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A.

Poj~cie

jurysdykcyi.

§ 84.
Dwojakie jest poj~cie rz~du koscielnego; w obszernieszem
przezen wszelkq dzial'alnose zmierzaj,Wq
istotnych cel6w kosciol'a, jedno ezy odnosi
ezy zewn~trzl1ego zyda wiernych. RZ'ldzi
kto w jakimkolwiek kierunku wykonywa prze: nie tylko stanowiqe i wykonui1:lc prawa
nauczajijc, sprawuj&e sakramenta, pel'ni,!c poslugi du'chocby niemial' innego pol a dzial'al1ia jak konfesyonal'.
granicaeh atoll poi~cie rZ'ldu przestaje bye poj~dem
bo prawo z istoty swej odnosic si~ moze tylko do
zewm;trznych, a Die! do dziedziny wyi'lcll1ie duchownejt
stosunk6w
spole:ZI1ego a Die do sfery seisle indywidu. Uwazaj'lc tedy rzeez ze stanowiska prawnego, rozumiemy
przez llrz'ld kosdelny jedynie it! dzial'ain05c, kt6rej bezposrenajbIizszym ceiem jest: stworzyc i ubezpieczyc dla spol'eczetistwa koscielnego wszelkie zewn~trzlle warunki bytu. Ze·
ten zakres dzialalnosci rZijdowej zowie siE! for u rn
ext e r 11 U m, zakres zas obejmuj'icy jedynie iycie duchowe f 0u min t ern u m (takie forum conscientiae, for. poB). Poj~ciu
koscielnego w obu wytknit!tych tu kierunkach odpowiada
j
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-4techniczna nazwa i uri s die t i 0, kt6r& gdy jej zakresem jest
forum externum, zowi& j uri s d. ext ern a, gdy si~ odnosi do
forum internum, j uri s d. in t ern a. Sprawuj'lcy jurysdykcy~
zowie si~ j u d e x. Zazwyczaj m6w1'lc 0 jurisd. interna mamy
na mys!i jej sprawowanie przy spowiedzi; jest to jednak zwyczajny lecz oie jedyny jej zakres, poniewaz takze po za konfesyonal'em pozostaje pole dla dzia~alnosci czystn duchownej.
Forum internum jest wi~c poen1tentla!e i extrapoenilemi&le. JUi:
nadmieniiisrny, ie tylko jurisd. exerna jest rZ,!dem w prawoem
tego slowa znaczeniu i dla tego w prawie sam wyraz j uri sdie t i 0, chocby bez bl!iszego okreslenia, oznacza rz'!d spoleClOy, jurisdictione:n externam.
W tern tei lOaczeniu uzywamy w naszyrn wyl>tadzie tei
nazwy. Dodae jednak winmsmy, ie lubo iurisdictio interna co
do swej tresci usuwa si~ z dziedziny prawa, wchodzi przeciei
znowu 0 tyie w jego zakres, ze kwestya, kto do jej wykony·
wania jest poworany, jest k\IVesty~ prawnij (por. I. § 23).

B. Jurysdykcya wlasna i zlecona.
§ 85.

Sprawowanie jurysdykcyi, w okreslonyrn . powyzej znaczeniu, poruczone jest url~dom koscielnym, kt6re organicznie ze
sob& si~ h~cz<lC, stanowi& razem hierarchi~ jurysJykcyi. Poznalismy je po szczeg61e w CZEiSci pierw5zej. Wladza rZ"ldowa przywi(!zana jUl w mocy prawa do pewnego urz~du, wradza przeto,
kt6r(! kt05 dzieriy dla tego, ie mu jest dany odnosny urz'!d,
wwie siEi w{asn~, j uri s d i c t i 0 0 r din ria. Pelni'lcy jurysdykcy~ z 1A1asnego prawa moze i~ atoli c;:;r~owicielub cz~5cio·
wo pod vt/Zgl~dem wykonywania przelac na kogo innego, kt6ry
j'l wtedy sprawlJje nie w swojem, lecz swego mocodawcy imieniu. Ta jurysdykcya, nie wypJywaj&ta z przepisu samego prawa.
lecz polegai(lca jedynie na woli wlasciwie uprawnionego, jest
iurysd. zlecon'l,.j uri s die t i 0 del ega t a s. man d a t a.
Oelegacye, zwtaszcza papieskie, znane s& w kosciele od.
najdawniejszych czas6w, ie z tychie cz~sciej nii W orgi:lnizmie
w~adz panstwowych czyniono uiytek, Uurnaczy ogrom terytoryai·
nego zakresu jurysdykcyi papieskiej, nie dozwalaj'!cy zawsze

wsz~dzie oaobistego jej wykonywaoia. Takie inni zwierzchnicy
koscielni, maj(lc slczeg61nie w sredniowiecznym ustroju panstwoporuczone najrozmaitsze sprawy publiczne, musieli cz~sto
sprawowaniu swych obowi,!zk6w urz~dowych wyrt;czac si~ de-

Atoli dopiero z XiI. wiekiem, gdy jurysdykcya koscieina
ogarm;wszy obce jej dotC\d dziedziny, uzyska1'3 nader szeroki zakres dzia~ania, przybrah- delegacye charakter prawidrowej olema l
koscieinej. Chc'lc odnosne przepisy uj'!c w pewny sy·
stem rozwijaj(lca si~ w1asnie wowezas nauka prawa koscielnego
;:'i}a teoretycznego punktu oparcia w prawie rzyrnskiem. Ale
dla tego zaparwwaf w tyrn dziale nauki zam~t poj~c
z kl6rego jeszcze dzisiejsza nauka nie zupeJnie zdootrlijSC.
rzymskiernu bowiem nie obce by to wprawdzie pojurysdykcyi, zostawala ona jednak w nascisiejszym
z ustrojem s&dowrllctwa, wog6\e z cal-em prawem procesowem. Nie bacz&c na zmienionCj zupelne poslac proeesu kal1onicznego, ani na r6in:c~ zachodz(lCCl rnj~dzy or~anizacY<l wladz
rzyrnskich a koscielnych, trzymali si~ kanonisci upomie rzym·
skich form jurysdykcyi, szukaiClc dla nich analogi! w prawie koW rzeczywistQsci analogii tei nie byro, bo nie by to
am logii instytucyi, z kt6remi w prawie rzymskiem l'lczyly si~
kierunki jurysdykcyi. Z prawa rzymskiego przYi~to rn:t::irmerni
jurySdyKcyi zleco"ej na rn and a t aid eleg a t a, niemaj,!cy wrasciwie odnosoie do prawa koscielnego
zadnej
stqd pow6d do wielorakich kontroAersyl.
Z nowszych
wielu porzuci{o wprawdzie to bezwl.gl~one anaiogizowanie poj!':c rzyrnsklch, oie doszli atoH do zadarezultatu. Zdaje sj~, ze g~6wna tego przyczyna tkwi
w niewlasdwem pojmowaniu wyrazu jurisd. ordinaria. Mieszajij
tu bowiem dwa r6i:ne poi~cia, rozumiei'lc raz przez jurisdictio
jurysQy kcy~ z IN y e z a i n <t. w przeciwstawieniu do
nadzwyczajnej, to zn6w iurysdykcy~ w ~ a s n ,!, w przeciwstawieniu do zleconej. A przeciei te dwa poi~cia bynajmniej nie s&
identyczne: uri&d moie bye nadzwyczajny, to jest taki, kt6ry
tylko w ,pewnych okolieznosciach bywa ustanawiany; a przeciei posiadacz tego url~du wykonywa swa iurysdykcY<l jako
wlasn(l.
Identyfikuj'!c jurysdykcy~ zlecofiCi z jurysdykcyCl nadzwy-

-6ezajn'l, zakreslano najcz~sciej pierwszej zbyt szerokie granice~
albo tei generalizowano niewbsciwie poszczeg61ne przepisy.
Bl~du tego moina uniknqc, trzymajqc si~ seisle zasady. ie bez
wzgl~du na zwyezajny IUD nadzwyczajny charakter odnosnego
urz~du jest wszelka jurysdykcya ordinaria (Iepiej pro p ria),
skoro
"
.. wypJ'ywa z samego prawa. del ega t a cz. man d a t a,
lezell oplera SIt: na obcej woH. Stijd koadjutor biskupi Iub wi.
kary kapitulny. jakkolwiek ich urz~dy Sq nadzwyczajnemi, spra-:
wujq jurisdictionem ordinariam. wikary zas generalny, lubo urz<:id
jego jest zwyczajny, jurisd. deIegatam. Co si~ jednak tyczy urz~
dnik6w, majqcych w.l'adz~ bezposrednio od papieia poruezonij
nie da si~ na powyiszej podstawie seisle pociijgnijc granic~
mi~dzy jurysd. wtasn'l a zieconq; poehodzi to st(ld, ze papiez
z mocy najwyi:szej swej wladzy ustawodawczej, moze kaidemu
przez si~ wydanemu zleceniu dac powag~ prawa. a wi~c moie
zlewajqc na kogos wladz~, poruczye mu 1'1 zar6wno jako wtadzE:
zleconij, albo tei wog61e osobnem, niejako ad hoc wydanem
prawem okreslie jej tresc i ObrE:D. W ten spos6b w~adza, mai'lca sarna w sobie charakter wiadzy zleconej,przybrac moze
eech~ wiasnej jak n. p. wladza statych legat6w papieskkh, albo
na odwr6t czynnosci juz mOC<i samej ustawy z uw;;dem pol~
czone mog(l przeciei, ie tak chciai prawodawca, pozostac delegowanemi.
Tak przekazai sob6r trydencki biskupom rozmaite funkcye
z wyrainem zastrzeieniem, ie maiCl w tej mierze dzialac tamquam
delegati sedis ApostOlicae. Pytanie wi~cg do jakiej kategoryi nalezy jurysd y kcya wJadz i urzE:dnik6w bezposrednio od papieia
~Ow?lanych, jest zar6wno quaestio facti, jak dalsze pytanie, ezy
I 0 lie zastosowac do nkh· nalezy przepisy prawne tyczqce si~
deIegaeyi. Nalezy to ocenic ze wzgl~du na poszezeg61ny urzlld
wedle istoty tegoi;: BezwzglE;dne zastosowanie majij tedy rzeczone
przepisy tylko do delegacyi innych zwierzchnik6w koscielnyeh,
do papieskkh zas tylko wtedy, jeieIi zleeenie rna niewCitpliwy
£i1arakter deJegacyi; co zn6w wtedy szczeg61nie nast(lpi, gdy papiei zleca komus nie wtadzE; w og61nosci, leez tylko speinienie
poszczeg6lnych czynnosci.
Pami~taj~c 0 powyzszych zastrzezeniach, mOina, co do
delegacyi, nast~puj(lee og61ne zestawie prawidia:
a) Prawo delegowania rna kaidy judex ordinarius; delega.
{owi zas tylko w pewnych przypadkach wolno dalej przekazac
~

~

~

-7:zlecon~ sobia w~adz~, to jest sub del ego wac. Moze prze,dewszystkiem z waznych przyezyn uczynic to delegat papieski,
jeieli mu w de\egacyi tego prawa nle odj~to, lub jeieli deleole nastijpila wJasnie przez wzglCid na osob~ delegata.
delegat6w tylko delegatus ad universitatem causarum,
a wi~c takze wikary general ny, zlecacmoze wykonanie poszczeezyrmosci.
b) Delegatem ustanowiony bye moie z rt>gul'y tylko kleryk
1:1 tylko z upowainienia papieskiego takze osoba swiecka. Delegat rna miec ukoficzony 20 rok iyda, 18 rok wystarczy dla
delegat6w papieskkh, zresztCl zas tylko wtedy. jeieli zgodz'l si~
·na to wszystkie strony interesowane. Papieie biorij jednak swyeh
delegat6w tylko z grona wyi:szego duchowienstwa, mianowicie
z posr6d hiskup6w, pratat6w, kanonik6w, wikarych generalnyeh, opat6w. Delegacya dana bye moie takze kilku: razem 0sobom, i to znowu albo tak, ii kaida z nich jest uprawniona.
ie wie;;c uwaia si€'; jako delegowany, kto pierwszy iCif si~ sprawy, albo tei tak, i:e wszyscy delegowani tworzCl jedno eiaio
i zabtwiaj~ spraw~ kolegiainie.
c) Delegacya odnosic si~ moze do wszelkiCh spraw tak
,administracyjnyeh jakotei s'ldowych, ale jej zakres jest r6iny.
Najriiiszy niejako stopien deJegacyi polega na tern, ie sprawuLlrztld zal'atwia sam spraw€';, zlecaj&c tylko delegatowi przedsi~wzi~cie poszczeg61nego aktu, np. wykonanie wyroku, przeslu.
cehanie swiadk6w. Delegat zowie siE: w takim razie ex e c u tor,
wykonanie zleconej czynnosci miesci w sobie zarazem
irozstrlygni~cie jakiej kwestyi prawnej, zresztc! zas a u d ito r.
Wazniejszij jest delegaeya, jezeli tyczy si~ calej, jakkolwiek poszczeg61nej sprawy, -d e leg a t i 0 ad una mea usa m, lub
nawet caJei~ikategoryi spraw, delegatio ad n n i v e r sit ate m
<c au s a rum.

Kanonisci zowiCi cz~sto pierwszy rodzaj delegacyi jurisd.
,delegata w scistem znaczeniu, drugi jurisd. mandata, kt6ry to
podziat nie rna podstawy. Nie wolno zas posiadaczowi urzc;:du
.zwolnic sl~ zupelnie od obowiClZk6w, ustanawiajClc zast~pc~ dla
wszelkich poruczonych sobie czynnosd. gdyz w ten sposab
zwichni~ty by magt bye ca~y ustr6j hierarchiezny i udaremniony
przepis6w wymagajijeych po kane1ydatach na urz'ld koscielny
<odpowiedniei kwalifikacyi. Wyjqtkowe przypadki, usprawiedliwia-

-8j,!ce ustanowienie zash;:pcy, sCI w prawie oznaczone ; poznalismy"
je w pierwszej cZt<sci. 0 He w tych przypadkach zachodzi iurisdictio delegata, jest ona zarazem j uri s d i c t i 0 vic a 'r i a~
d) Z wymienionych co dopiero powod6w wyplywa dalej,
ie nawet w razach dozwo!onej delegacyi1 nie moze deleguj&cy
bezwzghidnie odsuf1qc od siebie rozpoznanie sprawy. Przeciw
orzeczeniom delegata wolno bowiem z regu!y odwolac '5i~ do
deleguj,!cego, tak wit;c ii; wskutek delegacyi nowa powstaje in~tancya. W nast~pujqc)'ch tylko przypadkach deleguj<lcy i deJegat
uwaz<lni Sij jako jedn« instancya, tak, iz apelacya idzie wprost
.
do wladzy, kt6rej podJega deJegujqcy:
1. Co do jurysdykcyi wikarego generalnego, a to z tej
przyczyny, pcniewai takowa nietylko jest delegata, aie oraz.
i vicaria.
2. Jezeli delegat papieski 5ubdelegowal cal'! ziecoll,! sobie
jurysdykcy~, apelacya idzie wprost do papieia.
3. To sarno rna. miejsce takze w razie cz~sciowej subdelegacyi, jezeli subdeleguj,!cy umar1- lub popadr w k!'!tw~ wh;:ks"l'l ..
albo jeieli powodem apelacyi jest wrasnie nieuznanie jurysdykcyi subdeJegujqcego.
e) Delegacya gasnie:
1. Skuro delegat wykonal ziecenie, lub upJynijt termin
delegacyi, lUI) zasz~y okolicznosci w pismie komisoryjnem wskazane.
2. Wskutek odworania, kt6re kazdego czasu moze nas!~
'pic z tern jedynie ograniczeniem, ie subdelegat cofn'!c moie
subdelegacYE: ad totam causam tylko re integra, to· jest jeze\i
snbdeiegat jeszcze czyrmosd oie rozpoczql. Odwo!anie wywlera
skutel, prawny dopiero od chwlli. kiedydosdo do wiadomosd
delegowanego; czynnosci przedtem przez niego przedsi~wzh::te
pozostajij waine.
3. W skutku smierci deleguj~cego, ale tylko re integra .. Nie
. trad jednak mandata, mimo smierci papipia, executor gratiae,
to jest ten, komu papiez zled wykonanie reskryptu laski, r6wnie nie gasn& literae dimissoriae przez smierc biskupa, kt6ry
'je wydat,
4. ezy smierc delegata sprowadza zgasni~cie delegacyi, czy
tei delegacy a przechodzi na jego nast~pc~ w urz€;dzie, ocenic.
nalezy wed~llg OSf1Owy mandatu. Jezeli kilku delegat6w ustano. wionych zostalo in solidum, gasnie delegacyajui przez smien:

-9iednego, chyba, ie zmarJ'y subdelegowat jednego Z delegat6w,.
~ sprawa przed jego smierci~ zostafa rozpocz€;ta.
o s~dach delegowanych powiemy ieszcze osobno w nauce
s&downictwa.
o

Poszczeg61n.e kierunki rz~du koscielnego.
§ 86.
PO'Niedzielismy, ie najbliiszym celem rz&du kosciel'lego·
jest zapewD'enie spolecznosci koscielnej wszelkich zewn~trZri~ch
warunk6w bytu. Oroz dla tej spoh;tznosci pierwszym warunklem
jest ubezpieczenie porz&dku prawnego. W tym kierunku
kaidy rz~d, a Wl~C i rzqd koscielny, spernic rna dwojakie zadanie: po pierwsze unormowdc stosunki, kt6re wytwarza zycie
spoleczne, arzee co w tym wzglt;dzie jest prawnem;. powt6re
zupewnic wykonanie, urzeczywistnienie tego prawa, takie wzgl~
dem \\ch, co mu ctobrowolnie nie che'l si~ poddac. Wlad.!. 1\0scie:n~ ledy jest albo 11 s taw 0 d awe z~, albo S'l do VI' q. Ale
te dwie funkcye !lie absorbuJ'l je:,;zcze bynajmniej catej dzia~al·
nosci rz,!dowej; w spoh:cznoscl koscielnej zar6wno jak poflstWO\l, ej nie moze wystarczyc sarno stanowienie praw i wymiar
sprawiej!iwosci. S,! to konieczne warunki jej egzystencyl, ale
ujenne; zabezplecz8jClc porzqdek prawny usuwa rzqd
lam~ indywidualnej dzialalnos i. Dla spoleczenstv"a pn·
trzcba czegos wi~cej, potrzeba nietylko usuni~cia przeszkod u Ie'
dodatniego poparcia. Rl,!d winienw niem ViytwOrzyc u.kH.~
stosunki i takie instytucye, kt6re u~atwlcnlog4 d(]pi~cie wsp61nych cel6w.
W zWiqzku panstwowym przedstawia ten wlasnie kierunek
dla wladzy rzqdowej nieprzejrzany. zakres dzialania, kt6ry zwy·
wyraz,
klismy oznaczyc wyrazem a d min i s t r a c y a kt6ry lubo co do prawa koscielnego nie ze wszystkiem stosowny, zniewoleni jestesmy zatrzymac z braku lepszego. Administracya koscielna nie rna tak obszernego zakre'lu jak panstwowa - nie jakoby spolecznc~sc \wsclelna mniej wa~ne mja~a do
spe~nienia cele,' ale ze s<!, to cele wyrqcznie duchowe, kt6re tei
w znacznej czdci duchowych domagaj<!: si~ srodk6w, te zas
w przepisy prawne Uj&C si~ nie dadz~. Pozostaje przeciez i prawny dzia! administracyi koscieinej, stanowiijcy przetotrzeclq
funkcy~ wtadzy rz&dowej .

-
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A) Ustawudawstwo powszechne.
§ 87.
Przedewszystkiem wypada si~ tu porozumiec co do zoa-.
<czenia kt6re zakreslamy poj~cil1 l..! s taw y koscieinej. Przepisy
lkoscielne, mimo wielkiej swej r6znorodnosci, dadzl.l si~ sprowadzic do dw6ch gf6wnych kierunk6w: tyCZij si~ albo rzeezy
wiary, albo porzijdku spoieeznego, Pierwsze - znane dogmata,
anathematisrni, na soborze trydenekim doctrinae, canones - nie
webodzl.l whdciwie w dziedzin~ prawa, jUi to dla tego, ie przed
imiotem przepis6w prawnych mogij bye w og61e tylko stosl.lnki
spoJeczne, juz to, ze w Fzeczaeh wiary nle tworzy kosci6i nie
nowego, leez stwierdza jedynie w spos6b autentyezny swe za.
sady. zawsze jedne i niezmierlne. Nie rozurniemy przezto, jakoby
zasady dogrnatyczne pod wzglc:dem prawnym pozbawione byly
. znaczenia. Owszem majq je dla dw6ch przyczyn : raz, ze stanowh:i
bezwzgl~dnij granic~ prawa pozytywnego, zapor~. poza kt6rij
prawodawca, mirno, ie forrnalnie co do swej wladzy jest nie.
ograniczony, nigdy wyjsc nie moze, powt6re, ie bez wzgl~du
na wiar~ jest sarno formalne I.Iznanie dogmat6w postl.llatem
,prawa koscielnego, kt6re w nieuznawaniu dogmatu nie tylko
widzi narllszenie obowiijzku sumienia, ale zarazem wykroczenie
przedw porzqdkowi spo~ecznemll. Sformulowanie atoli dogmatu
nie rna charakteru przepisu prawnego, nie jest ustaw(i w znaczenh prawnem. Wyp}ywa stqd konsekwencya - 0 zaznaczenie
,kt6rej nam tu wlasciwie idzie - ie wszystko, co dotyczy for-
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(malnej strony us taw, w szczeg61nosci ich mocy obOWiqzuiqc~j
;pod wzglE:dem terytoryalnym i czasowym, z natury rzeczy me
'odnosi si~ do orzeezen dogmatycznych, ie w og6le kwestya,
w co i jak wierzyc nalezy, nie jest kwesty&,' ~ra:vnij. M6wi'l:
r:tedy 0 ustawach. rozumiemy tu przepisy okresla]'lce stosunkl
.spoleczenstwa koscielne~o, to co zazwyczaj obejmu!q. wyrazem
,karnosci czyli dyscypliny koscielnej. Zwano ie dawmeJ canones
,Iub decreta, od soboru trydenckiego decreta de reformatione.
W zakresie prawa powszechnego sruiy moe wydawania
,ustaw soborowi powszechnemll i papiezowi, a z upowainienia
,papieia i w jego imieniu takie niekt6rym w!adzom pap~eskim.
L 0 prawnern stanowisku sobor6w powszechnych 1 skIa,dzie, sposobie obradowania i Ilchwalania m6wilismy jut w innem
miejscll.
jak kaida inna ustawa tak tei i uchwara .sy~odalna obo'wi<l'Zuje pod tym warunkiern, ie zostara nalezY~le ogl?SZOna.
Jeieli w tej mierze sam soMr nit;:: nie postanowl~~ zawls! spas6b publikaeyi od papieza, kt6ry w og6Je zarz<J,dz.iC rna wszyst·
ko, co potrzeba do urzeczywistnienia i wykonama uchwal na
soborze powzi~tych a przez niego potwierdzonych. Co zatem
zaraz powierny. 0 pllblikacyi ustaw papieskich, stosuje. si~ takie
do ustaw sYllodalnych. Publikowana ustawa ObOWlijzuJe w ca.J'ym koscieie, chyba ze wyrainie ogranicza si~ ,na pewne tery,toryum, albo przyznaje sobie cech~ prawa posllkowego, kt6re
tylko w braku przepis6w panykulamych rna bye zastosowan~.
.
II. Na oznaczenie przepisow papieskich nie wytworzy~a s!~
stala terminologia techniczna. Nazywano je pierwotnie epistolae
sYllodicae. decreta synodica, p6iniej llstalik si~ wi~cej wyral
cepistolae decretales. albo kr6tko decretales: lone naz~y: co~.
stitutiones statuta, generalia, mandata, edlcta, encycl!cae, Naj·
.og61niejsza nazwa jest con s tit ~ t i 0, ~t6_rd mianowici~ ozna,cza postanowienie og61ne wprzeclwstawlemu do res c rip turn,
kt6re zapada z powodu poszczeg61nej sprawy. Reskryp~a Sij
zn6w res c rip tag rat i a e, jezeli Sij wyp~ywemlaskl pa·
pieskiej, lub res c r i pt a jus tit i a e, jeieli poJegajCl na prze.pisie prawnym:
Pod wzgl~dem zewn~trznej formy odr6iniamy w pisrnach
papieskich b 11.11 a e i b rev i a. Gt6wna mi~dzy niemi rozmca
.polega l1a pieczc:ci: przy bullach przywieszona jest piecz~e oko·
wiana (stqd Iiterae sub plumbo), na ktorej z jednej strony wy-
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cisni~te imi~ papiez3, z drugiej INizenmek 55. Piotra i Pawla~·
brevia zas majq wyeisl1i~tq w wosku t3k zwanq piecz~c rybackq.
(annulus piseatoris) z wizerunkiem Piotra 5w, W lodzi. Piecz~c
o}owiana stanowi istotna formalnosc buHi, tak it dok"d jej nie
przytwierdzono, bulla i~ko taka nie istn;eje i trac.i mot dowodow"!, gdy pieczec odpadta lub znacznie jest uszkodzon&. Sq
pr6cz plecz~ci irme jeszcze cechy odrozniajqce bull~ od breve.
Pierwsza pisze si~ na grubym p~rgaminie, powainym stylem
i starozyt!11:j pisowni q bez lnterpunkcyi, nie rna napisu, lec'l.
tekst poczyna si~ z pierwszym wierszem od sMw N. (n. p. Leo
bez liczby) Servus Servorum Dei. Wygoowanie bull naleiy do
kancelaryi papieskiej, z reguly nie podpisuje ich sam papiei, lecz
kilku urz~dnik6w kury",l"ych, tylko niektz)re np. zwoluja,ce sob6r
kanonizacyjne podpisuje papez 2 kardynalami, a te zowiq sit:; COflsistoriaies. Bullae dimidiae zas SE\ to bulle wydane przez papieza przed
koronacy'l; na pieczE;ci brak w takim razie imienia papieskiego.
W powytszych przepi:mch wprowadza niejakie zmiany
rozporzqdzenie papieia Leona XIII. z 29. grudnia 1878, stanowiqc, ie odtqd pisane b~d~ bulle zwykh::m pismem bcinskiem
(wi~c jui \lie "charactere theutonko"), ie dalej pieczE:c olowiana
zatrzymana ~dzie tylko w aktach uroczystych, a dla spraw pomniejszych ustanowiona nOW8 i2CZe.C koloru czerwonego, z wizenmkiem ApostoMw Piotra
avda, okolonym imienLm papieza. Sprawy mniejszei wagi Sq zalatwlane w formie brevium,
kt6re \vydaje sekretaryat brevlum: Sq one p:sane na cienkim
pergaminie, zwyktem pismem, po racmie lub wJosku, z napisem
N, Papa (n. p. Lw Papa XII). Podplsuje je kardynal' sekretarz
stanu lub jego sUbstytut. ZV'Jykle plsm3 papieskie, nie wydane
ani w fonnie buHi ani. br(;ve, zowiE\ si~ lit era e A po s to I j.
cae, miE;.dzy kt6remi zn6w te, kl6re papiez sam· podplsuje
chi r 0 g rap h a.
Postanowienie papieskie nablera znaczenia ustawy dopiero
z chwilq ogJoszenia (publicatio, promulgato). Forma publikacyi
nie jest prawem przepisana, zawisla wiE;e od woli papieta,
He
wyjqtkowo w sarnej ust:iwie nie jest naznaczona. OJ XIII. wieku
istnieje zwyczaj publik(!wania ustaw pIZei'.: prz} bic,e takowych na
drzwiach gt6wniejszych kosciol6w Cid vaivaS basHicae Vaticanae,
ecclesiae Lateranensis), kanceldryi apostolskiei. tudziei na placu
Campi Florae (in acie Campi Florae), niekiedy. takie przez odczytanie w czasie naboienstwa. Ustav;;a w ten spos6b w Rzymie:

°
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oglos:wna uwaia si~ jako promulgowana catemu swiatu (urbi et
orbi), chodaz zwykJe, w now,;zy.:h zw~aszcza czasach pr6cz tego
rozsyl:a sie. pismo papieskie po dyecezyach.
Z chwil<l, publikacyi uStdWa staje si~ wprawdzie wazn~, ale
nle zawsze obowi&zuj&cCj. }~ieli ustawa sama nie postanawia innego terminu, poezyna s:~ jej moc obowi<:j,lUj&Ca dl~ kaZd.ego
z chwil&, Idedy doszta do jego wiadomosd, w kazdym lednak razie nie p6znlej jak w dwa miesiqce po jej ogl:oszeniu w Rzymie.
Z tern tylko ogramczeniem naiezy rozumiec reguh~: publicatio
urbi facta est orbi facta. Skora nast(lplta publikacya ustawy papieskiei, dokonane s~ \',szelkie walu;lki jej wainosci i Ole po,trzeba weale formalnego jej przyj~cla ze Slfony synod6w prowincyonalnych lub biskup6w posz.:zeg61nych dyecyzyi. Przeciwna
,opinia nie zgadza 5i," istOt~ kosclel ego ustroju i spaezai&c zupernie z(jsad~ papiestwa moie SiE! OSluC chyba lako kon:;ekwen~ya
teoryi Febronlanskh:h. Mal'!c jednakna uwadzt!, ze 0dr~o!1e stesunki poszczeg6lnych dyecezyi mogq mekledy slac na zawadzie
.bezwzgl~dnemu przeprowadz,niu og61nych u:;taw, pozwala prawo
koscielne blskupom wstrzyrnac w swel dyezycyt wykonanie ustawy, kt6ra zda im Sl~ n ezgodnC! z dODrern kosciQJ'a. W takim
razie biskup przedstawia rzeez papieiowi, ezyli jak to nazywalC!
wnosi remonstracy~; decyzya powzj~ta przez papida lest dla
,biskupa ostatecznie ObOW1<ilUJqC~.
Kaida lls!awa tworZ<ic [lowe prawo, uchyla tern samem
'wszelkie przepisy sprze.zne z jej OSf10Wq. Jest jednak zasadC!
,prawa koscleinego, ie nowa us(awa p)wsze.:hna, wredy tylko
.znmi dawnieJsze prze,Jisy i zwyczaje partyKularne, jeieli wyraznie co do tego zawiera postanowienie. Sl<\d to pochodz,!
stale klauzule w ustawach kosciell1ych, tYCZ<:j,ce si.. zniesienia
.sprzecznych przepisow.
Odr~bnym r odzajern przepis6w papieskkh SCi tak. ZV'lne
reg u I a e Can cell a ria e , to jest instrukcye wydane dla
kancelaryi papieskiej i innych wradz kuryalnych. R6ini~ si~ one
od innych ustaw pod nasr.. puja:cemi wzglE:dami:
a) Obowi(lzujCl w pierwsz}m rz~dzle tylko wladz~, dla
kt6rej zostaty wydane. Jezeli zawierajCl postanowief1ia prawa materyainego, maj<i wprawdzle moe prawa og61nie Obowl'lzuiac~go.
.ale tylko 0 tyle. 0 He w poszczeg61nych krajach n e przYJ ..t.o
praktyki przeciwnej. Widzielismy n. p. jak reguJ'y tyc~'lce Sl~
.rezerwat6w papieskich niemal wsz~dzie przestaty Obowl~zywac.
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Nawet w powyiszyeh granicaeh obowi~zuje regu~a kane
celaryjll8 wlasciwie tylko na ezas iycia papieia, kt6ry ill wydai.,
a utrzymywac si~ moze nadal tylko przez to, ie i'l nast~pea
wyrainie zatwierdzi.
c) Regu~y kaneelaryjne wi~z<l w~adz~. dla kt6rej S<i wydane
jUi od ehwili, kiedy je papiez zatwierdziJ. 0 He jednak regula
postanawia jaki rygor dia os6b trzecich, nabiera moey obowiCizuj"cej dopfero z chwilCl publikacyi; kt6r& wicekanclerz IUD'.
w jego Z1lStE;pstwie dziekan kolegium kardynalskiego rna usku.
tecznic.
d) Regu!y kancelaryjne nie stosuj"l SiEf do kardynaMw, je-,
ieli wyrainie tego nie stanowi".
m. WJadze papieskie mog" wydawae przepisy og6Jnie obo~
wlClzujqce tylko z wyrainego upowaznienia papieia. Kt6rym Wfa-dzom i w jakich granicach stale nadane Sq iltrybucye ustawodawcze, okazuje zakres dziahmia poszczeg61nych kongregacyi.
j urze;d6w kuryalnych, 0 czem szczeg6Jowo byla mowa.
b)

B) Ustawodawstwo partykularne i autonomiczne.
§ 88.
1. Prawo wydawania Ilstaw w zakresie partykularnym maj'l
pr6cz wIadz wymienionych w poprzedmm § jeszcze synody ~TO
wincyonalne i biskupi, i to zn6w tak, ie pierwsze idzie przed
drugiem, ie wit:c biskup nie moie sam wydawac Ilstaw sprzecznych z IlchwaIami synodll prowincyonalnego. Co si~ tyczy synod6w prowincyonalnych, odwolujemy si~ na to, cosmy powiedzieli w § 59.
UchwaJy synodalne publikuje metrOpolita z moeij ohowiijzujqCij dla caIej prowincyi; wedfug dzisiejszego atoli prawa nie
mote przystijpic do publikacyi, zanim nie uzyska zatwierdzenia
kongregacyi trydenckiej. To zatwierdzenie, a nawet wyrainCl
aprobata papieska, jest tylko poswiadczeniem, ie uchwaJy synodu nie zawierajq nic, coby si~ sprzeciwialo prawu powszechnemu; nie pozbawia takowych jednak cechy prawa partykularnego. Odk'id zaniechano reglliarnego· odprawiania synod6w
prowincyonalnych pozostaje wladza prawodawcza w obr~bie
dyecezyi wy.tClcznie przy biskupie, kt6ry i'i sprawuje w kaidym,
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kierunku zycia koscielnego. R6wne z biskupem prawo majC[!
tej mierze praeJati nullius, wikaryusze aposto!scy ~ ~ikary k~~
pitulny, kt6ry jednak tylko z waznych powod6w Wlmen c~yn:c:
uzytek z tego prawa, wedJug zasady: ne sede vacante alIqu~d
il1novetur. Biskup wydaje swe ustawy niekiecly po wysluchamu
synodu dyecezyalnego, do czego jednak prawnie nie jest obo-wi<izany; ezy przed wydaniem ustaw~ zasi«:;gn,!e m~. ko.nsensu
rady kapitulY, zaleiy od przedmlOtu. Ustawy blskuple wydane na synodach ZOW i & si~ statuta synodorum dioecesanarum;
zresztCi og~asza je biskup w formie list6w pasterskich (lit. pastorales); albo ok61nik6w do duchowienstwa (lit. encydicae, cur~
rendae), albo wydaje jew zast~pstwie biskupa ordynaryat czyh
konsystorz.
_ W nowszych czasach ogtaszane bywaj& zwykle rozporzCldzenia biskupie i konsystoryalne drukiem w dzienniku dyece-·
zyalnym. Niekiedy przepisy panstwowe ograniczaj'l bisku.pa w wyKonywanil1 wJadzy ustawodawtzej, wymagaj&c aby kazde przez:
niego wydane lub pl1blikowane rozporzqdzenie podane byI~
aprobacie wJadz rz<\dowych (tak zw. p I a c ~ tum). W ~ustr~!
ustaro to ograniczenie od r. 1850, obecme wymaga jedyme
ustawa z 7. maja 1874 (§ 16), aby biskup ogJaszaj&c jakies rozpOfzqdzenie podaI' je r6wnoczesn,e do wiadomosci wradzy poIitycznej.
Zakres prawodawczy sobor6w prowincyonalnych i biskupa
przedmiotowo nie jest ograniczony, nie mote przeciez nigdy
przekroczyc granicy, ustanowionej prawem powszechnem. Jest
w tej mierze zasad", ie przepisy partykularne mog,! bye wydane
sec u n dum ius com m u n e, to jest celem wykonania lube
bliiszego okreslenia ustaw powszechnych, albo tei p rae t e r
ius com m un e to jest w przedmiotach prawem powszechnem
'wcale nieokres\onych, lub co do kt6rych prawo powszechne
przyznaje sobie tylko znaczenie prawa posiJ'kowego, ie zas ni"
!lie mog'! bye skierowane con t r a ius com m u n e.
II. Kos, i6t przyznaje utworzonym w swym obn;bie korporacyom - jako to kapitulom, kollegiatom, klaszto~om, sto~Ja
rzyszeniom scisle 'religijnym --- stanowisko autonomlczne, to J~st
dozwala im samoistnie urz'ldzic stosunki swe wewn~trzne. JUs
statuendi, jus statuta condendi. Prawidla wydane przez korpos
racye na poastawie przyslugujClcej im autonomii zowii;! si~ s t a--
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Dla czlonk6w korporacyi. Sq te
statuta prawem obowiqzuj!jcem. Wainose takowych zawlsla od
mist~pujC!cych wanmkow:
1) Przedmio~em ich jak nadmleniono mog!\ bye jedynie
wewn~trzne stosunki korporacyi.
2) Trese uchwalonych statut6w nie moze sprzeclw13c si~
przepisom prawa powszechnego, ani tez w nlczem u AJacza~
prawom zwierzchnosci koscielnej. (contra jura superiorum), am
nabytym jui prawom (contra jura qU3e~ita). Wyzsza wladz3 moze tez uniew3znic wszelki statut, spfleciwiajqcy si~ dobru kosciota.
3) Przy uchwalaniu s;atutu winna bye zachowana forma
prawem przepisana. 0 t"kowej rozstrzygajq przedewsrystkiem
j'stni(;jqce jui statuta; jeieli takoViych nie ma lub nie w tej mlerze nie postanawiajq, obowi£,!zujq co do kapituJ prze,Jisy podane w§ 47., kt6re tei co do i nnych korporacyi analogicznie_
nalezaloby zas[osowac.
WedJug nowszego prawa potrzeba do wazflosci slatutu najcZGsciej zatwierdzenia blsKupiego, a gdy zawleraf postanowienla
.sprzeczne z prawem powszechnem, takze zatwierdzcnia papieskiego. W i£lnych razach £lie wymaga prawo aprobaty papieskiej, jakkolwiek nieraz kqpituly staraty Si~ 0 ni~, chcijc
.swym u"tawom wh;ksze zapew£lic posza£lowa£lle .. Ta aprobata
nie pozbawia atoll kapituly prawa, umenic s\~e statuta w spos6b
przepisany i zmian tych nle jest obowiijzana pOddae ponownej
aprobacie, jezeli nle prlekraczaj& w}asnego jej zakresu.
Co do statu tow korporacyi zakonnych obowiijzujij odmienne po cz~sci przepisy, 0 kt6rych mowa b~dzie w prawie za.konnem.

,t uta w sciSfem znaczeniu.

C) Przywlleje i dyspensy.
§ 89.
Rozebrawszy w poprzednich §§ nauk~ 0 I.Istawodawstwie
:powszechnem i partykularnem, wypada £lam jeszcze mow!e z 0sobria 0 jednym rodzaju I.Istaw, ktory w prawie kosdelnem
wielkiej nab raJ doniostosci: 0 przywilejach i dyspensach.
P r z y w i I e j (privileglum, lex privata, lex specialis) w SC1stem znaczenil.l, w ktorym go tu wlasnie rozumiemy, jest ustawCl

-17juris speeialis to jest tworzy prawo dla pewnego, w samejie
ustawie indywidualnie oznaczonego juz podmiotu, tak., Ii w tym
padku powstaje zarazem i jednoczesnie, samym skutkiem
ustawy, prawo w przedmiotowem i podmiotowem znaczeniu,
Takie uprawnienie wyp1'ywaj'!ce z takiej ustawy szczeg6lowej
zowie sit< przywilejem.
Przywileje prawa koscielnego Sij 0 sob 0 w e, person alia,
jeieli przywi,,\zane s~ seisle do osoby, r z e c z 0 w e, realia, jeieli
przywi~zane S'l do miejsca hAb urz~du np. privilegium exemtionis dla kosciola, klasztoru - IUD m i ~ s zan e, mixta, jeieJi
nadane Sij czlonkom korporacyi w ten sposob, ii uprawnionym
staje si~ kaidy, kto wejdzie w skJad korporacyi. - Dawniejsza
teorya 0 przywilejach szla torem w wielu wzgl~dach b1'~dnym
i do M~dnych tei; dochodzHa wynik6w. a przyczynCl tego by1'o
mylne zapatrywanie si~ na istot~ praw, wyplywaj'!cych z przywileju.
Uwaiano je jako odr~bny rodzaj praw i silono si~ st<}d na
postawienie calkowitego systemu co do tresci, wykonywania, zaskarzania takowych. Tak atoB nie jest. Prawa z przywileju r6inili si~ od praw, wypJywajl&cych z prawa ogolnego, . tylko co
do sposobu powstania. ale raz powstawszy zostaj'l z niemi na
r6wni.
Nie moina wi~c stawiac dla wszystkich tych praw jednakich prawideJ', lecz zwazae trzeba na istot~ kazdego z osobna.
I tak wyplywem przywileju moie bye wiasnosc, alba jus in re,
albo wierzytelnose, albo jakies uprawnienie z prawa publicznego,
a wszakie dla tak r6znorodnych praw nie moina tych samych
stawiac regl.lJ. Wlasnose powstajijca z mocy przywileju jest tak
sarno wJasnosci'l i tak sarno rna bye pod wzgl~dem prawnym
uwazana, jak kaida inna wl'asnosc z prawa og6lnego bior<}ca
poczijtek.
Co :si~ wi~c tyczy tresci praw przywilejem nadanych nalezy
w og61nosci zastosowae przepisy tyczqce si~ tych wlasnie praw.
a nauka 0 przywilejach odnosic si~ moze tylko do kwestyi: jal<.
przywilej powstaj.e i gasnie.
Udzielanie przywilejow jest wypl'ywem wJadzy prawodasiuzy wi~c w granicach. I.Istawodawstwa partykularnego
.bislmpowi, zresztij zas tylko papieiowi. Pod wzgl~dem formy
przepisuje prawo Koseielne, ze przywilej dany bye rna na pismie,
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kt6re si~ zowie res c rip tum. Reskrypt przywilej jest niewazny:

a wi~c tern sarnem

a) Jeieli opatrzony zostawill' pod wi~kszl4 kl<'!tw<l, ehyba ze
prosi w.!'asnie 0 reskrypt Ilchylajqcy klqtw~, lub 0 reskrypt dozwalajqcy apelaeyi.

b) Jeieli okolicznosci, kt6re spowodowaty wydanie reskryptl.l i w tyrnie Sq wytuszczone, okai& siEe nieprawdziwemi. Wyh.idzenie reskryptu zowi& sub rep t i 0, jeieli proszqcy zatan
okolieznosci, kt6re mog!yby wpJ'ynqe na odm6wienie reskryptu,
obreptio, jezeli przywiodJ: oko!icznosci nieis[niejqce. Powyzszy
przepis nie rna jednek zastosowania, jeieli reskrypt zawiera
klal1zul~ "motu proprio" wyraiaj&cq, ze papiez nie by.!' do wydania reskryptu spowod()wany prosb& opatrzonego (ad preces,
ad instantiam). Ale i reskrypt motu propriO jest niewainy, jezeli
podaje pobudk~. ktora okaie si~ niezgodnij z faktycznym stanem
rzeczy, lub opatrzony nie posiada prawern powszechnem przepisanych warunk6w, a reskryp'i go od nich wyraznie nie dyspensuje.

Przywilej gasnie:
a) Z upfywem czasu,

na kt6ry byf ustanowiony lub ze
ziszezeniem si~ warunku rozwiijwjqcego, mianowide takze ze
smierci q udzielai&cego, jeieli tak wyrainie byJo postanowione.
b) Wskutek odwolania, ktore moze nast'J,pic E powodu
naduzyci<a, alba ze wzgl~du na dobra koscioJa lub z innych waznych pohudek. Przywiiej musi bye w odwol'aniu szczeg6rowo
ozrlaezony. jezeli w przywileju wyraznie to postanowiono, alba
dodano klallzulE; "donee revocavero"; zresz[q wystarcza odpowiednia klauzula ogolnikowa (clausula derogatoria). Przepis zas (
ogolny lub szezegoJ'owy, nie majqcy klauzuli derogaeyjnej nie
znosi przywiieju, choeby by~ sprzecZ!1Y z jego osnOwq.
c) Wskutek zrzeczenia si~.
d) Przywilej seisle osobowy ze srnierci q opatrzonego.
Dawniej upatrywano takie cz~sto pow6d zgasni~cia W oiewykonywaniu (non usu). Zdanie to jednak jest mylne i skutkiem
niewykonywania nie gasnie nigdy sam przywilej; mog'l tyiko
zgasn<lc wypl'ywajqce z tego przywileju prawa, tak sarno jak
gdyby byky nabyte na podstawie prawa og6lnego. Bez wglt:du
na istnienie przywileju, zgasnqc moze prawo takowym
nadane na zasadzie ogolnych prawidei, tycz€icych si~ tego wl'a-
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stosunkll prawnego, a wi~e np. wlasnosc przez zbycie, wie·
rzyteinose przez zapfat~ itp.
Odr~bnym rodzajem przywilej6w iest d y s pen s a, t. j.
zwolnienie indywidllalnie oznaczonej osoby od obowitizujqcego
prawa. Dyspensy zawdzi~czaiij byt sw6j. tej prawdzie, ie fliekiedy bezwzgl~dne przeprowadzenieprzepis6w prawnych w praktyce zbyt okazuje si~ surowern, ie wi~c wyr6wnanie nadajijcej
sl~ st'ld nieslusznosci nadzwyczajnij drogij nalezy sprowadzie.
Przepis prawny sam w sobie moze bye sprawiedliwym i w wi~
kszej cz~sci przypadk6w slusznym a przeciei zajse mogij wyj~tkowe okolicznosci, kt6re go w danym razie zbyt czyni q surowym. Za pomocij dyspensy rna bye tedy usuni~ta ta sprzeeZllosc pomi~dzy samij ideq sprawiedliwosci, a wymogami stusznosci (aequitas); przepis prawny pozostaje w swej mocy,
wszakie w specyalnym przypadku pozostaje niewykonany.
W pierwotrlem prawie koscielnem rzadko ezyniono tliytek z pra\ilia dyspensy: bqdi to ze dyscyplina koscielna wog61e by~a
ostrzejsza, bqdi ze organizm prawny nie zupe~nie jeszcze by!
mzwini~ty.

