6w. W sprawie skladania wyznania 
wiary nilkct nie moze powolywae si~ na przeciwne prawo zwy:.. 
czajowe, albowiern kanony potEi'piajq juz z gory wszeJiki pow
staly zwyczaj przeciwny tej ustawie (c. 2403, 1407). 

204. NADUZYCIE WLADZY KOSCIELNEJ 

Za naduzycie wladzy koscielnej rna przelozony stosowae ka
ryscisle okreSlone za pewne p:rzest~piStwa, alba tez nakladac 
dowolne. Naduzywa wladzy, kto stosuje jq Wlbrew prawn)'ffi 
przepisom i jest powodemzgorszenia albo wystEipku dla pod
wladnych. Naduzycie wladzy jest dEizkimwystEipkiem ze wzglE;
du na nast~piStwa, jakie sp row adz a, oslabia bowiem zaufanie 
do 086h, ktore jq piastujq, jest powodern I€&cewazenia praw 
i tym samym wyiwarza rozstroj spoleczny. Jest ono rprzeto wy
stEipkiem kwalifikowanyrn (c. 2207, 2). W szczegMnosci zwierzch
niik moze zawinic, gdy kieruje siE; stronniczosciq ,przy nomina
cJach (c. 364, 153); nie z8!chowuje tajemnicy urzEidowej (c. 243, 
546, 1105, 1623, 1769, 1823, 2369, 1863, 1941, 2037, 2144); nie 
spelnia swoich obowIqzk6w (369 § 2, 1625); nie czuwa nad po
vl'ierzonymi sobie aktami (c. 379). 

Ipso facto wpadajq w ekskomunikE; Stolky ApOSit. simpili~ 

citer za&trzeZonq wikariusz ka,pitulny i wszyscy czitonkowie 
kapituly, jesli z a b i e r ,a j q d 0 k u men t y, na1lez.qce 
do kurU bisikupiej, nisz!czq je, ukrywajq, lulb tresc ich zmie
niajq. Nalezq tu pisrna 0 charakterze urzEidowyrn, tj. takie. 
kt6.re sama kuria sporzqdza, albo do niej zostaly przeslane. 
Ekskomunika dasie,.ga tylko tyeh, ktOrzy jedynie w czasie 
oproznienia stalky biskupiejzabierajq nieprawnie akta, naIe
zqce do kurU diecezjaInej. Nadto ordynadusz moze winnych 
ukarac nawet pozbawieniern ofiejum lub beneficjum. Rowniedt 
rna bye pozbawiony oficjum, kto, maj1:!!C z abowiqzkJu sporzl:!-
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dzac akta, dokumenty, ksi~i kurii 'bislmpiej, lub ks~E;gd. p8!ra
T.L8Jlne, a;Lbo je przechowywac, f a 1 is Z U j e . j e, n i is Z C Z Y 
lub u k r y w a; ordynariusz rna ukarae wedlug wielikosd 
przewinienia tego, kto te akta, dokumenta lub wzbra
nia si~ wydae prawnie proszq,cemu (c. 1644, 1890, 2406, 374, 
379). 

K to skI ani a urz~nik6w kurii diecezd alned lub inne 
osoby koscielne, SE;dzi6w, ad!'woikat6w, pcinomoonik6w, czy to 
zap 0 ill 0 C q dar 0 w, czy obietnic do pewnych czyn
nosci, kitore sprzerC1wiajq siEi ich zawodowi, np. by s~a nie 
przesluchal pewnychswiadk6w, nie przyjCj!l skargi, aby adwo
kat zdradzil: tajemnic~ drlligiej strony, podlega karze i gdyby 
'l tego powodu wyni!knEila szk:oda, oibowil:!zarny jest jq napra:wie 
(c. 2407, 2210, 1624, 1755 § 3). Sarno usilowanie juz jest l}ary
godinym. 0 He urzE;dnik uslucha ta!kiej rady, rna bye osobno ka
rany (c. 1608, 1625, 1938, 2333, 2334, 2337, 2339). 