Od XII. wieku jednak poczyna udzielanie dyspens przybierae znaezne rozmiary, a w XV. slyszymy juz zewsz/id z tego
powodu skargi, poniewai ulyskanie dyspensy zaleial'o od Rzymu i POlqCZOl1e by to jak na owe czasy ze znacznym zachodem
i wielkimi nieraz kosztami. POiniej zaradzono po cl~sci temu,
uchy\ajqc niekt6re naduiycia. kt6re si~ wkrad.!'y do praktyki
kuryalnej, a nadto upowainiajqc biskup6w dO dyspensowania
w wieJu przypadkach. Nie da si~ prtecie v przeczyc, ze instytucya dyspens, w niekt6rych zwtaszcza dziah ch jak np. w prawie maUens\dem, przekroczyta zno.eznie gran ice rzeczywistej potrzeby. gdyi S'l przypadki, w kt6!ych wl'adza koscielna nigdy
pro.wie nie odmawia dyspensy, daj'lc tern samem dowod, ie
odnosny przepis naleialoby raz no. zawsze usumle w drodze
prawodawczej.
Pod wzgl~dem kompetencyi trzymae si~ naleiy zasady:
ze zwolnic od zachowtlnio. prawa moze jedynie sam prawodawca, lub ten ,kogo prawodawca w tej mierze wskaie. Za tern
lazie, ze ad przepis6w juris communis dyspensowo.e moie tylko
papiei; biskup zas jedynie wtedy, jezeli albo sarna ustawa to
prawo mil przyznaje, albo tei papiez osobl1o ku temu go upoTo upowainienie, zwane f a cui tat e s odnos! si~ znow
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albo do poszczeg61nej sprawy, albo daje biskupowi moe dyspensowania w r6inych z g6ry oznaczonych przypadkach i na
d~ui;szy przeci'lg czaSl!. Takie og6ine facultates nadaje papiez
CO pi~e lat fa cuI tat e S qui n que n n a Ie s - biskupom<
niemieckim i austryackim. Udzieiaj&c na tej zasadzie dyspensy_
winien biskup wyrainie powo,rac si~ na mandat papieski. Zreszt'l sJuzy biskupom prawo dyspensy tylko od przepis6w w1'asnego zakresu prawodawczego.
Dyspensa papieska udzielona bye moie w d\vojakiej for~
mie: bezposrednio opatrzonemu, co sj~ zowie in forma gratiosa
i jest form,! wyjqtkowq. Prawidrowq jest dyspensa in forma
commissoria, to jest tak, iz papiei poleca biskupowi, aby spra·
wdziwszy podany stan rzeczy udzielH dyspensy w imieniu pa-pieia. Zresztij moie bye dyspensa takze warunkowq (clausulaedispensation lim).
Skutki dyspensy mogtl si~ rozci&gac albo tylko pro for 0'
j 11 t ern 0, albo takze pro for 0 ext ern o. \V pierwszym
razie sluiy dla zaspokojenia sumienia; starac siG 0 nil:! mozna
nawet z zatajeniem nazwiska np. za posrednictwem spowiednika.
Dyspensa, kt6rej celem jest tylko odpuszczenie winy - 0 czem
jeszcze w prawie karnem - zowie si~ a b sol uti o. Mozna
uzyskac dyspens~ alba ze wzg!~du na dokonan'l juz czynnosc,_
kt6rej nie dostaje warunk6w prawnych, tak ii dyspensa pozwala
na dalsze trwanie stosl.lnku, kt6ryby inaczej byl nieprawnym.W ostatnim razle dyspensa odnosi si~ albo do przyszlosci, albo
wywiera skutek wsteczny, to jest czyni akt prawny od poczqtku~
wainym, co zowiij dis p e !1 sat i 0 i n r a die e.
Szczeg61nego znaczenia nabraJy dyspensy w prawie ma!r
zefiskiem, 0 czem jeszcze w swojem miejscu b~dzie mowa.

ROZDZIAt. H.
W t. ADZ A S f\ DOW A.

TYTUt. I.
KOMPETENCY A KOSCIELNA.

A.

Pogl~d

ogolny.

§ 90.

-I

Wvmiar sprawiedliwosci - j uri s d i c t i 0 w najscis!ejszem
znaczenfu - staje si~ potrzebny, skoro stan faktyczny oie jest
.juzzgodny ze :::.tanem prawnym. WJadza s&dowa powohma jest
w6wczas zadose llczynic wymogom prawa, b<ldi to ragodzqc
5pory, bl:\di to wyst~Pl1j'lC w imi~ obrazonego prawa jako wkadf.:a kama. StCid podziaJ na sijdownictwo w sprawach spornych
i karnych: w tamtych idzie wfasnie tylko 0 przywr6cenie l1adwer~ionego prawa, w tych nadto 0 zadoscllczynienie idei sprawiedliwosci przez ukaranie winowajcy.
Nie wszystkie atoli spory powstaiqce mi~dzy czronkami spo~ecznosci koscielnej i nie wszystkie popernioneprzez nich cZyllY
karygodne, podpadajq juz tern samem jurysdykcyi koscielnej. Bo
nalei'lcy do kosciola nalei'l zarazem do zwi'lzku panstwowego,
kt6ry przedewszystkiem str6iem jest prawa i przestrzega wymiaru
sprawiedliwosci. Sq wprawdzie stosunk i, kt6re tylko w Jonie kosdelnego spofeczenstwa uchodz,! za prawne, a wi~c tylko koscielnem prawem Sq ubezpieczone; albo tez na odwr6t jako stosunki
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wyhlcznie swieckie panstwowemu jedynie podlegajij prawodawstwu. C~ do, t~ch ~ie rna wqtpliwosci, ze pierwsze nalei'l do iu~- ,
:y~~YkCYI ko~clelneJ, drugie do panstwowej. Ale jest tei znaCZFla,
1I0sc stosunkow prawnych, kt6re moralny zawierajijc pierwiastek
zarazem tak koscielnem iak panstwowem okreslone SCi prawem ~
wzg1e:dem nich tak panstwo jak kosci6t przyznaj& sobie jurys.,.
dykcy~. Moze dalej okazac sie: r6inica w zapatrywaniu na istote:stos!1n~u prawnego i wyplywajijcq stqd kompetencYe: koscielnEl'
lub panstwowi:}. Formutka wie:c, ie sprawy koscielne do koscielne.i, spr~wy swieckie do panstwowej naiei(! jurysdykcyi, jest
wpra~dzle s!us.zn(!, ale bardzo cz~sto okaie sie: niedosta,teczn& __
to tez w odmlennych warunkach odmienne z niej dla praktyki
wysnuwan~ .konsek.wencye. ZresztEl i 0 tern pamie:tae naleiy. ie
wladza kosclelna me rozporz(!dza sarna srodkarni egzekutywy, ze
przeto sElQownictwo koscielne, aby takie na zewn(!trz dzialae rnogl~ skutec~nie, p~trzebowaio nieraz opieki i pomocy w,!'adzy
panstwowej , (brachIUm saeculare). Uiyczai'lc lub odrnawiaj(!€ swej
PO~?cy panstwo rozszerzalo lUb. uszczuplaJ'o zakres s'ldownictwa
ko:cl.elnego. W~z~stko to razern U6rnaczy, dlaczego s'ldownktwo..1
koscleine wdzleJowym rozwoju tak rMne przechodziJo koleje.

B. Rozw6j historyczny.
§ 91.

W czasach, gdy jeszcze kosci6l w panstwie rz\'rnskiem nieuzyskal' by! uznania, rnogla wladza duchowna rozstrzygac spory
tyJk~ w charakterze sltdu polubownego, a jej wyroki rniaJ'y znaczeme. tYl~o. dla tych, co im sie: dobrowolnie chcieli poddae ..
Wszakze Slime rozbudzony duch religijny nie pozwalai chrzescijanom .wyw~ekae spor6~ przed trybunai poga6ski; woleli raczej
stOS~]ij~ Sl~ do przepIs6w Apostolskkh wezwac biskupa do zal~twlema .sprawy. W razie przekroczenia ustaw koscielnych kaHllblskup Win ?:,Ch , pozba~ial<lc .ich ca~kowicielub cze:sciowo prawa IlCZestlllf.;.t,:a '!' ,nabozenstwle lub wykluczajac w razach ci~i..szego prZeWlnlema ze spotecznosci koscielnej. Duchownych m6gJ
nadto za kaT€:; pozbawie ur:l:~du.
Co dotijd faktyczm:j mialo tylko podstawe:, otrzymaio fOfmaln'l powage: od czas6w cesarza Konstantyna W. Uznaj~.c sijd,
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polubowny biskupa. pozwolil stronom zaplsflc sit; nan nawet
wtedy, gdy jui przedtern wnios~y spraw~ przed sqd zwyczajny.
Na tern nie poprzestalo jednak p6zniejsze prawo rzymskie; przedewszystkiem uznano kompetencYe: s,!d6w koscielnych co do
wszystkich spraw czysto duchownych; pr6cz tego zas uzyskalo
duchowienstwo dla siebie uprzywilejowane sctdownictwo. p r i v i=
leg i urn for i, opieraj(!ce sie: na zasadzie, ze kleryk tylko przed
kleryka mote bye zapozwany. Wypowiedziaty juz jij niekt6re synody partykularne czwartego stulecia, a stwierdzil' sob6r Chakedonski z r. 451; podczas gdy prawo swieckie przekazalo zrazu
biskupowi do os(!dzeni~ tylko. przest~pstwa przeciw obowiqzkom
urze:du, tudziez liejsze wykroczenia przeciw kamosci, i,!dajijc
w innych razach wyraznego kornpromisu, kt6ry zreszt(! wediug
6wczesnych zasad prawnych rn6g.\' takie dotyczyc wyst~pk6w,
podpadajijcych pod poje:cie delikt6w prywatnych. W ustawodawstwie justyniafiskiem zas znachodzimy jut privilegium fori znacznie rozszerz0ne: spory rni~dzy duchownymi tudziei skargi os6b
swieckich przeciw duchownyrn naleict bezwzgl~dnie przed sqd duchowny. Za zbrodni~ pospolit'! m6g1 bye kleryk przyzwany tak
przed sEld duchowny jak swiecki. W pierwszym razie sEld uznawszy go winnyrn mialgo zloiye z urze:du i wydae s'ldowi swieckiemu. W drugim razie s~dzia swiecki przeprowadza~ sledztwo,
przed wydaniern atoli wyroku oddawal spraw(! do rozpoznania
biskupowi, kt6ry z~oiywszy winowajc~ z urze:du odsylar go napowr6t s~dziemu swieckiemu. Tylko gdy biskup uznat oskarionego niewinnym, szka sprawa do cesarza.
Ale dopiero w srednich wiekach doszlo s'ldowl1ictwo koscielne swego szczytu; od czas6w zWlaszcza Karola W. rozwija
si~ na coraz, to szerszych podstawach, korzystaj'lc z raw z przyjaznego stosunkl1 do wladzy panstwowej, poiniej opieraj,!c sit::
na przewadze pote:gi papieskiej. U schy~ku Xl. i w ci'lgu XII. w.
ogame:l'a kompetencya koscielna we wszystkich niemal krajach
tak obszerne dziedziny, ze s'ldownictwu panstwowemu jut tylko
podrze:dne pozosta}o znaczenie. Tych granic trzymaiCl si~ zasadniezo przepisy papieskie zawarte w corpus juris canonici, a odpowiada im mniej wit::cej praktyka owego czasu rnianowide
w Niernczech, we Francyi, w Anglii. - W szczeg61nosci uzasadniano kompetencye: kosciein'l bqdzto ze wzgl~du na podrniot,
hqdzto ze wzgl(!du na przedmiot sprawy. W obu kierunkacH
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przedstawia si~ nam 6w::zesne s'!downictwo w nastepujqey
spos6b:
1) Pod wzgledem podmiotowym uznane jest w najobszer~
niejszyeh granicaeh uprzywilejowane forum duehowiefistwa. Sprawy cywilne. naleiaty przed SCld duehowny, skoropozwany byl
klerykiem, bez r6inicy ezy go pozwano ze stosunku osobistego,
ezy rzeezowego, z jednym wyj(itkiem spraw lennych. Gdy pozwany byl laikiem, trzymano sif; wog61e zasady, ze w~asdwosc
s(idu stosuje si~ wedle osoby pozwanego, actor sequitur f.orum
rei, tak iz kleryk wyst~pujClcy ze skarg,! przeciw laikowi mia~ i<l
wniesc przed s<id cywilny. I w tym wzgl~dzie atoli dopl.!szcza
prawo kanoniczne wYi'ltek na podstawie odr~bnego prawa zwy.,
czajowego. W karnych sprawach odpowiadac miat kleryk tylko
przed sCjdem duchownym. Privilegil.!m fori nie mia1'o znaczenia
osobistego przywileju, lecz stan~wl~o prerogatyw~ stanu, tak, it
prawa tego kleryk nie mogt si~ zrzec. Kompetencyi s'ld6w duchownych przekazano takie sprawy os6b, szczeg61niejszej po.
trzebuj'lcych opieki, jako to opieki wd6w i sier6t (personae miserabiles).
2) Ze wzgl~du na przedmiot rozci,!gni~to kompetency~ S'idow duchownych na sprawy koscielne, causae ecclesiasticae, na"
dai,!e jednak temu poj~ciu nader rozleg~e znaczenie. Obejmowaty
one najpierw sprawy seigle duchowne,causae spirituales, merae
ecc!esiasticae, to jest sprawy, tyczqce sie sakrament6w, nauki koscielnej, naboienstwa, dyscypliny koscielnej. Naleiaiy jednak tu
dalej tak zwane causae spiritllaliblls annexae, to jest sprawy
swieckie, kt6re z religi q i ze stosllnkami lub ufz<&dzeniami kosciel.
nemi w jakimkolwiek chocby bardzo dalekim zostawaly zwiijzku.
I tak zaliczano do kompetencyi koseielnej nietylko sprawy 0 beneficya, patrOnaty, dziesi~ciny, ale takie skar~i, kt6remi kto na
jakiejb'ldi zasadzie prawnej domagaJ si~ prawa na rzeczy b~dq
eei wposiadaniu kosciota, nie mniej wszelkij sprawe, skoro kto
przyj~te na si~ zobowiqzanie stwierdzil przysi~g<!, albo jeieIi woo
g6le niewypeknienie zObowiqzania uwazac mozna by~o jako grzech.
Takze sprawy z testament6w pojdano orzecznictwu kosdelnemu,
uwaiaj'lc wykonanie takowych jako rzecz sumienia. Jeieli dalej
OS1ldzenie sprawy zawisfo od poprzedniego ocenienict stosunku
podlegaj'lcego jurysdykcyi koscielnej, tern sarnem i caka sprawa
do niej naleza~a; np. jeieli spor 0 dziedzictwo, 0 posag, 0 alimenta zawisr od kwestyi wainosci maH:enstwa. Procz tego przy-
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jeszcze zasad~, kt6ra tylko kr6tki czas poplacala w prawie
rzymskiem, ie bez wzgl~du na istot~ stosunku prawnego wolno
stronie pocielgnelc sp6r przed seld duchowny, da/ej zasad~, ie
rnoina kaidel spraw~ przed ten s'ld powol'ac, jeieli seld swiecki
odmowi wymiaru sprawiedliwosci. W' zakresie prawa karnego
pozostawione . byky wyi'lcznej kompetencyi seld6w duchownych
wyst~pkiprzeciw wierze lub glowuym podstawom spoJeczenstwa
koscielnego, podczas gdy przy innych wyst~pkach przeciw koscioJ'owi lub du-:hownym miar oskariycieJ wyb6r mi~dzy s'ldem duchownym i swieckim. Odr6Zniano atoli procz tego caky szereg
takzwanych delicta mixti fori, to jest czyn6w, kt6re tak ze
:stanowiska prawa swieckieg') jak kosdelnego poczytac nalezy
jako karygodne. Co do tych wyst~pk6w rozstrzygata 0 wl'asci<wosci s'ldu prewencya: to< jest orzekal s&d duchowny lub swiecki
stosownie do tego, kt6ry z nich pr~dzei wytoczy~ sledztwo.
Ze w podanych powyiej granicach s~downictwo koscielne
wkracza w sfer~ panstwow'l, nikt pewnie nie zechce zaprzeczyC.
Bykby to jednak Slld nader jednostrol1ny, gdybysmy w tern rozszerzeniu kompetencyi duchownej na obce jej przedmioty upa.
try wac chcieli jedynie naduiycie, wyplywai~ce z iftdzy panowania. ZnaczyJoby to przyk1'adac dzisiejsz& miare dostosunk6w
llbieglych wiekow. Dzis wymiar sprawiedliwosci widzimy w r~ku
wladz panstwowych, uj~ty w karby prawne i ubezpieczony srodkami egzekutywy. Zwazmy jednak, najak niskim stopniu rozwoju
zostawaty przez dtugie wieki epoki sredniowiecznej wszystkie stosunki publiczne, w szczeg61nosci sprawowanie s&downictwa, z jakiemi trudnosciami pOlllczone by~o dochodzenie prawa, iak sJ"abe
w kaidym wzgl~dzie r~koimie dawar wymiar sprawiedliwoSci. Tyezy si~ to przedewszystkiem wykonywania wtadzy karnej. Wymiar sprawiedliwosci uwazano w pierwszym rz~dzie jako spraw~
prywatn& mi~dzy winowajc& a pokrzywdzonym lub jego rodzin'l,
a gdzie wl'adza publiczna wdawafa si~ w os,!dzenie sprawy, dziaro
si~ to zazwyczaj w spos6b barbarzynski, odpowiedni duchowi
czasu. Wobec takich stosunk6w kosci6J bionIC na siebie w zast~pstwie paflstwa wymiar sprawiedliwosci, dopefnial tylko misyi
swej .cywiHzacyjnej; sijdownictwD duchowne by to w owych czasach prawdziwem dla ludzkosci dobrodziejstwem. Ale wrasnie, ze
jur)<sdykcya koscielna w sprawach swieckich nie by./'a wyplywem
zasadniezych idei, lecz konsekwencyCl faktycznych stosunk6w, traiCHa. racy~ bytu ze zmianq tych stosunk6w. Widzimy stead) ie
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w mian~ jak w kt6rem panstwie rozwija sil! wladza panstwowa,
ust~puie sCldownictwo koscielne coraz bardziej na pole cZY;ito
duchowne. Przejsde to nie odbywa si~ bez stare gwaJtownych.
bo posiadanie w~adzy rodzi ch~c utrzymania si~ przy niei, apo"'ezucie sUy wiedzie naicz~sciei do jej naduiycia. Spory 0 s'!downictwo stanowi& CZE;SC owej walki mi~dzy kosciolem a panstwem,
kt6ra zapernia dzieje ludzkosci i ai do naszych przeci'lgn~!a sil!
ezas6w.
JUi z tego eosmy dotCld powiedzieli, nadaje Sil! wniosek, ie
kompetencya koscielna nie wsz~dzie w jednaki rozwija!a si~ spos6b, gdyi zaleialo to od stosunk6w panstwowych w og61nosci,
a w szczeg61nosci od stanowiska, Jakie w!adza panstwowa zai~ra
wobeC kosdota. Reakcya przeciw zbyt rozszerzonym granicom
s'ldownictwa koscielnego pojawia sil! w AngJii jui od XII., we
Francyi g!6wnie od XIV., w Niemczech od XV. wieku i przeodtijd konsekwentnie do uszczuplenia kompeteneyi koscielnej.
P6iniej niz w innyeh krajach, rozwin~lo si~ s&downictwo
duchowne w Polsce, gdyi dopiero w XIII. wieku, a mianowkie
za rz~d6w arcybiskupa gnieinienskiego Henryka Kietlicza (t 1219),_
uzyskaJo duchowienstwo obszerne pod tym wZgl~dem przywileje.
Wnet ustawy synodalne przekazujij sijdom duchownym wszelkie
sprawy kleryk6w przeciw klerykom i wzbraniajij pozywac kleryka
przed s'ld swiecki 0 spraw~ kryminaloij lub spraw~ maj'lc'l cec~
koscieio'l. Odt'ld sCjdownictwo koscielne coraz rozleglejsze ogarnia dziedziny; zaliczano do jego zakresu pr6cz wymienionyeh
spraw, takie wszelkie skargi przeciw klerykom ze stosunk6w obo-wiijzkowych, dalej spory 0 posiadanie rzeczy koscielnych, niemniej
sprawy personarum miserabilium; przywilej zas przyznany duehownym rozciijgnil!to takie na osoby osiadle w dobracn duchow~
nyeh. D~inosc rozszerzenia kompetencyi koscielnej z jednej,
z drugiej strony nadto nie okreslone poj~cie "res spirituales et
spiritualibus annexae", prowadziJy koniecznie do starcia z sijdownictwem wJadz swieckich; to tei jui od czas6w Kazimierza
nie ustaj& zatargi 0 granice duchownego i swieckiego forum, zatargi nieraz gwaHowne, kt6rych oie zdolaly usmierzyc ustawy
kosdelne i panstwowe, zakazuj'lce vg61l1ikowo, lubo pod surowemi karami, przyzywac sprawy przed sijd niewJasciwy. Aby te
zakazy praktyczne miaiy znaczenie, potrzeba byio przedewszyst..
kiem okreslic I.lstaw'l granic~ obustronnej kompetencyi. UznaI' t~
koniecznosc sejm krakowski z r. 1532, bo wyznaczaj'lc komisy~;
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do korektl.lry praw koronnych zlecir jej z osobna scisfe oznaczenie spraw nalei'lcych do S'ldownictwa duchownego i swieckiego.
Wozony z tego polecenia projekt (tak 'Zw. statut Taszyckiego)
uzyskai sankcyi prawa, ale wJasnie postanowienia tegoi tyCZqce si~ s'!downictwa koscielnego przYi'l{ synod odprawiony r.
1542 w Piotrkowie pod arcybiskupem Piotrem Gamratem, a w r.
1543 kOl1stytucya Zygmunta i. wydana na sejmie krakowskim.
Takowa przekazuje sijdom duchownym a) ze wzgl~du na pDd- miot: sprawy 0 zabicie, ranienie lub uderzenie ksi~zy, sprawy
personarum miserabilium et derelictarum, tudziei tych, co korzystali z prawa przytulku (0 czem p6iniej); b) ze wzgl~du na przedmiot; sprawy 0 herezye:. schyzme:, apostazYE;, bluinierstwo, symoni~, swi~tokradztw_o, gus!a, czary, 0 handel rzeczami swie:temi,
o lichw~, sprawy b~d'lce w zwi,!zku z sakramentami, w szczeg61nosci z tego tyturu takie sprawy malienskie, a zn6w w zwi'lzku·
z niemi sprawy 0 prawosc uroctzenia; dalej sprawy 0 beneficya
i prawa nalei,!ce do dotacyi kosciola (dziesi~ciny, czynsze koscielne, wyderkafy, poswi~tl1e), 0 prebendy, posady duchowne;
prawo patronatu, niemniej sprawy wynikajCl,ce z umowy zawartej
wobec s'ldu duchownego. Sprawy testamentowe uznano jako mixti
fori, z· wyj'ltkiem testament6w ad pias causas, kt6re wY~/icznie
nalezary do s&d6w duchownych i testament6w sporz&dzonych
wobec sC}du ziemskiego, kt6re zn6w wyhlcznie do forum naleiary
swieckiego.
Podclas gdy konstytucya Zygmuntowa, jak widzimy, w bardzo obszernych granicach uznara kompetency~ koscieln/i, ulegia
takowajeszcze w cia.gu XVI. stulecia znacznemu ograniczeniu. Dwa
mianowicie fakty osrabi!y donioskosc Sijdownictwa duchownego.
Za Zygmunta Augusta uchylUy konstytucye sejm6w Piotrkowskich
z r. 1562 i 1565 dawniejsze prawo, moc'l kt6rego starostowie
zobowi'lzani byli udzielac egzekucyi wyrokom s'ld6w ducl1ownych.
Drugim faktem byro nowe urz&dzenie sijdownictwa, mianowide
ustanowienie trybunalu w r. 1578 dla Korony, a w r. 1581 dla
Litwy. Osobny senat zroiony z deputat6w swieckich i duchownych (judicium compositum) s/idzU w tym trybunaJe sprawy kleryk6w; ale wJasnie dlatego, ie teraz duchowielistwo mialo w naj-wyzszej instancyi s'ldowej osobnych reprezentant6w, nie wahano
si~ przekazac forum swieckiemu wiele spraw takich, kt6re przedtern zaliczano do kornpetencyi duchownej. St&d znowu obustronne
powstawaiy ial'oby, kt6re miaio zalagodzic porozumienie si~;
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'stanu swieckiego i duchownego; ale ta "compositio inter status"
,do kt6rej juz na sejmie warszawskim f. 1607 i p6iniej pokUkakroe wyznaczono deiegat6w, 'nie przyszJa do skutku. W ci'ijgu
tych spor6w warowaJy konstytucye sejmowe dla s&d6w swieckich
spory 0 dziesi~ciflY, sprawy dllchownych pochodzqce z posiadania
d6br. a mianowicie skargi rzeczowe, spory graniczne i sprawy
o zbiegJych poddanych; konstytucya sejmu grodziefiskiego Z f.
1726 zaliczyla nawet do kompetencyi trybunaJu litewskiego in
composito judicio sprawy 0 aryanizm, apostazy~) jakotez naru:szenie immunitatis ecclesiasticae, a traktat z RosYi:l z r. 1768 deklaruj,!c przejscie od kosciola rzymskiego do irmej leligii za kryminalny wyst~pek wyznaczyJ dla spraw tych forum w trybunale
koror:mym i litewskim. Mimo tych ograniczefi pozostaJ jeszcze
sqdom duchownym ai do upadku Polski obszerny zakres dziala,nia, kt6remu wladza panstwowa nie stawiaJa zapory. \Vyjednano
tylko od papieia Urbana VHI. (w r. 1634) przywilej, iz sprawy
kryminalne s'ldzone bye maj'l ostatecznie w grcmicach rzeczypospolitej, w wyzszych instancyach przez s<ldy duchowne, ku ternu
,osobno delegowane.
W innych krajach znajdujemy 0 tymze czasie sijdownictwo
duchowne nier6wnie juz wif!cej seiesnione; od czas6w mianowi,'
,de rerormacyi ograniczenie jurysdykcyikoscielnej nawet w krajach katolickich szybkim post~puje krokiem. Pod wpJywem tych
samych czynnik6w, k/6re w nowszych czasach przeobraz!}y z gruntu
stosunek pafistwa do koscl01a, doszta wJadza pafistwowa i na
tern takie polu do zupelnej nad kosciolern przewagi. Niezadawalniajqc si~ jut odzyskaniem jurysdykcyi w sprawach w}asnego
zakresu, rosci}a j& sobie cz~stokroc w rzeczach, kt6re nie doty.
kajqc sfery panstwowej nalez'l niew'ltpliwie do kompetencyi koscielnej. Pl.lnktu kulminacyjnego osi~ga ten kierunek w teoryach
prawno-panstwowych XVIII. wieku, kt6re skwapJiwie przyswoUa
sobie praktyka, at w drugiej poJowie naszego wieku ustqpic mu ..
siaty po wi~kszej cz~sci wolnomyslniejszym pogl&dom. Poznamy
dokladnie te sprzeczne pr,!dy w osobnym rozdziale traktujijcym
o stosunku panstwa do koscio!a; teraz zas okreslic mamy, jak
6w stosunek s~downictwa duchownego do swieckiego przedstawia si~ wedJ'ug dzisiejszego stanu prawodawstwa koscieinego
i p<lnstwowego.
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s~downictwa

koscielnego.

§ 92.
Zmiany, kt6rym w biegu dziej6w ulegJo sqdownictwo duchoWl1e, dokonaJ'y siE: nlemal wylqcznie bez dobrowolnego wsp6~
dziahmia koscioJa za samodzielnq sprawq wJ'adzy panstwowej.,
\Vobec wytworzonych na tej podstawie stosunk6w faktycznych
kosci6l ze swej strony nie upiera si~ wprawdzie przy dawnej
kompetencyi; nie zrzeka si~ jej atoB w zupeJnosci. - GtOwne
zasady, kt6rych kosci6/ w tej mierze niezJ'omnie przestrzega, dasi~ strescic w nast~puj&cych zdaniach:
a) ze do wYfqCZnej kompetencyi duchownej naleiq sprawy
wynikajqce ze stosunk6w seisle koscielnych, a wi~c tycz&ce siE:
wiary, sakrament6w, nabozenstwa, stosunk6w hielarchicznych,
il1stytucyi czysto koscielnych;
b) ie tern sarnem nalezq przzed forum koscielne takie wystt;pki przeciw wierze i przekroczenia ustaw koscielnych, w szczeg6lnosci dyscyplinarne przewinienia duchownych;
c) ze co si~ tyczy privilegium fori nie naleiy wprawdzie
twierdzic, jakoby forum koscielne dla swieckich spraw duehowieflstwa z zasady powinno ustac; ie jednak, 0 He nie idzie
sprawy pod a i b wymienione, kompetencya swiecka da si~
pogodzic z zasadami koscielnemi, ze wit;c pod tym wzgl~dem
ust~pstwo jest mOiliwe;
d) ze zreszt& zass'!downictwo, Jakie poza granicij wyzej
wskazanq kosci6k w dawniejszych sprawowak czasach, nie mialo
podstawy zasadlliczej i konieczllej, lecz byJo wypJywem faktyczI1vch stosunk6w, rnianowicie niedostatec,znej organizacyi p3nstwow"ej i dlatego w miar~, jak te stosunki si~ zmieniaJy, traci.fo racy~ bytu.
To S'l W najog6lniejszych zarysach zasady, wedle kt6rych
kosci6J okresia sw6j stosunek do s"!downictwa pafistwowego,
a kt6re tam mianowicie liczyc mog~ na urzeczywistnienie, gdzie
wzaje:mne mi~dzy kosdoJem a panstwem stosunki polegajC! na
obop6lnym ukJadzie. Aby dac poznae, jaki w mysl powyzszych
s"!dowl1ictwo koscielne co do szczeg6Mw przybiera ksztaJt,
przytaczamy przepisy, kt6re w tej mierze obowiC!zywaJy w AustryL
wed.fug konkordatu z r. 1855.

°
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a) S~dzia koscielny rozpoznawac rna wszystkie sprawyko-

scielne, a w szczegolnosci te, ktore dotycz& wiary, sakrament6w,
obrz~dow koscielnych; tudziei polqczonych z urz~dem duchownym praw i obowiqzk6w, Do sqdu koscielnego nalei& tez sprawy
matienskie, z wyj'ltkiem cywiln ych nast~pstw maJ'zefistwa, da!ej
orzeczenie 0 istnienil1 zar~czyn i ich znaczenil1 jako przeszkody
maJ-ienskiej, Jako sprawy koscielne zaliczone sa r6wnie do kompetencyi dl.lchownej sprawy z patronatu; tylko spory o. nast~p
stwo w patronacie swieckim przekazano sqdom swieckim, tak
w razk sporu mi~dzy kilku pretendentami, jakotei mi~dzy duchownymi, kt6rzy od nieh byli prezentowani.
b) Biskupom wolno nakl:adac kary koscie!ne na wszystkich
wiemych, kt6rzyby przekraczali koscieine ustawy i rozporz&dzenia, Nad duchownymi wykonuj'l nadto wfa(h;~ dyscyplinarn& i mogq
w jej wykooaniu wi~zic duehownych w klasztoraeh, seminaryaeh,
lub domach na ten eel przeznCiczonych, W razie potrzeby z~dac
mog,! w tym celu pomocy w~adz rzqdowych,
c) Privilegium fori przyznane zostaJo jedynie biskupom co
do ci~iszych przest~pstw kryminalnych; gdyz spos6b post~powa,
nia w takich razach oznaezyc mieli, gdy tego okazaJ'a si~ po,
trzeba, papiez i cesarz. Zreszt(! zas uznal' papiez "temporum ra·
tione habita" dla duehownych kompetency~ sWieckij w sprawach
sdsle cywilnych, tudziez pod wzg!~dem zbrodni i wogole czyn6w,
ustawami panstwowemi zabronionych, Na i<ldanie biskupa, a w kaidym I azie gay zapadt wyrok smierci lub wi~zienia wyiejlat pi~.
du, nalezalo biskupowi dor~ezyc wyrok i akta sijdowe, by m6gi
orzee 0 karze koscielnej. Jezeli· zas przewinienie tego by!o rodzaju, ie zarazem wkraczaio l1a poie religijne, mial' s~dzia swiecki
odesJ'Cic spraw~ do biskupa i wstrzymac si~ z wydaniem wyroku,
pok&d biskup w tej sprawie wedJug praw koscielnych nie orzekt
Kar~ wi~zienia odbywac mieli duchowni w miejscach osobno na
to przeznacwnych; kar~ aresztu w klasztorze lub innym . domu
koscielnym.
d) Wszelkie lone sprawy, ehoeby kosd61 wyst~powa} w charakterze powoda lub pozwanego, rlaleiij do s,!du swieckiego.
W innem swietle przedstawi nam si~ kompetencya duehowna
w krajaeh, gdzie kosci6~ nie wywiera bezposredniego wplywu na
jej okreslenie, gdy wi~c rozstrzygaj,!cem jest jedynie stanowisko
prawa paiistwowego. Takowe wychodzi przedewszystkiem z zasady,
ie wykonanie ustaw panstwowyeh tylko wladzom pafistwowym
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bye poruezone, ie wi~c wszelkie stosunki ureg~lowa~e prz:oisami panstwowemi juz tern samem do jurysdykcyi nalez'l pan~twowei, W rzeczach koscielnych si~ga ona przeto tak daleko,
kompetencya ustawodawcza, kt6rij ~oble panstwo w ~ych
czach przyznaje, a ktora znowu r6zna lest wedle tego, Jak panstwo pojmuje stosunek sw6i do kosciota. Dopiero po~a tij gr.a[iie&, to jest co do przedmiot6w prawem panstw owem medotkm~dopuszcza panstwo kompetencYE: koscieln& i to znowu alb~
ii wobec niej zachowuje si~ biernie, albo ie i'';j uiycza swej
pomoey. Te zasady przyj~l'o prawodawstwo austryackie w konstytucyi z r, 1867 i rozwin~~o je w pozniejszych ustawach.
W stosunku do podanego powyiej prawa konkordatowego wyptyn~J'y st(!d w szezeg6inosci nast~pujC\ce zmiany:
ad a) Kompetencyi swieckiej przekazane zQstaty sprawy matienskie i patronatowe; orzeezenie wtadz duchownyeh w tych sprawach wydane nie majq zadnego znaczenia w zakresie panstwowym. 0 sprawach malienskich b~dzie jes.zcze oso~no mowa;
sprawy patronatowe naiei& do kompete.neYI sC\dowej, ,gdy ~o.
wstaje spor mi~dzy kilkoma pretendentaml; do wla?z ~as ,a~mml'
stracyjnyeh, jezeli sp6r tyczy si~ kwestyi, ezy wog~le Istmele ~a
tronat, ezy tei libera collatio. WJadza administra~yj.na rna, zanl~
wyda orzeczenie, wysluehac wrasciw& w{adz~ koscielnC\, R6wme
orzekaj& wladze administracyjne, gdy idzie 0 prestacye z patronatem pOfClezone, W ione, wymienione tam sprawy ezysto koscielne nie mi~sza si~ w.i'adza rZ'ldowa, pozostawia je wi~c kompetenc~i koscielnej, z'lda jednak, aby wlad~a koscieina ~pr~wuj.qC
iurysdykcy~ posl'ugiwaJ-a sit; tylko srodkaml duchowneml, me ilzywai&c zewn~trznego przymusu.
"
.
ad b) Temui ograniczeniu podlega wYKonywame s&dowmdwa karnego; woina przeto wl'adzy koscieinej orzekac tylko kary
£cisle duchowne, kt6ryeh 'v."ykonanie nie wymaga srodk6w przymusowych, ani tez .\"1 zadnym kierunku n.ie ubliia ~rawu pa~
.stwowemu, To sarno stosuje si~ takie do post~powai1la dyscypl!narnego przeciw duehownym, tak, it wbrew swej woli nie mog'l
pozbawieni wo!nosd lub wog61e dotknit;ci karami fizyczneW dw6eh tylko wypadkach uzyte bye mog& przeciw duchownym srodki przymusowe, l1ie inaczej jednak jak za posrednidwern wfadz rz&dowych (politycznych). Takowe bowiem obow!,,!zane s& uiyezyc wtadzy koscieinej swej pomoey: po pierwsze
celem przeprowadzenia sledztwa dyscyplinarnego, np. przymuso-
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wego przysta~ienia oskarzonego lub swiadk6w, wydania potrzebnyeh akt6w I t. d., przyezem jednak z wYi'ltkiem duchowiefi~twa;
katolic~i:g~ prz:s~uchanie odbywa si~ przez wladl~ rZejdow'l. Powt6re JezelJ wJasclwa w£adza koscieln3 orzekJ'a usuni~cie ducho~
~nego z ~rz~du lub prebendy, a tenie dobrowolnie wyrokowi
me chce Sl~ poddac, rna wiadza polityezna krajowa prawomocny
wyrok . koscielny wykonac, byle tylko w obu przypadkach post~
powame wJ'adzy koscielnej odpowiadalo w zupelnosci przepisom'
prawnym.
ad c) Privilegium fori ustaJo takie co do biskup6w: miasto zas wymienionych wyzej postanowieil co do wsp6£dz'iaJ'ania
s(ld6w s.wieckich i koscielnych, obowiijzuje obecnie § 29 ustawy
~ 7. maJa 187 4 st~nOwi'lcy, ie jeieli sqd pociCjga duehownego do
sledz twa 0 zbrodm~, wyst~pek lub przekroczenie, winien uwiadomic 0 tern wJ'asciWq wJ'adz~ koscielnij i przesJac je} potem [akie
wyrok wydany i jego. powody; daIE:j, ie przy uj~ciu i podczas
uwiE:zienia duchownych zachowac naJeiy wzg!~dy nalez&ce sit; iert
stanowi.

TYTUt H.
Ustroj Slldow duchownych.
§ 93.

Jak wszelki rZqd w kosciele, tak w szczeg61nosci takie sprawo~anie ~lldow;nictwa jest przy biskupach i papieiu. W praktyce
atoll ustro] s<!dow duchownych przybiera formy wi~cej skornpli~owa?e.; odkijd bowiem z rozwojern hierarchli obok biskup6w
i papleza stan<!~ caJy szereg stopni posrednich i urz~d6w pornocniczych, przeszJo na nie po cz~sci takie wykonywClnie wIadzy
s,!dowej.
L W s p raw a c h S P 0 r n y e h jest zasadij, ze kaida sprawa
w pierwszej instancyi przed sijd naleiy do biskupa lub ustanowionego przezen delegata. Uznana od sarnego poczijtku zostaJa
przeciei ta zasada naleiycie !.ltwierdzol1q dopiero uchwatami sobor!.! trydenckiego; w epoee sredniowiecznej bowiem s1ldownictwo biskupie w dw6ch kierunkach doznaJo ograniczenia :przez
~rchi~yak.on6w z jednej, przez kOl1kumjCjcij jurysdykcy~ papieia
I papleskleh legat6w z drugiej strony. Instytllcya archidyakonow
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doszed~szy w nieprawidJowym swym rozwoju do wJadzy zupe~
nie samoistnej, okazaJa sj~ wJasnie najbardziej czynna na polu
s"!downictwa. Widzielisrny w jaki sposob prze~amano wreszcie
pot~g~ archidyakon6w (t. L § 48); pod wzgl~qem jurysdykcyi SCi'
dowej sob6r trydencki stanowczo ukroci~ ich wJ:adz~, przekazujllc samemu biskupowi nalei<ice do nich sprawy. Nie rnniejszy
I.Iszczerbek czyniJa jednak jurysdykcyi biskupiej okolicznosc,. ze
wed~ug praktyki sredniowieeznej moina by to wszefkCl spraw~
z pomini~ciem niiszych instaflcyi wniesc wprost przed forum pa·
pieskie, a to nawet wtedy, gdy sp6r przed innym s<ldem jui by~
wytoczony, bez wzgl~du na stadyum procesu. Zamiast papieia
moina tei bylo w ten sam spos6b wywolac spralN~ do 5ijdu legata papieskiego (p. t. I.). Stqd nietylko jurysdykcya hiskopia tracila naleine jej znaczel1ie, ale utrudnione bylo zarazem
doehodzenie sprawiedliwosci, a pieniackim zabiegom otwarte pole
do n~kania przeciwnika ciijgtem wywol'ywaniem sprawy przed sCjd
papieski, nawet co do poszczeg61nych czynnosci procesowych.
Papieie ujrzeli si~ sami w koniecznosci wydac w tej mierze niektore ograniczaj'lee postanowienia; ale dopiero sob6r trydencki
stanowczo usunq.!' iurysdykcy~ papieskq w sprawach przez biskupa jeszcze. nie oS'ldzonych postanawiaj,!c: ie kaida sprawa
nalezqea do kompeteneyi koscielnej w pierwszej instancyi, rozpoznana rna bye przez biskupa a tylko gdyby dJuiej nii dwa lata
si~ przew lekala, wolno jq wywofae przed wyzsz<! instancy~. Bezposrednio w sqdach papieskich wytoczyc moina proces jedynie
wtedy, jezeli tak biskup jakotei obie strony na to si~ zgodzq.
WedJ'ug nowszego prawa wr6dli tedy biskl.lpi znOWl! do jurysdykcyi, kt6ra irn niewqtpliwie sh.lzy wedle gJ6wnych zasad ustrojti
kosdelnego i kt6rq dzieriyli od poczl:ltkow chrzesciJanstwa. W~a
dzy sijdowej nie sprawujij biskupi zazwyczaj sami, lee:!: przez
ustanowionych ku temu deJegat6w. W szczeg61nosci moze bye
poruczone sprawowanie sqdownictwa oficya~owi biskupiemll, czyJi
wikaremu generalnernu. Gdzie miasto wikarego generalnego albo
obok niego ustanowiona jest osoona wIaelza (konsystorz, ordynaryat, wikaryat, ofkyaJat), tam albo ta wJadza jest zarazem sijdem
biskupim, albo tei ala spraw sijdowych istnieje osobne kollegium
(por. t. 1.) i to znowll alba jedno dla wszystkich spraw,
albo dwa, jedno dla spraw majzensklch, drugie dla reszty spraw.
W nowszych czasach, gdy zakres slidownictwa koscielnego ulegJ'
znacznemu ograniczeniu, ustaJ:y tei w znacznej cz~sci dyecezyi
RUtner. Prawo koscielne. Tom II.
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oso~n: s~dy dye~ezyal?e, a. ~tr~yma!y si~ zazwyczaj tylko sCjdy
mah:enskle. Tak Jest mlanOWICI€ I W Austryi; konkordat z r. 1855 .
p.r~e,kazawszy s,!dom koscielnym sprawy maJi:enskie takie pro foro
~IVy!, .tem samem konieczn'! uczyniJ' stat'! organizacy~ s'ld6w matzenskich. Dlatego przepisywata instrukcya wydana dla sijd6W duchowny~h (w § 97), ie w kazdej dyecezyi llstanowic ma biskup
sqd :dozony z prezesa i najmniej czterech, najwi~cej szesdu radc6w.. ~r~feldzone na. tej podstawie sqdy pozostaJ'y dotCjd czynnemi,
choc~az !ch wyrolo w zakresie panstwowym utrad!y znaczenie.
Dla mnych m;~om!a~t spraw sqdowych, tylko w niekt6rych dyecezyach osobne Istmej<l sijdy; zresztij rozpoznaje je biskup IUD delegat ad hoc Ilstanowiony.
W. da!szym prawidtowym toku instancyi winny ist sprawy
prz~z. b!~kupa oS<l~z~ne przed metropolit~ jako drugCl, a przed
papleza Jak~ trz:clq .mstancy~. I temu pon;qdkowi ubliiano cz~
sto l wy~ot~jijc. jak jUz. 0 ten: m6wili~my, spraw~ dowolnie przed
:Cl,d pap.!eSkl.
:eakcYI przeClW wymkajClcym stqd niedogodl1o
SClom I naduzyc!om pocz~to si~ jui wczesl1ie domagat ab
w pr~cesach .kanonicznych nietylko przestrzegano prawidf~weg~
toku l?st~ncYI, a!e aby wo~61e da~q byta motnost ostatecznego
zafatwlema
SPOrow w obr~bH; prowmcyi,albo
przyn~'
.
ajm
m e..
J w 0 br~=
ble tego samego kraju, przez delegowanych z gro
k'
.,
.
"
.
na .1BjOwego
·
d ucnowlenstw~
S~dZ16w 9ud.!ces. In parti?us). Wtym dllchu juz
na soborach Konstancyen5klm I bazylejskim zapadly uchwaf _
k'
,
y,
' t d
50 bor ry enc i zas pos!anowil, ie synody prowincyonalne i dye"
ce~ya,l!1e przedstawic maj~ kan~ydat6~, z kt6rych papiez mianuje
delegat6w dla sprawowama W jego Imieniu s'!downidwa, j u d ic e s, s y nod a I : s: ~dy p6i.niej ustalo regularne odprawianie synodow, upowaz,me,m zostah biskupi do przedstawiania kandydat6w .w porozumlemu z kapitufq, j u d ice s pros y nod a I e S; biSkUPI austryaccy maiCj do tego prawo z mocy osob
t
.
,'.
nego pe.nomocmctwa paplesklego co trzy lat ponawianego N'
t
.
d
.,
. .
.
I.
Ie uw.ac1.aJ'lc
te y zasadz:e, ze papiez z mocy naczelnej swej wtadzy kaidC!
s~r~w~ pOClqgn,!c mOi.e prze~ sw6j trybunar, uregu!owano przeclez w nO,wszem ~rawle tok Instancyi w nast~pujqcy spos6b:
a) Plerwsz q mstancyq jest w dyecezyach biskup, w archfdyecezyach metropolita.
b) .Drugq ins.tancyCl ies~ dla sijd6w dyecezyalnych metropolita; tenze sprawuje sqdowmctwo drugiej instancyi albo przez ten
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'sam s,!d; kt6ry ma ustanowiony jako pierwszq instancy~ dla
.gpraw swej archidyecezyi, albo przez osobny sqd metropolitalny.
c) Jezeli pierwsz'l instancy,! jest metropolita (w swojej arch i.dyecezyi). albo biskup nie nalezqcy do zadnego zwiqzku metropolita!nego, moze niekiedy istniec w tejie dyecezyi inny s,!d iako
sCjd drugiej instancyi; tak jest np. w archidyecezyi gnieiniefiskopoznanskiej, gdzie gnieinienski s,!d orzeka w drugiej instancyi
w sprawach przez sqd poznanski oSCldzonych i na odwr6t sqd
poznanski drug'! jest instancyCl dla tegoz s/:idu gnieiniefiskiego.
Cz~sciei zdarza si~, ie papiez deleguje w tym celi.! innych biskup6w; taka jest w szczeg61nosd od r. 1856 praktyka w Austryi,
gdzie pap lei dla kaidej archidyecezyi delegowat drugie instancye
na przeci&g lat dziesi~ciu, p6iniej na tenie przeciqg czasu przedluzonych. Co sit; tyczy dyecezyi gaJicyjskich, jest na tej podstawie drugq instancyq arcybiskup otomuniecki dla Iwowskiej archidyecezyi .tac., arcybiskup Iwowski lac. dla tejie archidyecezyi
ormianskiej, wreszcie biskup preszowski (Eperies) dla archidye.cezyi ruskiej.
d) S"downictwo w trzeciej instancyi sprawujq najcz~sciej
imieniem papieia delegowani ku temu biskupi austryaccy na lat
.dziesi~c, W szczeg6lnosci w dyecezyach galicyjskich Sq delegatami: arcyb. pragski dla spraw w dyecezyi przemyskiej lac., tarnowskiej i z taco archidyecezyi Iwowskiej; arcyb. ol'omuniecki dla
spraw z dyecezyi krakowskiej, biskup ungwarski (ml.lnkacki) dla
spraw z ruskiej dyecezyi przemyskiej i archid. Iwowskiej. metro.polita Iwowski ruski dla spra w z ormiafiskiej archidyecezyi.
H. Podobnie jak w sprawach spornych rozwinq~ si~ ustr6j
s,\d6w duchownych w sprawach karnych. Laik6w sqdzif pierwo:tnie archidyakon, p6iniej biskup sam lub przez oficyaJa; co do
kleryk6w zas zasad'l byJ'o dawniejszego prawa, ie sprawy tychie
krymina,lne rna sijdzic biskup z przyzwaniem innych biskup6w,
lub przynajmniej swego presbyteryum albo tei na synodzie. W p6,iniejszem prawie orzeka sam biskup lub s'ld przez niego delegowany, a tylko jeieli idzie 0 degradacy~ kleryka winien przyzwac kilku praJat6w. Sprawy kryminalne biskup6w nalezaJy
pierwotnie przed zgromadzenie okolicznych biskup6w, z rozwojem ustroju metropolitalnego przed synod prowincyonalny;
W ostatniej instancy! lub gdy oskariony tego si~ domaga}, sda
.gprawa do papieza. Wczesl1ie jut jednak przyi~to zasad~,. kt6ra
,ustalila si~ pod wp~ywem przepis6w pseudoizyd@rowych, ie ci~isze
3~'
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~prze:vinienia biskup6,; s~dzi wylCicznie papiez. To sarno posta-

nowll so?~r .trydenckl, zastrzegajijc kompetencyi papieskiei herezYE:; tll?ZleZ mne wainiejsze sprawy kryminalne, na kt6re' naznaczona ]e~t kara dozenia z urz~du. Nawet gdy papiez deleguje
metropoht~ lub biskupa do przeprowadzenia siedztwa, ostateczny
wyrok sam tylko wydac moie. Uejsze sprawy kame biskupow
przekazal sob6r trydencki synodom prowincyonalnym. Zreszt~
Jest w sprawach karnych ten sam tok instancyi, co w sprawach.
spomY,ch, w s~r:zeg6Inosci pod wzgl~dem delegacyi s'id6w wyzszych Instancy!.

TYTUt. III.

s ~ dow n i

c two
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raw a chIS P 0 r

II

y c h.

A) Proces kanoniczny i jego znaczeni6.
§ 94.

. . P~rz&dek prawny wymaga, aby ktokolwiek w sprawach swycb
m]~n~ Sl~ pokrzywdzonym, nie wymierzat soble sam sprawiedlfWOSCl,
'p

lecz wezwaJ pomocy sijdowej. Spos6b
,

,

,

'

w ja!
. k' t0 rna

~czYi1lC, rowme Jak dalszy trybpost~powania s<ldoweQo

uj~ty

J:st w pew,ne formy prawne. Og61' ezynl10sci przepisaI1Y~h' celem
aochoazem3 praw wobec Sqdll zowiemy pro c e s e m, 3 jeieli too
S'l prawa prywatl1e procesem c y w i I n y m.
,. J.uz kil~akrot~i~ mielisrny sposobnosc wskazac, jak w sreamoWleczn:J teorYI I, p,raktyce zaciera,{y si~ granice mi~dzy praw~e.<;m prywal~e:n ~ a ~l.lDl!cZflem. Stosownie do 6wczesnego ustroju
pall~tw~we~,:, I ~p?{ecZ!1ego zapatrywano si~ na wszelkie prawa,
a WH~C. I talot>, ktore byJy \'iiplywem stosunk6w puhlicznych. ze
stanowlsk~ wi,~cei indywldualnego, prywatl1ego, Ilwaiajl:!c~. po,
~akres dZla1'ama urzt;;dnika jako prawn, kt6re tym samym, CO
l~ne prawa ,
,podlegajq pr3.'lNidlom i w ten sam sposob s~ ubezpleczone. Dlatego tei pDj~cie procesu cywilnego ze
wzgl~~u na ~\>"e ezasy, a mia!10wicie tal(ie ze wzgl~du na prawo
kanomczne
mer6v,.
roie od dzisiejszego jest obszemiej'sze. Nie og ra .
.
,
"
meza S.I~ lJOWlem do praw
leez przedmiotem post~.
p.o:ama s~do~weg~ mOi~,~YC wszelkie pra:rvo, skoro 0 nie WSZCZql'.
Sl.~ ~'p6r. t"a~w,a w!~c cywuoy na oznaczeme procesu kanonicznego
me Jest wJasClWq, Aby ten proces odr6inic od post~powania
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sprawach karnych, stosowniej uzywac wyraz6w; sprawy sporne,
w sprawach spomych.
Post~powanie przed sijdami duchownemi przyj~lo pierwotniegMwne zasady procesu rzymskiego. Pod wpJ'ywem atoli germanskich instytucyi procesowych uleg~o zupe~nemu przeobraieniu.
·Gdy w XU, i Xlli. wieku rozszerzony zakres s~dowriictwa koscielnego wyma~a1' dok!adniejszego okreslenia form procesowych,
ur6st, z owych pierwiastk6w '- rzymskiego i niemieckiego samoistny proces kanoniczny. W dekretaliach papieskich i teoryi
.glossator6w do najdr, bniejszych wykonczony szczeg6Mw, stal
on sit: w Niemczech gMwnem zr6dJ'em procesu pospolitego i byt
wog61e historycZl1ij podstawij wszystkich p6zI1iejszych ustaw pro,cesowyeh. Znajomosc procesu kanol11cznego jest z tego wzgI~du
niezb~dnym warunkiem naleiytego poznania rozwoju ustawodawstwa procesowego, kluczem do wl~kszei cz~sci instytucyi procesowych. T~ stront: procesu kaflonicznego mOinl:l jednak przedstawic tylko w zwiijzku z cah~ l€OrYij i historyq procesu cywil.nego, nie rna dla niej miejsca w wyktadzie prawa koscielnego.
Uwaiajqc natomiast proces kanoniczny nie z owego ogolnego stanowiska prawno-historycznego, lecz Ie stanowiska dzisiejszego prawa koscielnego, me moiemy jui d06 tak wielkiego
przywiqzywac znaezenia. Postradal je w nowszych czasach z r6znych przyczyn. Przedewszystkiem z powodu sciesnienia kompe,
tencyi koscielnej; sprawy prawno-prywatne, a wi~c wJasciwy
przedmiot post~powania spomego przesta~y naleiec do s'ld6w
duchownych. PozostaJy przy nich \1 prawdzie jeszcze sprawy seisle
koscielne; ale pod tym wzgl~dem priemogJ'o odmienne od sre,dniowiecznego zapatrywanie si~ na istot~ praw, pozbawionych
.cechy prywatnej. Stusznie uwaiano, ze niew~ascjwij jest rzeCZCi
spory, kt6rych przedmiotem rzecz dllchowna, rozpoznawac we·
drug mod~y llstanowi9nej ze, wzgl~du na prawa prywatne. Coraz
to wi~cej wladze koscielne odstE;powaJy w tego rodzaju sprawach od przepis6w zwykJego procesu kanonicznego; odkijd mianOwicie kongn:gacyom rzymskim przekazilno przewazm~ cz~sc
SCidownictwa, wyrobiJ'a si~ . tamie odrt"bna praKtyka post~powania
sijdowego., Proces kanoniczny pozosta~ normij tylko dla tych, co
,z istoty swej zbliione S'l do praw prywatnych, jak przedewszystkiem sprawy patronatowe i maUenskie. choc do tych ostatnich
w~aseiwosc stosunku maUenskiego sprowadza waine modyfikacye
pod wz~l~dem procesowym.
'VI

post~powanie
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W

posledl1lejsze zaJmowae miejsce. Podczas gdy dawniejsi kanonisci
bardzo ~bszeme traktaty poswi~cajq prawu procesowemu, nowsi
a~torowle podr~cznik6w pomijaj'l je zazwyczaj calkowicie albo
kllkoma zbywa'
. P6'd '
,
. .
J~ uw~gaml.
J zlemy drog q posredni q przedsta":laj'lC bez rozblerama szczeg616w gMwne zarysy procesu kano~
mcznego.

B. Zarys post~powania s~d()wego.
1. Proces zwyczajny.
A) G 1 6

w n e z a sad y.
§ 95.

Z poszczeg61nyeh postanowien prawa proeesowego wysnuwa
nauka ~:wne zas~dnicze prawid!a, l~ kt6rych jedne wypJywaj~
z same] Isloty proeesu ~ywllne~o i dlatego wsp6lne s& wszystkim
prawom procesowym? lime zas s,tanOWiij, eech~ odr6iniajij,cij jeden sysltem ,Od druglego. Odnosnie do procesu kanol1lcznego,
.
wskazac mozna nastt::pujijce gMwne zasady:
1. ,S~dzia nie dziara z urz~du, lecz jedynie na wniosek stron
Nazywa~'i to z~sa,dij w 0 In e j r oz p r a wy (Verhandlungsprincip)
w prZ€Clwsta\\iel1lU do zasady sledczej' kt6ra k'
.d
,
aze s~ zlemu
z urz~du spra .... ~ zbadae. Ta ostatnia jest podstawCl procesu karnego, podczas gdy zasad~ wolnej rozprawy wyp!ywa z istoty praw
prywatnyeh. Skoro bowlem w zakresie prawa prywamego Ii: .
demu ,:,olno ~rze~ si~ prawCl) musi tez bye mn pozostawio~:
do ,W?h, ezy I 0, lie prawa tego sCldownie chee doehodzic. Ale
wbsme dlatego me mozna tej zasady stosowae tam, gdziestosunek b~dClcy prz~dmiotem p~ocesu nie rna tej eechy prywatnej.
Obaczymy 11:; p. z~ w p~ocesle marienskim zasada wolnej roz~r~wy ust'lple musl prawle zupelnieprzed zasad'l sledczq, wJasm~ dl,atego, ie stosunki prawne wyp!ywajCjce z maUenstwa usuwalij Sl~ z pod wolnej stron dyspozycyi.
.Z zasady wolnej rozprawy nadajij si~ w szczeg61nosci nast~puJ'Ice konsekwencye:

<

a) RozpoczE:cie sporu zawislo od wo. Ii stron fll'kt
•.
.
. b'
•
prze,Q;
me moze yc zml.lszony, aby praw swych doehodzir s'ldownie
T

lnvitus agere vel accusare nemo cogitur. Wyjijtek stanowi'l pro·
cesy prowokacyjne, D czem nitej.
b) Takie w daJszym toku procesu trzymac sit:: winien s~dzia
reguly: ne procedat ex officio. Oceniaj'lc zatem spraw~, nie wolno
mu uwzgl~dniac okolicznosci przez strony nie przywiedzionych,
chocby mu sk&din&d byl'y znane: quod nOn est in aetis, non est
in mundo. Prawo kagodzi niekiedy ostrose tej regul'y, dOlwalaiClc
s~dziemu wyf"itkowo - czy to ze wzgl~du na spraw~, ezy to ze
wzgl~du na strony sp6r wiod'lce wyjsc z tej biernej roli i stosownemi pytaniami zwr6cieuwag~ stron na okolicznosci, kt6re
mog~ im pos~uzye do osiCjgni~cia celu.
c) Pod wplywem tej samej zasady zostaje dalei takze stadyum post~powania dowodowego gdyz s~dzia z reguly nie moze
nakaZ8e dowodu, lecz ograniczye si~ winien na srodkach dowodowych przez stron~ dostarczonych. WYi&tki poznamy p6zniej.
d) Wreszcie i wyrokuj(Jc, zwiCjzany jest s~dzia wnioskami
stron, gdyi nigdy nie moze p6jse ultra petitum; mote przyznac
stronie co najwi~cej to, czego si~ domagal'a, choeby wynik procesu wykazal, ie jej si~ naleiy wi~cei. Tylko koszta procesowe
stanowi& poniek&d wyj'ltek, gdyi przyznae ie moi~ sijd stronie
lubo tego wyrainie nie iCldala.
2. Zanim s~dlia rozstrzygnie spraw~, winien wysluchac obie
strony. T a z a sad a w y s ~ u c han i a 0 bus t ron nie tyczy si~
tylko wlasciwego i&dania. stanowiCjcego przedmiot sporn, ale
przewodzi wog61e calemu procesowi. 0 kaidym wniosku jednej
i drugiej strony na\eiy rozprawiac contradictorie, to znaczy 0 kazdej czynnosd procesowei. 0 kaidym wywodzie lub oswiadczeniu
jednej strony musi bye jJrzeciwnik zawiadomiony, by m6gl obiawic swoje zdanie lub wniosek przeciwny, by wog61e nie byt pozbawiony moinosci obrony. Oczywiscie, ie tej zasadzie stalo si~
zadose, skoro s~dzia dai strollie sposobnose przedstawienia swych
srodk6w obrony; jeieli strona z tego nie korzysta w spos6b
prawem przepisany. naraia sic;: na to, ie sprawa traktowana bt::dzie bez jej wsp6l'udzialu, :ie n. p, zapadnie na nl,! wyrok in
contumacia.
3, JednCl z gl6wnij ceeh procesu kanonicznego jest dalej
z a sad a pis m i e n n os c i, to jest prawid~o, ie s~dzia wyroklije
jedynie na podstawie wniosk6w na pismie mu przedstawionych.
Pierwotny proces kanoniczny. r6wnie jak proces rzymski, byl
przewainie procesem ustnym; wnoszono spraw~ bezposrednio
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11 s~dziegoj

kt6ry mial 0 niej wyrokowac, przedstawiono w wywodzie sJ'ownym wnioski i srodki dowodowe, a s~dzia na tej
podstawie wydawaJ' wyrok. W miar~ jak formy procesu kanoniczl1egG wi~cej stawaJ'y si~ zawUe, post~powallie ustne coraz
bardziej ust~powalo pismiermemu, a w dagu XIII. wieku zasada
pismiPl1nosd opanowala proces kanoniczny we wszystkich jego
stadyach. Nawet w wyjqtkowych wypadkach, w kt6rych prawo
pozwala wniesc ustnie skarg~, lub irmy wniosek procesowy, nie
zarzuca przeto zasady pismiennosd: bo nie te ustne wnioski
stanowi~ podstaw~ wyrokowania, lecz akt stwierdzajqcy je na
pismie (protok6J), a l1ajcz~sciej urz~dnik spisujqcy wnioski stron
nie jest s~dziCi wyrokujCjcym. I w tym wi~c wypadku nie slowo,
lecz pismo sl'uiy za podstaw~ orzeezeniu sCjdowemu.
.
4. W slad za pismiennem post~powaniem idzie jako konieczne tegoi nast~pstwo tak zwana z a sad ap r z e z 0 r nos c i
(Eventualprindp). Gdy bowiem ka,ide pismo sporne stronie przeciwnej wr~czone bye ma do odpowiedzi (wyiej ad 2), nie byJ'oby konca tej wymianie pism, gdyby strona kazdy sw6j wniosek
w osobnem mogla przedstawie pismie. Dlatego naznacza ustawa
dla kazdej czynnosci procesowej pewne sta~e stadyum tak ii
p6zniej przedsi~wzi~ta bye nie moie. Jeieli tedy strona ;en sam
eel osi&gnqe moie kilku srodkami procesowemi, musi je' wszystkie przedstawic jednociesnie. choe maj(l tylko znaczenie ewel1tualne, to jest choc potrzeba drugiego nastaje dopiero wtedy
gdy pierwszy okaie si~ niedostatecznym .. I tak pozlA-any, kt6r;
n. p. przeciw skardze powoda bronle si~ moze zarzutem niewainosci aktiJ
prawnego i zarzutem przedawnienia 1 musi oba
•
zarzuty wmese w swej excepcyi i dowodzic tyehie w przepisa.
nym toku procesu, chociai dowi6dl'szy pierwszego zarzutu na
drug! powoJywae sit; nie potrzebuje. Kio tedy nie chee bye po.
zbawlonym srodka zaczepki lub obrony, musi go z przezornosci
przedstawic w procesie nawet wtedy, gdy mu SlUZ'! jeszcze inne
do tego samego celu zmiertajqce srodki, z kt6ryeh w pierwszym
rzt;dzie chee zrobic uzytek. WyjCjtek od wy m ienionej co dopiero
zasady stanowi q tak zwane excepcye sp6r uchylai,!ee.

b) Strony procesowe.
§ 96.
Proees j{st walk,! 0 prawo mi~dzy dwoma stronami. Strona
kt6ra dziab zaezepnie domagajCjc si~ u sqdu uzmmia swego
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,prawa, zowie si~ pow 0 d em, act 0 r; stroml zas, przeciw kt6
pretensya powoda jest skierowana, kt6rej stanowisko przeto
przewainie jest odpornem. zowie si~p 0 z wan y m, r e u s. Niekiedy w tym samym procesie kilka wyst~puje os6b, bCjdito w eharakterze powoda, bijdi pozwanego, a wi~c tak, ie jeden pow6d
doehodzi tej samej pretensyi przeciw kilku pozwanym, lub na
odwr6t kilku powod6w przeciw jednemu pozwaneml.l, albo kilku
p~wod6w przedw kilku pozwanym; strony dZla~ai<1ce w tym
samym kienmku proeesowym zowiemy wsp61nikami sporu, litis
consortes. - Wielose stron procesowych moie powstac takie
przez to, ie obok powoda i pozwanego wst~puje do procesu
ktos trzed jako uezestnik sporu (interveniens). Powodem do interweneyi moze bye okolicznose, ze jakies prawo interwenienta
zawislo od wygranej lub przegranej powoda lub pozwanego, albo
tei. ie w rilzie przegranej interwenient m6gtby bye poci,!gni~tym
do wynagrodzenia szkody. Przyst~puiqe do sporu jest niejako
pomocnikiem strony, kt6rejwygrana stanowie ma 0 jego prawach. Interweneya trzeciej osoby moze bye albo dobrowolna,
albo wywolana iqdaniem strony sp6r wiodqcej, co si~ zowie zapowiedzeniem sporu, litis denuntiatlo. Zapowiedzenie sporu moie
bye warunkiem do poszukiwania regres.J w razie przegranej.
Obok wlasciwych stron procesowych dzia~ajCi niekiedy w procesie irme jeszcze osoby, a to obok stron, albo w icll zast~p
stwie. Do pierwszych nalezCj r z e c z n icy, a d v 0 cat i (takie
juriseonsulti, oratores. patroni, eausdid), kt6rzy stronom radl'l
Sij pomocni przy dochodzeniu praw. Nie mogl'l wyst~powae jako
rzecznicy przed sCjdami duehownemi zydzi, heretycy i exkomunikowani. Co innego Sq zast~pcy stron, pro cur a tor e s, to
jest ci, co dzia{aj~ nie obok, leez zamiast strony w jej imieniu
lub zast~pstwie, Jezeli prokurator zast~puie osob~ prawn'} lub
zbiorow'}, zowie si~ zwykle s y n d i c u s, zast~pea zas nieobecnego, kt6ry dobrowolnie podjClt si~ sporu, d e fen s 0 r. Zast~p ~
stwo moze bye I<;:oniecznem to iest polegae na ustawie lub postanowieniu s'ldowem, alba dobrowolnem, to jest polegae na
pelnomocnictwie. Koniecznych zast~pc6w naznacza ustawa lub
osobom, nie maj'lcym zdolnosci dzialania wobec s,!du,
to m,doletnim lub chorym. na umysie, cz~sto takie nieobeenym. Takim zast~pcq jest ojdec, opiekun, kurator; uwaS'l zupeJ'nie na r6wni z tym, co we w~asnem imieniu sp6r
·wiedz:e. Mandatem zas postanowiony bye moie zast~pca do
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wszelkich proces6w (procurator omnium rerum), alba do poszczegoinej czynnosci (proc. specialis). SCi czynnosci procesowe, wymagajl:lce zawsze osobnego l.lmocowania. jakoto ugoda sqdowa,
zap is na sqd polubowny, ofiarowanie, odkazanie lub przyj~cie
przysi~gi, prosba 0 restytucy~. Mandat ogolny chocby nieograniczony, nie upowaznia do przedsi~wzi<:cia rzeczonych akt6w
procesowy.::h, jezeli w klauzuli wyrazajqcej nieograniczonosc pe~·
nomocnictwa nie wymieniono przynajmniej przyk~adowo jednej,
czynnosci wymagajqcej specyalnego mandatu. Krewni wst~pn~
i zstt;pni, rodzenstwo, dalej powinowaci w Hnii wst~pnej i zst~p
nej i w pobocznej do drugiego stopnia (ale tylko dokqd trwa.
rnaUenstwo uzasadniaj,!ce stosunek powinowactwa), wreszcie mqt
w zast~p5twie iony, uwazanisCj jako zast~pcy. dokCjd osoba
przez nich zast,!piona oie zaprotestuje (mandatum praesumptum)~

C) Wlasciwosc

s~du.

§ 97.
W~asciwosc sqdu w dwojakim naieiy uwaiac kierunku. Sq
najpierw s,!dy r6znej kategoryi, to jest postanowione z roznym
zakresem dzia.fania. Oczywista, ie tego zakresu przekroczye im
nie wolno, ze wi~c s'ld nie moze wdae si~ w spraw~ naleiqcq
do sqdu innej zupelnie kategoryi. Wszakze pod tym wzgl~dem
Ilstr6j sqdownictwa koscielnego jest 0 wiele prostszy od s'!downictwa pa6stwowego; widzielismy, ie w!asciwie jeden jest tylko
sijd pier\\szej instancyi dla wszelkiego rodzaju spraw, to jest
biskup, tak ii r6inica w kompetencyi powstae moze jedynie
wtedy, gdy biskup sprawuje s<!downictwo przez s'ldy delegowane._
~stanowione ~ r6inym zakresem dzia!ania. Ale ta kornpetencya
In abstracto me wystarcza; zachodzi bowiem pytanie. kt6ry sijd
z posr6d s&d6w tej samej kategoryi powo!any jest do oSqdzenia
sprawy in concreto, ktory s(ld jest wlasnie dIa niej s~dem w~a
sciwym, for u m com pet ens. Pod tym wzgl~dem najog6Iniej-SZij jest regu~ij, ze w~asciwosc s(ldu stosuje si~ do miejsca za·
rnieszkania, ie wi~c kazdy rna swe forum przed tym s,!dem,
w kt6rego obr~bie stale zamieszka~, for II m d 0 m i c iii i. Jeieli,
strony prawuj,!ce si£: maj'! roine domicilia, rozstrzyga miejscezamieszkania pozwanego: actor sequitur forum rei. Osoby nie
majijce sta~ego zamieszkania, mog(l bye pozwane w miejscu, gdzie:
je przydybano lub gdzie majCl jakCl posiad~ose.
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Pr6cz tego powszechnego sqdu (forum generale) Sij die'
pewnego rodzaju spraw sijdy szczeg6lne, for asp e cia Ii a. I tak
W szczeg6lnosci:
a) forum rei sitae: to jest sqd, w kt6rego okr~gu znachodzi
si~ rzecz b~d<lca przedmiotem sporu.
b) forum contractus: dla skargi z umowy sqd tego miej~ca,.
gdzie umowa ma bye wykonan'l;
c) forum gestae administrationis: dla spraw wynikajClcych
z zarz(ldu cudzego Iub wsp61nego majqtkll, sqd, w ktorego okn;gu
zarzqd sprawowa no:
d) forum delicti: dla spraw cywilnych wyp~ywajqcych z wyst~pku, sqd w ktorego okr~gu wyst~pek pope~niono;
e) forum continentiae causarum ex connexitate : to jest sprawy
zostaj(lce ze sobq w takim zwiqzku, ie jedna bez drugiej nalezycie nie moie bye rozsCldzona, mogqbye wyniesione przed ten
sam Sqd;
f) forum reconventionis: dla skargi wzajemnej wlasciwym
jest sqd pierwszej skargi.
Niekiedy osobny przywilej przeznacza dla pewnych os6b
tub pewnych spraw sqd wyjqtkowy, forum privil~giatum;
takowy moze bye mianowide wyp~ywem wyj'Hkowego ustroju
hierarc.hicznego; wojskowiw Austryi n. p. nie podlegajij s/ldownictwu biskup6w dyecezyalnych. lecz SCidowi wikarego polnego.
Fora, 0 ktorych dotqd byla mowa, polegaj(l na przepisie
prawnym (fora legaJia); wolno atoli stronom poddae si~ dobrowolnie jurysdykcyi SCidu niewJasciwego pod warunkiem, ze sqd
ten rna w og61nosci moe sCidzenia tego rodzaju spraw. Taki s(ld
polegajClcy na dobrowolnem poddaniu si~ stron, zowie si~ f 0 ru m
con ve n t ion a I e s pro r 0 gat u m. Prorogacya moze bye zreszt(l albo wyrazna, albo domniemana, co mianowicie wtedy rna
miejsce jezeli pozwany przed sqd niew~asciwy, wdaJ si~ w spor(p. nash;pny §), nie podnosz'!c zarzutu niekompetencyi.
D) Tok postE!Powania.

a)

Post~powanie

przygotowawcze.

§ 98.
PostE:powanie sCldowe

w sprawach spornych rozwija si<:;

w trzech gJOwnie stadyach: postE:powanie przygotowawcze czyli,
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post~powanie

dowodowe i wyrokowanie.
~Przygotowawcze post~powanie rna na celu w~asciwe sformulowanie sporu: to jest okleslenie i&dafl powoda i pozwanego,tudziez wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych, kt6re w lej
sprawie s~ stanowcze, wreszcie stwierdze£lie 0 i1e te okolicznosti
pozostaj& sporne i wymagajq dowodu, wog6le wi~c doklad£le
wyswiecenie sprawy, status causae et controversiae, Odbywa to
si~ za pomocCl wymiany pism spornych.
,
1. Pierwszq czynnosci14 procesowq jest s k a r g a, act i 0,
to jest (w znaczeniu proeesowem) akt moq kt6rego strona po·
wodowa domaga si~ u sqdu uz£lania swego prawa. Z reguty
skarga wniesiona bye rna na pismie, a takze to pismo zowie s;~
skarg&. lib e Jiu s. Pod wzgl~dem tresci winna zawierae skarga
a) zasad~ faktyczoCl, to jest wyw6d wszystkich okolie:m.osci, z .kt6rych pow6d prawo swe wywodzi (fundamentum agendl propnum)
cb) zasad~ prawnCl, na kt6rej pretensyGt opiera (fundamem~m
agendi remotum, wreszcie c) w~asciwe zqdanie, ~etl.tum,. a wl~e
to czego si~ wlasciwie od s~du domaga. Domagac s:~ zas ~oze
tylko uznania swego prawa, jak n. p. przy skargaeh prejudycyainych, albo nadto skarania przeciwnika do jakiegos swiadcze
flia lub zaniechania, Pr6cz tych istotnych wymog6w rna skarga
takze pOd wzgl~dem formalnym bye niewadliwa" a mianowici e
zawierae dokJ'adne oznaczenie stron powodowych i pozwanych,
jakotei wlasciwego s'ldu. Skarg~, kt6ra pod wzgl~dem fo:m y lub
tresci nie odpowiada powyzszym warunkom, rna s~dzla albo
wprost odrzucie, albo przy usterkaeh mniejszej wagi wezwae po.
woda do jej uzupeinienia..·
2. Skarg~) kt6rej nie nie moina zarzucic pod wzgl~dem
formalnym, s~dzia d e k ret u ie, to jest, udziela jij pozwanemu
z wezwaniem, aby w terminie odpowledziat W procesie kanonicznym naiez~sciej l'lCZy si~ dekretowanie skargi z p 0 z w e m,
cit at i 0, to jest wezwaniem, aby stronie osobiscie przed sCldem
stan~ly, czy to dla dania wyjasniefl, ezy to celem tento:va~ia
.ugody, do kt6rej s~dziaprzed rozpocz~ciem procesu r6:vme Ja~
w dalszym jego toku dqiye powinien. juz sarno dor~czeme skargl,
insinuatio wywiera niektMe skutki procesowe i tiik a) sijd pozostaje wJ'asciwym, choeby pozwanyprzeszedl ~od. ko~petene~~
innego sqdu; b) delegacya nie gasnie .wskutek smlerCI delegu]q<
cego; c) z przedmiotem spom £lie wolno przedsi~brac zadnej
.zmlany.
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3. Wl'asdwy sp6r poczyna si~ dopiero wtedy, gdy pozwany
oswiadczy, ii nie uznaje pretensyi powoda i zqdaniu jego zadose
uczYllie nie chee: to oswiadezellie zowie si~ lit is con t est a t i 0,
wdanie si~ w sp6r. Pomin~wszy ~kutki. .ktore litis contestatio.
wywiera w zakresie prawa materyalnego, rna ona takze znaczenie w prawie procesowem; i tak: a) wdawszysi~ w sp6r nie
moie pozwany czynie juz uiytku z prawa wy~qczenia sqdu (reeusatio judicis), chyba ze dopiero potem zaszty iub wiadome si~
stalY .okolicznosci uzasadniajqce wY~'lczenie; b) Ilast~puie mil .. ·
cz&ca prorogacya s'ldu; c) zast~pc6w ustanowionych do prowadzenia sporu mog(l strony po kontestacyi odwo~ac tylko z wainych powod6w.
Pozwany wdaj<tc si~ w sp6r wywodzi zarazcm swoj<l 0 b ron fl·
przeciw skardze powoda (defellsio, exceptio w obszerniejszem
znaczelliu). Obrona zas opiera si~ alba na prostem z a przeezen i u przywiedzionych przez powoda fakt6w albo na przytoczeniu
takich okolieznosci, kt6re przypusciwszy nawet prawdziwosc faktu,
zqdanie powoda czyni,! bezskutecznem. Ten srodek ochrony zowie si~ zarzutem, exceptio w scistem znaczeniu. Exeepcye mog~
bye zaczerpni<:;te z prawa materyalnego - n. p. excepcya zapl'aty,
przedawnienia - alba tei z prawa procesowego, n. p. zarzut
niewlasciwosci S'Idu, nieformalnoscl skargi itd. Dalej jest excepcya
aibo per e m p tor i a, to jest zarzut niwecz'!cy zqdaoie powoda,
n. p. zarzut zapraty, albo d i I a tor i a, odw{o.::zna, moe,! kt6re§
pozwany tylko i1a ten raz zqda oddalenia powoda, n. p. exceptio
fori. Pozwany winien wyczerpae W obronie cary zas6b swych
srodk6w odpornych, gdyi p6zniej z reguty takowych uzyc ju:?:
nie wolno. S& jednak takie zarzuty wYfqCzaj<l,ce, cz. sp6r l1ehylajqce, exceptiones deciioatoriae, kt6re uwalniaj'i pozwanego od wdania w sp6r; do tych nalei q mlanowicie w procesie kanonicznym zarlUt niewlasciwosci s'ldl1 (exc. fori) i zarzut
sprawy oSqdzonej lub zagodzonej (exe. de re judicata s. transacta).
Zdarzye si~ tei moze, ie pozwany rna ze swei strony pretensYEi do powoda; wolno mu w takim razie wytoczyc 0 ni'l
skarg~ przed ten sam sqd, W kt6rym wisi pierw§zy proces,
a wtedy r6wnolegle obok siebie tOCZq si~ dwie sprawy. Skarga
wniesiona przez pozwanego w toku procesu zowie siE;: s k a r g ij
w z a j e m n q reconventio, mutua petitIo; moina ni<~ dochodzic
tvlko takich spraw, dla kt6rych przepisany ten sam spos6b po;t~powania co dla pierwszej sprawy. Zapozwany n. p. skargij
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petytoryjn& nie moze skargq wzajeml1q zas'fariae naruszenia·
'w posiadaniu.
Obron~ pozwanego udziela Sf;ldzia powodowi, wzywaj'lc go,
aby w terminie oznaczonym na ni q od;'!owiedziaJ; odpowiedz po. woda na obronf;l pozwanego zowie sif;l rep Ii k q. Nowych z<ldan
w replice stawiac nie wolno; nowe okolicznosci zas 0 tyle tylko
w niej mog& bye przywiedzione, 0 He dopiero obron& zostaly
wywotane. Jeieli n. p. pozwany bronU sif;l excepcyCl przedawnienia, moze powod w replke powolae s:~ na okolicznosci, wykazuj&
przerw€; I ub niedopuszczalnosc przedstawienia. Z replikij tei po·
lqczye nalezy obron~ na skarg~ wzajemn<!. Na replikf; odpowiada
znowu pozwany w pismie sporn em zwanem d u p I i k q, kt6ra wymierzona rna bye jedynie przeciw faktom i wywodom, umiesz-,
czonym w replice. Z reguJ'y z duplikti nast~puje zakonczenie
post~powania przygotowawczego (conclusio in causa); za przy,zwoleniem s~dziego moie jednak nast'lpie dalsza wymiana pism,
a wif;le odpowiedz na duplik~ tryplika, a na tryplikf;l kwadru"plika i t. d.
jako srodck przeciw procesom podi'itym Ii z pieniactwa lub
dla n~kania przeciwnika stuiy tak powodowi jak pozwanemu po
kontestacyi sporu prawo zijdania od przedwnika tak zw. przysif;lgi l1a stuszrJose sprawy, j u ram en tu mea I u m n i a e (Oe,~mhrdeeid, to jest przysi~gi, ie dzialaiij z przekonania i posttipi q sobie w ciCjgu proeesu wedle najlepszej wiedzy i sumienia,
Procz tego sE:dzia odnosnie do niektorych ezynnosci proeesowych zai"ldae moie od stron takiej przysi~gi. Strona, ktora od,mawia wykonania tej przysi~gi, tern samem przegrywa spor.

b)

Dowodzenie.

L 0 DOWOOZIE I OBOWIf\ZKU DOWODZENIA.

§ 99.
Strony spor wiod"lce maj'l przekonae sf;ldziego 0 prawdzi'wosd przywiedzionyeh przez si~ fakt6w. Og6l powod6w przemawiajqcyeh za prawdziwosciq przywiedzionego w proeesie twierdzenia zowie si~ dow 0 d em, pro bat i 0, a czynnose zmierzaJ'lca do zebrania i przedstawienia tyeh powodow, dowodzeniem.
~dzia oceniajqc wypadek dostarczonyeh dowod6w, orzee ma,
·co jest prawd'l. Pod tym wzgl~dem przYi~l'Y prawa proeesowe
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'dwa rozne systemy: wedtug jednego, s~dzia wedtug wtasnego
<lcenienia i przekonania, powoduj'lc si~ jedynie og6lnemi zasa.dami rozumtl i ,logiki orzeka, czy fakt uwazac nalezy jako praw.dziwy lub nieprawdziwy; wedJug drugiego przepisuje ustawa
:z gory, kiedy s~dzia fakt przYi'le rna jako udowodniony. Pierwszy system zowie siE: teory"i dowodowq s w 0 bod n ti, drugi teory<! dowodow& u st a wow 'I, pierwszy wtasciwy jest prawu rzvmskiemu i ~ierwotnemu koscielnemu, podczas gdy p6zniejszy pro<:es kanomczny z nielicznemi wyj&tkami hotduje teoryi ustawowei. wi'lzC!c s~dziego tak co do srodkow dowodowyeh. jakotei
cO do ocenienia ich doniostosci, Przyj~cie tej teoryi jest jednCi
:2: g16wnych ceeh proeesu kanonicznego i wszystkich praw procesowych, wytworzonych na jego podstawie.
Najw@iniejsze podzialy dowod6w Sij nast~pujijce:
a) Dow6d bezposredni (naturalny) i posredni
(sztuezny). Bezposrednim jest dowod, jeieli zmierza wprostdo
stwie.rd.ze?ia fa~tu, 0 ktorym s~dziego chce przekonae ;posredJezeli w plerwszym rz.~dzie stwierdza inny fakt z ktorego
jednak fakt dowjest sit:: maj'lcy z koniecznosci wyplywa. 00wiodtszy n. p. ie byJem w miejscu X. dowodzf;l posrednio, ze
o tym samym czasie nie byJ'em w miejseu Y. Zwicgek atoli mi~·
..
jed.nym . a drugim fakt~m musi bye rzeczywiscie tak scislYlTI,
12: drug! z plerwszego z 10g1CZI1& wypJ'ywa koni~cznosci<!. W prze<:iwnym ?o,wiem razie jest tylko wyzszy lub niiszy stopien prawdopodoblenstwa, ale nie rna dowodu.
b). \~e~lug w,yniku moie bye dowod z u p,e J n y m (probatlo
plena!, jezel! sf;l~zlego. ealkowicie przekonywa, albo - co wedlug
te?r,YI u.stawoweJ na. Jedno wyehodzi - jeieli s~dzia fakt przYi4C
Wimen lako prawdzlwy. Jeieli natomiast rezultat dowodu nie rodz! dose silnego przekonania 0 prawdziwosci faktu, ale przeciei
,dosi~ga wysokiego stopnia prawdopoctobienstwa, zowie go nieustawa dowodem niezupe~nym cz. poJ'owicznym
semipiena). dozwalaj&c go uzupernic innemi srodkami
dowodowemi.
. c) W zwi'l~ku z tym podzia~em pozostaje na dalszy dowod
p. 1eilynczy I ./doio ny (probatio simplex et mixta) stosowme do tego, ezy go przeprowadzono jednym ezy tei kilkoma
:srodkami dowodowemi.
d) Odroiniamy daJej dow6d g~6wny i przeeiwny,
do w-o d i 0 d w 0 d (probatio, reprobatio). Jeieli bowiem
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strona maj,!ca obowi,!zek dowodzenia przeprowadzita prawny'
dow6d jakiego faktu, wolno mimo to przeciwnikowi podjijc si~
le swej strony dowodu, ze ten fakt nie jest prawdziwy. Na poz6r zdaje siG to bye. niedorzecznem: bo skoro wykazano, ze
cos jest prawdEj, nie mozna przypuszczac, ie to samo jest nieprawd'!.
Zwazyc jednak nalezy, i.e prawda w procesie nie jest prawdi:i bezwzgl~dni:i, matematycznCl, leez zawsze tylko prawd'l wy-'
wnioskowanq, tak Z~'. prawdCj formalnij. Powodom przemawiaiijcym za tc! prawd~ mozna niekiedy przeciwstawic inne powody,
os~abiaj'lce moc dowodowCj pierwszych. Podi~cie tedy dowodu
przeciwnego nie jest logiczn,! sprzecznosci/:l, zwraszcza wobec
teoryi dowodowej ustawy. Taki zas dow6d, majqcy stwierdzic
przeciwiefistwo temalU dowodowego przez stronE~ przeciwn'l postawionego, zowie si~ odwodem.
Wielkiej doniostosci pod wzgl~dem teoretycznym zar6wno
jak praktycznym jest kwestya na kim ci~iy 0 bow i '! z e k d ow 0 d zen j a ? Zostaje ona w scistym zwi~zku z dalszem pytaniem, co je<st
dowodu? Nowsza teorya formutuje
odpowiedz na te pytania w spos6b nast~pui<lcy:
Zasada kazdego z,!dania procesowego jest dwojaka.: pra=
wna i fakiyeZf13, to jest strona wywodzi swe zijdanie z prze=
pis"J prawnego i z faktycznych okolicznosci. Ustawy nie Sij przedmiotem dowodzenia, bo je s~dzia z urz~du znac powinien~
przedmiotem dowodzenia Sq fakty. Ot6z ktokolwiek wyst~puje
w procesie z samoistnem zqdanlem, winien
a w razie
potrzeby, udowodnic faktyezl1q podstawt! tego zqdania, bez
wzglE;du na to, ezy jest
ezy pozwanym, ezy przywodzi
fakt dodatni, ezy ujemny. A wi~e
6d winien wykazat podsta'vv~
skargi: ale zar6wno pozwany ma obowiqzek dowodzenia, skoro przywcdzi ku swej obronie fal<t samoistny. Pow6d
np. skarz1'lcy z poiyczki, winien udowodnic, ze !wntrakt pOe
przyszedt do skutku; pod tym wzgl~dem wystarcza pozwanemu
zaprzeczenie. Jezeli zas pozwany broni<:jc
si~ twierdzi, ie z30Jacir, jui to twierdzenie musi stwierctzic dowodem. Co w danym razle naleiy do faktycznej podstawy skargi,
to jest jakie okolicznosci zdolne s<} uzasadnic pretensy~ prawni'l,
jest juz kwe,.Jy!.!, prawa materyalnego.
Zamiast wy!uszczonej reguJy przytaczai& kanonisci za przewodem glossator6w inn~: affirmanti non neganti incumbit pro-
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'Datio, a wi~c ie tylko ktotwierdzi, nie kto przeczy, rna obowiClzek dowodzenia.
W tej rozci,!glosci jest to zdanie niewCltpliwie ze stanowiska teoretycznego mylne, bo r6wnie i ak z fakiu dodatniego
'tak z faktu ujemnego moina wywodzic swe prawa. Wszakze
przyznac trzeba, ie naicz~sdei dow6d negatywnego faktu jest
nadzwyczaj trudny, nieraz wprost niemoiliwy. Dlatego prawo
kanoniczne id~c raczej za wzgl~dami slusznosci,· niz za scish~
I(onsekwency~ prawn~, zwalnia od dowodu stron~, opierajqcq
swe i&dania na fakcie ujemnym, uwazai~c,ie w takim razie
latwiej b~dzie przeciwnikowi dowodzic przeciwienstwa, a zatem
ifaktu dodatniego. Odstc::puje atoli od tej zasady, a wi~c wraca
do praNidtowego rozloienia d~iaru dowodl.l, gdzie w danym
razie wlasnie za tem przemawiajq przewaine wigl~dy slu ..
:sznosci.
Powiedzielismy, ze plzedl)1iotem dowodu s~ jedyniefakty,
nle prawa; regura ta w obu kierunkach dopuszcza wyjCltki: niekiedy prawo wymaga dowodu, i na odwr6t strona wolna jest
od dowodzenia faktu.

L Z praw Sq przedmiotem dowodu:
a) Obce prawa, co ze wzgl~du na powszechnq cech~ prawa koscielnego stosuje. si~ tylko do Llstaw partykularnych, nie()Dowiqzuj'!cych w obr~bie s'ldu wyrokujij cego ;
b) Prawo zwyczajowe 0 tyle, ie s~dzia zazqdac moze
W w'!tpliwych wypadkach, aby wykazywauo istnienie zwyczaju;
c) Statl.lty korporacyjne;
d) Przywileje.
Wszakie w tych nawet przypadkach, gdzie wyjqtkowo przeprawny moze stanowic przedmiot dowodzenia, nie wymaga
dowodu scislego wtechnicznem znaczeniu, jak przy dowo·dzie fakt6w. Owszem s~dzia moze pod tym wzgl~dem oprzec
na w~asnei wiedzy, albo poprzestac na tem, ze strona w jakikolwiek wiarygodny spos6b stwierdzi istnienie przepisll, na
si~ powoJuje.
II. Z fakt6w r1ie wymagajij dowodu:
a) Fa k t Y not 0 r y j 11 e. Notoryjnym jest fakt powszechnie z wszelk& pewnosciCl znany (quod omnes sciunt, quod puconstat), takiz kazdy nznac go musi jako prawdziwy,
Rittner, Pl'awo koscielne. Tom II.