Kto pod w y Z is Z a t a k s y praVlcrrue naznaczone, ma 
bye ukarany grzyw;n.q, a gdy;by byl nawrotnym, ma bye zawie
szony w urziEidzie, a nawet pozba:wiony posady, a opr6cz tego 
winien zwrbcie nadwyzkE; temu, od kogo jq pobral nieprawnie 

1056, 1234, 1507, 1909, 2408). 
P r z e 1 0 z e ill i z a k 0 n n i, krtorzy wbrew postano

wieniom kanonicznym poddanych swoich odsyitajqdo ohcego 
bisikupacelem swi,~ceii, ipso facto Sq suspendowani przez mie
SiqlCOd ocirprawiania Mszy sw. 965, 2373, 2410 j. w. s17r. 330). 
Przelozeni z.akonni, ik176r,zy :przyjrnu:j'q ikandydata do nowicja
ill, al,bo dOp11s:zezaj.Q do Z!lozenia profesjt zakonnej, chociaz 
nie rna potr,zeibny,ch warunik6w, rnajq bye surOiWO ukarani, nie 
jest teri wykluczone odehranie jm oficj.um zakonnego (c. 542, 
544, 571, 2411). 

Ordynariusz rna k a rae p r z e :l: 0 z 0 n e zakonow 
Zenskich nawet z};orieniem z prz:elozeuSitwa, jesJi posagi przy
j~tytCh nowicjuszeik obracajq na ceile IPr.zecilWne konstytucjom 
zakonnym, lub gdy rue za!Wiadomiq, ordynariu:sza przynajmniej 

Prowo kan. - 45 
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dwa miesiq:ce naprz6d 0 dopuszczen:iJu kandydatek do nowi
ejatu lub do pro£esji zakonnej ~e. 549, 551). 3ezeli przelozone 
po ,zaporwied:cianej wizyta:cji klaS'Ztor6w przenoszq poddane 
sobie zakonnice do innego domu bez zezwolenia wizyrtatora} 
oraz wszysrtkie z!~cnnice, jesli S8.!ffie bezposrednio lu:b przrez 
drugie, wprost lub urbocznie, slclaniajq inne towarzyszki, aby 
pytane przez wizytatora milczaly, lub urdawaJ:y, jakoby m6-
wily prawd~, albo z ealqszczerosciq jej nie podaly, stajq si~ 
niezdolnymi do otJrzymania przelozerrstwa, a przelozone majq 
bye pozbawione urz~du (c. 2412, 2413). Powodem tego zarZq
dzenia jest to, aiby eel wizytacji nie byl udaremniony. Gdyby, 
bowiem przelozone swobodnie przenosily podwladnych przed 
wizytacjq do innych miejls,cowosci, m6g1by zaj'sc wYlpadek, ze 
wizytator nie rnialby nigdy sposobnosci zetkniE;da siE; z pew
nymi osobami i wysituchania tch zdania 0 stosUinikach danego 
klasztoru. Przepisy 0 wizytaeji klasz'toru obejrnujq rowniez 
zakony mE;skie (c. 2414). 

Ordynariusz, rna Ulpomniec :przefozoThq, kt6ra ezyni trudno
sci swoim podwitadnyrn w odprawianiu spowiedzi u spowie
dnik6w nadzwyezajnyeh, jeze1li TI[). dornaga siE; wyjawienia so
bie powod6:w, ilia ktorych zakonnica chee odprawic spowiedz 
u innego spowiednika, albo gdy po spowi'edzi 2;,q:da sprawozda
nia; alba gdy swoim podwladnym zabrania wlstE;powac do, kos
cio.l:a dla ocIipraw1enia spowiedzi i [gdy ilia' d<:;ziko chorej nie 
zawe2lwie s!powiednika, 0 ktorego prosi. Gdylby zas powtornie 
wykroczyia, rna jq pozbawic p:rzeiozerrstwa, a nadta rna zawia
domic 0 tymsw. KongregacjE; dJa zalkonow. 
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