3.
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a zaprzeczenie tegoi moinaby jedynie pOliczyt na karb lekkomyslnej swawoli lub szykany.
b) Okolicznosci, za kt6rami przemawia do m n i em ani e'
p raw ne. Domniemanie r6tni si~ od posredniego dowodu, ie
tenie opiera si~ na konieczr.ym logicznym zwiClZku faktu dowiedzionego z faktem dowiest si~ mai&cym, podclas gdy domnie-,
manie opierajClc sit=: na jednym lub kilku faktach i uwzgl~dnialijc
prawiMowy bieg rzeczy przychodzi jedynie do wniosku, ze Zei;
prawdziwosci'l jakiegos faktu przemawia wi~cei prawdopodobienstwa, nii za jego przeciwienstwem.
Takie domniemanie polegajijce jedynie na wnioskowaniu"
zowie si~ pro stem, praesumptio hominis s. judicis, i nie
moie bye poczytane jako dow6d, chotby za niem wszelkie przemawiaIo prawdopodvbienstwo (praesud.ptio violenta). Slidziemu
wolno powoJ:ae si~ na tego rodzaju domniemanie tylko wtedy,
gdy go ustawa wyraznie do tego upowainia. lub w og61e OCenienie dowodu wyjqtkowo pozostawia samernu s~dziemu. S" natomiast dornniemania uswi~cone ustawij; to jest niekiedy ustawa
kaie z jednego fa!{tu wnioskowae 0 innym, poStanawlaJ&C, ze:
ten lub 6w fakt zostaj'lcy w zwiqzku z innerni dowiedzionemi
faktami, rna bye uwai:any jako prawdziwy, pokijdprzeciwlefistwo nie zostanie udowodnione. Z faktu np. sp6~kowania kaze
wnioskowac 0 ojcowstwie aziecka w pewnym czasie zrodzont:go ..
Tego rodzaju domniemania zowi'l. si~ prawnemi, praesumptiones
juris i zwalniaJ'l od dowodu, przenosz&c ObowH:jzek dowodzenia
na stron~ przeciwnq. Oczywista, ze dowodzijcy zwolniony jest
tylko od dowodzenia tego w!asnie faktu, za kt6rym przemawia
domniernanie, nie zas od dowodzenia faktycznych podstaw, na
ktOrych to dornniemanie si~ opiera, n. p. powotui'!c ,si~ na ojcowstwo dowiesc rna faktu Sp6fkowania, a wolny jest tylko od
dowodu sprodzenia.
S'I zreszt<t domniemania prawne nie opieraj'l.ce si~ na Iqcznosci fakt6w, tylko na przepisie bezposrednio 'postanawiaj'lcyrn,
ie jakas okolicznosc rna bye uwaiana jako prawdziwa, pokijd
je) przeciwienstwo nie bt;dzie wykazane. Powofui'lc si~ n. p. na
zasit'dzenie, rnam za sob,! dommemanie dobrej wiary, pokCld
przeciwnik nie dowiedzie, iz dziaJalem w zlej wierze. - Domniemanie jut z pojE:cia swego nle wykll.lcza odwodu: praesumptio
cedit veritati. Wyjijtkowo kaie ustawa Takt jakis bezwzgl~dnie
przyj~c jaKe prawdziwy, nie dopuszczai<ic dowodu przeciwien:..,.
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stwa; jakkolwiek nie mozna tu jUl; wl'asciwie m6wie 0 domniemaniu, lecz raczej 0 fikcyi prawnej, to przeciei technicznie s~uiy
nazwa praesumptiones takie na ozn8czenie takich postanowien
prawnych i ze wzgl~du na to dzieli'l siE: presumpcye na p raesum p t ion e s j uri s tan tum to jest domniemania dopuszczajijce odwodu, i p rae s. j uri set d e j u r e, domniemania
nieodparte niewzruszone, co do kt6rych dow6d przeciwnynie
moze miec miejsca.
c) Dowodu wymagajij jedynie fakty s p 0 r n e, odpada
przeto potrzeba dowodzenia co do okolicznosci przez stron~
przeciwnCl przyznanej. P r z y z nan i e, con f e s s i 0, jest to
oswiadczenie strony. mocij kt6rego uznaje jako prawdziwy fakt
przez przeciwnika w procesie przywiedziony. Z istoty swej nie
jest przeto przyznanie srodkiem dowodowym. lecz raczej dow6d
czyni zbytecznym. poniewai s~dzia 1akt przyznany jUl; przez to
sarno uwazae rnusi jako prawdziwy.
Nie kaide przyznanie jednak rna sarno przez si~ moc za·
stijpienia dowodu, albo, co ostatecznie na jedno wyjdzie, mac
dO'J'odowCl. Pod tym wzgl~dem wainij jest przedewszystkiem
r6inica rni~dzy przyznaniem s q dow e m i z as C! dow e m
(confessio in judicio, cont extrajudicialis). Sqdowem' jest przyznanie uczynione wobec sC}du, i to w toku tego samego procesu; kazde inne przyznanie - a wi~c nawet wobec sijdu, ale
w innej sprawie zloione - I.lwaiac naleiy jako zas'ldowe. Ot6i
bezwzgl~dn,! moc dowodoWCl rna tylko przyznanie s&dowe j to
jedynie pod nast~puj,!cemi warunkami;
1) PrzyznaiCiCY musi miee zupernC! zdoinose rozrzqdzania
(Dispositionsfahigkeit) tem wlcisnie prawem, do kt6rego przyznanie si~ odnosi. Przyznanie jednak, zroione przez matoletniego po ukonczonym 14 roku jest waine, chociai: wed~ug okolicznosci rnoie bye obalone Z3 pornoc,! restytucyi. Zast~pcy
os6b niewfasnowolnych mogij czynie przyznania w ich imieniu;
zreszt& zas potrzeba na to osobnego upowainienia, chyba ie
zast~pca przyznaI w obecnosci strony, a ona nie zaprotestowara
zaraz Jub w przeciClgu trzech dni;
2) Przyznanie ma bye wypJywem woinej wOli; b!'&d i przyrnus wpIywai~ przeto na jego wainose w ten sam spos6b, jak
na inne czynnosci prawne.
Przyzmmie nie rna zadnego znaczenia, jeieli stosunek
prawny, kt6rego dotyciy, nie podlega wolnej dyspozycyi stron.
4*
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matienstwa s~dzia na przyznaniu stron nie moie oprzec wyroku.
Skutkiem przyznania s'!dowego, opatrzonego powyzszemi
wanmkami, jest, ie co do sprawy w toku b~d&eei fakt przyznanyiprzyjmuje si~ jako uaowodniony, bez wzglE;du na przedmioto~& prawd~, a wi~c nawet wtedy, jeieIi s~dzia 0 przeciwienstwie jest przekonany. Przyznanie bowiem, nie jest samem
tylko~swiadeetwem. ale rna zarazem ceeh~ aktu prawnego. Gdy
zas stronie prawami prywatnemi dowolnie rozrzildzac wolno.
wohoo jej tei w formle przyznania ezynic przeciwnikowi ust~
pstwa, a s~dzia nie jest powo~any temu przeszkodzic.
Inne zupe!nie jest znaezeme przyzriania zasc;dowego; nie
moina go:bowiem bezwanmkowo poczytac za wyrazne oswiadezenie strony, ii chce aby s~dzia fakt uwaia! jako prawdziwy.
Zaleiy to raczej od towarzyslctcych oswiadczeniu okolicznosci,
ezy stroml miab rzeczywiscie zamiar przyznania. animum conHtendi, ezy tei oswiadezy!a cos wlasnie w tem przekonaniu, ie
jej takie oswiadczenie nie wi&ie. Wiodtobyto do naiwi~kszej
nieslusznosci i kr~powalo swobod~ slowa, gdyby jakiekolwiek
okolicwosciowe po Niedzenie mia~o jui prawnie zobowi&zywac
lub stanowic podstaw~ wyroku slidowego, St&d przyznaje prawo
zas&dowemu przyznaniu w wyj"l,tkowyeh tylko wypadkach moe
dowodow(!, mianowicie wtedy, jeieIi zamiar przyznania nie po-dlega w&tpliwosci.
Prawo kanoniczne pozostawia pod tym wlgl~dem s~usznie
wszystko oeenieniu s~dziego: rozwaiai&e wszelkie okolicznosci,
rna 01'10 rzee, ezy i 0 He przyznaniu zas&dowemu przyznac naleiy moe dowodowij. Rozumie si~, i:e sam fakt przyznania musi
bye w razie zaprzeezenia dowiedziony wedl'ug tych samyeh prawide~, co kaidy inny fakt.

czywszy pozycye I'liewl'asciwe, wlywa7'"stron~ przeciwn&, aby stai'lc przed nim osobiscie na kaidEl pozycy~ z osobna todpowiedziala zwiE:zle i stanowczo (responsiones).
Odm6wienie odpowiedzi uwaza si~ jako przyznanie. S~dzia
mote takze ze swej strony celem wyjasnienia sprawy zadawa't
stronom stosowne pytania. Pozycye pozostai&ce sporne, zowi,'l
si~ art y k u l' ami dow 0 dow e m i, articuli probandi, i st&d
ca~e to post~powanie artykul'owanem. Sformurowane w powyiszy
spos6b twierdzenia S,! tedy przedmiotem dowodu. Stroml m"
przekonac sE:dziego 0 ich prawdziwosci, a przekonac za pomoe~ srodk6w dowodowych, przez prawo uznanych .. W procesie kanonicznym Sq. srodkami dowodowemi: Sq~9.~.:~ogIEl~
dziny, zezriania trzecich os6b, mianowicie~ swiadk6w~ i:'.ozflaw~~:",:
dokurnenty i przysi~ga.

St~d n. p. wlsporaeh 0 wainost

Po wylqczeniu fakt6w powyiej pod a, b i c wymienionych,
pozostaje reszta przywiedzionych w procesie okolicznosci jako
wfasciwy materya! dowodowy. Aby takowy naJeiycie sformulowac stuiy w proeesie kanonicznym {ak zwane post~powanie
per p 0 sit ion e set res p 0 n s ion e S; celem jego jest
oznaczyc dok;adnie fakty, wymagaj'lce dowodu, aby nie przewlekac procesu dowodzeniem fakt6w niestanowczych lub niespornych. Po kontestacyi sporu winna tedy kaMa stroml
w zwi~zl'ych zdaniach (positiones) przedstawic z osobna poszczeg61ne fakty, z kt6rych wywodzi swoje z~danie; s~dzia wyklu-
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II. POSZCZEGOLNE SRODKI DOWODOWE..

1) Sf!:dowe

ogl~dziny,

Rwiadkowie i znawcy.

§ 100.
~~~iIill

~

1. Najprostszym i zarazem najbardziej przekonujqcym
srodkiem dowodowym jestbezposrednie, naoczne przeswfaCkze~
nie siEl sEldziego 0 stanie rzeezy, obeirzenie spornego przedmiotu. czyli s q dow e 0 g I ~ d z i n y (inspectio oeul,uis, probatio per aspectum), przedsi~wzi~te na wniosek strony. Ten
srodek dowodowy rzadko jednak moze bye zastosowany. bo
tylko wtedy, gdy idzie 0 sprawdzenie stanu rzeczy, trwaictcego
jeszcze w ci&gu proeesu, np. granic spornego gruntu, stanu bl.ldowli itp., podczas gdy w procesie najczE;sdej wypadnie dowoc
dzie fakt6w przesz~ych. Ogl~dziny naleiy przedsi~wzi&c w formie
przepisanej, mianowicie. wezwac do takowych obie strony, jako~
rei swiadk6w i stwierdzic protokolarnie wypadek tychie.
II. 0 wiele ez~sciej przyjdzie powolac siE: w procesie na
zeznanie s w i a d k 6 w. SWiadkiem, t ~ s tis, jest kto oie wiodctc
sam sporu stwierdza przed sadem z wtasnego spostrzetenia
prawdziwQsc faktu. Wiarygodnosc swiadeetwa zawisl'a przedewszystkiem od wiarygodnosci swiadka, a zupelnie wiarygodnym
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jest swiadek. 0 ktarym przypuscie moina, ie prawd~ zeznae
moze i chee.
W przeciwnym razie, swiadectwo alba zgota pozbawione
jest znaczenia, albo przynajmniej jest podejrzane. Bion~c wzglijd
na te okolicznosei odr6znia prawo obok swiadk6w zupetnie
wiarygodnych (testE's circl.ImspecH et omni exceptione majores,
testes classici). swiadkaw n i e z dol n y e h (testes inhabiles
i pod e j r z a 11 y c h (1. silspecti). Do pierwszych zalicza prawo kanoniczne:
'
a) Dzieci i niedoirzatych; jezeli dojrzaty stwierdza fakt.
kt6ry spostrzegt w czasie swei nieletnosci, ale po skonczonym
1:ym rok~ iycia, .za.lei~ od ocenienia s~dziego, i1e temu zeznamu przyplsac mozna wlary;
b) Choryeh na umysle lub zl1ajdujijcych si~ w stanie prlemijajijcej bezprzytomnosci;

e) Pozbawionych wtadzy spostrzegal1ia w tym wlasnie kierUl1kl.l, do kt6rego odnosic si~ rna ich zeznanie n. p. slepi
j gtusi;
d) Skazanych za krzywopn;ysi~two lub za zbrodni~, pozbawiaiijcij czei obywatelskiej, lub zostajqcych w sledztwie 0 te wyst~pki.

~

e) Tych co dali si~ jut raz przekupic do fa~szywego swia.
dectwa;

f) Wykl~tych i heretyk6w, tudziei zyd6w w sprawach chrzescijan;
g) Z regl1ly kobiety, od czego jednak wiele dopl1szczano
wyj(ltk6w.

,
Nie mogCl bye r6wnie sluchani jako swiadkowie spowiednicy eo do okolicznosci powierzonych im przy spowiedzi . i urz~dnicy co do powierzonej im tajemnicy urz~dowej. - Jako
podejrzallych poczytuje prawo: krewnych i powinowatych, matzonk6w, s~ug podczas trwania stosunku s~uzbowego, osoby,
kt6re ze stroml prowadzClc& dow6d zostai& w scis!ej zazytoscl
lub z przeciwnikiem w nienawistnejnieprzyjaini, osoby, kt6re
z procesu spodziewac si~ moget dla siebie korzysci lubszkody,
adwokat6w i prokurator6w stron spar wiod&~ych. R6inica mi~
dzy niezdolnymi a podejrzanymi swiadkami jest ta, ze pierwszych
s~dzia sam z urz~du wykluczyc ma od swiadectwa i do zeznan
ich, gdyby byli prl.esJuchani, zadnej [lie wolno przywiClzywac.
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wagi, podczasgdy okolicznose, ii swiadek jestpedejrzany, tylko
'wskutek wniesionego zarzutu moze bye uwzgl~dnioria.
Moc dowodowa swiadectwa zawisla nie tylko od wiarygo.anosci zeznaiClcego, ale nadto od nast~puj&cych warunk6w:
a) Swiadectwo opierae si~ rna zawsze na w~asnem sposirze·
ieniu: swiadek stwierdza j edynie to, co sam widzial lub styszat
.2ewania przeto polegaj&ce jedynie na wnioskach, lub na tern
co swiadek wie od innych (testes de credulitate, de auditu) nie
maj& iadnej mocy dowodowej.
b) Swiadectwo zlo:ione ma bye ustnie wobec s'ldu z zachowaniem przepisanych form.
e) Winno bye wyraine i jasne, bez zadnych sprzecznosci
lub dwuznacznosci;
d) Wreszcie maswiadectwo moe dowodowq tylko wtedy,
jezeli zosta!o zaprzysi~z6ne, chyba, ie strony wyrainie I.Iwolnny
swiadka od przysiE:gi. Zresz!Cj uwolnieni Sij od zaprzysit:ienia
swych zeznan jedynie swiadkowie, stwierdzaj'lcy fakt tyczijcy si~
ich urz~dowania, poniewaz w takim razie wystarcza przypomnienie przysi~gi na urzijd. PrzysiE:ge: sklada 5wiadek przed przesluchaniem i przyrzeka w niej na ewangeliE:, it w przedmiode,
o kt6rym b~dzie pytany, zezna zupetn'l prawd~, nic nie dodajijc
lub zmieniajijc.
ZupeJny dow6d stanowi z reguJy tylko zgodne zeznanie
przynajmniej d w 6 c h z u p et n i e w i a r y god nyc h s wi a·
d k a w, opatrzone wymienionemi warunkami. Zeznaniu jednego
:swiadka moze s~dzia wyiqtkowo przyznac zupehlij moc dowodowq, jeieli zloiyt je blskup lub urz~dnik co do czynnosci swej
urz~dowej.

Post~powanie przy dowodzie ze swiadk6w jest w kr6tkosci
nastt=:puj'lce: Strona, powotujijca swiadk6w, rna takowych s~
,dziemu doktadnie oznaczyc i przedtozye zarazem w osobnem
pismie artykuty dowodowe (articuli,· capitulO, to jest pytania,
kt6re do swiadk6w chce miee wystosowane. S~dzia zawiadamia
o tern przedwnika, kt6ry wystCipie mOie z zarzutami przeciw
dopuszczalnosci dowodu ze swiadk6w w og6lnosci, lub przeciw
dopuszczalnosci poszczeg61nyeh swiadk6w, a opr6cz tego ze
swej strony dodae pytania (interrogatoria). S~dzia orzeka wyrokiem p r zed s tan 0 wc z y m (sententia interlocutoria). czy do,puszcza dow6d ze swiadk6w, kt6rzy swiadkowie i na kt6re ar~
.tyku~y maiij bye pytani.
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Powotany na swiadka musisi~ stawit przed s'lcem i moze'
bye do tego zniewolony 'Karami koscielnemL Na wyznaczonym
terminie odbiera s~dzia najpierw od swiadkow przysi~gf; w obecnosci stron, poczem kaidego swiadka pyta z osobna w nieobecnosci innych swiadkow i stron, zadajqc nm najpierw pytania
ogolne (ad generaIia), ktore tYCZq sif; osoby i stosunkow s~ia'aka, potem pytania szczegolowe(adspecialia) w mysi artykuMw
dowodowych i interrogatorow. PrzesJl.lchanie odbye sit:: moze
takie przedsEldziij ku ternu umyslnie delegowanym. Po przesfuchaniu wszystkich swiadk6w zestawia s~dzia zeznania, tyczqce si~
tego sarnego artykuJ'u (rotulus examinis testium), poczern je stronom publikuje. Stronom wolno w osobnych pismach wywodzic
swe wnioskiz wypadku przesiuchania.
HI. Do ocenienia stanu n.eczy, na kt6rym s~diia oprzec
rna sw6j wyrok, nie wystarcza niekiedy zwykia wladza spostrze·
gania, lecz potrzeba fachowych wiadomosci. PowoJane w tym
celu oseby zowi'l si~ ina w cam i czyli b i e g J Ym i (arte periti, experti); r6zni q siEl od zwykJych swiadk6w tern, ie swiadek
stwierdza zawsze tylko faktyczny stan rzeczy, znawca zas objawia swe zdanie, na faktach i wnioskach oparte. Prawo kano,
niczne, jakkolwiek nie obey mn jest dow6d ze znawc6w, nk
przeciez pod tym wzgl~dem blizszego nie pmtanawia, naieiy
przeto zastosowae do znawc6w wszystkie przepisy tyczqce si~
swiadk6w,
W szczeg61nosci potrzeba do zupelnego dowodu zgod ne;
opinii przynajrnnjej dw6ch przysif;zllych znawc6w. S~dzia oznacza wprawdzie znawc6w z reguJ:y na wniosek stron; WOlllO m~
jednak powolae ich takie z urz~du, co wtedy mianowicie rna
miejsce. jezeH znawcy przez strony oznaczeni, niezgodnq d:ili
opinif;. Nie moze bye s!uchany jako znawca, kto do swiadectwa
jest niezdoiny, lub I.lchodzi za swiadka podejrzanego.
'.

,
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2) Dokumenty.
§ 101.

o () l( I.l men tern (instrumenturn, docurnel1tum)· w znaczeniu procesowem zowie si~ pismo, rnaj'lce stwierdzie prawdziwose jakiegos faktu. Ze wzgl~du na pochodzenie dokument Jest
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pub lie z n y m (instr. publicum), jeieli go wystawi!'a wJadz3'
lub osoba ~ublicznego zaufania w zakre'5ie swego urz~dowania;:
w kaidyrn innym razle pry w a t n y m.
Dokurnent rnoze bye uiyty jako srodek dowodowy tylko
pOd nastElPuj(jcymi warunkarni:
a) Przedewszystkiem rnusi bye p raw dz j w Y czy\i au te n~
t y c z n y (veritas documenti); to jest pochodzie rzeczywisde od
tego, kto na dokumen:ie jako wystawiciel jest podpisany, Pod
tym wzgl~dem zach6dzi wazna r6Znica mi~dzy dokumentarni publicznyrni a prywatnymi: pierwsze bowiem, skoro formalnie SCl
niewadliwe, majq za sobCl domniemanie autentycznosci, podczas,
gdy autentycznose prywatnego w razie zaprzeczenia musi bye
udowodniona;
"
b) DOkument rna bye w a i n y (fides documenti), ze wzgl~
du na przepisan& form~. Do istotnych form dokument6w publicznych naleiy w kazdyrn razie podanie miejsca i czasu wystawienia, pod pis i piecz~c urzEldowa. Pr6cz tego postanawiaj'!,
cz~sto osobne przepisy. jakich form przes:rzegae nalezy przy
dokumentach pewnego rodzaju, wymaganie n. p. przyzwanie
swiadk6w, aktu notaryalnego itp.
c) Nie powinien przedstawiac wad zewn~trznych, kt6re
wzbudzaj& podejrzenie podrobienia lub sfdszowania. Stosownie
do znaczenia tych wad moze s~dziazupelnie lub cZElsciowo,
Odm6wic dokurnentowi wartosci dowodowej;
d) Moc dowodoWCl rna tylko dokurnent oryginalny; odpis.
zas tylko wtedy, jezeliwladza, kt6ra wystawih dokurnent, stwieraza zgodnose odpisu z oryginaJem. Zreszt q kopie (exemplar, co·
pia)choeby uwierzytelnione (copia fidernata, vidernata) nie maj~l
znaczenia oryginalu:
Moc dowodowq dokument6w, opatrzony.:h powyiszemi
wJasnosciami, inaczej ocenic nalezy przy dokumentach publi.
cznych, inaczej przy prywatnych. Pierwsze stanowi q zupeJny dow6d faktu, wzgl~dem kt6rego zostaly sporz'ldzone, chociai niewykluczaj'l przeciwnego dowodu. Prywatne dokurnenty zas maje}
pod wzglEldern dowodu r6zne znaczenie, stosownie do r6znorodnej swej trescL I tak moze bye dokument tylko prostem.
plsmiennem poswiadczeniem faktn przez trzeci'l osob~,nie majqCq w sporze udziaJu.
'
W takirn razie wystawiciel wyst~puje w charakterze swia; a poniewaz tylko ustne swiadectwo, bezposrednio w sCldzie:
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:z{ozone rna wartosc dowodow'l. przeto tego rodzaju dokume'nt
nie moze uchodzic za srodek dowodowy. Dokument moze atoli
pochodzic takie od samejie strony sp6r wiod(lcej i przedstawiac
'si~ jako przyznanie. Rozumie si~, ie nie stanowi on w6wczas
. -dowodu na korzysc wystawidela, scriptura privata pro scribente
non probat; wszakie moze miee moc dowodow'l P r z e c i w
wystawicielowi, jezeli zachodzij og61ne warunki waznegb prz}',znania, w szczeg61nosci jeieli wystawiciel zdolny byl do czynienia przyzflania i wystawiJ dokument cum animo confiden~jj,
-to jest w zamiarze, aby sJuzy} Za dow6d. Dokument wreszcie
,moie miec znaczenie dowodu, ie pismienna forma, kt6rej prawo
wymaga dla niekt6rych czynnosci prawnych, zostara zachov.ana.
Przeprowadzaj'!c dow6d z dokument6w nalezy przede-wszystkiem stwierdzic autentyczno§c takowych~ W tym celu
'winna strona na terminie ku temu przeznaczonym okazac prze.ciwnikowi orygina.r dokumentu, celem uznania tegoi (agnitio,
recognitio).
Jeieli to jest dokument publiczny, niemaj'lcy wad formalnych, a przeciwnik zaprzecn jego autentycznosci, winien twierdzenie swoje, a wi~c nieautentycznosc dokumentu udowodnic.
Jeieli natomiast dokl.lment jest .prywatny, spada ci~zar dowodu
'na stroll~ dowodzC!c~, skoro tylko przeciwnik autentycznosci zaprzeczyt Dowodzic zas moina autentycznosci dokument6w przez
swiadk6w, przez znawc6w, to jest przez por6wnallie pism, albo
przez przysi~g~ na nieprzyznanie pisma (juramentum difessionis).
to jest wZyWl.tJ<lC przeciwnika, aby przysi&gt, iz dokumentu nie
.podpisywaJ', ani wog61e nie wie 0 autentycznoici tegoz. Jezeli
przeciwnik przysi~i tej nie wykona, dokument uwazany b~dzie
jako autentyczny.

3) Przy si~ga.
§ 102.
P r z y s i ~ g a (jusjurandum, juramentum, sacramentum),
'jest to uroczyste poswiadczenie prawdy przez powo~anie si~ na
swiadectwo samego Boga. Takowa zowie si~ przysi~gll p r z yr z e k a j 'l c ij (juram. promissorium), jeieli odnosi si~ do uczy,nionego .przy,rzeczenia; s t wi e r d z a j C! c ij (juram. assertorium}
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:jeieli poswiadcZii prawdziwosc faktu. M6wiqc 0 przysi~dze jako
sroku dowodowym mamy zawsze na mysli przysh:g~ stwierdza-

i&c/i.
Wartost i znaczenie przysi~gi jakO Srodka dowodowego
,r6inorodnym podJega sijdom, raz mieniij jq najdzielniejszym dowodem, bo zawiera zeznanie tej wlasnie osoby, kt6ra 0 prawdzie najlepsz'l rna wiadomosc, to zn6w wskazui& na pokus~
'krzywoprzysi~stwa, gdy pozwalaj'lc stronie przysit';gat czynimy
s~azicl we wlasnej sprawie.
0bu argumentom nie podobna odm6wic racyi;' stlld prawodawca dopuszczajijc dow6d z przysi~gi ogranicza przeciei jej
,uzycie pewnymi warunkami materyalnymi i formalnymi. R6zne
S'I, one stosownie do rodzaju przysi~gi; r6znorodnosc zas przysi~g w procesie wypJywa cz~sciij ze znaczenia, jakie fakt przysil:;gCl stwierdzic si~ majC\cy miec moze dla os&dzenia sprawy
p. przysi~ga stanowcza, przysi~ga szacunkowa, przysi~ga wyjawienia), cz~sciCl ze stosunku, w jakim przysi~ga zostaje do
calego zasobu srodk6w dowodowych (przysi~ga stanowcza i uzuperniaj&ca).
L P r z y s i ~ g 'I s tan 0 w c z ij (juramentum litisdecisorium, jur. delatum) zowie si~ przysi~ga dobrowolna i wskazana,
kt6ra rna stanowic zupeJny dow6d przywiedzionego w procesie
faktu. Jest ona dobrowoln~ (juramentum vo!untarium). nie na·
kazantl (jur. necessarium). bo jej nie nakazuje s~azia, leez ofiaruje strona; jest w s k a zan Cl (jur. delaturn), a nie wtasnCl. bo
strona dowodz~ca w pierwszym rz~dzie nie przysi~ga sarna,
lecz pozostawia przeciwnikowi zaprzysi~ienie przeciwiefistwa,
W prawie rzymskiem przewaia umowny charakter przysi~gii
strony godziJy si~, ie w razie wykonania oznaczonej przysi~gi
sp6r w ten Iub 6w spos6b b~dzie zakoficzony. Dlatego mogta
strana przysi~gac nietylko na fakty. ale i na prawa. Prawo kaI'loniczne natomiast zapatruje si~ na przysi~g~ ze stanowiska
aktu religijnego, pojmuje jij jako uroczyste swiadectwo, a wi~c
jako wlasciwy srodek dowodowy, kt6re przeto odnosit si~ rnoze
jedynie do faktycznych stosunk6w.
Uwaia i& nadto prawo kanoniczne jako srodek dowodowy
ostateczny, kt6ry nie rna bye dopuszczony, jeieli strona na poparcie swego twierdzenia zadnego innego nie posiada srodka.
;)Przysi~ga nie m0,ie stuiyt za dow6d w sprawach, co do kt6-
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ryeh takze przyznanie nie stanowi dowodu dlatego, ii nie majCl:
eeehy prywatnej, leez wymagaj~ urzE;dowego dochodzenia.
Dow6d z przysi~gi przeprowadza si~ w spos6b nast~pu
j~ey

:

1) Strona dowodz'lca w s k a z u j e przeciwnikowi przysi~g~, to jest wzywa go, aby stwierdzi~ przysi~gq przeciwienstwo
tematu dowodowego (juramentum deferre); wskazui&cy zowie'
si~ deferentem, przedwnik ddatem. Wskazac przysi~ge moze
kaidy, kto rna zdolnosc dziaJania przed s&dem: pdnomofl1ik
potrzebuje speeyalnego mandatu.
2) Stronie, kt6rej wskazano przysi~g~ (delatowi) woll1o:a) przysi~g~ przyi'lc: to jest oswiadczyc, ii i& wykona; b) przysi~ge 0 d k a z a c (juramentum referre); to jest z&dae, aby referent sam zaprzysi'lg~ swe twierdzenie; c) podjqe si~ zamiast
przysi~gi innego dowodu, co zowi€i dowodem dla ulzeoia sumien u (probatio pro exoneranda c;onscientia). Gdyby mu si~ ten
d0W6d nie uda~ l moze
jeszeze przyjqe lub odkazac przysiE:ge.
_
Jezeli delat w oznaczonym terminie iadnego nie da oswiadczenia, temat dowodowy uwaza sit:: jako przyznany. Deferent (relat)
musi przyj'lc odkazanq sobie przysi~g~, inaezej upada w dowo~
dzie; tylko gdyby jui po delacyi dowiedzia1' si~ 0 nowyeh srodkachdowodowyeh, moze podiCle sit:: dowodu pro _ exonerarida
conscientia, ale upad~szy z nim nie moze juz bye dopu:;zezuny_
do przysi~gi. Na zCldanie delata rna deferui'ley wykonae jura~
mentum calumniae.
3) ezy przysi~ga przyjt::ta lub odkazana moze bye wykonana, orzeka s~dzi3. Dopllsci on przysi~gi jedynie na okolicznosci w sprawie stanowcze, jezeli nie rna innych srodk6w do
dowych i jeieJi z toku sprawy nie nasun'l mu sit:: uzasadnione
w&tpliwosci co do prawdziwosd faktu, maj&eego si~ zaplzysi&dz.
Nie rna bye dopuszczony do wykonania przysi~gi, kto nle
nalezytej swiadomosci tego, co ciyni (judicium in jurante), miaowicie dzieci ai do lat 14., chorzy na umysle. chwilowo nieprzytomni, r6wnie wyklucza prawo tego, kto jui raz win
staJ' si~ krzywoprzysiestwa. Orzeczenia, czy przysi.~ga rna byc dopuszczona, niesE;dzia osobno. leez w samymie wyroku stanowczym, k
przeto w takim rozie jest warunkowym. Nie rna tu wi~c j
przy dowodzie ze swiadk6w lub znawe6w wyrokl.l prze_

-

-wezego. Rota przysi~gi musi bye w wyroku dokladnie oznaczona.
4) Po prawomoenosci wyroku rna strona do tego zobowi<lz,ma wykonac priysi~gE; na oznaczonym sobie terminie.
-Tylko juramentum calumniae wolno wykonae przez zast~pcE;;
zresztCJ zas kaidCJ przysi~gE; wykonae nalezy osobiscie w spos6b
uroczysty, dotykaj'lc ewangeiii (dJa tego juram. corporale)
i stwierdzajqe rot~ s!'owami: Tak mi BOie dopom6i i ta swi~ta
Ewangelia. Kto na terminie nie stanie lub przysi~gi nie wykona,
przyznaje tern samem przeciwienstwo faktu, kt6ry mial zaprzysiqdz, chyba ie go przeciwnik: od wykonania przy~i~gi wyraznie
ezwolnit
H. Podezas, gdy przysi~ga, 0 kt6rej dot(ld by~a mowa,
stanowi dow6d sarna przez si~, s~uzy w irmych razaeh przysi~ga
jedynie do uzupel'nienia innego dowodu. j to b&dz w kierunku
dodatnim, bqdi ujemnym. Jezeli bowiem strona podj<!wszy si~
edowodu nie przeprowadzil'a go wprawdzie w zupel'nosci, przetak,ii za jej twierdzeniem wi~eej niz - za przeciwienstwem
plzemawia prawdopodobienstwo, czyli jak to zwykle wyraiajq
jeieli wi~cej nii por0"Y~ dostarezyb dowodu (probatio plus
,quam semipJena): moie reszty dope!'nie stwierdzajqc 6w fakt
przysi~gq w1'asnij, kt6ra w tym razie zowie sit;) p r z y s i e g q
u z up e I'll i a j q c q (juram. suppletorium). Jezeli natomiast stopien prawdopodobienstwa jest mniejszy, albo powody za i prze·
,ciw przemawiaj;qce sobie r6wl1owaiq : wtedy s~dzia przeciwnika
dopusci do przysi~gi 0 e z y s z c z a i q c e i (juram. purgatoriunJ),
postawiony dow6d wszelkiego pozbawia znaezenia. Jedn~
i drugq przysi~ge dopuszeza sE;dzia z urzE:du, a Ilie jak przysi~g~ stanowczq na wniosek stron: Sq to przeto przy.si~gi konieczne ezyli nakazane. 0 tern ezy przysi~ga uzupe!'niajqca, lub
,oczyszezajqca w d.mym razie rna bye dopuszczona i kt6rej
z nich nalezy si~ pierwszenstwo, orzeka sE:dzia wprawdzie wepowyzszej regu}y, ale ocenienie stopnia prawdopodobien:stwa musi bye pozostawione jego przekonaniu.
Prawidl'a, kt6re w tej mierze przywodzq, S'l tylko og61nCl
wskaz6wk& dla s~dziego, ale go weale nie wiqzq. I tak z regu~y
zezn3nie jednego wiarygodnego swiadka stal10wi pol'ow~ doa poparte zeznaniem swiadka podejrzanego wi~cej niz
pol'ow~; mimo to s~dzia wedtug okolicznosci moie na tej podnie dopuscic przysi~gi uzupe~l1iaj&cej, lecz nakazac przysi~g~
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oczyszezai~cCl.

- jeieJi strona, kt6rej przysi~g~ nakazano, ta-kowej nie wykona, twierdzenie strony przedwnej uwazacnalezy
jako udowodnione. ZresztCl stosuje si~ do wykonania przysi~gi to,.
cosmy powiedzieli 0 przysi~dze stanowczej.
Ill. Odr~bnym rodzajem przysi~gi jest przysi~ga s z a c u nk 0 wa czyJi na ilose (juram. in litem). Strona, kt6ra dowiodJoa._
ie jej przeciwnik winien wynagrodzie szkod~, moze bye dopuszczona do przysh=:gi celem oznaczenia wartosci tej szkody R6ini
si~ ta przysi~ga od przysi~gi sranowczej tern, ie jest przy,si~g<t
w~asn,!, mote bye zas alba dobrowoln'l, albo przez s~dziego nakazan'l. S~dzia moze tei weeHug w}asnego ocenienia oznaczyc
maksymalnCl granic~, po kt6rCl strona zaprzysiCldz moie wysokoseszkody.
IV. S'l pr6cz tego inne przysiE:gi. nie tyczClce si~ wlasciwych
fakt6w spornych, ktore nie Sij podstawCl wyroku, lecz niektorych
kwestyi wypadkowych (incydentalnych), kt6re zajse mog'! w ci,!gu
procesu. I tak: juramentum caiumniae, juramentum difessionis·
przysit;ga ~ yjawienia (jur. editionis), moel} kt6rej ktos stwerdza, ie oznaczonej rzeezy nie posiada, przysi~ga na ubostwo".
aby si~ uwolnic .od koszt6w procesu.

c) WYl'ok i egzekucya,

§ 103.
Po ukonczeniu post~powania dowodowego s~dzia formalnym aktem uznaje spraw,,! jako dojrzahl do 0 3~dzenia (conclusio
causae), a proces wehodzi w nowe sladyum: s,!d rna orlee, ezy
i 0 ile i~daniu powoda stae si~ rna zadose. To orzeezenie s'ldu
zowie si,,! w y fO k i e m, sen te n t i a, a ie zawiera rozstrzygf1i~cie
samejie sprawy g16wnej, wyrokiem stanowezyrn, sententiadefini-.
tiva, w przeciwstawieniu do orzeczeniaw kwestyach spornych
wypadkowych, to jest wyroku przedstanowczego, sententia interlo_
clltoria. Wyrok stosuje si,,! scis!e do z,!dania, jakie pow6d stawi~
w skardze, jest odpowiedzil} na jego wniosek i moie przeto ze
wzgl~du na trese trojaki przybrac ksztalt: a) S~dzia przychyla si~
do i'ldania powoda, a wi,,!c orzeka, ii pozwany winien uznae:
praw 0 powoda, lub uczynic, czego tenze z'Ida: wyrok jest wtedy
skazuj~eym, sententia eondemnatoria; albo b) odrzuea to i1!danie.
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a wit;c orzeka wedle wniosku pozwantgo, ie tenie nie jest wi-nien zadose uczynic il}daniu powoda: wyrok jest w6wezas uwal·
niajl}cy, sententia absolutoria; albo wreszcie c) wyrok moze bye'
mi~szany, bQ s~dzia tylko w cz~sci sk~oniJo si~ do zqdania powoda. Nigdy zas wyrok nie moie przyznac wi<:cej lub co innego,_
jak pow6d zCldaf, tak jak z drugiej strony nie moze wyrok pojse
dalej jak do uwolnienia pozwanego; pow6d skazany bye nie
moie. Jedyny wyj&tek stanowil} koszta proeesowe; z regu~y skazuje na nie sfidzia stron~ w sprawie upadai<lctj, wygrywajqca ponosi jedynie koszta, wlasnq spowodowane Wi11<:.
Jf>zeli SCld wyrokujqcy stanowi dato zbiorowe, wyrok zapada
bezwzglt;dn<l wi~kszosciq glosow, a podstawt; obrad i uchwar stanowi wniosek jednego z s~dzi6w (reierens, ponens) Bliisze szczeg6~y postanawia regulamin czyli instrukeya. Pod wzgl~dem formy
przepisano, ii wyrok rna bye zawsze wygotowany na pismie, opa
trzony piecz,,!ciCl, tudziez podpisem s~dzi6w i trzymajqcego pi6ro.
Dawniej odczytywano wyrok stronom, wedlug p6zniejszej praktyki dor~cza go wozny s,!dowy. Oryginak uchwaly i koncept
wyroku maj& bye przechowane w aktach S1!dOi,ych. Z regu!y
udzielic naleiy stronom takie powody wyroku (rationes dubitandi et decidendi).
Wyrok zakoficza ost"tecznie spraw~; sprawa jest osqdzon&.
res judicata. To co wyrok postanawia jest dla sporujl}cych si~
prawem, sententia jus facit inter partes, tak, ie ani pow6d ani
pozwany nie majl! obowiqzku wdac si~ w ponowny sp6r 0 t~
samq spraw~. Zupe~na skutecznosc wyroku moze jednak pozostae jeszcze w zawieszeniu, dlatego, ie stronom wolno wniesc
spraw~ przed s~jziego wyiszej instancyi: wyrok w takim razie
nie jest jeszcze p raw 0 moe n y m. Prawomocnosci nabywa
pn:eto wyrok:
a) jeieli wyj<ttkowo strona nie rna prawa odwol'ania sj~ do
wyiszej instancyi;
.
b) jeieli z prawa tego nie korzystaJ'a w zakreslonym term inie IUD wog61e IN sposob pr2episany;
c) jeieli wyrok zapadl' w ostatniej instancyi. Warunki te
wyswietli nam jeszcze bliiej nast~pny paragraf.
GMwnym skutkiem prawomoenosd jest, ie pozwany zmu-·
.szony bye moze do urzeczywistnienia tego, co stanowi trese wyroku czyli inaczej, ie nast1!pic moie e gz e k u cy a wyroku. I pod
wzgl~dem nie moina samemu soble wymierzac sprawiedli-
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wosci, leez nalezy zawezwae pomocy sqdowej. Wtasciwyrn jest
°'5~dzia, kt6ry wydat wyrok, lub jego delegati do niego udaje si~
strona z prosb q (oie jak w prawie rzyrnskiern z forrnalnq skarg&,
actio judicati) 0 przyrnusowe wykonanie wyroku, wykazujqc teg0z
prawomocnose, a wedJug okolicznosci dopelnieoie warunk6w, od
kt6rych wedJ'ug osnowy wyroku zawisr obowi,!zek skazanego. S~
dzia wzywa skazanego, aby zadose uczynH wyrokowi i oznacz':,
rnu do tego termin; po bezskutecznyrn upl'ywie terminu zarz'!"
aza si;dzia na ponown'! pr6b~ strony przyrnusowe srodki egzekucyjne. Spos6b egzekucyi zaw.st od jej przedmiotu: jezeJi ska.zany obowiqzany jest do wydania fzeczy ruchomej lub nieruchornej, kaie s~dzia w pierwszym razie rzecz przez wQinego odebrae i wr~czyc egzekwcntowi, w drugim zas ruguje skazanego,
z posiadania i wprowadza egzekwenta. Jezeli przedrniotem egzekucyi jest swiadczenie pienii;zne, nastqpi zai~cie rzeezy skazanego,
a ewentualnie sprzedaz tychze; swiadczenia wreszcie innego r J"
,dzajlJ wymuszone bye mogq karami pieni~inerni, wi~zieniem, lub
tez w ten spos6b, ie na koszt skazanego ktos trzeci swiadczenie wykona. Jeieli skazany nie zoslaje pod jurysdykcy& s,!du
egzekucyjnego, lub przedmiot egzekucyi w innyrn zQstaje okr~gu.
s'ld egzekucyjny wezwac rna inny s,!d do przeprowadzenia egzekUcyi. W toku post~powania egzekucyjnegowolno wnosic takie
tylko zarzuty. ktore wyrnierzone SCi wlasnie przeciw sposobowi
post~powania lub opieraj'l si~ na fakde zaszlym jUl po wyroku ;
np. skazany twierdzi, ie zap~acit Wysl'llchawszy obie strony
orzeka s~dzia, czy zarzut jest uzasadniony, a wi~e ezy egzekucya
,rna bye wstrzymana.

d)
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Srodki 'Pl'awne przeciw wyrokom.
§ 104.

Kto wyrokiern s'ldu w swych prawach rnieni si~ pokrzywdzonyrn, rnoze dornagac si~ zrniany wyroku: srodki ~u .te~u wskazane zowiCl si~ s rod k ami p raw n e rn I (rernedla juns). Owo
l'ldanie zas rozpoznaje albo ten sam s~dzia~ kt6ry wyda~ wyro~,
albo eo jest regul-q, s~dzia wyiszej instancYl; w ostatmrn raZle
~rodek prawny zowierny dew 0 I u ty w n y rn. Pod wzgl~dern. bez.posredniego skutku odr6iniarny srodki prawne na 0 d w Ie k a 1'I ce

ernedia suspensiva) i nieodwlekaj'lce(rern. non su,.
spensiva), stosownie do tego, ezy wstrzyrnuics dalszy bieg sprawy.
a w szczeg61nosci egzekucy~ wyroku. Zaczepiajijc wyrok oprzec
moze strona swe zarzuty na dwojakiej zasadzie: aIbo rnieni go
niesprawiedliwym albo niewaznym. W pierwszyrn razie srodek
prawny zowie si~ apelacyq, w drugirn zaskarieniem niewaznosci.
Jako nadzwyczajny srodek prawny s~uzy nadto niekiedy prosba.
o przywr6cenie do dawnego stanu, czyJi 0 restytucy~.
I. Apelacyq czyJi odwohniem si~ (appellatio). zowiemy iqdanie strony sp6r wiod,!cej, aby s~dzia wyzszei instancyi
rozpoznaJ' ponownie spraw~ i uchym krzywd~f wyrzijdzOnil jej
orzeczeniern s&du niiszego. Wed~ug dawniejszego prawa wolno
byl'o odwotywac si~ przeciw kazdemu rozporz'!dzeniu s'ldowernu,
;bez wzgl~du na to, czy takowe orzekaio w sprawie gMwnej lub
,rozstrzygaJ'o punkt podrz~dny, zupehlie forrnalny. Co wi~cej,
,przyjmowano nawet protesty przeciw rnozJiwym pokrzywrlzeniorn
w toku rozpocz~tego dopierolub wcale jeszeze oie wdrozonego
,procesu, pozbawiajllc tern sarnem s~dziego pierwszej instaneyi
:jurysdykcyi w tej sprawie. Sob6r 'trydencki ograniczyJ prawo odwoJ'ania si~ stanowillc, ze apelacya rna bye jedynie dopuszczona
prleciw wyrokom stanowczym i takirn przedstanowczyrn, kt6re
przesi'!dzajil sprawie gMwnej; wszelkie inne zazalenia pot'lczyc
nalezy z apelacyq przeciw gl6wnernu wyrokowi. - Apelacy~
wolno wniesc przeciw kaidernu wyrokowibez wzglE:du na waznose sprawy Iub wartose przedrniotu sporn ego ; w nast~puj&cych
,tylko przypadkach apeJacya nie rna rniejsca:
a) przedw wyrokorn zapad~ym na podstawie przyznania;
b) w razie zaocznego skazania;
c) jezeli papiez ustanawiajllc delegata wyrainie apelaeYE: wy,kluczyl' ("appellatione remota");
,d) jeieli strona apelacyi si~ zrzeka;
e) jezeli w trzeeh instancyach zapad~y jednobrzmitice wyroki.
chee korzystac z prawa apelacyi, musi i<i najdalej w dziesi~e doi po dor~ezeniu wyroku zapowiedziec II s~dziego, ktory
wydar laskarzony wyrok (judex a quo); zaniechanie tego terminu
sprowadza utrat~ prawa apelacyi, a tern sarnem prawornocnosc
wyroku. Jezeli jednak jedna strona apeiowara, wolno drugiej
stronie takze po uptywie terrninu, wog61e w toku cal-ego post~powania apelacyjnego przyst'lpic do apelacyi (adhaesio). W za,powiedzeniu, i n t e r p 0 sit i 0, oznajmia sirona jedynie, iz zac

Riftne1'.

Prawo kO,scielne. Tom II.
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mierza wniesc apelaey~. Judex a quo rna rozpoznac, ezy apelacya zostala w ezas zg~oszonCi i ezy·· nie zaehodzca okolicznosci~
wykluczajCice takow~; na tej podstawie albo odrztlea apelaey~
wprost od siebie albo wydaje apelantowi pismo, upowainiai~ee
go do wniesienia apelacyi do s~dziego wyiszej instancyi (judex:
ad quem) w oznaezonym terminie. To pismo zwane A p 0 s t of i
alba lit era e dim iss 0 ria e, wyda jednak sE:dzia dopiero na
ponown~ prosbE:, kt6rq apelant wniesc rna najdalej w 30. dni po
zapowiedzeniu, gdyz po l.lpJ'ywie tego termirm uwaiac nalezy, iz.:
od apelacyl odst&pit Uzyskawszy apostoli rna apelant w zakre·
slonym sobie terminie wl1iesc ape!aey~ U sE:dziego ad quem. Ten
akt zowie si~ j'ntroductio; apelant moze si~ Vol niej ograniezvc do wskazania tych punkt6w wyroku, kt6remi mieni si~ pokr~ywdzonym, proSZqC 0 termin do wywodu i usprawiedliwienia
swych zarzut6w, justificatio. S~dzia apeJacyjny, jeieli z powod6w
formalnych wprost apelacyi nie odrzuci, wyznaeza apelantowi ter-'
min do justyfikacyi najdluzej ria wk, Z waznyeh powod6w na
dwa lata, a s~dziego a quo wzywa osobnem pismem (literae compulsoriales) 0 przeshmie akt6w' procesowych i wlasnego sprawo~
zdania. Praktyka sijdowa uproscila w nowszych czasach ten rozwlekiy tryb post~powania; zwykle judex a quo, skoro zapowie-·
dziano u niego ape\acye, przesyJa jq sam wraz z aktami wyiszej
instancyi i wyznacza apelantowi termin do wniesienia wywodTh
przed SCjd apelacyjny. Otrzymawszy wyw6d apelaeyjny udziela go.
sE)dzia przeciwnej stronie do wniesienia obrony i niedopuszczajqc
dalszych pism spomych, przystt;:;pl.lje do oS'ldzenia sprawy na podstawie akt6w pierwszej instancy!. Z regury oie mogq strony przywodzie w post~powaniu apelacyjnem ani nowych fi;\kt6w, ani'
nowych srodk6w dowodowych (nova); wyj"tkowo mog'! bye takO'we dopuszczone, jeieli zostai'! w zwi'lzkl.l z okolicznosciami,
kt6re byJ'y przedmiotem rozprawy rrzed pierwszq instancyi'i, tudziei jeieli dopiero po ukoficzeniu rozprawy zaszedl nowy fakt
!lib strony uzyskaJ'y nowe srodki dowodowe. Wyrok odnos! si~
jedynie do zaskarzonej cz~sc:i wyroku, albo go zatwierdzaiCjc alba
zmienlajClc.
ApeJacya wywiera skutek odwlekaj,!cy; s~dzia i strony
wstrzymae si~ maj'l od dalszych czyrmosci proeesowych, c? s~
dzia apelaeyjny po introdukcyi jeszcze osobnym zakazem (hterae
inhibitor/ales) zaleca. Wszelki akt wbrew temu przedsi~wziE)ty
(innovata, attentata) jest niewainy, a jeieli wyszedJ' od apelanta"
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apelaeya jego za kar~ traci moe prawn~. - W ten sam spo56b jak od wyroku pierwszej instancyi, odwolac si~ mozna od
wyroku wyzszych il1stal1cyi, pokqd trzy jednobrzmi'lce nie zapad~y
orzeezenia.
H. Zaskarzenie niewainosci (querela nullitatis)zmierza do u£liewainienia wyroku tak, ii sprawa ponownie musi bye
w pierwszej instancyi oS1ldzon1l. Niewainose wyroku wtedy jest
uzasadniona, jeieli w tokl.l procesu pominiE;to istotne formalnosd
Iub uehybiono przeciw zasadniczym ·prawidJ-om procesowym. Powody niewainosci mog~ sf~ odnosic do osoby s~dziego np. sprawa toczy~a si~ przed SE;dzi'i niewbsciwym, lub niezdol£lym; do
stron, np. strona £lie miala zdolnosci dzialania wobec sijdu; do
samego post~powania. np. s€;dzia nie wysh.lchaJ' oDu stron, nie
przypuscil prawnych srodk6w dowodowyeh i t. p.
Skutek zaskarienia niewainosci i tok post~powania r6zny
jest wed!ug tego, czy je strcina wniosla w terminie lO-dniowym,
zakreslonym dIs apeJacyi, ezy tei p6zniej. W pierwszym razie
rna zaskarienie jako apelacya charakter dewoll..ltywny i odwleka·
j~cy: to jest sprawa przychodzl przed wyiszij instancy~, a skutecznose wyroku pozostaje w zawieszenil.l. S~dzia apelacyjny
orzeka w6wczas, czy wyrok jest wainy lub niewainy. a jeieli
orzeknie niewaznosc, nie wdaje si~ w oS"ldzenie sprawy, leez
takowa wraca do pierwszej instancyL Wolno tei poJ''lczyc zaska·
denie niewaznosci z apelacyC!, a wi~c zaczepic tak wainosc jak
sprawiedliwosc wyroku. W6wczas s~dzia gdy niewainosc uzna
jako nieuzasadnionq, oSijdzic rna spraw~ in merito, jak przy zwykJem post~powaniu apelacyjnem. Sama niewaznosc moze bye
zaskarzol1ij takze przedw wyrokowi ostatniej instaneyi, kt6ra w6waas sarna 0 niej orzeka. -- Zreszt<! s~dzia winien z urz~du baaye na to, czy wyrok odpowiada wymogom prawnym; moie
przeto uniewaznic wyrok nizszej instancyi, choe strona tego wy~
rainie ole z'ldata, lecz tylko wnio:Ja apelacy~.
Po upJywie termirm apelacyjnego moze strona wprawdzie
zaskarzye niewaznosc, wszakie nie wstrzymuje to prawomocnosci
wyroku i nie rna wog61e skutku odwlekaj&cego. Zaialenie moze
bye w takim razie wniesione albo przed s"d, kt6rego wyrok rna
zaskariony, albo przed wyzszij instancy.;, chociai praktyka
s"ldowa oswiadcza si~ przewainie za kompetencyCI wyiszej instancyi.· Strona traci skarg~ 0 niewainosc dopiero wskutek przeda=
wnlenia; a wi~c po upJ'ywie lat trzydziestu, 0 ile idzie 0 prawa
5*
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kosciola po latach czterdziestu; moie si~ jednak i p6zniej powolac na niewainosc w formie ekscepcyi.
HI. P r z y w r 6 c e n i e dod awn ego s tan u (in inte.
grum restitutio) jest nadzwyczajny srodek, kt6ry prawo udziela
wYi&tkowo ze wzglE!d6w s~usznosci przeciw prawomocnemu nawet
wyrokowi, dozwalaj~c obaleniategoi i ponownego os~dzenia spra- •
wy. Idelc za prawem rzymskiem dopuszcza prawo kanonkzne
procesie restytueyi z pow'odu matoletnosci, nieobeenosci, z powodu szalbierstwa (praevaricatio) adwokata, dalej, jeieli strona
nowemi srodkami dowodowemi zdola wykazac fatszywosc przysi~gi, . 'swiadectw !ub dokument6w, na kt6rych wyrok siE! opart;
prawa sluiijce ma~oletnim przyznano takie koscioJom i zak~a
dom dobroczyrmym. Zeldac moina restytucyi w przeciijgu czterech lat IiczClc od czasl.l, kiedy strona dowiedziala si~ 0 okolicznosci uzasadniajijcej restytuey~, u maJoletnich od dojscia do
peinoletnosci; tylko z powodu fal'szywych swiadeetw restytueya
sluzy przez lat dwadziescia. Prosb~ 0 restytuey~ wniesc moina
albo u s~dziego, kt6ry wydal' wyrok, albo u wyiszej instaneyi;
przedmiotem zas rozpoznania jest jedynie kwestya, ezy rt!stytucya
ma bye dopuszczona lub nie. W razie przyzwole£lia sprawa wraca
do pierwszego stauu, a wi~c uwaza si~ tak, jakgdyby wyrok £lie
byr wydany. Restytucya 0 tyle ma skutek odwlekaj'lcy, ie rtalezy
wstrzymac si~ z egzekueyq, jeieli jeszcze nie zosta~a calkowicie
przeprowadzona. Restytueya zreszt'l nie tylko jest srodkiem praw£lym przeciw wyrokom, ale I.Izyskana bye moze takie co do
poszczeg61nych czynnosci procesowych, mianowicie z powodu
niezClwinionego zaniechania terminu. 0 przyzwoieniu lei restytueyi orzeka s~dzia, przed kt6rym toczy si~ proces.

w

II. Nadzwyczajne formy procesowe.
§ 105.
Zwyczajny tok post~powania proeesowego, zw,raszcza tak
formalny i rozwlekly iak w procesie pospolitym, oie nadaje si~
dobrze do spraw, kt6re rycMego wymagaj& zaiatwienia. Dlatego
wytworzyly si~ obok prawidlowego trybu postE!powania szczeg61ne
formy procesowe dla pewnego rodzaju sprawi sporow. 0 He
og61na ich eecha na tern siE! zasadza, ie pozwalaj& traktowac
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rzeez z pomini~ciem nieistotnych formainosci, a wiE!c w post~po
waniu skr6conem, summatim, otrzymaly wsp1ln& nazw~ p r 0C e s 6 w sum a rye z n ye h. W prawie kanonic.znem sumaryczny
spos6b postt~powania st~d bierze poczqtek, ie papiei deleguillc
sE!dziego cZE!stokroc go upowainial, aby z pomini~ciem scislych
form proeesowych zbadal spraw~ w prosty i najkr6ciej do celu
wiodelcy spos6b ("de plano et sine strepltu judicii"). P6zniej
przYiE!to to skr6eone post~powanie jako prawid~owe szczeg61nie
w sprawach 0 beneficya, dziesiE!ciny i w sprawach malienskich.
ROini si~ zas sumaryczny proces od zwyczajnego, pomijaj(lc podrz~dne formy, gMwnie tem, ie s~dziemu przyznany jest wi.~kszy
wplyw na tok procesu, ie mianowicie W szerszych od zwyczajnego procesu granicach korzystac moie z prawa zadawania py.
tan, ie ma wi~kszel swobod~ w wyborze przedstawionych przez
strony srodk6w dowodowych - wszystko w tym celu, aby m6g~
przyspieszyc zakonczenie procesu; z tej samej przyczyny wyznaczone s& dla ezyr1!1osci procesowych kr6tsze terminy.
Do odr~bnych form procesowych wiedzie jednak nietylko
d&inosc skr6cenia procesu, ale takie niekiedy wlasciwose samejie
kwestyi spornej. SCI tedy pr6cz sumarycznego inne, jeszeze nad·
zwyczajne formy post~powania. I tak:
i. S P raw y po sse s 0 r y j n e. Strona wytaczaille sp6r Sqdowy, dziaracmoie na dwojakiej zasadzle prawnej: nieldedy
opiera si~ na prawie, kt6re jej s~uiy wobee przeciwnika i i&da,
uznania tego prawa, niekiedy mow powoJ'uje si~ na sam fakt
p 0 s i a dan i a i domaga si~ tegoz utrzymania. W pierwszym ra~
zie proees zowie siE! petytoryjnym (in petito rio), w drugim po~
sesoryjnym (in possesorio). Z natury rzeezy wypJ'ywa, ie s'tdowa obrona posiadania nie rT.oze podlegac tym samym prawid!'om·
prawnym, co 'proces petytoryjny. Chocby jui przez sam wzglild
na porzqdek spoJ'eezny, musi prawo posiadaczowi uiyczyc rai·
nej pomocy, a wi~c przedewszystkiem szybko przeprowadzic proces. To znOWI.l nie tylko zawisl'o od uproszezenia post~powania
pod wzgl~dem formalnym, iecz wymaga oral, aby sama kwestya
sporna pod wzgl~dem materyalnym jak najmniej przedstawiala
trudnosei. St&d prawo kwestye sporne z posiadania od~llcza od
kwestyi prawnych, postanawiajijc ku obronie posiadania osobne
srodki prawne. Wbsckiel np. wyzuty z posladania sl}.ej rzeczy,
jeieli chee wyst&pic ze skarg& posesoryjn&, nie potrzebuje prze=
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prowadzae procesl1 0 wlasnosc; prawo pozwala mu zaskarzyc
sarno naruszenie posiadania i w ten spos6b kr6tsz~ drog~ dojsc
do celu, do odzyskania swej w~asnosci. Jakie to srodki S~IlZCl posiadaczowi jako takiemu, jest wbsciwie kwesty~ prawa eywilnego;
wszakie nie pominiemy jej zupelnie jiategomianowicie, ze poej
tym wiasnie wzgl~dem wp~yn~lo prawo kanoniczne stanowczo
na rozw6j flowszyeh prawodawstw.
I n t e r d i c t a, kt6re wediug prawa rzymskiego siuzyiy na
()bron~ posiadania, przesziy takie do prawa kanonicznego: jako
interd. retinendae possesionis, a wi~c na obron~ naruszonego posiadania i n t e r die tum uti po s sid e ti s, jako interd. recllperandae possesionis, to jest n<1 obron~ utraconego posiadania
i n t e r die tum u n d e vi; oba w prawie kanonicznem, a bardziej jeszcze w teoryi sredniowiecznej w zasadniczych wzgl~dach
ulegly przeobrazeniu. I tak:
.
a) Obrona naruszonego posiadania. W tym celu s~uzy rzymski interdykt uti possidetis, to jest kto w swem posiadaniu zostal
zaniepokojony - ezy to, ze przeciwnik sam na jego rzeezy wykonywar akty posiadania, ezy tei, ie jemu w wykonywaniu takowyeh przeszkadzar -- mote domagac siE: I1suni~cia przeszkody.
wynagrodzenia szkody i zakazu dalszego niepokojenia. S~dzia rna
orzec, ezy zasz~o naruszenie posiadania: a poniewaz naicz~sciej
obie strony wykonywane przez si~ ezynnosci przedstawiajCl jako
objaw wJasnego posiadania, wiE:c wiasciwym przedmiotem s'ldowego rozpoznania b~dzie kwestya, kto jest posiadaczem? Posiadaczowi lJstClpic musi przeciwnik, chocby mia! silniejsze od niego
prawo do rzeczy; musia~by tego prawa dochodzic skarg'l petyto:ryjn~, bo pretensye prawne nie S'l przedmiotem sporu posesoryjnego. Usprawiedliwic si~ moie jedynie zarlutem. ie sam przeciwnik w nieprawny spos6b (vi, clam, precario) wyzui go z posiadania. Proces przeprowadza si~ weaJ'ug zasad post~powania
sumarycznego.
Od XIII. wieku przybyl do il1terdyktu uti possidetis nowy
srodek obrony; nazwany p6iniej (Od XVI. w,), p 0 sse s s 0 r i u m
sum mar i iss i mum. Pierwotflie mia! on d:ch~ srodka sqdowopolicyjnego: jeieli bowiem z powodu sporn ego posiadania przyslio do gwaHownych mi~dzy stronami zajsc, m6gr s~dzia, chocby
nawet zadna strona nie wezwa~a jego pomocy, z urz~du wmi~
szat si~ w spraw~, wydajqe tymczasowe postanowienia, kt6rych

strony ai do przeprowadzenia procesu posesoryjnego lub pety·
toryjnego przestrzegac musiaiy. W ten sam spos6b musiai tez
s~dzia cz~sto w toku procesu uregulowac prowizorycznie stosunki
posiadania pomi~dzy stronami. Podstaw~ tego tymczasowego za.rzijdzenia stanowii ostatni spokojny akt posiaClania. Ot6i p6zniej
przyznano w kaidym razie stronie prawo, domagac si~ prowizorycznej obrony, pos adania na tej jedynie podstawie, ie zdolara
wykazac p6iniejszy od przeciwnika akt posiadania. Post~powanie
<§qdowe ograniczalo si~ w6wczas jedynie do prostego zbadania
tego faktu, by to wit;:c skr6conem jeszeze post~powaniem posesoryjnem i stijd otrzymafo nazw~ summariissimum, post~powanie
:prowizoryalne, podczas gdy pierwsze nazywano odtqd po sse s s.
.Q r din a r i u m. R6inica mi~dlY jednem a drugiem polega~a ria
tern, ze w possesorium ordinarium orzekal' s~dzia stanowczo, kto
jest posiadaczem, w summariissimum jedynie, kto tymezasowo
za posiadacza rna Ilchodzic. Dlatego po przeprowadzrmem sum·
mariissiml.lm mogry obie strony wy!oczyc nietylko proces pe1ytoryjny, ale takze zwyczajn<l si<arg~ posesoryjnq (interdictum
possidetis).
b) Jeszcze wi~eej rozszerzylo prawo kanoniczne obron~ utraconego posiadania. W prawie rzymskiem sluiyi ku temu jako
srodek posesoryjny interdykt unde vi; pow6d domagal' si~ zwrotu
rzeczy nieruchomej od tego. kto go gwahownie z posiadania wy
zUI lub (in id quod ad eos pervenit) od jego dziedzic6w. Miejsee
tego interdyktu zaj'lr w pozniejszem prawie kanonicznem inny
srodek prawny: to jest act i 0 S pol i i. Poczijtek jej si~ga zbioru
Pselldoizydorowego. kilkakrotnie bowiem powt6rzone tu jest zdanie, ie biskup wyzuty nieprawnie z swej dyecezyi lub swego mai'ltku wolny jest od oskarzenia, pokijd nie z6stanie przywr6cony
w swoje prawa. W postanowieniu tern tkwi mysl, jak na owe
czasy uzasadniOna, ie biskup pozbawiony swej wladzy nie moze
skutecznie bronic si~ przeciw oskarzeniom moznyt:h nieprzyjaci6i
~ l'atwo mimo swej niewinnosci m6gtby uledz kondemnacie. Teorya generalizuj'lc ow przepis pseudoizydorowy uczynira zen
.og61ny srodek obrony posiadania: najpierw w formie ekscepcyi.
Przyj~to bowiem zasad~ ~ kto zosta! wyzl1ty z posiadania w sposamow~adny) moze bronic si~ przeciw wszelkim pretensyom
i~daniem przywr6cenia do dawnego stanu. Obron~ tego rodzaju
zwano ex c e p t i 0 S pol i i; ustawy koscielne uznaiy ill najpierw
w caJ'ej rozclijgrosci, p6iniej dodak papiei Innocenty IV. (124S)
p
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ogtaniczenie, ie exc.spolii uiyta bye moie tylko przeciw same';:;
mu spoliatorowi i ie ekscypuj'lcy winien w przeci~gu pi~tnastu
dni udowodnie zadanego sobie gwahu. Id&c dalej powyzszym torem przyj~to niebawem na tej samej podstawie ku obronie po·
siaclania samoistny srodek, daj'lc wyzutemu z posiadania nietylko
ekscepcy~, ale takie skarg~ posesoryjn~, zwan& act i 0 s pol i jV"
Za pomocij tej skargi moina domagacsi~ zwrotu utraconego
pos:adaoia; pod tym wzgh;dem wi~c pe~ni funkcy~ dawnego interdyktu unde vi, atoli pod zupe!nie odmiennymi warunkami. R6·
zni siE: bowiem od rzeczonego interdyktu tem: a) ze sfuiy nie
tylko na obron~ w~asciwego posiadania, ale i dzierienia(deten·
tio), jako tei posiadania praw (quasi possessio), b) nle tyiko co:
do nieruchomosci, ale i ruchomosci, c) nie tylko w razie gwa.t·
townego wyzucia, ale w kaidym wypadku, gdy kto nieprawnie'
pozbawiony zosta~ posiadania, d) ie wreszcie mozna ni<} dzia~ac:
nie tylko przeciw teml.!, kto sit:; sam bezprawia do pus cit. ale i przedw trzeciemu, skoro 0 tern bezprawiu wiedziaL Tak tedy prawo
kanoniczne posun~~o obron~ posiadania, a raczej faktycznego
dzierienia, do ostatecznych granic. To rozszerzenie zas tern wi~k
sze ma znaczenie, ie sarno pojt:;cie posiadania pod wzgl~dem
przedmiotu przybraJ'o w prawie kanonicznem rozmiary, obce praWI.! rzymskiemu. Nie tylko rzeczy i prawa na rzeczy mog& bye
w prawie kanonicznem przedrniotem posiadania, lecz wsze,kle:
,prawa, skora tylko nle gasoij wskutek jednorazQwego wykona,
nia. Tak m6wi<! ir6dla 0 posiadaniu urz~d6w i godnosci koscielnych, poszczeg61nych praw jurysdykcyjnych Iub honorowych,.
o posiadaoiu prawa prezenty Iub wyboru prawa pobierania dziesi~cin lub innych danin, a nawet wzajemne prawa rnafionk6w·
uwaiane S<} jako mozliwy przedmiot posiadania. Kto wi~c np.
wykonywarliu jurysdykcyi stawia przeszkody, kio przestaje uiszczac
si~ z danin, kto samow~adnie opuszcza swego malionka - narusza uprawnionego w posiado.niu. Gdy zas, jak nadmienilisrny,
actio spolii sruzy~a takie na obrofl~ posiadania praw, wi~c mo··
ina bylo w~asciwie na jej podstawie zaskarzye posesoryjnie nie
mal kazde naruszenie swego prawa.
II. Pro c e s y w y w 0 h we z e (provocationes), Jest reguJ,!"
wypJ'ywajijeij z istoty procesu cywilnego, ie nikt wbrew swej
woli nie moze bye zniewolony do wytoczenia sporu. Od tej zasOldy, sto.nowiij wyjqtek to.k zwane prowoka.cye; kt6re dOljij prawo
zrnuszenia kogos do wniesienia skargi, a wi~e do prowadzenia

procesu w charakterze powoda; Takowe polegaj<} na. prawie zwy-ezajowem, kt6re zn6w pocz<}tek bierze z teoretycznych wywod6w'
glosator6w. ezy w danym razie zachodZ'l warunki prowokacyi,.
orzeka s~dzia po przeprowadzeniu sumarycznego post~powania,
kt6re si~ tu zowie procesem wywobwczym . MOie 011 miee miejsee w dw6eh wypadkaeh:
a) Z powodu przechwaJ'ek przeciwnika, to jest jezeli tenie
rozg~asza, ze ma do prowokl.lj'lcego pretensy~ prawnC!. Techni.
ana nazwa tej prowokacyi jest provocatio ex Lege diffarna ri, a to dlate~o poniewai glosatorowie wywodzili jC!, z ustawy
kodeksu Justynianskiego, poczynajqcej si~ od srowa "diffarnari"
(I. 5. Cod. de ingenuis manumissis 7. 14.), lubo interpretaeya ich
byta zupehlie mylnq. Prowokujijcy no. tej podstawie wnos! iijdanie (skarg~ wywo~awc::-a), aby s~dzia albo przeciwnika zniewoln
do wniesienia skargi 0 prawo, ktore'm si~ chelpi~, albo tei na·
kazal rnu w tej mierze wieczne milczenie (imponere silentium).
Z&danie to jest przedmiotem procesu wywo}awczego, w kt6rym
przedewszystkiem stwierdzic naleiy sam fakt diffamacyi. Po przeprowadzonej w tym kienmku rozprawie s~dzia albO odrzuca z<!=
danie prowokanta, albo przychylaj<}c si~ do niego zakresla pro~
wokantowi termin do wniesienia skargi pod rygorem, it w razie
zaniechania tego terminu jui 0 rzekome swe prawo nie b~dzie
si~ m6gt upomniec. Jeieli prowokowany wniesie skarg~, proces
przechodzi na tor prawidlowy;· prowokuj<jcy zas zyskal to, iz
rna w tym procesie korzystniejsz& pozycy~ pozwanego;
b) Prowokacya moze powt6re miee miejsce, jezeli kto zwleka
tak dl'ugo z wniesieniem skargi, ii zachodzi obawa, ie przeciwoik postrada srodki obrony. I t~ prowokacy~ wysnuwano mylnie z prawa rzymskiego, a mianowicie z fragmentu pandekt6w,
poczynaj<jcego si~ od sMw "si contendat" (I. 28. Dig. de fideju=
ssoribus et mandatoribus 46. 1.), skijd nazwa pro v 0 c a ti 0 ex.
Leg e sic 0 n ten d at. Prowokuj&cy ma w tyrn wypadku wykaii mu grozi utrata ekstepcyi przeciw skardze przeciwnika;
w6wczas s~dzia wyznacza prowokantowi termin do wniesienia
skargi pod rygorem, ze w razie jej zaniechania ekscepcya 1'0zwanego utrzymana b~dzie w swej mocy, ie Wi~Cl gdyby p6iniej
skarg~ wni6st, pozbawiony b~dzle prawa obrony przeciw tej
ekscepcyi.
III. Osobny tryb post~pbwania przepisany jest takze w spra·

m

-14 'wach maUenskich, 0 czem jednak dla lepszego zwiCizku dopiero
'wprawie maltenskiem.

T Y T U t. IV.
S~downictwo

A)

w sprawach karnych.

0 karach koscielnych wogolnosci.
§ 106.

Wladza karania naleiy do najistotniejszy.:h atrybucyi kat.
,dego rz&du; oie mote obejsc si~ bez niej i kosd6J, bo stanowi(!c z istoty i powoiania swego spoieezl1osc zewn~trzn(!, musi
mie\! zapewnione wszelkie warunki bytu spolecznego. RZ,!d ko'scielny pozbawiony by~by znaczenia, gdyby nie byly mu dane
srodki przeciw cdonkom wylamuiClcym sic:: z pod jego praw.
.Ale jak wog6le prawidra, kt6remi kosciM si~ rZ'ldzi, dwoistej s<!,
natury, tak tet przekroczenia takowych dwoiste przybieraj& ceelly.
'Najpierw bowiem przepisy koscielne jako zasady wiary i etyki
tyczij si~ wewn~trznego tycia wiemych. zmierzajq do 'duehowej
tychte doskona!'osci, obejmujq wi~c ca1'ldziedzinE;: ludzkich ezyn6w i mys!i: powt6re jako przepisy p raw ne mai<l na eelu zabezpieczenie pOfz&dku spolecznego, odnoszil siE;: wi~c tylko do
samych objaw6w zewn~trznych: przekroezenia pie r w s z y c h
Sil grzechem. przekroczenia drugich w y s t ~ P k i e m. Jedne i dru,gie wymagaj~ przeciwdziatania ze strony koscioi'a, ale grzech
srodkami wyh,!cznie duchownemi, wystt;pek takie srodkami zewn~trznemi: to jest przed oJV grzechom dziala kosd6l' in foro interno, sprawujijc sakrament pokuty, przeciw wyst~pkom in foro
externo, sprawuj'lc sijdownictwo kame. Tylko to ostatnie dzialanie wchodzi w zakres prawa.
Z poi~da swego jest kaida kara zadosyc uczynieniem prawu
i sprawiedliwosci, odp}at'l za win~, z}em za de. Wszakie nie
-sarna mysI odwetu przewodzi postanowieniom karnym; kosd6i
:zw}aszeza nigdy nie mote pomil1i1c gl6wnego celu, do kt6rego
zmierza wszelkie jego dzialanie, moralrwgo udoskonalenia swych
cdonk6w; wymierzajac wi~c kary rna takie na oku popraw~ wi'Ilowajcy. Te dwa czynniki - idea sprawiedliwosci z jednej, poprawa winowajcy z drugiej strony - zloiyly si~ tedy na posta,'nowienia kame prawa koscieinego, ale nie Z1lwsze w tym samym
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dio sieble zostaj'l stosunku. SCI kary, przy kt6rych wiasnie poprawa stanowi eel na,bliiszy i bezoosredni: kosci6l pozbawia
winowaic~ korzystania z pewnych d6br duehownyeh, dok"ld nie
cuczyni zadose wymogom prawnym. Przy innych zas przewaia
czynnik odwetu: eel poprawy ustc::puje przed wzglc::dami na dobro kosciola i porz'ldek spoieczny. Na tej r6znicy polega wainy
takie pod wzgl~dem praktyeznych konsekwencyi podziat, na kary
,poprawcze czyli cenzury, poenae medicinales s. censurae. i kary w scist znaczeniu, poe n a e vi n die a t i va e. Do
,pierwszych naiez<I: kl'ltwa, interdykt i suspenzya.
Wymierzenie kary od dw6ch gf6wnie zawislo warunk6w:
,a) od karygodnosci czynu; karygodnym jest zas czyn tylko wtedy.
jeieli go prawo wyrazoie oznacza jako wyst~pek, nie jezeIi go
jedynie pot~piamy ze stanowiska religii i etyki; b) od poczytnosci sprawcy, to jest aby wedl'ug zachodz<lcych okolicznosci moina
sprawcy przypisac winE;: owego czynu. Wyrok s'ldowy stwierdzie
rna istnienie rzeczonych warunk6w i dopiero na zasadzie wy·
roku wymierzona bye moze kara.
Wymieniona co dopiero zasada odnosnie do wkasciwych kar
,(poenae vmJicativae) iadnego nie dopuszcza wyj'ltku: nie masz
kary bez sledztwa i wyroku sijdowego i dopiero od chwili wydalila wyroku rozpoczyna siE;: kara. Inaczej co do cenzur. Do nie,
kt6rych wystE;:pk6w przywiilzuje prawo koscielne ten skutek, ie
winowajca jut z chwih~ ich spelnienia, popada w eenzury, ie
wi~c skmki kary poczynaiCl sic:: przed wyrokiem. Wyrok sijdowy
potrzebny jest 0 tyle, 0 ile idzie 0 sprawdzenie faktu, ale rna
znaczenie sententiae declarativae non constitutivae, to znaczy, nie
wvrok dopiero sprowadza cenzur~, jakto jest regufil, lecz deklaruje jedyme, ie cenzura istnieje od chwili spe1'nienia wyst~pkl.l.
.Zo"Viemy tego rodzajl.l kary eensurae latae sententiae
a w przeciwstawieniu do nich cenzury, nast~pujijce dopiero na,
. podstawie wyroku sCidowego: c ens u rae f ere nd a e sen te n't i a e. Pierwsze b~d~c wyiiltkowym i zaostrzonym wymiarem sprawiedliwosci ograniczyly si~ pierwotnie do najci~i;szych tylko p rzewinien; od czasu jednak Bonifaeego VIII. poczc::to ie coraz bardziei roz:izerzac, tak it nowsi kanonisci wyliczali wi~cej nii dwiescie wypadk6w, w kt6rych jut wedlug prawa pospolitego postanowione Sil censurae latae sententiae. S!usznie ganiono to nieuza:sadnione obostrzenie systemu karnego, kt6re w praktyce wprost
przeciwny zamierzonemu wywar1'o skutek, prowadz'lc wkasnie do
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lekcewaienia koscielnych kar; a domagano si~ tern gtosniej re-:
formy, ie odnosne - przepisy w praktycznem zastosow~niu mn6-·
stwo rodzLl'y wqtpJiwosci, a nadto wiE;ksza ien cz~scnie odpowiadafa jui zmienionym stosunkom. Reformy tej dokonaJ' dopiero Pius IX. w bulli "Apostolicae Sedis moderatione" z 12. paz·
dziernika 1869 lubo nie talc stanowczo, jak si~ tego powszechnie spodziewano. Bulla wylicza okoJ'o 50 wypadk6w, w kt6rych
cenZllra nastaje ipso facto i znosi zarazem dawniejsze tego rodzaju cenzury z wyjqtkiem atoll a) tych, kt6re postanowiJ' sob6r
trydencki, b) tych, co odnosz& sie. do wyboru papieia, _. tudziez
do wewne.trznego rzqdu w kiasztorach i innych korporacyach
i laktadach duchownych,
Mie.dzy karami i cenzurami koscielnemi SC!, takie, kt6re wy-mierzye moina tak przeciw swieckim jak duchownym, irme tYCZq
sie. wyJqcznie dnchowiefistwa; tamte zowiC!, sie. poenae, censurae,eeclesiasticae com m u n e s, te zas par tic u I are s, Nadmienie
zresztll naleiy, ze cenzura latae sententiae wtedy tylko tyezy si~
biskup6w i wyiszyeh pratatow, jeieJi ustawa wyraznie to postanawia.
_
Poniewai eenzury bezposrednim eelem jest poprawa wil1o-~
wajcy, wie.c winna ustac, skoro ten eel zostak osi~gni~ty. W takim razie wJ'adza duchowna, zwalnia od cenzury, ezyli udziela
a b sol u·c y i (absolutio, relaxatio). Co do cenzur ferendae sen·
tentiae sluzy prawo absolucyi temu, kw wyrok wyda.!', tudziei
wyzszej instancyi, a w kaidym razie papiezowi. Tylko in articulo
mortis, to jest gdy obciqzony cenztlrq znajduje sie. w niebezpie·
czenstwie zycia, moze go lwolnic kaZdy kaplan; zwolniony wi-·
nien jednak wyszedI-szy z niebezpieczenstwa prosic wJasciwego
s~dziego 0 - potwierdzenie absolucvi, gdyi w przedwnym razie
popada na nowo w een:wre.. Co si~ natomiast tyczy eenzur Jatae
sententiae, mogCi zajsc nast~pui<!ce wypadki:
a) Absolucya wyrainie zastrzezona jest papiezowL WedJllg
rravva obowiClzuj<lgo obeenie na podstawie przytoczonej wyzej
bulli "Apostolicae Sedis" odr6zniC naleiy dwie kategorye reserwat6w papieskich i absolucya moze bye zastrzezona papieiowi:
1) S imp lie it e r; w takim razie mimo zastrzeienia zwalniaC
mogCl biskupi pro foro externo na podstawie man datu papieskiego
u powainiai<!cego ich w og6Je do dyspensowania w wypadkach
papieiowi zastrzeionyeh, pro foro interno jui z mocy ustawy~:
ale tylko wtedy, gdy wyste.pek pozos tal tajny;

2) Spec i a lim 0 d 0, co ma ten skutek, ie biskup nawet
. ro foro interno dyspensowae maze jedynie na podstawie
:zczeg6~OwegO upowainienia papieskiego. Takich wy~adk6w .w~.
bulla trzynascie. Wszystkie dawniejsze I.lstawy I przywlleje
sprzeczne z powyiszemi p0stanowieniami zosta~y uchylone, tylk~
~facultates triennales i quinquennales jeszcze I.ltrzymane w swe]
mocy;
b) Absolucya zastrzezonCl jest wyraznie biskupowi. m?ze. to
nastClpie albo z moey ustawy powszechnej albo postanowlemem
biskupa;
c) Ustawa nie zastrzega nikomu absolucYI: w talum razle
Sfuiy takowa pro foro extemo biskupowi, pro foro interno ka·
idemll spowiednikowi;
d) In articulo mortis ustaj'l wszelkie rezerw3:Y: kaid7 .ka.
pl'an ma prawo absolucyi nawet co do wypadkow speclahter
modo papieiowi zastrzezonych.
Absolucya moze bye dana takze warunkowo, albo pod za·
strzeieniami, tak mianowicie absolutio ad cautelam, jezeli kto nie
jest pew ny, czy nie popadJ w eenzury. ad reincidentiam, to jest
z postanowieniem, ie zwolniony popada na nowo ~ cenzur~,
jeieli nie dopeJni przyrzeczenia danego przy absolucYI.
I

•

•

•

B) Poszczeg61ne kary.
a)

I.

Cenzury.

If I

~

twa.

§ 107.

Kosci6l: jak kazda inna spoJecznosc rna moe wYlClczenia ze
swego grona czlonk6w, co nie chcij poddac si~ jego prilwom
okazali sie niegodnymi nalezee do zwi'lzku wiernych. W pierwszych wiekach chrzescijanstwa. gdy kosci6~ pozbawiony byJ wszelkiej na zewn&trz w~adzy, a dyscyplina nie tyle opierala sie. na
.przepisach prawnych, He raczej na zasadaeh religijnych i etycznie czyniono jeszcze scistej r6znicy mi~dzy grzechem a wyst~pkiem; dla jednych i drugich zadosycuezynienie stal1owil'~ pokuta , a to w razaeh jawnego przewinieniapokuta publiczna.
.
Z
l'lczyl'a sie. ca~kowita lub cz~sciowa utrata uczestmctwa
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w nabozenstwie lub przynajmniej w pewnych laskach koscielnych<'
i sakramentach. Kto zas tej pokucie poddac si~ nie chda~ lu~
dopuscH si~ bardzo ci~ikiego przewinienia, tego wyhlczano od
wSlelkiej jednosci z wiernymi, "odd~ty byl od data Chrystu30wego". To cz~sdowe lub zupelne pozbawienie l1czestnktwa =w zyciu,
kosdelnem zwano kl'ltw'l, ex com m u n i cat i o. Kicdy poiniej
llstaJy publiczne pokuty, a zan:m::m prawo koscielne na samoistnej rozwinl'\~szy sl~ podstawie wytworzy}o osobny system kar
za wyst~pki, umano kl'itw~ jako srodek karoy, odr6zniaiClc stosownie do pierwolnej jej rozciqgJosc:i dwa stopnie takowej, w i ~ ks z & ex com m. m a i 0 r s. a nat hem aim n i e is z & ex c om m.
min 0 r. Ostatnia pozbawia jedynie prawa uczestniczenia w sakramentach i zdolnosci dost'lpienia urz~dow koscielnych, nie naruslajqC innych praw wyklE;tego, mianowicie jurysdykcyi; pierwsza zas jest zupe~nem wykluczeniem ze spo~eezenstwa koscielnego, miesci wi~c w sobie wfasciwie zakaz wszelkiego obcowania z wykh:tym, nawet w stosunkac:h powszedniego zycia. POdi
tym jednak wzgl~dem prawo koscielne porzueaj<ic powoli dawn'!
surowosc do coraz to lagodniejszych p05t~puje zasad. I tak pierwotne prawo kando obcowanie z wykh;tymi wi~ksz", ekskomunik&, pozniejsze nie tylko dagodzUo i& na mniejszij, ale w licznych wypadk.ach pozwomo nawet bezkamie obcowac z wykl~
tym, mianowide osobom zwi&zanym z nim scis~emi w~dami rodzinnemi, jakoto przedewszystkiem mationkom i dzieciom, dalej
wag6le wtedy, gdy tego wymaga dobro duehowne wykl~tego~
konieczna potrzeba lub szczeg61ny stosunek zaleinosci. Daiej
jeszcze poszed~ papiez Marcin V. uchylaj'lc na soborze konstancyenskim zakaz obcowania z
ktorzy nie zostali wykl~ci po
imien;11 i w V\lyroku pubIkznie ogJoszonym. Stosowa}o si~ to
takze do ekskomuniki latae sententiae; tak wi~c ii dopiero pubikzna dekiaraeya tejze sprowadzara zakaz obcowania, z jedynym
wyi<itkiem ekskomunlki za czym1ij i notoryjnll zniewag~ osoby
duchownej ("notorii clerkorum percussores). Na tej podstawie
odr6zniano
excommunieati vi t a Ii d i t. j. wykl~ci, kt6rych
z podanemi powyzej wyjijtkami unikac nalezy i excomm. t 0 I erat i, z kt6rymi obeowac wolno. Na mocy wreszcie przytoezonej
w poprzednim § bulli Piusa IX. "Apostolicae Sedis" obowiqzuj<l.
w tej mierze l1ast~pujqce postanowienia: Vitandi Sq jeszcze w mysl
konstytucyi Marcina jedynie imiennie wykl~d, qui nominatim sunt
denuntiati.
obcowanie z nimi uwaia si~, 0 He nie zachodzi
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prawny wyj&tek, jedynie jako przekroczenie obowiqzk6w sumie-a tylko wyj~tkowo w przypadkach, w konstytucyi "ApostoSedis" wymienionych, podpada pod rygor prawny. W szczeg61nosci :
. a) W razie k1<itwy 0 d pap i e zan 0 min at i m wyrzeczoneJ wpada w klqtw~ kaidy, kto wykl~temu jest pomocny w popefnieniu zbrodni kryminalnej, Kl<itwa ta jednak nie jest juz jak
w dawniejszem prawie minor, leez excomm. major latae sententiae, kt6rej absolucya papiezowi simpliciter pozostaje zastrzeiona;
b) Takai klijtwa spotyka duchownego, kt6ry swiadomie i do·
browolnie przypuszcza do nabozenstwa lub wog6le pe~ni funkcye
duchowne dla tych, co nominatim od papieia Set ekskomunikowani;
c) Jeieli zas w innych wypadkach kl<itwy nominatim orzeczonej, Cluchowny przypl1szcza wykl~tego do nabozenstwa albosakramentOw, popada ipso jure w interdictum ab ingressu ecclesiae, od ktorego zwolnic go moie ten, ktQ klqtw~ orzekt.
Pr6cz zakazu obcowania, i co siE: z tym h:jczy, wykll.lclenia
od uczestnictwa w naboienstwie i sakramentach, pociaga kla.twa
wi~ksza za sob~ jeszcze inne nast~pstwa prawne. I tak: a) Pozbawia jeieli wykl~ty przed smierci& nie uzyska1' ahsolucyi, pogrzebu koscieinego, co sie jednak stosuje tylko do excomm.
vitandi, nie do tolerowanych. Kto pogrzeb taki nakazem lub przemoc'l wymusi, podpada wedJug bulli 1lSed!s Apostolicae" w kl'ltw~ wieksz"l latae sententiae (neminimi reservatae), q dllchowny
kt6ry pogrzebie nominatim wykl~tego wpada w interdykt ab ingressu ecclesiae, b) duchownych pozbawia wi~ksza klqtwa prawa
sprawowania funkcyi sakramentalnych, pod rygorem irregulari~
tatis, dalej c) wszelkiej jurysdykcyi, d) prawa wybierania, co jedynie nle ma zastosowania przy wyborze papieia, e) zdolnosci
uzyskania beneficyum. _Beneficyum natomiast przed kl&twq otrzy·
manego oie traci wykl~ty ipso jure, leez dopiero, gdy trVvaj€;lc
w swym oporze nie stara sit: 0 absolucYEl, f) reskrypt przez wykl€ltego uzyskany jest niewainy, g) wyk1€lty niezdolny jest do nai wykonania patronatu j h) ogramczony jest wykl~ty pod
wzgl~dem zdolnosd dzia~ania w s'ldzie,· czyJi jak to kanonisd
wyraiajq, nie rna zupe~nej communicatio forens!s. Mianowicie
nie przyjmie sEldzia duchowny skargi od wyk1€ltego nietolerowarlego, oie przypusci go do swiadectwa - z wyjijtkiem proces6w
herezy~ ani do zast~pstwa. W roll pozwanego zas musi.
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wyklE;ty przYillc proces, i moze w takim razie apelowac przedw
wyrokowi pierwszej instancyL i) jezeli kto przez rok upornie zostaje pod kl&twlt, wytoczyc mu nalezy proces jako podejrz~nemu
,0 herezy~.

Dawniej ~Clczyly si~ nadto l K1CltwCl skutki doniosrego maczenia w zakresie prawa swieckiego: wykl~tego, ktory w pewnym czasie nie I.lzyska} absolucyi, spotykaly dotkliwe kary: koniiskata maj&tku a bardzo cz~sto takze wywol'anie z kraju. W Niem. czech postanawia~a to mianowicie konstytucya cesarza Fryderyka II. z r. 1220. W Polsce statut WJ'adys~awa JagieUy z r. 1433
zatwierdzony przez Kazimierza Jaglellonczyka, pole car starostom,
aby wyklEitym, ktorzy przez rok trwaij w klijtwie nie uzyskawszy
absolucyi i nie wynagrodziwszy wyrz<jdzonej kosciolowi s~kody,
zabierali majijtek i trzymali pod w~asnym zarz&dem, pok&d wykl<;ty nie pojedna si<; z kosciolem. Starost<; niespelniajiicego tego
obowi&zku mial biskup ob~ozyc kl&tw(!. Stosunek w tym wzgl<;dzie ustawodawstwa swieckiego do kosciell1ego cechuje okolicznose, ze kr61 Aleksander na sejmie Radomskiem z r. 1505 umiescic kazal w statutach kr61estwa wyci&g ze statutow synodalnych
"decisiones de interdicto et excommunicatione", u{oiony przez
kanonika Mikokaja Kotwicza. Dopiero konstytucye sejmowPiotrkowskich z r. 1562 i 1565, uchymy to prawo. Rown:e w innych
krajach traci w biegu wiekow srednich kliitwa dawne swe zna·
czenie. Dzis rZlld swiecki, jak wogole nle wykonywa wyrok6w
duchownych. tak w szczeg61nosci oie przyznaje klijtwie w swojem forum prawnego znacznego. Owszem cz~sto prawodawstwa
swieckie ograniczajij w tej mierze jurysdykcy~ koscielnq, wzbr:aniaj'l': orzekania lub przynajmniej publikowania ekskomuniki.
W sprawie austryackiem takie ograniczenie nie istnieje: wypowiedzenie kl'itwy wtedy dopiero by~oby nieprawnem, gdyby ubli~
zalo postanowieniom §§ 18. i 19. ustawy z 7. maja 1874. Pierwszy stanowi, ze z wJadzy duchownej czynic wolno uzytek tylko
wobec czlonk6w koscio~a. i nigdy w tym celu, aby odwiese od
zachowania ustaw lub rozporz'ldzen rZ'ldowych lub przeszkodzie
swobodnemu wykonywaniu praw obywatelskkh; drugi wypowiada
ogoln,! zasad~, ie przy sprawowaniu iurysdykcyi koscieinej nie
wo!no posl'ugiwae si~ srodkami przymusowemi. Jeieli og~oszenie
trzyma si~ tych granic, naleiy je takie ze stanowiska prawa
. austryackiego uwaiac jako dozwolone:
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P raw 0 e k s k 0 m u n i k 0 wan i a maiq przedewszystkiem
'Papiez i biskupi, pierwszy w calym kosciele, ci do os6L podda:nych swej jurysdykcyi, a wi~c przebywaictcych w ich dyecezyi:
CO do obcych zas tylko wtedy, jezeli wyst<;pek kl'ltw~ zagrozony
'P0pe~nili w obr~bie dyecezyi Wyj<;tych z pod wradzy biskupiej
s'idzi biskup jako delegat papieski; natomiast ekskomunik~ panuj&cych zastrzega praktyka papieiowi. W zast~pstwie biskupa
orzeka kJijtw<; wikary kapitulnYl generalny tylko za szczegolnem
umocowaniem. Procz biskupow maiij prawo ekskomunikowania
jeszcze kardynalowie wzgl<;dem osob podlegajijcych swej jurysdykcyi, tudziez przeroieni klasztorow, rownie tylko w zakresie
:swym jurysdykcyjnym. Metropolitom. pozostara wedrug dzisiej:szego prawa po za wl'asn'i dyecezyij tylko w~adza ekskomunikowannia wikarych generalnych swej prowincyi, i to tylko za przewinienia naruszaj'ice prawa metropolitall1e. Kliitwa atoli przez
'wl'asclwij wypowiedziana wJ'adz~ nle ogranicza si~ na jej terytoryum, lecz wywiera takze skutki prawne w obcych terytoryach,
skoro tamze byb pubJikowana.
Klijtwa b~d"lc najci<;zszij z kar koscielnych powinna tei bye
wymierzana za ci<;ikie tylko przewil1ienia. \V srednich wiekach
,cz~sto w tym wzgl~dzie dzial'y si~. nadllzycia; zdarzaJo si~, ie
zwierzchnicy koscie!ni posll.lgiwali si~ ekskomunikl1, aby znaglic
do ust~pstw lub swiadczen, ole maj~cych zwiClzku z prawami ko·
sciora, ie popierali ni'! nieraz wlasne roszczenia. Ustawy koscielne. szczegolnie sob6r trydencki pot~piajCi stanowczo takie
naduzywanie ekskomuniki: £lie wolno wypowiadae jej w wJasnej
:sprawie, dla dogodzenia osobistym interesom i nigdy inaczej jak
po dojrzalej rozwadze i w ostatecznym razie, gdy kto ci<;iko
wobec kosciola zawini~, a innCi drogq niepodobna przywiesc go
do poprawy. StCld przepis, ze kll1tw~ wyprzedzie win no trzykrotne,
lub przynajmniej dwukrotne upomnicnienie, canonica monitio, ze
z wyjijtkiem notoryjnych zbrodni naleiy przed wydaniem wyroku
zacytowae obwioionego dla wys~llchania jego obrony, ie wreszcie
:sam fakt przewinienia musi bye prawnie udowodniony.
Ekskomunika dotkn'it moze jedynie chrzescijan, bo kto
chrztu £lie otrzymal, oie poczytuje si~ jako naleiijcy do spo~e
czefistwa koscielnego, z kt6rego w~asnie ekskomunika wyklllcza.
Z istoty kl"ltwy - ktora chocby latae sententiae rna zawsze charakter kary wyp~ywa daiej, ie flie wpada w ni'! kto dzia~a~
w stanie niepoczytnosci, ie wogole tylko winny moie bye niCi
.Rittne", Prawo koscielne. Tom lL
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dotknit:ty. sklld znowu dalsza konsekwencya, ie nie moina Ie}"
wymierzac przeciw korporacyi jako takiej tylko przeciw poszczeg6lnym jej cdonkom.
Pod wzgl~dem formy naleiy odr6inic sam wyrok, orzeka-i.ClCY ekskomunik~ i ogloszenie wyroku. Wyrok rna bye wydanyna pismie; ogloszenie zas jest albo zwyczajne, albo uroczyste,
to jest polijczone z pewnemi ceremoniami i symbolicznemi ezynnosciami. Formy tej - a nat hem a w scisl.znaczenill - UiYWID
kosci6i, gay chce w jaskrawy spos6b objawic swe obllrzenie;
nacechowac wielkose przewinienia.
2. 1 n t e r d y k t.

§ 108.

interdykt jesUo zakaz sprawowania funkcyi duchownych:.
Tenie tyczy si~ albo miejsca, in t e r die tum J 0 c a I e, alba os6b<
interdictum personale; pierwszy wzbrania sprawowania
fukcyi w oznaczonem miejscll, bez wzgl~du na osobt;; drugi dla
pewnych os6b, bez wzgl~du na miejsc. Tak miejscowy jak osobowy moie bye powszechnym, interd. g eli era I e, albo szczeg6~·
Jowy. interd. particulare. Miejscowy powszechny dotyka calej miejscowosci (miasta, wsi), Iub wi~kszego terytoryum, jakoto
parafii, dyecezyi, prowincyi lub catego kraju, szczegMowy zas
pojedynczego kosciola IUD zabudowania. R6wnie osobowy moie
bye jako szczeg6Jowy wymierzcny przedw jednej osobie IUD kilku
wprawdzie, ale szczegMowo oznaczonym, jako powszechny zas
przeciw ca}ej klasie lub kategoryi os6b, jakoto mieszkancom miasta, cz}onkom korporacyi Iub stowarzyszenia,· tak ii ktokolwiek
nalezy do tej kategoryi tem sarnem zo:staje pod intyrdyktem. Niekiedy miejscowy interdykt 'J'qczy sit; z osobowym: wszyscy IUD'
pewna czt;se mieszka nc6w m,ejscowoSci interdyktem dotknit;tej
zwiClz<mi Sq takowym takie osobiscie, chocby t~ miejscowosc'
opuscili; towiij to interd. mix tum s. a m b u I at 0 r i u m.
lnterdykt, lubo oddawna w kosciele znany, rO',!winqJ' si~
w zupeJ'nij instytucy~ prawnq, mianowicie w ksztakie interdyktu
powszecnnego dopiero od XL wieku wsr6d walk, kt6re kosci6l'
stacza} z wladz q swieck'l. Bylato w owych czasaeh nader skuteczna bron w r~ku koscio}a; silnie rozbudzone poezucie reli~
gijne nie pozwalaJ'o obejse sie;; dJuzszy ezas bez fask duchownych:,
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i nieraz Iud odmawia~ panujClcemu postuszenstwa, by si~ tylko

zwolnic od na~ozonej przez kosci6~ cenzury. Interdykt zw~aszcza
na caJy kraj rwcony uwaiano jako naidotkliwsz~ kl~ske! pod
jego groZ!l ust~powali najmoiniejsi monarchowie. Liczne tego
przykJ'ady daj!l nam dzieje wiek6w srednich. swiadcz",c jednak
zarazem, ie cz~sciej nii w eelach dllchownych poslugiwano si~
tym srodkiem dla dopit:cia cel6w politycznych IUD dogodzenia
osobistym interesom. Ale pOminClwszy nawet ie naduzycia, interdykt powszechny jui sam przez si~ nie Iicuje z wymogami sprawiedliwosci, bo wraz z winnymi karze niewinnych, sprzeciwia si~
niemniej pos~annictwu koscio~a, kt6ry nie powinien odmawiae
wiernym pociechy religijnej. Wzgl~dom tym nie moglo oprzec
si~ dIu go Ilstawodawstwo koscielne: w caJ'ej surowosci nie utrzyrna} si~ interdykt w p6zniejszem prawie. W xm. wieku, gMwnie
zas za Bonifacego Vlll. zJ'agodzono pod wielu wzglt;dami pierwotne. przepisy; w szczeg61nosci pozwo!ono actministrowac sakramenta rhrztu, bierzmowania i pokuty, dla umieraj&cych takie
sakrament oharza, zawierac w kosciele s!uby malzenskie, odma.
wiajijc jedynie benedykcyi, odprawiac cich'l msz~ z wykluezeniem
ekskomunikowanych i osobisde interdykowanych, a w niekt6re
Ilroczystosci nawet solenne naboienstwo. W czasach wreszcie
poreformacyjnych nakazywaJ'a przezornosc unikae wypowiadania
cenzury, kt6ra nie zaspakajaj&c potrzeb reJigijnych ludnosci katOliekiej mogla i& l'atwo popchn'lc do przyjt;cia innego wyznania
chrzesdjanskiego. Dlategopowszechny interdykt wyszed~ powoli
z praktyki koscieinej; wobec ca~ego panstwa chwycik si~ ostatni
raz tego srodka papiei Pawel V. w r. 1606 rzucaj~c interdykt
na rzeczpospolit~ Weneck'l. W dzisiejszej tedy praktyce pozostal'
interdykt miejscowy jut tylko jako partykularny, Ii wi~c przeciw
poszczeg61nym kosciolom lub cmentarzom, aby w ten spos6b
posrednio ukarac i zmusic do poprawy tyeh, do kt6rych te koscioly lub cmentarze naleiCi. W dawnil;jszem prawie postanowiony
byl' w niekt6rych wypadkach jako cenzura latae sententiae, co
jednak obecnie naleiy uwaiac jako uchylone bull~ "Sedis Apo·
stolicae".
Interdykt osobowy l.ltrzymal si~ natomiast i w nowszem
prawie w obu ksztaHach: jako powszechny i szczeg610wy. Moie
bye przeto zawsze jeszcze wymierzony przeciw kapitu~om. ko1-legiatom, w og6Je cial'om zbiorowym jako takim, mianowicie
wtedy, jezeli przewinienia nie dopuscili si~ tylko pojedynczy edonQ*
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uwaiac jako Jegalnych reprezentant6w owegocia}a. Jako cenzura
latae sententiae, zagroiony jest ten interdykt obecnie - w mysi
bulli "Sedis Apostolicae" - juz tylko w dw6ch wypadkach ~ wedIug postanowienia soboru trydenckiego wpadaill ipso jure w interdykt kapitu}y. jeieli w czasie wakansu stolicy biskupiej nieprawnie wydajq dimissoria, wediug powo}anej buHi wszelkie korporacye, jei~1i od orzeczen lub polecen papieza apeJuj(l do przysz}ego sohow; absolucya wtym ostatnim wypadku zastrzeiona
jest papieiowi speciali modo.
lnterdykt rzucony na pojedyfiezCl osob~, pozbawia i& prawa
uczestniczenia w naboienstwie i sakramentach. tudziei pogrzebu
koscielnego. Jest to w~asciwie tylko }agodniejsza forma ekskomuniki - J'agodniejsza nie tyle ze wzgl~du na winowaje~, ile raczej na innych: w obecnosci bowiem imiennie wykl~tego naieiy
przerwac naboietistwo, podezas gdy obecnose dotkni~tego interdyktem skutku tego nie· wywiera. - Przeciw duchownym. moie
bye interdykt osobowy wymierzony jako i n t e r die tum i ng res sus i nee c Ie s i a m, to jest wzbrania mu wSh;pu do koscIota a tern sam em sprawowania funkcyi duchownych. - Interdykt osobowy partyku!arny jest obecnie zawsze CenZUf& feren.
dae sententiae: a jedynie intent ingressus in ecclesiam w dw6ch
przypadkach latae sententiae: mianowicie wedJ-ug postanowienia
SOD om trydenckiego spotyka metropolit~. gdyby zaniechat doniese
papiezowi 0 sufraganach przekraczaj&cych przepisy 0 rezydencyi,
wedlug buW "Sedis Apostolicae" kleryk6w, kt6rzy swiadomie odprawiaj'l naboienstwo w miejscach dotkni~tych interdyktem Iub
koscielnego pogrzebu. Absolucya w tym razie zastrzeiona jest
temu, kto orzek} kl&tw~ lub interdykt. Wymienione powyiej
skutki nastaj~ jednak w kaidym razie tylko pod wanmkiem, ii
wyrok pc imieniu oznacza winowaic~ i l1alezycie zostaI publikowany. Pogwal'cenie interdyktu sprowadza nil laik6w kary od
ocenienia iJiskupa zawisre; na duchownych zas irregularitatem,
suspens~~, . utrat~ prawa wyboru, _tudziei koscielnego pogrzebu,
w wymlemonych wyzej wypadkach interdykt ingressus in ec.
desiam.
Zbliionij do interdyktu, ale przeciez od niego r6inCl jest tak
zwana c e s sat i 0 a d i vi n is, to jest zaprzestanie nabozenstwCl
kosciele sprofanowanym; takowe nie rna charakteru kary, leez
Jest oznak'l iCl}oby; i moie bye uchylone tylko osobnym aktem
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uroczystym, 0 czem jeszcze w· innen1 mleJscu. Niekiedyustanie
sluiby Boiej moze bye takie objawem ialu, z powodu wyrzij- .
dzonej koscio~owi krzywdy; zarz&dza ie biskup lob· sob6r prowincyonalny, na podstawie partykularnych prawzwyczajowych
takie kapituta.

3.

S n

§

pen z y

11.

§ 109.
- Przeciw duchownym postanawia prawo koscielne pr6cz wymienionych dot&d kar poprawczych odr~bn& jeszcze cenzur~:
zakaz wykonywania praw poh!czonychze swi~ceniemi urz~dem
koscielnym, czyli sus pen s i o. Ten zakaz rozciC}ga si~ albo na
caJ& dziaralnose urz~dow& kleryka, albo tyczy si~ tylko poszcz~
g61nych jej kierunk6w. Stosownie dotego odr6iniamy nast~pui&ce
rodzaje suspenzyi:
a) S u up en s i 0 abo r di ne (a divinis) zawiera jedynie
zakaz wykonywania funkcyi sakramentalnyeh, nie dotykai&c wcale
jurysdykcyi.
b) Sus pe n s i 0 abo f fie i 0 wzbrania wykonywania praw
jurysdykcyjnych; zawieszony jednak w urzE:dowaniu eo ipso takze
zawieszony jest w wykonywaniu funcyi sakramentalnych, ~zyli
inaczej suspensio ab officio miesci w sobie zawsze suspenzy~ a~
ordine.
c) Sus pen s i 0 abe n e f i c i 0 pozbawia czasowo prawa
pobierania dochod6w i administrowania prebendy pozostawiaj&c
obowi&zek ponoszenia ci~iar6w.-Kazda z wymienionych suspenzyi moze bye zreszt& CZ~Sci0W'l, to jest tyczyc si~· tylko niekt6·
rych funkcyi sakramentalnych lub jurysdykcyjnych, lub cz~sci dochod6w n. p. suspensio a collatione ordinum, a jure eonfirmandi,
suspenzya od jednego tylko beneficyum:·
d) Suspensio plena s.generalis zawiesza w wykonywaniu wszelkich praw sakramentalnych,. jurysdykcyjnych i mail'ltkowyeh, jest wi~c suspenzy& ab officio et beneficio. W tej
rozci'lg~osci nalezy rozumiec suspenzy~. gdzie w ustawach lub
wyroku nie dodano ograniczenia.
Suspenzy~ orzee moina przeciw duchownym wszelkich stopni, i to tak przedw pojedynczym osobom, jako· tez korporacyom duchownym. Ustawa zagrazai&ca suspenzy~ rna zastoso-
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wanie do biskup6w tyiko wtedy, jeieli wyrainie 0 nicll, nad':
mienia.
jak kaida cenzura ustaje suspenzya na podstawie abSolucyi;
kt6ra znOWll zawis~a od poprawy winowajcy. Zatem idzie, ie
suspenzya wymierzona bywa n8 czas nieograniczony. Jezeli zas
ustawa zakresla jej Z gory termin, przestaje suspenzya bye cenzura i przybiera charakter poenae vindicativae; w takim wi~c ra.lie pGprawa winowajcy nie uprawnia go do z(idania absolticyi,
lecz skutki suspenzyi trwaill aido oZl1aczol1ego CI8SU.
W kt6rych wypadkach suspenzya ipso jure nastaje, okresla
bulla "Sedis Apostolicae" z 12. paidziernika 1869 i pr6cz tego
w razach ci~iszego przewinienia orzec ie moie w~asciwy s~dzia,
upomniawszy wpierw obwinionego tak samo, jak przy eksko·
komunice i stwierdziwszy w prawid~owem post~powaniu sadowem jego przewinienie. WYiatek stanowi tak zwana sus p e ns i 0 ex i n for mat a con sci e n t i a, 0 czem jt>szcze niiej
(w § 112).
Kto nie zwaiajac na suspenzy«: petni wzbronione' sobie
funkcye podpada w irregularitas (1. L 99), a nawet moze utracie
urzad. Niekiedy suspenzya nie ma znaczenia ani cel'lzury, ani
kary, leez jest jedynie tymczasowem zarzadzeniem, srodkiem
preweneyjnym. Jezeli bowiem przeciw klerykowi wytoczono sledztwo kryminalne, zawieszony bywa w swem urz~dowaniu na czas
trwania tego sledztwa.

OJ Kary w scislejszem znaczeniu.
§ 1to.
Srodki kame dawnego prawa koscielnego 'odpowiada~1
wsp6lczesnemu prawu swieckiemu: skazywano na grzywny. wi~
zienie, banicy~. kary cieiesne, nie dopuszczajac jedynie okale
czenia i kary smierci (judicium sanguinis). Karom tym podlegaU
zar6wno swieecy iak duchowni. W zupetnem przeobraieniu, jakemu p6zniej ulegt zakres s(ldownictwa koscielnego, musia~ si~
tez zmienie system karania. W nowszem prawie zachodzi w tej
mierze zasadnicza r6inica mh:dzy osobami swieckiemi a duchownemi. Co do pierwszych wysdy dawniejsze k~lry zupel'nie z pr~·
ktyki; w miar~ bowiem jak kosci6t tracit kompetency~ w sprawach
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:5wieckich, przestat uzywac srodk6w kamych z prawa swieckiego
'zaczerpni~tych, pos!uguj~c si~ w rzeczach duehownych srodkami
-duchownej wi~cej natury, a wi~c cenzurami. Jako wi.asciwa kara
,(poena vindicativa) pozostalo jedynie odm6wienie ehrzescianskiego
pogrzebu, lubo i pod tym wzgl~dem - jak jeszcze p6iniej powiemy - prawo panstwowe postanawia pewne ograniczenia. Inny
jest natomiast stosunek wradzy karnej doduchowienstwa Kara-nia pospolitych wys!~pk6w m6g~ kosci6k snadnie zaniechae, gdy
je na siebie prlyj~Jo panstwo; nie m6gi zas pozbawiac si«: srod,k6w karnych w obec duehownych wykraczajaeyeh przeciw obowi~zkom swego stanu lub urz~du, wog61e przeciw karnosci
koscielnej. Odr~bne przeto przeciw duchownym kary utrzyma~y
:si~ w nowszem Qrawie, choe nie zawsze w tych samych objawialy si~ formach i rozmiarach.
Jako skuteczny srodek karny przeciw duchownym nadarza
:si~ przedewszystkiem odj~cie pewnych praw, sluzacych im z mocy
IJrzE:dowego stanowiska. Pod tym wzgl~dem nowsze prawo r6zni
:si~ od dawniejszego. Wiadomo, ze pierwotnie kaidy duchowny
.posiadac musia~ urzad, ordinationes absolutae byJy wzbronione.
Stosownie do tej zasady utrata urzt!du (deposito, degradatio)
sprowadzic musiab takze utrat~ innych praw przystuguj<lcych
,duchownym, zloiony z urz~du wraca~ do stanu swieckiego, co
zwano reductio ad communionem laicam. Gdy zas p6iniej udzie·
Jenie urz~du oddzielono od aktu swiecenia, gdy wiE:c nastali duchowni zadnego nie posiadaj~cy urz~du, mogta tei utrata ur«:du
stanowic dla siebie kar~, albo }aczyc silil z irmemi nastE;:pstwami.
W nowszem tedy prawie, od XII. i XIII. wieku, sil rozmaite sto,pnie tei kary, a mianowicie:
a) P r i vat i 0 beneficii s. Officii, to jest sarno zloienie
z urz~du lub prebendy nie pozbawiajClce zdolnosci uzyskania in·
nego urz~du. Niekiedy nawet zaraz z utratij l~czy siE: nadanie
innego beneficyum, b~dito z mniejszym zakresem dziatania, badz
.ze szezuplejszemi doehodami; jestto przeniesienie za kar«:. t ran s10 cat i o. Ltejsz& kar~ jest zawieszenie w prawach urz~dowych.
·flii czas z g6ry oznaezony, 0 czem jui w poprzednim paragrafie
·nadmienilismy;
b) D e p 0 sit i 0 oznacza dozenie z urz~du pot~czone z za,kazem wvkonywania jakkhkolwiek funkeyi sakramentalnych. a za,razem z niezdolnosciCl uzyskania dalszego urz~du;
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c) De g r a d at i 0 jest najostrzejszCl form,! dozenia z. uru;du.

poniewai nietylko sprowadza skutki depozycyi, ale pozbawia za-,
razem wszelkich praw i przywilejowstanCu duch.ownego. Wpra-,
wdzle wedlug nauki koscio~a charakter swi~cenia jest niezmazany
(character indelebilis), tak, ii kleryk, najo~trzejszq nawet dotkni~ty
kar,!, waznie, lubo nie prawnie, wykonywa funkcye duchowne •.
wszakie co ci0 zewn~irznngo sWego stanowiska pozbawiony bye
moie klerykwszelkich praw swego stanu, stajijc przez tu na i6wni
z osobami swieckiemi.. Degradacya sl'uzyla mianowicie cz~sto do>
poratowania zasady, ie kleryk tylko przez sqd duchowny moie
bye sijdzony. Jeielibowiem k!eryk dopusciJ si~ zbrodni pospoJitej, sqd duchowny wypowiadal' degradacy~, wykluczal go w ten
spos6b z grona stanu dl1chownego i przez to sarno oddawal' w r~ee
s~dziego swieckiego. - Odr6zniajq degradatio ve r b a lis i ac t ua lis S, rea lis; nie Sq to osobne rodzaje degradacyi, ale raczej
oznaczamy w ten spos6b dwa odre:hne akty tej samej kary. Wyrok bowiem, wypowiadajqcy degradacYG, zowiesi~ degradatio
verbalis; I1roczysty akt zas b~d<lcy symbolicznem wykonaniem
wyroku degrad .. aetualis. Praktyczna zas ,ozllica polega na tern,.
ie degradatio verbalis jest aktem jurysdykcyi, degr. actualis funkcytl sakramentalri'l. Pierwsz'l przeto przedsi~wziqC jest moceri,
ktokolwiek posiada jurysdykcy~ bi~kllpiCl, druga wymaga koniecznie swi~cenia biskupiego. OrzekaJ'lc degradacy~ przyzwac rna
jednak biskup kilku prdatow. Degradacya stracUa dawneznaczenie, odkqd odj~to klerykom privilegium fori w sprawach karnych.
Za liejsze przewinienia postanawfai'l ustawy koscielne na
duebownych inne jeszcze kary, jakoto: grzywny, ktore Ilzyte bye
mIlSZ& na cele koscielne lub dobroczynne, kar~ wi~zienia, kt6rij
skazani odbywa!'l w klasztorach, seminaryach lub przeznaczonyeh na ten eel domach, (domus poenitentiae, domus eorrigendorum, demeritorum) poswi~cajllc zarazem ten czas ewiczeniom
duchowriym (rekolJekcye); na m}odszych kleryk6w nizszych swi~
cen takie kary cielesne. Zastosowanie tych kar I1leg~o wpra-ktyce znacznemu ograniczeniu przez to, ie obecnie rZCld nie wykonywa wyrokow sijd6w duchownych, tak it przyj~cie kary za··
wislo jedynie od woH skazanego.

c)
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Wygt~pki

ioscielne.

§ 111.

Z licznych wyst<:pk6w kt6re wymieniajCl ustawy sredniowieeme, a mianowicie dekretalia w corpus juris, znaczna cz~se £lie
naleiy juz dzis do kompetencyi koscielnej. przeszedlszy pod Sqdownictwo panstwowe; tyczy si~ to przedewszystkiem· tak zw.
delicta mixti fori. Inne, kt6re dawniej nader cz~sto zaprz'!tywaly
s'ldy swieckie i duchowne, jakoto sprawy 0 gusl'a, czary i t. p.
stracily za dni naszyeh cech~ wyst~pku, bo je raczej k}adziemy
na karb niskiego stopnia oswiaty niz zbrodniczej woli; wywoluj(l co naiwi~cei dziaJalnosc kosciota in foro interno. Jakie zresztq czyny uwazae nalezy jako karygodne w obliczu prawa ko·
scielnego, wyliczac £lie b~dziemy, nadaje si~ to z ca~ego wykl'adu.
Wyst~pkiem koscielnym jest bowiem kaidy czyn sprzeciwiajacy
si~ ustawom koscielnym, bijdz ie same wypowiadaj(l oraz sankcy~ karnq, bqdz ie oznaczenie kary pozostawiajq w~adzy orze·
kajqcej. Omowimy tu tylko niekt6re czyny Wymierzone wprost
przeciw podstawom spo~ec2.enstwa koscielnego lub zasadniczym
KoscioJa urzCjdzeniom, kt6re z tej przyczyny zawsze zachowac
mUSZq charakter wyst~pkow kosdelnych. Nazywajq je del i c t a
mer e e c c I e s i a s tic (I,
a) Do tych delikt6w zalicza kosd6~ w pierwszym rz~dzie
wyste:pki przeciw wierze, a wie:c herezy~ czyli kacerstwo, schy·
zm~ cz. odszczepienstwo i apostazy~ cz. odst~pstwo. Pod poj~
de her e z y i (haeresis) podpada wszelkie wyznawanie zasad przeciwnyeh nauce kosciota; jako wyste:pek jednak poczytuje prawo
koscielne tylko rozmyslny bl&d przeciwko wierze, a wi~e tylko
wtedy, gdy kto upomie i z przeswiadczeniem odst~puje odprzyi~tej przez kosci6! nauki. Tego rodzaju herezy~ zowiemy f 0 rm a InC!, w odr6inieniu od materyalnej, wptywaj<lcej jedynie
z niedostatecznej 0 nauce kosdo~a wiadomosci.-S chi z m a jest
to oderwanie si~ od jednosci koscielnej, objawiai'lce si~ w'nieuznaniu wJadzy papieskiej, w og6le zwi'lzku hierarchicznego. Odszczepienstwo sarno przez si~ jest wyst~pkiem, wszakze najcz~sciei
J'ijczy si~ z herezyq, Dalej jak herezya i schyzma idzie a p 0 s t az y a (dokl'adniej apostasia a fide), gdyz polega na zupetnem zaparciu si~ wiary ehrzescianskiej.
Jak kaide spoleczenstwo dzia~anie przeciw wl'asnej swei i
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egzystencyi poczytac m'usi za najwi~ksz~ zbrodni~, tak t,ei i prawo
,koscielne zalicza do najci~iszych przewinien wystE:pki, przeciw
wierze, jako kardynalnej podstawie spol'ecznosci koscielnej. Jako
kary naznacza za £lie kli:ltw~ wi~ksz<l, latae sementiae, od kt6rej
absolucya zastrzeiona jest teraz papieiowi speciaJi modo, odm6·
wienie chrzescianskiego pogrzebu, ni<!zdolnosc do urzE:d6w ko~scielnych, kt6ra dosi~ga nawet dzieci heretyk6w; przeciw duchownym nadto inregularitas; utratE: urzE:d6w i prebend, wedle oko,Hcznosci takie depJZycYE:. Te same kary spotykaj'l tych. co w ja.
-kikolwiek spos6b wspieraiCl lub faworyzui& heretyk6w "receptor~s, fautores, defensores". W dawniejszych czasach £lie byJ'y to
atoli jedyne na kacerz6w kary; sci sly zwi(lzek jaki zachodzU
mi~dzy koscio~em a pa6stwem yvog61e wszystkiemi stosunkami
iycia spolecznego sprawiai, ie zamach na spoJ'eczenstwo ko~scielne poczytywano jako zamach na porzijdek panstwowi i dla<tego wyst~pki przeciw wierze stawiano na r6wni ze zdradij stanu
i zbrodniijtmajestatu. Z tego zapatrywa£lia Uumaczy si~ surowosc
usiaw swieckieh przeciw kacerzom. Jui prawo rzymskie grozi im
,konfiskatij majqtku, utratij czei obywatelskiej i zdolnosci testowania, a nawet smierciq. Podob£le postanowienia spotykamy bardzo CZE:stl) w ustawach sredniowiecmych, mia£lowicie w Niem<:zech, w kOl1stytucyi Frydecyka H. z r. 1220, kt6ra prlez papie26w aprobowal1a w in£lych krajach s~uiyla za wz6r. W Polsce
pierwszl.l przeciw heretykom ustawq jest edykt WJ'adyslawa Ja;gieUy, wydany w Wieluniu r. 1424, nakazujqcy karae heretyk6w
i ich poplecznik6w "velut Regiae Majestatis offensores. P6zniej
mia£lowicie od wieku XVI.; z zasadl1iczq zmianq stosunku pan'stwa do kosciola, herezya i inne przeciw wierze wystE:pki utrad~y w obliczu I1staw swieekich kwalifikacYE: karnC!. Wobec r6wnouprawnienia wszystkich wyzl1an, wobee zupelnej swobody
,przejsciaz jednego wyznal1ia na drugie; nie mog~oby nawet ostac
~siE: prawne pOjE:cie kacerstwa. Na tern stanowisku zostaje obeenie takie ustawodawstwo al1stryackie jako pozostaJ'ose dawnych stosunk6w moina byJ'o jeszcze I1waiae przepis kodeksu
<:ywilnego (§ 768. lit. a.), ze odstE:pstwo od religii c.hrzescian·
:skiej stanowi prawny pow6d wydziedziczenia i postanowienie kocdeksu karnego (§ 122. lit. c. d.), ie dopuszcza siE: zbrodni, kto
'uakJ'ania do odst~pstwa od chrzescianstwa lub rozpowszechnia
naukE: sprzeczn(l z zasadami religii chrzescianskiej. I te przepisy
,uchylone zostaJ'y w r. 1868.
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b) Prawie na r6wni z wymienionymi wyst~pkami k~adzie

iDrawo koscielne s y m 0 n i~, to jest przekup3two i przedajnosc
sprawaeh duehownych. Najczf!sciej odnosimy symoni~ do roz·
<iawnictwa beneficy6w i wi~ksza cZE:SC przepis6w tyczy siE: w~a
.snie tego rodzaju symo£lii. Wszakie jej pojE:cie jest Szersze: sy;mo£lii staje si~ wi£lnym, kto za danie lub uzyskanie rzeczy, .maj'lcej cechE: duchown~ (spiritualia), przyjmuje lub daje zaptat~.
wog61e jak&s korzyse materyalnij (temporaiia). Symonia przed5tawia siE: tedy jako handel 0 rzeezy duchowne, czy to sakramenta, wog6Je funkcye duchowne, ezy to patronat, urzE:dy i go.dnosci koscieine. przyjE:cie do klasztoru, dyspensy i t. p., za co
wzajemnem swiadczeniem, cenCl. moie bye wszystko, co posre.dnio lub bezposrednio przynosi kOfZYsci, a wit:c nie tylko pieni&dze lub rzeczy wartosciowe (muol1s a manu). ale takie ustugi
wszelkiego rodzaju (munus ab obsequio), nawet zapewnienie
.protekeyi Iub wzglt:d6w moinych os6b (munus a lingua). Istotna
cecha symonii poJega wlasnie na tern, ie jedno swiadczenie zawislem jest od drugiego: do ut des, ie wiE:c inaczej m6wi&c
strony dziaJ'aj& z u mow y. Jeieli przeto wyraznie lub milczijco
takiej umowy nie zawarto, nie rna symonii w znaczeniu pra\wnem, choeby pobudkCl dlia~ania byJ'a zdroina chE:e zysku; tao
kie dzial'anie zOwi& s i m 0 n i a men tal i 5, kt6re lubo jest grzechern, nie jest wystE:pkiem. Oczywista, ie 0 symonii£lie moze
-bye mowy co do owych opJ'at i danin, kt6re sarno prawo przepisuje za pew£le czynnosci, 0 czem jeszcze p6iniej w prawie mai'ltkowem powiemy. Z drugiej strony sarna umowa 0 symoniE:s i m 0 n i a con v e n t ion a lis - dokCld £lie nie uczynio£lo do
jej I1rzeczywistnienia nie wykracza takze po za forum internum:
wl"asciwym wystE:pkiem podpadaj(lcym pod rygor prawa staje siE:
ia umowa dopiero wtedy, gdy takowej dopeJniono lub przynajmniej wykonanie rozpocz~to. co zowiemy s i m 0 n i are a lis.
;zreszt~ nie traci akt przeto cechy symonistycznej, ie nie sam
opatrzony, lecz ktos trzed, choeby mimo jego wiedzy i woli, £la
jego korzysc dopusdt si~ przekupstwa.-Osobnym rodzajem symonii jest tak zw. simonia confidentialis, kt6rej si~ dopuszcza, kto daje lub przyjmuje beneficium pod warl.lnkiem, ie
doch6d w calosci lub cZE:sdowo zOstanie przy kollatorze lub
przypadnie trzeciemu, albo ie beneficyum po pewnym czasie
tprzejdzie na i£lnego; w szczeg61nosci nalezy tu takie resignatio
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cum reservatione pension is i cum reservatione regresslls, jeielil
niedostaje prawnych' warunk6w.
Kary za symoni~ r6ine SCl wedle akt6w, przy kt6rych jej
si~ dopuszczono; i tak:
1) Przy rozdawnictwie beneficy6w spotyka winnych symonii
klCltwa wi~ksza latae sententiae, obecnie simpliciter papieiowi;
zastrzeiona, opatrzonego nadto irregularitas. Sam akt nadania
jest w kaidym razie niewainy, choeby opatrzony 0 symOllii nie
wiedziat;
2) R6wnie symonia przy udzielaniu swi~ce6 karan~ rna bye
wi~ksz'l ekskomunik~ latae sententiae, procz tego popada udzie-·
laj~cy w doiywotni'l suspenzy~ a collatione ordinum, tudziet.
w interdykt ingressus in ecdesiam. przyjmujClcy zas zasuspendowany jest w wykonaniu otrzymanych swi~cen;
3) Jeieli zaszla symonia przy skladaniu profesyi zakonnej.
profesya pozostaje wazna, ale winnt popadaj& w ekskomunik~
iatae sententiae, papieiowi simpliciter zastrzeionCl i mog& bye
wykluczeni z zakonu, calY zas komvent zawieszony bye moie'
wyrokiem s&dowym w prawach jurysdykcyjnych;
4) Symonistyczne .uk!ady 0 patron at sprowadzaiCl utrat~
prawa. - W innych wypadkach pozostawione jest oznaczenie;
kary wyrokowi sCldowemu;
c) Do wyst~pkow scislekoscielnych naleiy zaliczyc p r L. ewin i e n i a d u c how nyc h przedw obowiClzkom stanu i urz~du,
zwane ex c e s sus; Obowi&zki te s~ cz~sci~ wspolne wszystkim
duchownym, cz~sciq tyczCl siE: poszczeg6lnych url~dow. KarE: za
naruszenie takowych wyznacza wogole prze!'oiona wladza koscieina wed~ug w!asnego uznania stosownie do stopnia przewinienia; za niektore wystE:pki postanawia je sarno prawo. Do
najd~iszych zaliczaj& ustawy koscielne procz zbrodni pospo-litych :
1) porzucenie stanu duchownego przez kleryka wyiszychi
swi~cefl, apostasia ab ordine, a c1ericatu, jako tei samowoine wyst'lpienie z zakonu, apostasia a religione, a monachatu, co pociijga
za sob& ekskomunik~ i utrat~ przywilej6w zakonnych; jeieli kleryk lub zakonnik zawleraiCl maUenstwo, spotyka ich klCltwa latae
sententiae biskupowi do rozgrzeszenia zachowana;
2) konkubinat, kt6ry wedtug postanowienia soboru trydenc-kiego karany rna bye stopniowo l1szczupleniem dochod6w, suspen,·
zy& a benefitio et officio, odj~ciem urz~du;

3) crimen sollicitationis, cz. sollicitatio ad turpia, ktore po<pernla duchowny. pobudzajqc przy spowiedzi do nierz'ldu; karCl
roa bye wedle okolicznosci suspenzya, utrata beneficyum, nawet
,.degradacya;
4) naruszenie tajemnicy powierzonej na spowiedzi, co wi~zieniemi depozycyCl rna bye karane.
Jeieli duchowny przez sC!,d swiecki skazany zosta! na karE:,
oie uwalnia go to od odpowiedzialnosci wobec wladzy duchownej,
kt6ra bada i ocenia jego wyst~pek ze stanowiska ustaw koscielnych, i gdy go uzna winnym, wymierza ze swej strony kar~. Za,zwyczaj wymagajC!, jut same ustawy panstwowe, aby duchowny
przez s'ld karny za wystE:pki pospolite skazany, usuniE:ty tei zosta!'
od swego urzE:du koscielnego. Ustawa austryacka z 7. maja 1874
zawiera w tej mierze nast~pujClce postanowienia. Jeieli posiadacz
koscielnego urz~du lub prebendy zt)stanie uznany winnym zbrodni lub innych czynow karygodnych, pochodzC!,cych z chciwosci.
.ubliiajacych moralnosci lub dajacych pochop do zgorszenia, winna
w~adza rzC!dowa (Namiestnictwo) zaiijdac zlozenia go z urz~du
lub prebendy. Dalej jeszcze idzie l1stawa co do duszpasterzy; pozwala bowiem wradzy rZCldowej i'ldae od wtadzy koscielnej, aby
usun~la od w y k 0 n y wan i a urz~du duszpasterza, ktorego zacho·
wanie rz&d uznat jako zagraiai&ce porzCldkowi publicznemu. Powyisze przepisy stosuj& si~ takie do duchownych, zawiadujClcych
tymczasowo urz~dem, lub dodanych innym do pomocy. Gdyby
'wfadza koscielna w oznaczonym terminie nie uczynira zadose
wezwaniu rzC!,dowemu, uwaiac b~dzie rzC!,d w swoim zakresie ow
urz'ld jako wakujC!,cy, ustanowi wi~c kogos do za!atwienia spraw.
,ktore parochowie na podstawie ustaw panstwowych mcjq sobie
,poruczone.

D) Post~powanie

w sprawach karnych.

§ 122.
Jui raz nadmienilismy, ze podstawij procesu cywilnego jest
zasada wolnej rozprawy, procesu karnego zasada sledcza; to znaezy. ze tam s~dzia dziala jedynie na wniosek stron, tu zas spra~
WE: bada z urz~du. R6inica ta pochodzi stCld, ze przedmiotem
,procesu cywilnego jest naruszenie praw prywatnych, ktoremi z reo
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gUly uprawniony dowolnie moie rozrz&dzac, przedmiotem zag;
procesu kame go naruszenie porz&dku prawnego, krzywda wyrz1!'"' .
dzona spoleczenstwu, kt6ra wymaga zadoscuczynienia bez wzgl~du
na interes prywafny. jestto jednak zapatrywanie si~ wlasciwe now~
szym dopiero czasom; dawniejsze pra Nodawstwa uwaiai"l najcz~sciej ukarariie wyst~pku jako spraw~ prywatn1! mif;dzy zbro·
dinarzem a pokrzywdLonym, trzymaj& si~ wi~c i w kamychsprawach zasady. ie bez oskarienia nie rna s1!du. Post~powanie na
tej oparte zasadzie zowiemy procesem skargowym, przeciwsta~
wiaj&c mu post~powanie z urz~du, czyJi proces inkwizycyjny, jakim jest dzisiejszy proces karny. Przeksztakenie pierws~go na
drugi odbywalo siE: powoJi, a nie maJy pod tym wzgl~dem wplyw
wywarty postanowienia prawa koscielnego.
Pierwotne post~powanie w slldach koscielnych, jak ie nam
opisl.li~ konstytucye Aposto!skie, po\ega na zasadzie oskarienia;:
biskl.lp przyzwawszy kilku duchownych sruchal oskariyciela i obwinionego, badal przywiedzione przez nich dowody i oghiszal
wyrck. Prosty ten spos6b post~powania usta.pir wprawdzie p6zniej, w ciijgu 6. wieku, fl.ymskim formom procesowym, ale gdy
vdasnie pro(:es kamy prawa rzymskiego polegal w gJ6wnych
swych podstawach na zasadzie oskarzenia, przyjt';cie tego prawa
ustamo bardziej jeszcze skargowy charakter procesu kanoni·
cznego.
.
Wszakze wyhlczne panowanie zasady oskarzenia w zyem
koscielnem pr~dzej jeszcze niz w spo~eczenstwie panstwowem, okazaro si~ niedostatecznem. Utrzymanie karnosci koscielnej niemnief
jak wzgla.d na god nose stanu duchownego domagaly si~ ukarania
wystE:pnych kieryk6w w interesie publieznym, a wi~c i wtedy, gdy
nikt Z oskarzeniem nie wystClpit Stqd jut w owych czasaeh uczynie musiano w przYi~tym powszechnie s),stemie procesowym wylorn, ktory eoraz bardziej si~ rozszerzaiClc, doprowadzil wreszcie
do przYi~cia formalnego post~powania inkwizyeyjnego Jako zar6d tego post~powania naleiy mianowicie uwaiae postanowienia
pra wa koscie!nego 0 przysi~dze OCzyslczaj&Cej, pur gat i 0 can 0-n i ca. jezeli bowiem gros powszeehny posqdzal kleryka 0 wyst<:pek, biskup wytaczal' Z urz~du sledztwo: obwiniony, gdy winny
spos6b nie zdoral si<: zupe~nie oczyscic z zarzutu, musial sWij niewinnosc stwierdzie przysi~ga.. Podobne do tego post~powania:
przedw duehownym bylo post~powanie przeciw swieckim na wieeach s&aowych (Sendgerichte), ktore w frankonskiem i niemieckiem
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panstwie odprawiali biskupi, a p6iniej archidyakonowie wizytujeiC'
dyecezye. W i<aidej gminie ustanowieni byli zaprzysi~ieni m~io·
wie, aby biskupowi na tyeh sCldaeh zdawali sprawE: 0 wyst~:Jkach,_
ktore doszJy do ich wiadomosci. Wyst~powali oni w publicznym
charakterze jako przyzwani z urz~du swiadkowie i st,!d tei nie
spadal na nich ci~iar dowodu, lecz siedztwo prowadlOno z urz~du.
Jeieli obwiniony si~ przyznat, naznaczono mu pokut~; w przeci.
wnym razie oezyscie musial' si~ przysic;g'l, kt6n'l jednak stosuj&C
do prawa niemieckiego, wykonywano z pomocnikami przysi~gi
(Eideshelfer): ludzie stanu niewolnego, jakotei IJ\ olni, co jui raz
winnl staB si~ wyst~pku, musieli zamiast przysi~gi poddae si~ S1!dom boiym, kt6re jednak za spraW<i papiei6w, od poezqtku tym
sa.dom przeciwnych. jUi w XIII. w. wysdy z uiycia. Zarazem rozszerzono purgationem canonicam kleryk6w, gdyi takze w wypadku
oskarienia mlal kleryk, nie wykazawszy zupeJnie swej niewinn~sci, odprzysi&dz si"l z pomoenikami. Przysi~g~ z pomoeni.
kami, tudziei oczyszczenie si~ przez ordalia zwano teraz pur g at i 0 vlIl gar i s, w przeciwstawieniu do samej przysh;:gi oCZYSZ'
czaj<!eej. pur gat io can 0 n i c a. Wyi~tkowe te formy post~po·
wania karnego nie byly jeszcze uj~te w seisle for my prawne, pra-widJ'owym procesem byJ- wiasciwie tylko proces skargo'wy prawa
rzymskiego. Dopiero papiez lnnocenty m. stanowczij pod tym
wzgl~dem wprowadzi1' reiormE:: jego przepisy S,! tei gMwnem
zr6dlem nowszego procesli kanonicznego.
Innocenty III. odr6znia trzy gJ6wne formy procesowe: per
accl.lsut:onem, per inqllisitionem, per denuntiationem, dodajllc do
tego jeszcze POstElPowanie in notoriis i per exceptionem. Przed··
stawimy je tu w gl6wnych zarysach.
a) Post~powanje skargowe, per a c c usa t ion e m, zatrzymalo dawn& SWij eech~: to jest polegajije we wszystkich
swyeh stadyach na zasadzie wolnej rozprawy nie f6inno si~ co
do istotnych znamion od procesu cywilnego, nle byto sledztwem
leez sporem mi~dzy stronami. Pokrzywdzony rormaln"" sk:.trgCl
(libellus accusatorius) domagal si~ ukarania obwinionego. jego
rzeCZ<i by~o wedle zasad procesu eywilnego uzasadnic swe i<idanie a mianowicie w razie zaprzeczenia obwinionego udowo·
anit faktyczn'l podstaw~ swej skargi. Wymiana pism spomych,
ofiarowanie i dopuszczenie dowodu, wog61e wszystkie czynnosd
procesowe odbywa~y si~ z!Jpe~nie w ten sam spos6b, co w sprawaeh spomych: rola s~dziego byJ'a przewainie biemCl.

·_- 96 -Od niesl'usznych napasci chronil'o postanowienie wzi~te
:z .prawa rzymskiego, ie gdy oskariyciel nie dostarczyl" dowodn
winy, spotyka go poe nat a I ion i s, to jest ta sarna kara
jakCl w przeciwnym razie poni6skby byl' oskariony. W skardz:
przyjmowal' oskariycie\ wyrainie na siebie ten rygor, za pomocCl
.iak zwanej subscriptio;

. b) Na odmiennych zupetnie podstawach spoczywa post~po
'wame per in qui sit ion e m. Jestto bowiem sledztwo w petnem slowa tego znaczeniu w kt6rem s~dzia z wlasnej inicyatywy, l1ie kr~powany wol,! os6b prywatnych, dochodzi pfawdziwe go stanu rzeczy. Wedtug postanowien Innocentego 1Il~ moie
ono .mice. mieis~e w razie ostawienia, to jest gdy kto w opinii
publlczne] POS'IGzony je'it 0 czyn wyst<;pny.
Konie~zny' to warunek postt;powania inkwizycyjnego, kt6ry
przeto S<:dZICl l1aleiycie musi stwierdzic, zanim przystClpi do wl'asciwego sledztwa. Sarna inkwizycya odbywa si~ wog61e W ten
spos6b, ie s~dzia stara sit; wszelkiemi prawnemi srodkami zbadae SIan rzeczy tak pod wzgl<:dem przedmiotowej jak podmiotowej istoty czynu, zbieraiClc z r6wn& skrupulatnosciGl to, co
p:zemawia za wini:l jak przeciw winie obwinionego. S~dzia karny
me zadowalnia si~ przeto jak s<:dzia cywilny prawd'l Ii forma\l1l:}
lecz oprzee rnoie wyrok winy jedynie na prawdzie zupelnej
materyainej, 0 He takowa wog61e cz:J'owiekowi jest przystt;pna:
Stara si<: i~ pozyskae za pomocij zwykl'ych srodk6w dowodowych: zeznan swiadk6w i znawc6w, dokurnent6w, naocznego
przeswiadczenia, a wyrokuj~c ocenia nagromadzony materyal"
dowodowy albo wedl"ug wskaz6wek danych w ustawie, albo
wedtug wl"asnego przekonania.

Prawo koscielne tylko co do dowodu przez swiadk6w
wymaga koniecznie zeznania dw6-ch wiarygodnych os6b, co analogicznie takie naleiy z3stosowae do znawc6w, zreszt& pozostawia s<:d.ziemu wog61e swobod~ w ocenianiu rnocy dowodowej
dOPUSZCZ3JijC mianowicie takie dJw6d ze zbiegu okolicznosci.
Nier6wnie wi~kszij atoli r~kojrniq prawdy, nii wszelkie srodki
dowodowe daje przyznanie samego obwinionego. To tei wychodZijc z zaroienia, ie wyrok karny 0 i1e moinosei oplerac si~
powinien na przyznaniu obwinionego, poczytywaly dawnieisze
prawa procesowe jako najg1'6wniejsze zadanie sledztwa przywiesc
.obwinionego do przyznania.
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Dziwaezna w tym kierunku przesada w poiClczeniu z barbarzynskim du-chern ezasn utorowaia drog~ zaprowadzenia tortury. Pod wpJywem swieckiej praktyki s'ldowej przyj~l'y jq takte
sl\dy koscielne; w XVI. jednak wieku wyszr!i tu z uzycia. Proees inkwizycyjny r6inU si~ od skargowego takze pod wzgl~
clem wymiaru kary: z reguly bowiem nie stosowar s~dzia w tych
wypadkach cal'ej surowosci prawa, lecz naznaczar J'agodniejsz<~
kar<:.
Obok inkwizycyi i cZE::sciCl z ni& w pot'lczeniu utrzyrnlda
si<: dawniejszaprzysie;ga oczyszczaj<jca; stwierdziwszy bowiem
fakt diffarnacyi m6gl' s<:dzia zamiast w lasciwego sledztwa, naka.
zac obwinionemu, aby wykonar przysi<:gE; na niewil1nose, co gd)!
uczynU, uznany zostaj zaniewinnego. Jeieli natomiast wzbrania~
si~ wykonac przysi<:gE;, uwaiano tern samem winE; jako udowodnionq.
Nie byl'o to jednak wl'asciwosciq procesu inkwizycyjnego,
bo z wYi&tkiem notoryjnosci wyst<:pku rniaia przysiEiga oezysz~
ezajqca zastosowanie takie i przy innych formach PostE;powania,
skoro sledztwo £lie dostarczywszy dowodu winy, stwierdzil~
przeciez istnienie malae farnae. Pomocnik6w zaprzesta£lo 1'6iniej przyzywae; w XVII. wieku i przysi~ga oczyszczaj<lca Wf'})g61e wyszta z uiycia.
c) Posrednie miejsce rni~dzy proeesem skargowym a inkwicyjnym zajrnuje post<:powanie na zasadzie doniesienia, per
den u n t i a t ion e ID. Slady jego znaehodzirny w najdaWniejszem prawie: nie wystepujqe z formalnern oskarieniern m6g~
kaidy ehrzescijanin doniesc biskupowi 0 wyst<:pnem zachowaniu
si~ wsp6twyznawcy, byle w mysl przepisu ewangielicznego upo=
rnniat go wpierw w cztery oezy, a gdy to £lie skutkowa~o w 0bec£losci swiadk6w. Takie doniesienia traktowano jednak dawniej zaSqdOWflie, biskup nie karal kryrninainie, lecz naznaczai'
pokuty. Dopiero od Innocentego
moie dac doniesienie pow6d do post~powania s'ldowego i zowie si~ w takim razie d enun t i a t i 0 j u d i c j a lis w odr6inieniu od dawniejszej d e·
nun t. e van gel i ca. Waru£lkiem jej jest zawsze poprze·
dnie upom£lienie, m 0 nit i 0 car ita t iva. Dalsze postE:po.
wallie mog~o si<: toczyc albo na wz6r procesu skargowego.
albo sledczego.
Jeieli bowiem demmcyacya zarazem stwierdzil'a jakt difta·
macyi, m6gl' s~dzia na jej podstawie rozpocz~c inkwizycr~

m.
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W . przeciwnym razie denuncyant !lie wysh;powaf wprawdzie
w charakterze oskariyciela, ale mlal przeciez udziaf w prowadzeniu sledztwa, m6gr mianowicie po::ijqC si~ dostarczenia dowodu. Zwano to p6iniej inquisitio cum prosequente. Brai< zas
formalnego oskarienia wyviieraJ ten skutek, ie winowajcE! skazywano na rilgodniejsze kary. Jezeli doniesienie okazafo si~
zmys]one, denuncyanta nie spotykaJ'a wprawdzie poena talionis,
karany by! przeciez jako oszczerca.
-. d) Pr6cz wymienionych trzech rodzaj6w procesu kar.nego
wymieniaj'l nie caHdem wl'asciwie jako odr~bne formy proceso we postEipowanie inn 0 tor i i s i p ere x c e p t ion e m.
fierwsza poiega na tem, ie gdy wyst~pek jest notoryjnym, SE:~zia nie czekajqc oskadenia, ani w ogole nie przeprowadzajqc
formalnego procesu wyjae moze natychmiast wyrok Poj~cie
jednak notoryjnosci, jak je wyzej skreslilismy, stato si~ p6iniej
chwiejne, rozszerzano je cz~sto do fakt6w stwierdzonych przyznaniem, sijdowem swiadectwem lub wyrokiem. Praktyka tez nie
majqc w tej mierze dostatecznego punktu oparcia nader rzadko
lliywata tego sposobll post~powania. Post~powanie per exce~
pHonem zachodzi wtedy, ieieli przeciw oskariycielowi lub swiadkowi wnlesiono zarzut zbrodni, eel em tlchylenia skargi lilb
swiadectwa, alba jete!! taki zarzut uczyniono duchownemu, kt6ry
5wi€;cenie IUD urzqd kosdelny chcia! Ilzyskac. Podniesienie takiego zarzutu dawato pow6d do post~powania s&dowego, kt6re
jednak nie mia,ro cechy procesu karnego, gdyz lldowodnienie
miaro jedynie ten skutek, ii nie dopuszcz3no winnego do skargi,
swiadectwa, swi~cenia lub I.m:E:du.
Na reformie Innocentego
zatrzymaf si~ rozw6j procesll
karnego w ustawodawstwie koscieinem: tem wi~ksza zmian3
dokol1ala si~ na tem polu w praktyce. Post~powan;e il1kwizycyjne, kt6re jeszcze wedle postanowien Innocentego zaliczone
jest do proceder6w nadzwyczajnych, wyparJ'o powoli wsze!kie
inne formy procesowe, a od zeszJ'ego wieku stannwi de facto
jedyna, mo,n~ post~powania w sijdach duchownych. To przeobrazenie, zgodne w og61e z istotll procesu kamego, tem wi~
,cej l1waiac nalezy zauzasadnione, ie s<ldownictwo kame kosdo,ra
ogranicza si~ dzis gl6wl1ie do dyscypIil1amych przewinien duchowienstwa, a wlasnie pod tym wzgl~dem inkwizycya od samego pocz~tku miaJa zastosowanie.
Co do szczeg6Mw Postf;powania praktyka pod wpkywe~

m.

si~ dose r6znorodnie. Nadmienic ttl mianowkie nalezy () i!1stytucyi publicznych oskar~y
deli, przyj~tej w wielu sqdach duchownych. Ustanowiony ku
temu urz~dnik, promotOr fiscalis, wystt;powar wobec sijdu jako
os!,ariyciel imieniem obrazonego prawa, f,!CZ'1C w ten spos6b
,oskarienie z zasadami procesu inkwizycyjnego. Co si~ w szcze·
g61nosci ty('zy post~powal1ia karnego przedw osobom stanu ducnownego, okresla je obecnie szczeg6towo instrukcya kongregacyi episcoporum et regularium z 11. czerwca 1880.
Post~powanie na zasadzie sledczej, jest tedy wdzisiejszej
prakiyce WyJ,!CZI1q i prawidJ-ow& form'l procesowq. WedJ'ug 1'0stanowien soporu trydenckiego Sq jednak pewne przypadki,
W kt6rych wo!no biskupowi zasqdzic kleryka bezsijdowego dowoau, wog6le Z pomini~dem wszelkich form procesowych, extrajudicialiter, a nawet nie podaj'!c powod6w, skorn przeswiadczony jest w swem sumieniu
jego \\ inie; ten wymiar sprawiedliwose! zowiCJ ex in formata conscientia, Celemjego jest
zapobiedz gorszijcym i skandalicznym protesom; dla tego zastosowac go nalezy tylkoprzy wyst~pkach t a in y c h. Przytem
ogranicza _si~ sententia ex informata conscientia do dw6ch jedynie wypadk6w. to jest wolno biskupowi w ten spos6b:
a) nie przypuscic kandydata do swi~cen ;
b) zasuspendowac kleryka, V\szakie tylko ab ordine i ab
,.officio, ole zas a beneficio i wedlug nowszej przynajmniej praktyki na czas z gory oznaczony, tak, iz stlspensio ex informata
cOl1scientia podpada pod poj~cie kary a nie cem:ury. Wszelkie
inne kary i cenzury wymagajCl jui formalnego PostlZlpowania Sqdowego.
Co si~ tyczy srodkow prawnych przeciw karnemu wyrokowi w szczeg6lnosd ape I a c y i, maiCl zastosowanie te same
przepisy co w sprawach spornych (§ 104), Wrasciwy post~po
waniu karnemu jest przepis. ze apelacya wniesiona przeciw wy,rokowi wypowiadajqcemu cenzur~, nie ma skutku odwlekajCjcego.
Natomiast moina apelowac ze skutkiem odwlekaj'lcym przeciw
zagroieniu tych' cenzur, tak, ii pokqd apelacya nie zostanie rozstrzygnit;t'l, orzeczenie zagroionej cenzury jest niewazne. Przedw
wyrokowi ex informata conscientia nie ma w~asdwej apeJacyi.
wohiG jednak skazanemu wniesc zaiaienie, recursus~ do 5toIi~y

;partykularnych stosunk6w rozwijaJ'a

°

;pap!eskiej.

-
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Kongregacya trydencka w'l.ywa w6wczas biskupa, aby podat powody swego orzec'l.enia i zbadawszy spraw~ 'llbo zatwierdza wyrok biskupi albo go znosi.

Nadzwyczajne

s~dy

nll. heretyk6w.

§ 113.
Prawid~owe post~powanie inkwizycyjne, jak je poznalismy
w poprzednim §-ie. przybralO odr~bne cechy w procesach przeciw heretykom, jako in qui s i ti 0 h a ere tic a e p r a vi t atis. Sprawy 0 herezy~ i pokrewne wyst~pki s,!dzili pierwotnie
biskupi wed!ug znanych nam jui zasad post~powania karnego ..
najcz~sdej na sCidach wiecowych. Dopiero kiedy \'IiI drugiej po~owie XU. wieku sekty Katar6w, Waldens6w i Albigensow zalaky
poludniowCl Francy~ i pol-noene Wtoehy i st&d pod r6inemi nazwami po irmych szerzyc si~ poez~Jy krajach, zdsta si~ oiedostatec:wa powaga zwyczainych SCidow.
Papiei Innocenty m. POCZijI wiE;c wysy~ac legatow jake
nadzwyczajnych s~dzi6w w spra,'>ach kacerskich, daj,!c tern pocZCltek esobnym sqdom inkwizycyjnym, oddanym wyrqcznie t~-
pieniu herezyi. Rozwil'l~ly one tak energiczne i skuteczne dziaJanie, ii wkrotce otrzymaly charakter statej instytucyi. Zamiast
wysylae o~obnych 'legatow, poruczali papieie POCZijwszy od
GrzegorzalX. (r. 1232) to s,!downictwo zakonom Dominikanow
i FrancisZl<an6w, kt6rzy je sprawowali w imieniu papieskiem
jak.o inquisitio delegata. Zresztij nie ograniczaty si~ tu sijdy do
wlasciwych wyst~pkow przeciw wierze, lecz s'ldziJy takie prze~
stf:pstwa, z kt6rych jak mowiono, wriosie naleialo 0 heretY'ckiem winowajc.v usposobieniu. Tak pOci'lgano przed s~d inkwizytorow sprawy 0 magi~. czamoksi~stwo, bluzmerstwo, polygami~.naruszenie obowiqzk6w stanu duchownego, mianowide ce!ibatu i wielu innych.
Post~powi:wie zbliialo si~ do formy wiecowej: inkwizytorowie jeidzili po kraju, zgromadzali Iud i duchowienstwo i wzywaH do wykrycia kacerzy. W sledztwie zachowywano zra:m
formy pospolitego procesu inkwizycyjnego, nlebawem jectnalc
wprowadzollo watne wYi&tki. Z oskarzeniem lub doniesieniem.
wystijpie mogl kaidy, a wi~c i ten, lwgo prawo w innychrii--
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Z8lch od tego wyklucza~o, a nawet kaidy obowhizany by~ pod
ckara donosie 0 herezyi; r6wnie dopusztzano jako swiadk6w

-osoby w zwyklym procesie do swiadectwa niezdolne, a nazwi5ko denuncyanta i swiadkow tajono przed obwinionym ; pozwoionem by~o uiyeie tortury, z pocz&tku przez samych inkwizytos
'r6w, od Klemensa V. (r. 1312) za zgod~ biskupa. R6inito si~
takie post~powanie pod wzgl~dem wymiaru kar; bo nle tylko
takowych nie bgodzono jak w zwyktym procesie inkwizycyjnym,
ale owszem naznaczano procz cenzur seisle koscielnych najsurowsze kary doczesne, jako to: wi~zienie, konfiskaty maj&tku,
lub oddawano skazanego w r~ce w~adzy swieckiej, aby go uka·
rata smierci'l, zwykle przez spalenie. Wykonanie wyroku, kt6re
zreszt q polegac mog}o na sam em odprawieniu pokuty lub oglos!eniu wyroku niewinnosci, zwano aktem wiary, actus fidei
{auto da-fe). Tak wi~c nietylko osobne trybunaly istniaty dla
spraw heretyckich, ale takze odr~bny tryb post~powania sijdowego.
WJasnie te wyjqtkowe przepisy kame czynil'y tak strasznem
sqdownictwo trybunar6w inkwizycyjnych. Zupe~na lajnosc sledztwa, wymuszenie zeznan za pomocq tortury, brak wszelkiej r~
kojmi sprawiedliweg::> sijdu oddawary obwinionego za lada bl-ahij
denuncyacy~ l1a ~ask~ i !1ie~ask~ s~dziow, kt6rych wzrok przy~mlony fanatyzmem, nie zawsze dojrzec m6gt prawdy. Kogo
chdano skazac, bardzo J'atwo uczynic byl'o zen kacerza, wykazuja,c mu herezy~ na tej lab owej subtelnosci dogmatyc:znej. To
tei byie wola inkwizytor6w, nie brak~o im nigdy ofiar. Nie
godzi si~ jednak zapominac, ie lubo inkwizycya pochodzenia
jest koscie\nego, oie sam kosci6~ odpowiedzialny jest za nadany
jej kierunek. Najgroiniej nieraz nawet wbrew wyraznym rozkazorn papieskim rolwin~ta si~ ona wlasnie tam, gdzie i'l opanowala w~adza swiecka, aby ill wyzyskac we wlasnych celach. Fanatyzm reiigijny i despotyzm polityczny rowny maj~ udziaf w ro2,},JOjU inkwizycyi.
Stosuje si~ to g16wnie do inkwizycyi hiszpanskiej,
kt6ra wykonywana byJa wprawdzie za posrednictwem duchownych i pod formij s'ldu koscielnego, w rzeczy samej zas stuiyka celom politycznym. Juz w r. 1237 ustanowiono w Hiszpanii trybunaly inkwizycyjne, kt6re jednak w eiijgu XIV. wieku
,upadry. Wznowil' je dopiero na prosb~ Ferdynanda Katolickiego
i Izaceli Kastylijskiej papiez Sykstus IV. (w r. 1478), ale w ten
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spos6b, it nadal kr610m hiszpanskim prawo mianowania inkwi:,
zytor6w, pozwalaj1:\c im zarazem zabierac na skarbkr6!ewski
skonfiskowany przez inkwizycy~ maj~tek. Poszczeg6!ne trybunaly .
inkwizycyjne zostawaJy pod naczelnym

!derunkiem generalnego

inkwizytora i przydanej mu rady inkwizycyjuej. JUi za rz qd6w
byJ' nim Tomasz Torquemada, prleor
klasztortl Dominikan6w w Segowii - wystqpj;a inkwizycya,z tak& gwaHownosciij, ie papiez Sykstus IV. dwukrotnie. (r.1482'
i 1483) zganil' jej post~powa!1ie, tem bardziej, ie widocznie pos}uglwat si~ n i & kr61 raczej do utrwalenia swej wtadzyabsolutnej
i w celach fiskalnych, nii w interesie kosciola. Ten charakter
polityczny zachowa~a hiszpanska inklA izycya i w p6iniejszych
czasach i dlatego silnie przez kr616w popierana, utrzymah', si~

pierwszego inkwizytora -

dJuzej nii gdziekolwiek indziej,

bo ai do pierwszych dziesiqtek

naszego stulecia, a jeszcze w r. 1781, spalono w Sewllii kacerza
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swieckiej a w r. 1772 usuni~to na wniosek parlamentu Tuluzldego ostatniego inkwizytora francuskie,.;;o. W Niemclech juz
cesarz Fryderyk II. za mierzal wprowadzic inkwizycy~, ale okrutne
sqdy Komada z Marburga. ktoremu papiez Grzegorz IX. zlecit
urzadzenie trvbunaWw inkwizycyjnych, wywo}aly powszechne
obu'rzenie, kt6r;;go ofiar~ pacU sam Konrad zamordowany w r.
1233. Wog61e inkwizycya nie zdotara si~ w Niemczech utrzy-

mac: w XIV. i XV.

\1\

ieku wysylali papieie inkwizytorow, kto·

rzy przy sprzyjai&cych okolicznosciach energ[cZt1~ rozwijali czynnose , a nle bv~o
jak w innych krajach 050bnych
trybunaJ,6w
J
.
inkwizycyjnych, a reformacya zupeJ'nie ztamata icll PQwag~.-

Mniei ieszcze pO'JVodzenia miata inkwlzycya w Polsce. W XiV.
wiekl~ "kiedy szerzyc si~ pocz~}y sekty dulcynist6v; i begwad6w,
h"""t6'"
I'stanowiono na nalegania p3piezy trybunaty
•
....
a po'z'niei
inkwizycyjne, poruczajqc je Dominikanom.·
. "
•
,.
.uJ~I.

JJ'-1fV~:d

•

",

tego z 4. grudnia 1808. zni6sf wprawdzi~ inKwizycy<;, ale wprowadzH jij napowr6t w r. 1814. Ferdynand Vi], przyzwom nil. to
(w r. 1816) wzbraniaj<jc jednak uiywania tortury, w rewolucyi
(r. 1820) Iud zburzyJ' paJac inkwizycyi w Madrycie, a konstytucya
orzekla jej zniesienie.
Odzyskawszy wladz~ ch:.:iaJ' Ferdynand na nowo ustawic

Nie braldo w tych czasach i w Polsce przeslaaowan rellgijnych i surowych wyrok6w jnkwizycYinyc~, wyk.onano oie !eden wvrok smierci, ale tego charakteru oKfUclenstwa co W in·
fl\ch kralach nie miara inkwizycya w Polsce nawet za czas6w
J
'
I • d
na!wiekszej
wradzy. Za rzqdovI Zygmuma Augusta, Kle y
wJ'ad~e swieckie przestary
wyroki sqd6w duehownych, ustda zupernle czynnosc inKwizycyjnych trybuna1'6w:

trybul1a~y

oSlatrdm

za wyrokiem trybUll<lrU inkwizycyjnego. Dekret J6zefa Bonapar-

inkwiz:!cyjne, ale przeszkodziJa temu interwencya
obcych mocarstw. Wtedy t)iskupi na WhlSnij ;~k~ zaprowadzil!
s~dy kacerskie, kt6re jednak nie zdo~ajy przetrwac rz<\d6w Ferdynanda Vii. (t 1833). W r. 1834 nast&pito ostatecZi1e zniesieniec
inkwizycyi, a maj&tek jej uzyto na umorzenie dbgu pafistwowego. - Na wz6r hiszpafiskiej Ufz'ldzona byla takze inkwizy-eya w Portugalii (od r. 1492), post~powaJa jednak nier6wnie lagodniej. Formalne jej zniesienie orzekl. dopiero kr61 Jan VI.
w r. 1821.
We Francyi rozwin~hl inkwizycya nadzwyczajl1q czynnosc
przeciw Waldensom i Albigensom, ale jut XIV. wieku stracLta
sw6j wp}yw, natrafiwszy na opor tak duchowiefistwa jakotez:
parlamentu. Dopiero gay w XVI. wieku pocz~ty si~ przesladowania
religijne
powstaty na 110WO trybunaty inkwizycyjne
nie,
zdola},y
jednak dtugo
si~
utrzymac.
Po
wojnach religijnych pozostaly jeszcze dwa trybunaly, w Tl.lluzie
i Carcassonne; ostatni raz wykonano wyrok smierci w r: 1635'0
Ale jut w dziesi~c iat p6zniej odjf;to inkwizycyi pmoc wJadzy

inkwizytorem

b) 1 domlnikanin

Melchior

.

1591). OJtqd wtasciwie biskL!pi s'ldziC mie1i
przeclw
religij; oddawano je jednak chE;WiE:j sqdom i trybunar?m swfe"(kim, majqc W len sp030b zapewnionq egzekucYG wyrol<u.

-
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Pogla,d ogOlny.
§ 114.

Przez administracy~ koscielnq rozumiemy tu wszelka dziiltalnose wladz koscielnych po za zakresem ustawodawczym i Sqdowym. Z tem ograniczeniem obejmuje ona przeto wszystkie
ezynnosci urz~dowe, kt6re odnosz& si~ do stosunk6w iycia koscielnego, rozliczne jei zadania dadz q si~ oznaczye wedtug nast~rujqcych kienmk6w:
a) organizacya spoleczenstwa kosdelnego;
b) zewl1E;trzna czese Boia, czyJi kult publiczny;
c) nauczanie 1 wptyw na wychowania publiczne;
d) zarzCl,d majqtkowy.
1'V1amy tedy poznac przepisy prawl1e, tyczqce si!;; wymienionych wlasnie przedmiot6w.

PoszczegOlne przedmioty administracyi koscielnej.

A) Uklad spoleczny.
§ 115.

1. M6wi(!c 0 organizacyi spoleczenstwa koscielnego potykamy si~ przedewszystkiem z pytaniem, kogo uwazac jako cdonka
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-tego spoleczenstwa, a wi~c w jaki spos6b nabywa i traci si~
_p r z y n a Ie z nos c do zwi&zku koscielnego.
Uczestnikiem spo~eczenstwa koscielnego mozna stac si~
jedynie przez chrzest. Znaaenie tego aktu pod wzgl~dem do_gmatycznym i Iiturgicznym nie wchodzi w zakres naszej nauki;
uwazamy tu chrzest jedynie ze stanowiska prawnego, a wi~c
jako forrn~, kt6ra zewn~trznie znamionuje przystapienie do koscielnego zwi(lzku. Zasad dogmatycznych- dotykamy tylko 0 tyle,
o He nam S<\ potrzebne do uzasadnienia przepis6w prawnych.
Pod wzgl~dem prawnym odr6znie nalezy chrzest",dzieci i chrzest
os6b doros}ych. a zn6w odnosnie do pierwszego chrzest dzieci
rodzic6w chrzescijanskich i niechrzescijanskich.
Ze chrzest wog61e przyj~tym bye moie w wieku dzieci~cym,
a w takim razie bez wsp61'udzialu przyjmuj(!cego uznal'a praktyka najdawniejszych czas6w, a sob6r trydencki stwierdzil' dogrnatycznie. Rodzice wyznania chrzescijanskiego z prawa obowiqzani Sq postarac si~ 0 ochrzczenie nowo narodzonego dzieci~cia, 0 He ustawy dyecezyalne terminu nie stanowi'l, w najkr6tszym czasie. W razie uporu mogCl, bye do tego zniewoleni
wszelkiemi srodkami, kt6remi kosci6t rozporz~dza. Natomiast
zakazujq ustawy kosdelne chrzdc dzieci niechrzescijanskich
wbrew woli rodzic6w, wyj<lwszy w blizkiem niebezpieczenstwie
srnierci, lub gdy d!:ieci~ przez rodzic6w z!lpe~nie zostafo opuszczone. Jeieli iednak mimo tego zakazu dzieci~ zostalo ochrzczone, chrzest pozostaje wazny, a wi~c kosci6l lJwaza ochrzczone
dzieci~ jako don naieiCjce.
Osobom dorostym udzielony bye moze chrzest tylko jeieli
majq wol~ (intentio) przYi~cia go, inaczei chrzest jest niewazny.
Nadto rnaj'l si~ wykazac dostateczfl(! znajomosci q zasad religii
chrzescijaflskiej; z wYi<!tkiem niebezpieczenstwa smierci naleiy
tez przed udzieleniem chrztu zaiC!dac zezwolenia biskupa. Za
dorosle poczytuje prawo koscielne pod tym wzgl~dem osoby,
maj,!ce naiezyte poj~cie 0 tern, co czyni q ; uznaje wi~c jako dostateczny si6dmy rok zycia.
Inaczej zupeJnie ma si~ rzecz z przYi~ciem os6b wyznania
niekatoikkiego ale chrzescijanskiego. Wiadomo, ie wed~ug natiki Kosciola katolickiego wainy jest chrzest bez wzgl~du na 058b~ tego, kto go udziela, a zatem i wtedy, gdy tenie jest heretykiem lub niewiernym. R6wnie nauk" jest katolickij, ie chrzest
wywieraj&c zl1arni~ niezmazalne (character indelebilis), raz tylko
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przYi~tym bye mOie, ze da\ej kto waznie zostat ochrzczony,
przcz to same nalezy do koscio}a, chocby nalezec do niego

chciat
. W mysl tych zasad dogmatycznych uwaia kosciM osaby
~. lnnem wyznaniu chrzescijanskiem ochrzczone, przez to sarno
jako nalez<'!ce takie do sp01ecznosci katolickiej, a zaiem poddane
swej jurysdykcyi, odmawia im atoli, dokqd powagl\ jego oie
uzn.a)i"'.... -fll«
'''W zwyeZi3JnYCt
.
h CZ10n
L
k6w. Ch
. rzescijanin tedy .(he,!c
przejsc na wyznanie katolickie, nie potrzebuje i nie moze przvjmowac ponownie chrztu, leez wystarcza, jeieli wyrainie uz~a
nauk<;: kosciob. I<u temu stuzy uroczyste wyparcie sie blp,d6w
heretyckich i wyznanie wiary.

Raz nabytej przynaleinosd do zwiqzku koscielnego nie mo~n.a inaczej utracic iak przez smierc. Ze stanQl.visi<a prav;a kosClelnego przejscie na inne wyznanie jest niemoiliwe, bo skutki
chrztu ustac ole mag&, a przyj~ce innego wyznania jest w obliczu koscioJ'a wystt;pkiem, herezy& lub apostazy'l, ktore Dozbawiajq praw, lecz nie zwalniajq od obowi q zk6w. St<,!d n, p', apo:t~ta porz:ucaj&cy wiar~ chrzescijaflsk'l, gdy sit:" pojedna z ko.
sClolem, tem sarnem, bez formalnego przyj~cia wraca do spo-

Jeczenstwa koscielnego.
Praktycznemu zastosowaniu P)wyzszych zas3d prawa kcscielnego stawia jednak zapory nOWOiytne ustawodaw~t\vo ounstwowe, kt6re na wzajemny stosunek - przez si:; uznanych 'Wyznan, z innego jak kosciM zapatrywac si~ musi stanO\\ isk~,
Umawszy wolnosc wyznan reJigijnych, flie moze panstwo nfkogo zmuszac, by wbrew swei woU przy tej lub owej pOlOstaJ
spo}ecwosc1 wyznaniowej; gdy zas wszystkim wyznaniom r6woe
przYlflaje prawa, r6wne tei postanawia zasady co do przejscia
Z )ednego wyzr,ania na drugie. W Austryi obowiClzuje w tej
illlerze ustawa z 25. m3ja 1868 (Oz. u. p. N, 49.\), okreslaiaca
"
S t OSUfI I"
(l rm~dzywYZl1aniowe i wydane
na jej podstawie rozporzqdzenie ministeryalne z 11), styeZ!1ia 1869. (Oz. u p. N. 13).
\~edJug tych przepis6w odr6znic naleiy pod \'1lg1<;:dem wyzna-
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za nimi dzieci nizej lat siedmiu. Przy dzieci~ch .nieslubnych r02:::.
strzygai&ce jest wyznanie matkL W maUenstwa.ch mi~szanychidq,
synowie za reJigiq ojca 1 c6r!d za reJigiq nl<\tki;
.
mationkom przed lub po zawarciu matienstwa ustanowicumowa",
ie b~dzie mial miejsce stosunek przeciwny, aibo ie wszystkie
dzied wychowane bc:d q W religii oicCl, lub wszystkie w reHgii
malki. Umo\\a tiika traci \~ain05c, gdy rodzlce iub jeono z nich
zmienia religi~, dzieci nizej lat siedmiu uwaiac ih'6wczas naleiy
tak, jail: gdyby przyszty na s\\:iat po tej zmianie.
2) Mi~dzy si6dmym a czternastym rokiem zycia, wyznanle
religijne musi pozoslac niezmienne. Chocby wi~c rodlice zmienili
wyznanie, mUSZq dzieci pozostawic przy dawniejszej religii - postanowienie, kt6ie tadnq miarq usprawledlivvic siE; nie da.
3) Kto ukonczyl czternasty rok zycia, moze wedtug wfasnego
na
przekonania zmienic religi~J by Ie stan jego umys¥owy nie
zawadzie. \Vyste,pujClCY traci WSZ) st\ic prawa wonee sp01ecwAci
kosc;elnej, do kt6rej dO!qd naleiat i nawzajem nie ma ta spotecznosc zadnych praw wzgl<;:dem niego. Aby jednak zmiana v,),zm:wia wywarJa prawny skutek, ma wysi~puiqcy zawiadomic 0 tem
polityCZDq wJadzt; (starostwo, VI miastRch majqce wrasne statuta
magistrat), kt6ra 0 tem doniesie przeJozonemu lab duszpasterzowi.
Zresztq moina porzudc swe wyznanie nie przyjmujqC natomiast
innego w paflstwie austryackiem mnanego; w takim razie wyst~
puj'lcy nie D31eiy p<Jd wzgi~dem prawnym do zadnego wyznania,
jest
u nas m6\viq "bezwyznaniovJym",
I!. f. by miec poglqd na kaidoczesny stan spoteczeostwa
koscieinego, a zarazem w autentyczny spos6h stvvierctzac
wililie w iyciu koscielnem, rolecono parochom utrzymanie
k s i q g k 0 sci e 1 n c h czyli par a f ia I nyc h (lihri parochiales,
matricuiae) u nas zwykle me'rykami zwanyci1. Zwyczaj
nia ochrzczonych i zm3rJych sit;ga dawnych czas6w; ale regularne utrzymywal1ie ksiag koscielnych poczyna sj,;~ dopiero od

l1lowym trlY kategorye wieku, to jest do si6dmego roku ivcia

XVI. wieku, mianowlcie odkqd przepisaJ' sob6r trydenckl, zt parachowie wpisywac majq W osobne ksit;gi kaidy wypadek chrztu
i zaslubin. Obok tych dw6ch ksi?g (liber baptisatorem, liber spon-

1) Dzied nizej lat siedmiu nalezq do tego samego wvzna.
nia religijnego, co mdzice; rodzice obowiqzani Sq przeto wychOwywac ie \v tej religiL Jezeli roalice zmieniajq wyznanie, id q tez

sorum) utrzymywano i nadal, jak dawniej, ksi~g~ zmartych (liber
defunctoru:n), kt6re ie trzy ksi~gi w kazdej znajdujq se
Ustawy p3rtyku\arne dodajq do tego niekiedy ione jeszcze ksi~gi,
jako to bierzmowanych (liber confirmandorum), i spis wszyst.,
kfch parafian (liber status animarum). lnstru;(cye dyecezyalne po·

mit;dzy si6dmym i czternastym i wiek po skonczonym czt;rna~
stym roku.
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stanawiaj~ .sz.czeg6J'owo spos6b, . w jaki ksi~gi parafial nemajea- bye
prowadzone. Ksi~gom tym, jakotez sporz~dzonym z tychie wy~

d~gom, stillY w s~dach duehownych moe dowodowa dokument6w publicznych.

Ksi~gl przez paroeh6w profJadzone sprawdzaj~ PQ wi~kszej
czt;sci faktw, kt6re takie ze wzgT~du na swieckie stosunf<iprawne
tak prywatne jak publiczne wielk" majij donioslose: mianowicie
ksi~gi chrztu, stwierdzaj~ce zarazem dat~ urodzenia, ksiE::gi slubow i smierd. Zapiski parafiaine sfuiy1y wi~c zarazem celom
panstwowym, to jest ksi~gi kosdelne slUiYfy jako rejestry stanu
cywiInego i otrzymaly takie in foro eivili moe dokument6w publicznych. St'ld jednak poszio w da!szej konsekwencyi, ze panstwo
poczytui'lc prowadzenie kSillg parafialnych jako czyonose rZi:\dowij,
a parochow w tym wzgJ~dzie jako urz~dnikow panstwowych, okre.
smo t~ czynnosc wfasnemi przepisami i poddaJo swojej kontroli.
ProwadzHo to nieraz do kolizyi mj~dzy whdzCj koscieln'l a swie:ka,
zW!'aszcza w nowszych clasach, gdy ustata jednosc hoscielnego
i panstwowego prawa maH:enskiego. Zdarzyc si<;l bowiem mOie,
ie paroch w mysl przepisow rZqdowych obowi<jzany b~dziewpisac
jako wainy akt, ktorego mu ustawy koscielne uznae nie pozwalajq.
Usuwajqc te kolizye poruczono w niekt6rych krajach utrzymywanie rejestrow stanu cywilnego urz~dnikom panstwowym; tak w r.
1792 we Francyi, w r. 1808 w W. ks. Warszawskiem, po r. 1848
w kilku panstwach niemieckich, wreszcie na podstawie ustawy
z 6. lutego 1875 w calych Niemczech. Zazwyczaj dokonai'a si~
ta reform a jednoczesnie z reform'l prawa rna!zenskiego, a miano.
wicie z zaprowadz:eniem slub6w cywiln;lch i stqd nieprzyjazny
W obec koscioJ'3 zdala si~ przybierac charakter. \V rzeczy samej
tak nie jest: Owszem poruczenie rejestr6w stanu cywiinego urz~.
dnikom panstwowym llw3iamy jako i!1stytucy~ dla panstw;l zar6wno iak dla kosciol'a pozyteczuCj. Panstwo rna wi~ksz~ r~koimi~,
ii ksj~gi b~dq prowadzone tak, jak tego wymagajE! w/asnie jego
cele i potrzeby, kosci6J' zas nie potrzebuje ogl&dac si~ na przepisy panstwowe, lecz idzie jedynie za swojem prawem. Ustanowieniu osobnych urz~dnikow stanu cywilnego I;)ie stoi'l przeto na
zawadzie zasadnicze przeszkody, rozbija si~ one jedynie 0 brak
odpowiednich organ6w, zwtaszcza w gminach wiejskich. Z lego
tei powodu pozostaje i w Austryi prowaazenie metryk przy parochach. Takowe okreslone jest szczeg6J'owo przepisami rZi:\do.

werni, kt6rych gMwni:\
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podstaw~

stanowi patent cesarz a jozefa H.
..
,
.
111. Najwainiejsle pod wzgl~dem orgamzacYI spoJ'eczenst:"'3
. koscielnego S'l przepisytyczqce si~ ustr~ju ?je:archiczn~~o, a W!~C
systemu urz~d6w kosdelnych, ustanowlema I r.ozdaw~!ctw~ ~a\m
wych. 0 tern wszystkiem bYf3 jUi mo·tVa w pterwszeJ CZ~SCI.

z 2(}. lutego 1784.

.

B. Kult publiozny.
§ 116.

Administrowanie sakramentow. odprawianie naboienstwa,
wogole wszystko co zowiemj czci& B?tij, .~zyli kult~m, .podpa~a
przewainie pod przepisy dogmatyki, hturgtl lub e~ykl, me b~dzle
wi~c przedmiotem naszego wyk}adu. ZewnE:tr~n~ led~a.~ war~n~l
ubezpieczajqce jad i swob~d~ w tych clynnoscla~h s~lsle .rehgl!'
nych, wymagai& poniek&d przymusu karneg?, 0 tYIC ~'1(!C me brak
i w tym dz:a!e rzqdow koscielnych przepisow malqcyc~ ceeht:
prawn&. Nadto niekt6re z nalez&,cych tu :to:unkow podl~gal& ograniczen om ze strony wfadzy panst\\ owe], I Z tego zno~ u wzgl~du
wchodz q w zakres prawa. W mysi tych uwag b~dzi~ tu mo,:"a
o przepisach prawnych tyczqcych sl~: a) dom6.w modl:tw!, .oJ me:
kt6rych czynnosci religijnych, c) swi~cenia medzlel I SWi&t. d)
grzebania zmarJych.
. , .
L Budynki przeznaczone na st;Jib~ BOi& Z0wiem~ kOSCIOJ e m (ecclesia, basilica) albo k a pi i q (capella) .oratonum,. sacellum) stosowLie do rozmiar6w budowy i oJ.prawlanego w mch naboienstwa. Koscioly zn6w maj& r6ine m!ana .wedtug ur~~d6w,
z kt6remi si~ {ijCZq, jako to koscioty patryarchackle, metropo'ltal~e,
katedralnc, kollegiackie, parochlalne, filialne, klasztorne; kaphce
Sq albo publiczne, alba pry watne.
.
.
KoscioJ6w rde wolno budowac bez zezwolema ,b.lskupa,
uddelaj~c go winien biskup baczyc na
aby nowy ko.sCI~~ dostateczne mia~ uposazenie, i aby przez Jeg~ wyb~~owame m~ ponioslv uszczerbku sllsiednie koscioty, mianOWIC.le, ~arochla!ne:
Dlat~go wysluchac rna wpierw przeloionych tych kosclOt6W, gdyz
w przeciwnyrn razie zildac mog~ zanieehania budowy, a .na,wet
rozebrania budynku. Oezywista. ie wzgl'ld ten na prawa mnyen
kG£ciot6w ustaje; skoro dobm duchowne wiemych wymaga wyl:m-

:0,
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110dzic w swoich mieszkaniach

dO\\'ania nowegokosciota, w szczeg6lnosci jezeli idzie 0 erekcy~
nowei paraW. -Zanim w nowowybudowanym kosciele naboJensrwo' moie bye odprawiane, rna go biskup aktem uroczystym po'S\.vil;cic (consecratio), albo, gdyby to na razie uskutecmic si~ nie
,dato, przez inpego kaptana kaza': pobJogostawic(bencq-ictio). Poswit;cenie uwaza sj~ jako utracone i rnusl bye wznowione, gay
kosdM catkowicie lub W znacznej cz~sci Zf1iSrcleje, mianowicie
gdy sciany caU:owicie lub w wi~kszei cz~sci runCI, albo wew,nq\rz
zupeJ'oie zostaty wypalone lub zeskrobane, Ta\(a utraia poswi~
cerlia zowie si~ ex c era t i o. Co innego jest zmaZ<l, czyli, proianacya kosciora, po lu t i 0: takowa jest sKutkiem pevmych ezyn6w wyst~pnych, popelnionych w lwsciele, w szczeg61nosd zbrodnitzego przelewu krwi ludzkiej, umyslnego i zawinionego zab6jstwa lub samob6jstw<!, nierzqdu; r6wnie uwata si~ kosd6~ jako
sprofanowany przez pogrzebanie w nim niechrzescianina jub imiennie i publicznl" wykl~tego. Profanacya wywiera ten skl.ltek, ze
w kosciele i o'<alajqcym go cmentarz~ nie wolno odprawiac nabozeflstwa, ani pogrzebae zmar}e20. Skutki te mog<j bye doplero
usuni~te przez uroc~ysty akt biskupi, zwany r e con c i I at io; jeieli kosci6l' by} tylko b}ogos}awion~\ moze biskupa z jego upowainienla zast'lpic inny kapl'an. - W kosciolach mog& odbywac
sf€; wszelkie funkcye koscielne, 0 He nie stojq na zawadzie prawa
zastrzezone kosciolom parochia!nym (p. t. L § 53).
To samo cosmy m6wili 0 kosciol'ach stosuje s:~ t3kze do
publicznych kaplic. Do publicznych zas zaliclYc nalezy kaplice,
do kWryeh przysl~p nie jest zastrzezony pt;wnym tylko osobom,
lecz wolny kaidemu, choeDY zrest:tq zabudow<1nie, w kt6rem ka=
plica sit; znajduje, by~o wfasnosci~ prywato q ; dalej kaplice
W Idasztorach, seminaryach, szpitalach, przytu!iskach j tym podoDnyeh publicznych zakladach. Do zafoienia takich kapllc wy'starcza zezwolenie biskupa. Iniilczej rzecz si~ ma z kaplicami
prywatnemi. WedJ:ug postanowienia soboru trydenckiego moze
naDozenstwo w kaplky prywatnej odbywac sit; tylko za przywHejem papieskim. Przywilej taki, jezeli wyrainie nle zawiera obszerniejslych praw, upowaznia jedynie do czytania mszy sw. codzien·
nie z wyjijtkiem g.t6wniejszych swi&t, nie inaczej jednak, jak
w ohecnosci przynajmniej jednej z 056b, na kt6rjch imit; przywiIe} opiewa: za osobnem zezwoleniem biskupa woino teiprzy
mszy udzielic koml1!1ii. Tylko kardynaJowie i biskl1pi mogll urlOl-
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kaplic~,

bez osobnego'zezw61enia

p~-

pieskiego.
,"
.
Domy' przeznaczone na sl'uib~ Boz q majCl bye WYIqCZflle n.a
ten eel po§wit;cone. Dla tego ustawy kosclelne n~e pOlw~!aTq
,Uzywae ich do cel6w swieckkh, a zarazem bro~:q. Od ':SZy~t~l:gO
moie przeszkodzic swobodnemu odprawlamu fiabozen:stw,
~~\ViE;cajqC w ten spos6b n i et y k a In 0 sC koscior3,im r::' ~ nit a's
e c c Ie s i a e 10 cal i s. W szczeg61nosci niewolno w kOs~!ele . ~d
bvwac narad i rozpraw VI rzecza~h swieckich, sprawowac SqClOW:
t;m
urzqdzac zabaw lub widowisk teatralnych, zakta~ac
hr-' . \vog6Je nie nie przedsiE;brat w kosciel~an.i jego pobllzu,
co uwl'acza powadze nabozenstwa, lub tam~l~ jeg,o. ~'lVobodt;.
Zreszt<j juz og61ne przepisy poiicyjne zapewfllal& kosclofQW! pod
tym wzglt;dem takie opiek~ w}adz rzqdowych .. -'- Budynek k?~
sdelny, kt6ry nie moiebyt utrzymany, alba z Innych pow~dOW
przestaje S!uzyc do Dabozenostwa, maze. bYC" octdany na uzytek

swfecki, byle ~odziwy "non m usus sordld,o: . , .

, .
W zwiqzku z przepisami 0 nietykalnoscl kosciola zostaJe tak
zw. prawo przytuHu, jus asyli, polegaj~ce.natem,iekto
do kosciola si~ schroilU, nie m6gl bye stamtqd wZH;ty bez zezwolenia wladzy koscielnej. Jui sob6r sar~ycejski (r., ~34'.) kaza~
w:;tawiae sl~ do wladzy swieckiei za tyml, co w kosclele szuka.1i
schronienia; cesarze chrzescianscy nadali tej opiece sanh~y~ pr~
wnCl, zakazuj,!c wdzierac si~ gwaJ'tem do kosciola dla s~lg~ma
zbrodniarzy. To samo potwierdzify prawa kr616w f~ankonsklch,
rozciqgaj,!c prawo azylu na cmentarz i mieszkame blsKupa. K~.
rzystaj,!c z tego przywileju wp}ywal kosci61' bardzo dobroczynme
na dagodz'
,"
kar dawnego ~r~wa,. b~ wydawal, zb.ro.
dniarza pOi.! rym w;;;.[unkiem, ze go s'id sWleckl me ukarze smlerci& ani kalectwem. Gdzie jednak nieogl€;dnie to pr.awo wykony·
wano, cierpialo nieraz nii tem bezpieczenstwo. pubhcz.ne,; . dlatego
w koscielnych j swieckich ustawach postanowlon~ WY!<lIKl dla pewnvch kategoryi z,brodni; tak nie mogli kOrzysta~ z pr" \Va przytUfim: rozb6jnicy ,nocniniszczyde!e p6J, ::i co ufO! w pra~o a~yl~
w samymze kosciele popetnili zbrodnit;. ,Z terr: l w o~~amczemam!
uznal'o ten przywilej takie prawo poiskle, mHWOWICle konstytucya Zygmunta I. z r. 1543.-Wobec dzisiejszego stanu pra~oda~
stwa karnego, . prawo przytuJku postradal~ ~we .znaczeme; me
uznajl.l go tei nowsze ustawodawstwa sWleckle a sam k@-
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sd61 Iubo domaga si~ poszanowania swej nietykalnosci
przez to ktasc tamy wymiarowi sprawiedliwosci. . -'
o U. C z y n nos ~ ire I i g i j n e. Pod tym wzgl~dem ze 5tanowiska. prawnego niewiele da si~ powiedziee. Z regul'y bowiem
czynnosci religijne. obowiClzkiem SCI sumienia, a tyiko niekt6n'ci1
wymaga kosci6~ bezwzglE:dnie, tak iz je wymusza srodkami kap.
nem~ przez co nabieraj'l, cechyobowiClzk6w prawny~-h. Do tyeh.
nale~y: a) ehrzest, 0 cz~m jut byla mowa, b) s!uchanie mszy sw.
w medziele i uroczyste swi~ta. wedlug scislego prawa w kosciele
parafialnym, wedtug dzisiejszej praktyki w jakimkolwiek kosciele o
c) spowi~di i komunia Wielkanocna. Do sluchania spowiedzl
~ootrz~bul~ kaplan, jezeli nie jest parochem, osobnego upOwazmema blskupa, pr6cz tego moze bye absolucya w pewnych razach zastrzezona biskupowi lub papieiowi, i to wedrug tych samych zasad, co przy cenzurach. - Pod karq depozycyi i wi~'"'
zienia rna sobie wzbronione spowiednik wyjawienie tego co mn
powierzono na spowiedzi; nawet wabec s'ldu nie wolno m:J z.ra.mac tajemnicy, czy\i tak zwanej pi~cz~ci spowiedzi (sigilll1m con:es~ion.i5). Uwzgl~dniaiqc to, zwalniajq najcz~sciei takie ustawy
sWleckle kapi'an6w ad zeznan wzgl~dem tego, co im powierzono
na spowiedzi; tak austryacka ustawa 0 post<:powaniu karnem
(w § 152).

Stosunek, jaki dawni.ej zachodzit mi<:dzy panstwem a kosciosprawiar, ie cZt;stokroe wtadze rZ'Idowe przepisywaly i wymuszal'y. zeswej strony seisle przestrzeganie obowi&zk6w religijnyeh. Ltczne w tym kierunku przepisy znachodzimy w dawniejszem prawie austryackiem. Natomii::lst postanawia ustawa zasadnicza 0 og61nych prawaeh obywateli z 21. grudnia 1867. (Dz. u.
p. N. 142), ie £lie wolno nikogo zmuszac do czynnosci religijnej.
IUD udziaru w koscielnej uroczystosci. jeieii w tym wzgl~dzie nie
podlega z prawa wradzy innej osoby. - Ograniczeniom zas ze
strony wiadzy panstwowej podlega wykonanie pl.lbliemego nabozenstwa tylko 0 tyle, w He tego wymagai'l wzgl~dy polkyjne.
Zarzijdzenia policyjne okazq si~ mianowicie nieraz potrzebne co
do proeesyi, pielgrzymek, zgromadzen w miejscach odpl.lstowych
i t. p.; jeieli te i tym podobne zebrania w celach religijnych odbywaj'l si~ w zwykly. zwyczajem uswi~cony spos6b. nie wymagaj~
zezwolenia w~adz rZc;dowych, w przeciwnym razie na!ezal'oby zastosowac og61nca ustaw~ 0 zgromadzeniach.
o ile czynl10sci religijnewymagajCl posrednictwa duchownych,
~em,
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winni uiyczyc go wiernym stosownic do swego stanowiska urz~
dowego; w pierwszym rz~dzie jest obowiClzany do tego parodi
<por. t. \, § 53). ezy i iaka duchownym naleiy si~ op rat£! za fUAkcye duchowne, powiemy p6iniej.
Wspomniee tu jeszcze mamy 0 dw6ch czynnosciach religijnych, kt6re mog'! mlec oraz charakter prawny: to jest 0 p r z ysi

~ d

z e i s I ubi e.
o przysi~dze stwierdzajqcej, jako srodku

dowodowym m6wilismy jUi w prawie procesowem (§ 102); przysi~ga przyrzekaj'lca
zas slutye moze na utwierdzenie zobowiqzan prawnych. Zobowi&zanie bowiem, stwierdzone przysi~gC! maze bye zaskarione,
ehochy sarno przez si~ dla braku form prawnyeh bylo niewaine
lub oie rodziio skargi. Skutek przysh~;(i zawisf jednak od tego,
abyp'J pierwsze przysi~gai<!cy mial naleiyt<i wiadomose tego, co
czyni, powt6re aby oie dziara.!: pod wplywem grozhy, bf~du lub
oszustwa, po trzecie aby spelnienie przyrzeczenia oie byro ezems
niemoralnem lub nieprawnem i nie uwlaczalo prawom trzec:ich
056b. W tym ostatnim wypadku wymaga jednak prawo deklaracyi s&dowej uznajqcej speinienie przysit:gi jako niedopuszczalne,
podezas, gdy w razie bt~du, oszustwa lub przymusu, me ma wprawdzie zobowi,!zania prawnego, ale pOlostaj.e obovll<'!zek sumienia
pOkqd wladza duehowna nie zwolni ad przysi~gi (relaxio jurisjurandi. Dla przysi~gi zas<!dowej oie przepisuje prawo iadnej
formy; jest ona wain8, skoro uczyniono przyrzeczenie z uroczyc
stem powolaniem si~ na swiadectwo Boga. Podczas gdy powyisze
przepisy przynajmniej w cZEisci przYJ~te zostaly w niemieckiem
prawie spopolitem, nowsze ustawodawstwa panstwowe nie przyznaia. przysiEidze przyrzekaj'!cej iadnej pod wzgl~dem prawnym
doniosl'osd.
S! u b (votum), jest to zobowia.zanie si~ do poboznych
uczynk6w, prawem nie nakazanych; przedmiotem zas slubu moze
bye albo swiadczenie seisle osobiste (votum personale), albo swiadczenie wartosd maj&tkowej (votum reale), na rzecz kosciola, ubogich zakfad6w dobroczyrmych, wog61e na cele poboine. Wainosc votum zawisI'a od tych samych wanmk6w co przysi~gi;
w szczeg61nosci nie mog'l skiadac slubu osoby, zostajClce pod
prawn& w}adztl innych, bez tychie lezwolenia. Dlatego mog~ rQdzice z'ldac uniewazl1ienia slubu nieietniego dziecka, przelorenl
zakonu votum zakonnik~. Majzonek domagae si~ mote uniewaJ'.#ner. Prawo koscielne Tom li.
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inienia voturn swoJeJ maiionki tylko wtedy, jeieIi takowe uwla.
cza jego praworn. Siub r6ini si~ od innych czynnosci prawl'l}ca
tern, ie i ui jako jednostronny akt (po1JicHatio) rodzizupeine
zobowi~zanie prawne. To znaczenie przyznaje muprawo rzyrnside, a z niem tei koscielne i pospolite, podczas -gdy nowsze
ustawodawstwa cywilne oceniajq voturn tak jak irme czynnosci
prawne.
Z waznych powod6w rnoina uzyskac alba C3J'Kowita" dyspens~
Gd slubu, albo przernian~ na inne sWiadczenie; prawo dyspensy
stuiy z reguJ'y biskupowi, a tyJko \II niekt6rych wypadkach zaslubu zakormego b~dzie
strzeione jest papieiowi. 0
jeszcze mO\va w prawie maJzclskiern i zakonnem.

§ 117,

HI. N i e d z i e lei s ',v i ~ t a. Na parniqlk~ wainiejszych
w historyi chrzescianstwa wydarz€n postanawia koscl6J' pewne dni
:Swi&teczne. Podczas gdy w pierwszych wiekach chrzesdanst\'/a
obchodwno pr6cz niedzie! zaledwie kiika uroczystych swi<!t, poswi~conych pamil;ci zycia chrysrusowego, poczl;to jUi w V. wieku
w ten sam spos6b czeit Najsw. Parm~, ApostoMw, m~cze!1nik6w,
miejscowych patron6w, przez co liczba swiqt bardzo znacznie si~
wzmogla, zwlaszcza, ie obok swi&t w caJ'ym kqsciele przyj~tych
istniaJy w kaidej niemal dyecezyi osobne uroczystosci. Szkodliwy
wpJ'yw jaki ta wielka Hose swi<!t wywier<aJ'a na stosunki spoleczne
i ekonomiczne, wywoiywa1' cz~ste taiooy,
w koncu spowodo.
waJ'y ustawodawstwo koscielne do zmre,ria liczby dni swiqteUrban VIIi. w r. 1642
cznych. POcl'ltek uczynil w tej
przepisuj'lc, jakie odt<!d swi~ta jako uroczyste w calyrn kosciele
obchodzie naleiy. GMwna zas redukcya nasiqpit3 w XVlH, i XIX.
~i~~u, jednak .nie w drodze powszechnego prawa, lecz jako wy.
lB.!:"j p,G~t~nowjone przez papie.i6w dla poszczeg61i1ych kraj6w,
naJczt;sc!eJ za sprawq odnosnych rZqd6w. ZmniejszOflO zas liczb€i
swiCit albo wykreslai<!c je zupernie z
ani uroczystych, albo
przenoszqc na niedzieJ~, albo J'qCZqC kilka swiqt.
pontyfikatu
Benedykt XIV. (1740-1758) KIemensa XIV, (1769-1i74) i Piusa
17 s 179
(
-:l.lskuteczniono
redukCYij w Hiszpanii, w Neapol!tansklern 1 w Sycylii, w Niemczech, w Anstryi i w Polsce.
si~ w szczeg6lnosd tyczy Aus!ry! postanow!} Benedykt XIV.

7

?)
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,(W .to 1753) na instancy~ cesarzowej Maryi T~resy, ze naleky
, swie,:cic jako dni uroczyste Wielkanoc, Zielone Swi~ta, jako ;~z
Wszystlde inne niedliele, procz tego Nowy ro.k, 7rzech kroh,
Wniebowst<lpienie Boze Ciaro i Boie narodzeme, sw. Szczepan3,
pi~c swiqt ~a czese najsw. Panny (Grornnicznej, . Zw!a:towanie, Wniebowzi~de, Narodzenie i Niepokalane Pocz~cle), sWI~ta
apostoMw Piotra i Paw/a, Wszystkkh swi~iych, wreszcie, .miejscowych patron6w; winne zas swi~ta wymienione w buli! Urbana ViiI. pozostal tylko obowi~zek sfl.lchania mszy. Kle:nens ,XIy.
zmieniJ' (w r. 1771) powyiszy przepis 0 tyle, ie uzna¥ Jako SWlijteczlH; poniedzial'ki po Wielkiejnocy i Zielonych ~wi~tach? ie n~.
tomiast pozwom tylko jedno swi~to patrona kraJowego I uchYh~
obowi'lzek s¥uchania mszy w zniesione swi~ta. RZqd austrya~kl
publikowaJ' powyisze konstytucye papieskie jako pra~~ O?OWll!zuj'!,ce. - W tej sarnej rozci&g~osci treduko~a¥ ~apl~z PIUS. VI.
w f, 1775 swi~ta w polskich dyecezyach. Na]daleJ zas posumc;:to
redukcy~ SWiql we Francyi: Pius VII. bowiem ustanowik (w r. 1802)
pr6cz niedziel, tylko cztery dni swiqteczne, t~ jest . ~o~e Narodzenle, Wniebowstclpienie, Wniebowzi~cie MatkI Bosk'e} I Wszystkich Swi~tych.

i'liiedziele i swi~ta (faesta de praecepto) swif!ci kosei6J' ws~61.
em
nabotenstwem
a zarazem nakazuje zanlechac w. tych dmach.
n
zwyczajnych zai~c, mianowicle ci~ikiej pra.cy fizycz.neJ, a przynaJ',,' !'nodczas naboiefistwa takze wszelklch pubhcznych
zabaw.
mm~J
•
•
h '
Wvi&tk6w dozwala prawo w nagtych razach, gdzle zamec arlle
k~~iecznej roboty grozl niepowetowanij szkod&. W parze z prz:pisami koscielnerni id& tu od .najdawniejszych czas6wustawy panstwowe, postanawiajijc ze swej strony pa.uz~ w zwy~Jym toku spr~w
urz~dowych rnianowicie w sprawowamu si:ldowmctwa. zakazuj"c
nadto pUbli~znych rob6t, odbywania targ6~ i t. .p. Z mn6~twa
przepis6 \lIf policyjnych, jakie w ty": wzgl~dzle, :awleraio do medawna prawo austryackie, utracHa wl~kszC\ cz~sc p~ .r. 1867, moe
obowiqzujql'q. Nietknif!te zostaiy przepisy, wzb"all!31~ce. z reguty
przedsi~brania s<,\dowych czynnosci. Pr6cz tegu _p'Jsta~awl'i ustaW3
z 25. maja 1868 0 stosunkach mit;dzY,wyznam?wycn (Dz. u. ,pie w niedziel~ poaczas naboiensiwa me wolno predsl~'
brae pl.lbiicznej roboty, jezeli nie jest konieczn~ p?~rleb[l'l, ze
w swi"ita jakiegokolwiek wyznania nalezy w cza:He gWN~ego na·
bOienstwa w poblizu dornu Boiego zaniechac wszystklego, co
~*
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.przeszkodzie moze uroczystosci i tegoi przestrzegac po ulicach~
pla~ach, przezkt6re przechodzi uwczysta procesya(aft. 13)..
Dalel rozporz"dzono w r. 1868 ie w ostatnie trzy dni Wielk'
tygod' t d ' .
'I'
.'
lego,
ma, U Zlez W WI I~ Bozego Narodzenia nie maga odbyw '
Sl~ ~ad~e publiczne zabawy. widowiska, koncerty i C-(d., Drz e~~,
sta"Jle~la teatralne, pr6cz tego takie w Boze Ciato wcale o'
a w pl,trwszy dzien Wielkiejnocy, Zielonych swi'lt i Bozego ~::
rodzema tylko na eele dobroczynne i za przyzwoleniem wJ-ad .
bale zas pl.lbliczne we wszystkie wymienione dni bezwarunko~ '"
S& zakazane.
0
I

:' Swil:!cen~e p~wn'y~h. dni rna zreszt'l nietylko znaczenie reli.g'Jne, ale takze. wlel~lej Jest dO~iosl~Sei pod wzgll:!dem socyalnym
I etyeznym, Nlewlasclwe wrw1'lzame tej kwestyi grozi. podw6i ..
nem dla spoteczenstwa niebezpieezenstwem: zbyt mnogie s " t'
od' .
6"
\\ It'; a.
"P meeaJ~ pr zm~ct:vo i stai'l si~ zaporq we wszystkich stosun~aeh pubh~;mego ZYCI<l, podczas gdy zupeJ'ne ich zaniechani e lub~
19norowame .ze s:wny panstw<l, daje O:E;sto pochop do niesumien,
nego Wy~ysklwama pracy ludzkiej. Kosci6f i panstwo maj;; ted\'
':" .t~m klenmku ~~~ne ustawodawcze spelnic zadanie _ tem w~
zmeJsze wobec dZ!Sle]Szego rozwoju ekonomicznych i spoJ-ecznyeh
stosunk6w. Nowela do al1str. ustawy przemys}owej z 8. marca
~8~5 (~z. ~. p. N. 22) z8vviera seisle postanowienia. tycz&ce si~
sWIE;eema medzieli.
, .
.
I~,. P 0 g r z e b i erne n tar z. Qrzebanie zmarJvch uwa~
za} kOSCl61 zawsze jako akt uroczysty J'ako ostat"I''''
1, . d
' " '1 zm ar,emu
WYSWla czon,! ~przysfug~, i okresliJ- szczeg6lowo, w jaki spos6b
p~grzeb rna Sl~ odbywae. Przedewszystkiem zas iqda, aby data
wlernych Spoczywaly w rniejseu swietem: gdy j'uz' bard
'
"
- b '
,. " .
'.
, zo wezesme wz rama}y sWleckle I koscielne ustawy chowa nia elal zma _
}yeh w samymie kos.eiele, wi~c przeznaezono na to naJ'bli' r
o'oeze m'e kosel01a
' . t Iub klasztoru zowiCjc je c men tar z em ( zsze
meter'
d
't'
eoe, ' lUrn" ?rml onum, ~ampus sanctus). Odtijd pozwolono ehowac w kosclele ;ylko ~Y~Cjtkowo wyiszych i zasluiOnych duchownyeh, fundator,o~. kosclOta, panujqcych, lub osoby znakomityeh z~s:ug. P6zp:lej zaktadano zazwyczaj ementarze w oddaleniu
o~; ~oscl~i~, pO~I~waz wzg!~dy sanitame nie pozwalaj<l pOzostawle Je ,w,srod miejSC zamieszkatyeh. W Austryi ustawy rz~dowe
wzbramaJ'l cho~/an)a zmarJ'ych w koscio1'ach lub klasztorach
a cmentarze kazij zakl'adac po za wsi'l tub mia<:tem Prz . . ,..
't
r'
~
. eplSY sam arno-po ICYlne okreslai'l bliiej spos6b zaktadania i utrzymywa-.
l
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11ia cmentarzy i grzebania zrnarly~h. Przestrzeganie tych przepi:s6w jest u nas obecnie rzeez'l gmin pod naczelnym nadzorem
'wfadz rZCjdowyeh.
l\I\iejsce przeznaezone na spoezynek zrnarJ'yeh rna bye poswi~cone temu celowi uroezystym aktem benedylfcyi, przez bis\'\.U~a lub IN jego zast~p3twie przez illoego kap~alla przedsi~
wzi€!tym. Tern sarnem wchodzi cmentarz w poczet rzeczy swi€!tyeh, res sacrae, i zaiywa przeto jak kosci6l przywileju nietykalnosci. Uznai'l takowy po cz~sci takie ustawy swieekie; we.drug austryaekiego kodeksu karnego (§ 306) popelnia wyst~pek
i rna bye karany scis~ym aresztemod jednego do szeseiu miesi~ey, kto z{osliwie It:lb swawolnie uszkadza Il.ldzkie groby, bezprawnie je otwiera, tru py z· nich wykrada lub takowezniewaia. - Pod!ug prawa koscielnego wolno kaidemu wybrac cmentan:, na kt6rym ehee bye pogrzebany, Jeieli tego nie uczynir
i nie rna grobu farnilijnego, poehowac go naleiy na ernentarzu
.parafialnym, chyba Ztl ten ementarz zbyt jest oddalony lub inne
waine w tej rnierze zachodz~ przeszkody. a opl'ataeh. jakie sil:!
parochowi za pogrzeb nalei q, b~dzie rnowa w prawie rnaj&t·
kowcm.
Do poj~cia pogrzebu koscielnego naleiy zloienie cia:a w rniejseu poswi~eonern, jakotei obrz'tdy pogrzebowe rytualem przepisane, z kt6remi wi~ksza lub rnniejsza l'lezyc si~ moie okazatosc.
Takiego pogrzebu odrnawia prawo koscielne niechrzescijanom,
herelykorn, apostatom i sehyzrnatykom, zmadym pod kl'ltwij lub
interdyktern, jezeli Sq excomunicati vitandi, notoryjnyrn Iichwiafzorn, sarnob6jeom, jeieli byJi w stanie poczytalnosci; ty:n co
zgint;1i w pojedynku, jawnyrn grzesznikom, zmarJym bez okazania
skruehy, rnianowicie tym 0 kt6ryeh powszechnie wiadorno, it
nie ehcieli przyjqC kornunii Wielkanocnej, nieochrzczonym dzieciorn. W razie w'ltpliwosci ma paroeh zasit;gn'lc zdania biskupa.
cCo si~ tyezy chrzeseijan wyznania niekatolickiego , to odrnawia
irn kosci61 oezywiscie swego uczestnictwa, a wi~c obrz~dl.l pogrzebowego. Natomiast lagodniejsza wyrobil'a si~ praktyka pod
wzgl~dem sarnego miejsca. Wolno bowiem grzebac niekatolik6w
w obrt;bie katoliekiego ementarza, w oddzielnej cz~sci; wsp61nie
z katolikami tylko wtedy, jeieJi kJtolik rna bye z!oiony w groboweu familijnyrn.
Przytoczone powyiej przepisy, tyezqce si~ odm6wienia ko:seielnegu pogrzebu, ulegaj& znaeznym ograniczeniom na rnoey
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ustaw rzqdowych, wobec ktorych grzebanie zrnar!ych nietylko jest
a.k~ern religijnyrn. ale zarazern sanitarno-policyjnyrn. WedJng dzisleJszego statHl ustawodawstwa austryackiego rzecz si~ rna tak:.
Obowiqzek zakJadania i utrzyrnywania crnentarzy ci~iy na gminie; procz tego wolno kazdemu wyznaniu rniee swoj osobny'
crnentarz. W pierwszyrn razie, to jest jeieli cmentarz jest zakra"'" .
dem gminnym, zostaje tet pod jej wYkqcznyrn zarz&dern i sl'uzy
wszystkim wyznaniom. ktore z niego chcq korzystae, (vb dla ktoryeh go gmina przeznaczy. Jezeli natomiast crnentarz .rna dHira<
k~er wyznaniowy,. zostaje wprawdzie pod zarzqdeITI przynaleznej
w.!'adzy duchowne]; ale takowa nie moze odmowic miejsca na
cmentarzu osobom nalezqcyrn do jej wyznania. Na cmentarz za-tem katolicki mmlZij bye przyjtici wszyscy katolky, chocby wedrug ustaw koscielnych nie naleia!o im tam miejsce; oaranicze-nia, jakie dawniei zachodzily co do samob6jcow, llstaly ~becnie.~
J:dy.ny wyj~tek postanawia ustawa 0 post~powaniu karnem prze"
1
PISUJqC (w § 404), ie dalo straconego za wyrokiem karnym rna,
bye pogrzebane w nocy bez wszelkiego rozg~osu, w miejscu osobno na to przeznaczonem; na zqdanie moie bye wydane rod:doie, ale i w tym razie wolno odbyc pogrzeb tylkn po cichu bez
wszelkiej okazafosci. W dw6ch wypadkach oDowiqzane jest kaide
wyznanie przyjClc na swoj cmentarz i pozwolic przyzwoitego po-grzebu nawet czronkom innego wyznal1ia, to jest a) jezel! idzie
o pO?rz~bal1ie w .gr~bie familijnym, b) jeieli w okn;gu tej gminy"
w ktoreJ zmar~y zyCla dckonallub trupa znaleziono, nie rna oso~
bnego cmentarza dla cdonkow tej spofecznosci religijnej, do ktorej zmar}.y naleia1'. Rozumie si~ jednak, ie w zadnym razie nie
moze bye duchowny zniewolony do uczestniczenia w pogrzebie
IU.b przedsi~brania jakiegokolwiek obrz~du pogrzebowego; 0 t)'le
WI~C zawsze odmowienie pogrzebu koscielnego zawisro zupe~nle
od w!adzy koscielnej.

C) Nauczanie.
§ 118.

Sprawl.ljijc urzijd nauczycie!ski zakresli.t sobie kosdo~ pa.,
dw6jne zadanie: po pierwsze uczyc i szerzyc prawdziwe zasady
religii katolickiej, powtore w mysl tyeh zasad wp}y\; ae na \A'yeho~.
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wanie publiczne. W pierwszym kierunku rna zupeJoq swobod~
dzia~ania; w drugim zawadza 0 sfer~ panstwowq, dzialalnosc jego
rrzeto zawisra od stanowiska, jakie w danym czasie i kraju zajql
\vobec panstwa.
L Do udzielania wiernym nauk seisle religijnych SlUZq
w pierwszym rz~dzie kazania i katechizacye. Staranieona·
lezyte sprawowanie kaznodziejstwa jest rzecz& biskupa, bez jego
pozwolenia nie wolno nikomu opowiadae srowa Boiego. Upo~vaznienie to ezyJi poslanie (missio) zlewa biskup przedewszystkiem na parocha, ktory jednak nietylko rna prawo, ale i obowiijzek prawic swym parafianorn kazania przynajmniej w niedzie!~
-i swi~to. w czasie zas adwentowym i wielkopostnym trzy razy
na tydzien. Procz tcgo upowaznie moze biskup do kaznod~iej~
stwa takze innych duchownych, kaphm6w lub dyakon6w, mgdy
zas osoby swieckie. Takze katechizacYE:, to jest nauczanie w elementarnych zasadach religii, odprawiac winien paroch w niedziel~
i swi~ta. W sprawowaniu urz~du kaznodzi~jskiego braly gorliwy
udzial niektore zakony, z ktOrych mianowicie zakon Dominikanow wiasnie w tyrn gMwniecelu zostal ustanowiony, tak, ii
Dtrzyma! miano zakonu kaznodziejskiego. Zakony te jui z moey
swojej reguJy mai'l prawo kazywania, wedrug flowszego jednak
prawa w· kosciele parafialnym tyiko za przyzwoleniem parocha,
Nie poprzestajqc na samem naucza:1iustara sit; koscio~ zarazem, aby nauce religii dac pewnq podstaw~ i zapobiedz bl/idnernu iej ttomaczeniu, zwlaslcza u tych, kt6rym brak gruntowniejszego teologicznego wyksztatcenia. Dlatego baczml zwraca
uwag~ na tak zw. kat e chi z m y, to jest ksillzki, zawierajqce tiesciwy a popularny wyktad zasad religijnych, mianowicie ala ludu
i dzieci. Rzeczij Jest kazaego biskupa przepisac katechizm dla swej
dyecezyi. Podstawl:; stanowi q katechizrn rzyrnski, uloiony w roku
1566. z polecenia Piusa IV., tudziez Bellarmina wydany (1603)
z poiecenia Klemensa Vlll., lubo nie maj& forrnalnej mocy obowi'lzuj&cej. - Z poaobnych pobudek wyptywaj& ograniczenia t~'
CZ'lce siticzytaniapisma sw. Z uchwat sobom ti'ydenckiego
i poiniejszych postanowiefl papieskis;h nadaj& si~ w tyrn wzgl~
dzie nast~pujqce prawid~a: a) dozwolone jest czytanie biblii w oryginale; b) rownie w przekJ'adzie laciflskim, ale tylko w tMmacze~
niu zw. vl.Ilgata, od dawna w koseiele uzywanem i w gMwnej
cztisci przez sw. Hieronima dokonanem; c) w j~zyku zyj&cym
wolno czytac bibli~ tylko pod warunkiem, ie przekrad przez sto-

lic~ papiesk'l
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zostaJ' aprobowany, alba opatrzony jest objasnieniami ojc6w sw. lub lnakomitych katolickich pisarzy. Polskim
tekstem aprobowanym jest przektad ks. Jak6ba \VU:jka (1599)
z upowaznienia papieza Klemensa vm. przez prymasa Stanis!awa Karnkowskiego za jedynie obowiqzujqcy uznany.
Aby nie bylo wqtpliwosci, co w gMwnych materyach dogmatycznych naukCl jest kosciofa, ogtasza koscio} tak zwane s y mb 0;1 e, w ktorych formu!uje najwail1iejsze zasady wiary, stwier·
dzajqc w ten spos6b autentycznie swojq nauk~. Takich symbol6w
jest Idlka, poniewai kosci6t przedewszystkiem zwykl byl okreslac
te prawdy dogmatyczne, kt6re ""J'asnie zaczepiano lub mylnie Homaczono. Ostatni dziS w kosciele przyj~iy jest symbol trydencki,
to. jest wyznanie wiary, kt6re w mysi uchwat soboru trydenckiego
uIoiy} i og!osit w r. 1564. papiez Pi us IV. Obecnie zmodyfikon
"'ano takowy odpowiednio do uehw21 soboru Watykanskiego.
J!. W pewnym zwiqzku z powyzszemi zasadami zostaje koscielna e e n z u r a kSlqzek w ogolnosci. Poruczona ona jest biskupom, pod naczelnym kierunkiem osobnej kongregacyi kardynalskiej, 0 kt6rej zakresle juz byJ'a mowa. Index librorumprohibitorum, polegajqcy na uchwalach tej koligregacyi, nie wyczerpywa atoli bynajmnlej wszystkich ksiqzek, przez koscio!' wzbronionyeh; "_ksi<jzka uwaia si~ jako zakazana, skoro da si~ podciqgnqc pod og6lne reguly, na soborze trydenckim uloione, a przez
Piusa IV. zatwierdzone. Tak wzbronione Sq bezwzglEidnie wszystkie pisma tworcow lul:i przew6dc6w herezyi (heresiarchae), dalej pisma jawnych heretyk6w, trakmj'lce 0 religii, pisma wprost
przeciw wierze wymierzofle lub zawlerajqCe rzeczy sprosne i nieobyezajne, - Pozwolenie ezytania pism zakazanych daje kongregacya indeksu, niekledy takie pod pewnemi ograniczeniami
z mocy osobnych facuitates bisk.upi. Kto bez zezwoienia czyta
ksi&zki wzbronione, lub przyczynia s;~ do kh rozszerzania, podpada Karam koscielnym, nieKiedy nawet k!qtwie.
m. Byf wszakze eZliS, kiedy nietylko nauka religii, lecz
wogole kierunek caJ'ego wycho\\ ani a publicznego spoczywa~ w r~kl.l
kosdota. Mianowide kosci61' zwracaI baem,! uwag~ na szkoiy
elementarne i wieki przedtem, zanim panstwo pomysiaro 0 szkotach ludowych, istnia!y one jako instYUlty koscielne. Zaktadano
je przy klasztorach (mianowide zakon Berredyktyn6w niwcenione potOZYl zastugi w tym jak w ogo\e w kazdym kierunku
oswiaty) rownie przy koscioraeh paraflalnyeh i jui w IX. wieku

og6lnie zobowi&zywano paroch6w, aby sami lub przez ustanowionyeh kt. temu zast~pcow pracowali !lad wyksztatceniem ludu.
Nieco wyisze zaktady naukowe odpowiadajqce naszym szkolom
srednim, hlCZY}Y si~ Z kollegiatami j kapiturami, przeznaczone
wprawdzie w pierwszym rz~dzie dla ksztatcenia kleryk6w, ale z poczqtku przyst~pne takie osobom swieekim. P6iniej zaj~ty si~
udzielaniem wyzszej nauki nieklore zakony (Jezuici, Pijarzy). Nawet najwyzsze zaklady naukowe, uniwersytety, miatyprzez ca~y
-ci'lg wiek6w srednich cecll~ wybitnie koscielnij; sarno powstanie
uniwersytetu zawislem by to od zatwierdzenia papieskiego. W no\','szyeh czasach, zwJ'aszeza od reformacyi, llast'lpiJ' stanowczy zwrot
na tern polu: panstwo p! zyjqwszy na s'ebie sprawy publicznego
wychowania, usun~to je calkowkie lub cz~sciowo z pod wp}ywu
kosciola. NajdJuzej opieraIY si~ tejzmianie szkoly ludowe, bo
nawet tam, gctlie przeksztakny .. si~ w instytucye panstwowe, poruezano kosciotowi naicz~sciei g.t6wny nad niemi nadz6r. Ale
i pod tym wzgh;dem przewaiyf w nowszych ezasach niemal wsz~·
dzie WPlYW wtadzy panstwowej. Ust~puiac z tego pola swei dziaJalnosd trzyma si~ kosci61 niezmiennie zasady, ie nawet w swieekich zakladach nauczac mog<l religii i nauk z nill powiqzanyeh
tylko ci, kt6rych wladza duchowna ku temu upowazni. Po wi~
kszej cz~sci godz! si~ patistwo na to iijdanie, pozostawiajqe wyIdad religii i nauk teologieznych pod kontrol<l kosciora. - Rozw6j w poszczeg61nych panstwach byJ: zreszt<l bardzo r6iny; nie
mozemy si~ wda': w szczegOtowy rozbi6r, bo nie jest naszem nadaniem skreslic tu dzieje szkolnktwa i wychowania publicznego.
Poprzestajemy na por6wnawczem zestawieniu zasad, jakie VI tym
zakresie prawodawstwo austryaekie przyi~Io za panowania konkordatu, z zasadami prawa dzisiejszego, opartego na konstytucyi
z r. 1687 i tistawie z 25. maja 1868. (Dz. u. p. Nr. 48) 0 5tJ·
sunku szkoJy do kosc!oJ'a. Porownanie to wskaze nam z jednej
strony, jakie Sq w tym kierunku aspiracye kosclol'a, z drugiej
o He nowoiytne patistwo do nich si~ skiania. Jako gJOWI1'i zasadE; postanawiaJ konkordat <-wart. 5), ze wszelkie nauki mtodziezy katolickiej we wszystkich szkoIaeh tak publicznych jako
tei prywatnych udzielane b<=;d'l zgodnie z zasadami religii kato"
liekiei i ie biskupi starannie nad tern bE;d q czuwac, aby w zadnym przedmiocle nie uczono niezego, coby si~ sprzeciwiaIo wierze katolickiej lub czystosci obyczajow. W szczegolnosci i w szkolach ludowych mieli wszys:y nauczyciele podlegac nadzorowi
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koscielnemu, inspektor6w szkM mianowa~ cesarz z grona kandy~
dat6w przez biskupa proponowanych (kook. art. 8). W szko~ach'
srednich przeznaczonych dla mJodziezy katolickiei, mogli bye mianowani tylko katolicy profesorami lub nauczycielami (konk. art 7).
Nauczycieli religii (katechet6w) ustanawial' w szkolach ludowych,
sam biskup, w srednich rzqd na podstawie konkursil przez biskupa
rozpis<lnego i na jego przedstawienie. Co do uniwersytet6 J/ wypowiedziano wprawdzie zyczenie, aby uczano w nich w duchu
koscielnym, nie wpJynt:lo to jednak w wydziaJach .swieckich o teologicznych zaraz powiemy - na swobod~ nauczania, jak,!
uniwersytetom austryackim od r. 1849 przyznano; tylko na wydziale prawnym nie miano nominowac profesora prawa kanonicznego, zanim nie zasiqgnit;to zdania biskupa 0 jego wierze i nauce. Gdzie z dawnego zwyczaju biskupi byli kanclerzami uniwersytet6w, .iak w Wiedniu i Pradze, prawa ich mlaJy bye nadal
utrzymane.
Powyisz:e przepisy jeszcze przed Iormalnem zoiesieniem konkordatu (w r. 1874) doznaJy ztlpetnej zmiany. Powo}aoa juz ustawa z 25 maja 1868 oddaje najwyzszy kierunek i nadz6rnad ca~em wychowaniem pllblicznem pafistwu i postanawia, iez wyj~t
kiem religii nauka wszystkich irmych przedmiot6w niezawista jest
od wpJywu kosciofa (§§ 1, 2). Szkoly i zaidady wychowawcze,
kt6re utrzymuje panstwo, krajJub gmina, przyst~pl1e SCI wszystkim obywatelom bel wzg!<:du na wyznanie (§ 3), wolno atoll kazdemu wyznaniu urztldzic i utrzymac wrasnemi srodkami osobne
szkoly wyznaniowe (§ 4). W szko~ach publicznych moze bye nauczycielem bez r6inicy wyznania, ktO wykaze si~ przepisanem
uzdolnieniem (§ 6). Tylko nauka religB i ewiczenia religijne zostaj'l pod bezposredniem kierownictwem i nadzorem odnosnego
wyznania (§ 2) i dlatego tei oie moze bye nauczycielem religii,
kogo wyzsza w!adza duchowna za uzdolnionego nie uzoa!a.
W miejsce wJadz duchownych otrzymaly nadz6r nad szkoJ.'ami
ludowemi rady szkolne miejsCQwe, okr<:gowe i krajowe, w kt6rych takie duchownym przyznano udziaJ' (§§ 10-13). W Galicyi
S,! reprezenlantami kosciofa w Radzie szkolnej miejscowej duszpasterze mlodzieiy szkolnej, w okrE;gowej duchowny kazdego wyznania i obrz&dku, Hczqcego wit;cej !liz 2000 (w miastach rzqdzq
cyeh si~ w~asnym statutem wi<:cej niz 500) dusz; niianuje go
wyisza wJadza koscielrn, w krajowej dwaj duchowni przez cesa·
rza m'anowani. Przytoczone zasady rozwini~te zostaty W osobo
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nych ustawach. Swieckie fakultety uniwersyteckie, kt6re jUl we'::
dfug konkordatu w' bardzo matej tylko od koscioJa zostawaW
zaleznosci, wyzwolone zostaty zupe~nie z pod jego wpJywu, Nli.:
tomiast pozostaly wydzialy teologiczne tak, jak je urzCldziiy usfawy wydane za panowania konkordatu, a zapowiedziaoa pod tyni .
wzglt:dem rdorma nie prz}'szta dotqd do skutKU. Urz~dzenie te~'
o!ogicznych fakultet6w pozostaje jeJnak w zwi<.1zku z innemi
instytucyami dia ksztalcenia kieryk6w, 0 czem tedy najpierw m6~
wie naleiy.
IV. Ksztafcenie kleryk6w zaliczano od dawn a do najprztm
dniejszych obowiqzk6w urz~du biskupiego. Stuzy!y ku temu szkoty
katedralne, klasztorne i kapitulne; miejsce ich zai~fY p6init] uniwersytety, kt6re u prawiajClc gMwnie nauki teologiczne garnE:ty do
siebie kleryk6w. Gdy jednak unil.',ersytety wit:cej swiatowy przy·
brary kierunek, kiedy mianowicie po reformacyi takze niekatolicy
zajrr.owali katedry uni\,,'ersyteckie, stare} si~ kosci6J- stworzyc dla
kandydal6w stanu duchownego osobne instytuty naukowe. Sob6r
trydeneld przepisat w tym wzglt;dzie, ie w kaidej dyecezyi, przy
kosciele Katedralnym ll.lb w innem stosownem miejscLl istniec rna
zakbd. w kt6rym mlodziency pas;; ir::caj,!ey si~ stano wi, duchowneml.l po ukonczonym 12 iOku zycia mai'l bye umieszczeni j -odpowiednio przyszfemu zawodowi ksztakeni. Zaktady. te nazwano
s e min a ria. 0 He na ich zal'oienie i utrzymanie nie ma osob·
nych irodet, majq przyczyniae si~ wszyscy beneficyaci, ptacqc
osobny na ten cei podatek (semincristicum p. nitej). Seminaryum
zostaje pod kierownict;;em biskupa; kt6ry plzybrac soble winien
do pomocy dw6ch kanonik6w, Z kt6rych jednego sam wybiera,
drugiego kapitu~a. \V sprawach zarzqdu maj&lIwwego dodanq
jest biskupowi fada, do kt6rej pr6cz wymienionych kanonik6w
wchodz q jeszcze dwaj l\.aptani, jeden przez biskupa, drugi przez
miejsCQwe duchowienstwo poworany.
W mys\ tych uchwa.t synodalnych powstaty seminarya w poszczeg61nych dyecezyach, choe nie wsz~dzie r6wnie wczesnie
i licznie. Pierwszem w Polsce, a jednem z pierwszych w Europie
by to seminaryum wlodawskie, kl6re jut w r. 1568 zarozyt Stanislaw Karnkowski, naowczas biskup kujawski, w XVII. wieku
by~o juz bardzo wiele takich zakladOw. Brak srodk6w jednak
nle zaW3ze pozwalal' oa seisJe wykonanie przepisu trydenchiego,
lubo kosci6~ do nalezytego urzqdzenia seminary6w wielk& kazdegb
czasu pnywiqzywal wag~. Najczt;sciej przestary one bye zupek--
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ifJemi zakladami wychowawczemi;. lecz celem ich jest ostareczne
iJrzysposobienie do stanu duchownego podczas study6w teologi..
cznych, kt6re alumni pobierai~ w uniwersytetach alba w osobnych
zak~adach naukowych. - W niekt6rych dyecezyach istn:ejij pr6cz
tego zaklady dla ch~opc6w, mai'lcych zamiar poswi~cic si~ stanowi
{fuchownemu i dlate!1o odr6iniamy obecnie seminaria clericorum
s.majora i seminaria puerorum s. minora. W Austryi przeprowadzit cesarz J6zef II. w r. 1783 reform~ seminary6w w ten. spo56b, ie zni6sfSZY zakJady dyecezyalne ustanowil jedno na kaid'l
.prowincy~ seminaryum (Generalseminar); ale jui po kilku latach
wr6cono do dawnego stanu. Dzis zarz'!d seminary6w tak pod
wzgl~dem nal.lkowym jak administracyjnym pozostawiony jest zupefnie bish upowi, kt6ry tei mianuje rektor6w i nauezycieli (konkordat art. 17), jeieli wladza rzqdowa ze wzglE::d6w politycznyeh
przeciw kandydatom nie wniesie zarzutu. 0 He nie m~~a to
osobnej c!otacyi, wyznaeza rz~d zasilek z funduszu rellg Jl1ego
(p. nitei).
C~ si~ tyczy study6w teologicznych, to jak jui nadmienilis~
,.
my polega urz<!dzenie takowych i dzis jeszcze na przepisaeh wy·
danych w porozumienlu z biskupami i w mysl postanowien konkordatowych. W slczeg61nosci rzecz rna si~ tak: S'l dwa rodzaje
zaklad6w dla kandvdat6w stanu duchownego, to jest fakultety
teologiczne, stanowi~ce cz~sc skladowq uniwersytetu i osobne zaldady dyeeezyaine lub klasztorne. Te .ostatnie Sq instytuty czyslo
kose elne i jako takie zostai~ pod kierownictwem biskupa. Kon.ferencya biskup6w odprawiona w Wiedniu w r. 1836 przyj~t~
jednak co do planu nauk pewne zasady, kt6re rLqd ze sweJ
uznat. \V slczeg61nosci roztoiona jest nauka na cztery
lata i obejmuje jako przedmioty obowiijzkowe: dogmatyk~, teologi~ moralnij i pasterSKq, history~ koscielfl&, prawo koscielne,
pismo sw. starego i nowegozakonu, j~zyk hebrajski,. od kt6rego
jednak biskup moze zwolni(, liturgit;, pedagogi~, katechetyk~. Pro- .
fesor6w mianuje biskup na podstawie konkursu, zapewniwszy s~~
wpierw, ze rZ<ld przeciw n ominacyi ze wzglt:d6w polityeznych me
nie rna do zarzuceni.:l.
.
Pod:zas gdy w zakfadach dyecezyalnyoh pobier~jq
konieczne wyksztal'cenie zawudowe, fa k u It e t 6 w wtasciwem
zadaniem Sq wyzsze studya teoiogiczne. jeieli jednak zarazem profesorowie wykJadajq przedmioty przepisane dla kandydat6w stanu
duchownego, moie biskup alumnom swego semi naryum pOZ'JI 0-
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lie pobierania nauki, a wtedy fakultet porqczony jest z zakbd~m'
dyecezyalnym. Profespr6w mianuje rZqd; jeieli zawakuje profesura, kt6ra wchod.-i w plan nauk przepisanych dla zak~ad6w dye*
cezyalnych, porozumiewa si~ rz~d z biskupem. uwzgl~dniaj,!c He
moinosci jego zyczenie. Na inne katedry mianuje rZijd samoistni£1>
jednak zawsze tylko z posr6d kandydat6w, kt6ryrrt biskup udzieW
upowainienie do nauczycielstwa. Biskup czuwa nad tern, aby nie
uczono niczego, przeciwnego wierze;. mocen jest tei odwolac upowainienie na urzqd nauczycielski. W Iwowskim unil,l\ersytecie
Sfui q prawa przyznane biskupom wobec fakultet6w teo!ogicznych
zar6wno arcybiskupowi fac. i greckiego obrzqdku. Przy obsadze·
niu katedr naleiy wysluchae wniosk6w jednego i drugiego, upowainienie do nauczania zas daje arcybiskup, kt6remu kandydat
podlega ",ed}ug obrz'!dku. Prawo kontroli wykonuj& oba.j bez
wzgl~du na obrz~dek profesora; gdyby arcybiskup Sqdzif, ie naleiy profesorowi drugiego obrz&dku odjqc upowainienie, a w!asciwy arcybiskup na to nie przystal, wnfest rna spraw~
wyisli:\ w}adz~ duchowna..

D) Prawo majflttkowe.

TYTUt L

I. Maja,tek koscielny wobec prawa prywatnego.
§ 119.

Z istoty kosciota jako spofecznosci zewnE;trznej wyptywa,
ze takowy do osi~gni~cia swych eel6w takie materyalnych potrze,
buje srodk6w, ie potrzebuje wtasnego m"i&tku. Nabywaj~c i po"
siadajqc maj'ltek wchodzi kosci6l w zilkres prawa prywatnego, to
znac.zy nabywa i posiada mai<!tek w ten sam spos6b, co
podmiot prawny; ie zas osobowose czyJi zdolnose prawna
wymaga pozytywnego uznania, przeto i kosci61', aby m6gj bye
podmiotem stosunl,6w prawnych, musi miee prawem pozytywnem
przyznan& osobowosc pod wzglE;dem prawno-mai<ltkowym. Przyznanie osobowosd prawl1o-maj'!tkowej idzie zazwyczaj, iubo nie-
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){9nlecznie w parze z uznaniem kosciora jako spurecloosci relic
~:ijnej.

Abstrakcyjnie rzecz biorqc zaiC),~by tedy kosci61 pod wzgl~.
dem majijtkowyrn to sarno stanowisko, co kaida innaprzez panstwo l..lzmma korporacya. Historycznie iednak rzeczprzedstawia
si~ inaczej: wybitne znaczenie kosciola W l.lstroju spolecznym jednato mu wsr6d przyjaznych okolicznosci Iiczne prZjlwileje,
poddawaJo go wsr6d nieprzyjaznych wyjqtkowym ograniczeniom;
. miaf kosci61 pdvilegia favorabilia, miaJ' tez swe privHegia odiosa.
Uprzywilejowane stanowisko kosdota w dw6ch . objawia si~
. kierunkach: w przywiiejach przy nabywaniu maj&tKu:
zWOlmeniu od pewnych ci~i:ar6w i danin publicznych. Jui prawo rzymskie przyznawszy za Konstantego W. kosciolowi zdolnosc nabywania maj&tku postanowito niejakie na jego fzeet: p-rzywileje.
. I tak rozporz<ldzenie ostatniej woH, mianuj<jce dziedzicem lub Ie·
gataryuszem Soga, swit;:tych, Chrystusa, uwazano jako wainie
uczynione na rzecz koscio!a miejsco\!vego, choc wlasclwie wedlug
las:ld prawa rzymskiego, jako opiewajqce in incertam personam
poczytac ie naleiaJo za niewazne. Legat na rleet: kosdola (wog61e ad pias eausas) nie podlega potrqceniu wedlug ustawy falcydYiskiej. Jezeli dziedzic nie wypladllegatu w przedqgu szesciu
miesi~cy od insynuacyi testamentu miat go wydac z wszystkiemi
owocami i dochodami od dnia smierd spadkodawcy, a jezeli mi·
mo wezwania biskupa zobowi<lzania tego nie dopetnii, musial' zapJacic podw6jnie. Nieruchome rzeczy koscielne nie podlega!y
zwyczajnemu zasiedzeniu, a nadzwyczajne tychie zasiedzenie wymagaJo 40-1etniego posiadania; toi samo skargi, przedawniaj&ce
z reguly w 10, 20 i 30 latach (actiones perpetuae in
dawniaj~, jezeli sluz'l koscioJowi w latach 40; sam
ski uzywat nawet przywileju stuJetniego, przedawnienia.
Prawo
germanskie trzymai'!c sit:; zasady ecclesia vivH lege Romana, tern
samem uznafo powyzsze przywileje, a prawo pospolite rozszerzylo je bqdi to na podstawie slczeg6towych nadan bqdi og61nych zasad prawnych. Do tych ostathich nalezy mianowicie przepis, ze testamenty i lapis) na rz€cz kosciola i zakrad6w dobroczynnych wolne S'l od wszystkich formalnosci, byle tres.: rozporzqdzenia ostatniej woH udowodnionq zostafa zezmmiem dw6ch
swiadk6w. Przy:wano takze koscio~owi prawo
restytucyi
wedJug tych samych zasad, jakie prawo rzymskie przyj~Jo co do
mal'oletnich. - Z tych przywilej6w prawa pospolitego przesdy
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niekt6re do nowszych ustawodawstw, najcz~sciej jednak tak, iz
prerogatywy przyznane kosciolowi SlUZCl zarazem i innym publicznym korporacyom. W prawie austryackiem pozostato mianowide uprzywilejowane stanowisko koscio}a pod wzgJ~dem zasiedzenia i przedawnienia: rzeczy pOdlegaj~ce z reguty zasiedz2niu trzyletniemu, to jest ruchomosci i zapisane w ksit;gach hipotecznych
na imi~ posiadacza nieruchomosci i prawa, mozna przeciw koscio1'owi zasiedziec dopiero w czteidziestil latach (§ 1472 ust.
cyw.), skargi zas sluiqce kosdofO\vi podlegaj<l przedawnieniu 40letniemu (§ 1485). Wymienic tu jeszcze moina postanowienie, ze
wydania zapisu na cele pobozne zqdac mozna zaraz po smierci
spadkodawcy (§ 685 ust. cyw.), dalej, ie zapis tego rodzaju pozostaje ca!kowicie iub w czesci w swej mocy, pomimo, ie testament zreszt& iest niewainy z powodu pomini~cia jedynego dziedzica koniecznego, 0 kt6rym spadkodawca nie wiedziar, lub kt6ry
urodl.il si~ po sporz<jdzeniu testarnentu (§ 778 ust. cyw.). Maiijtek koscielny jest pr6cz tego w Austryi i w tym kierunku uprzywilejowany, ie sCldowe zast~pstwo tegoz poruczone jest w pew.
nych granicach wladlOm rZijdowym, to jest prokuratoryom
skarbu.
Wi~kszq jeszcze praktycznij doniosrosc, niz wyliclone dotCld
przywileje, miaro zwolnienie koscielnego mai'ltku od ci~iar6w,
podatk6w i clanin, tak zw. i m m un ita s rea lis. Takowa rozwi·
n~~a si~ gMwnie w wiekach srednich, bo prawo rzymskie zwalnja~o maj~te;( koscielny jedynie od nadzwyczajnych clanin i prostej- roboezny. Natomiast uznano juz w panstwie frankotiskiem
zupe1'!1q swobod~ d6br, nadanych kosciolowi od I<r616w, a cz~sto
przywUej kr61ewski rOlci&gal iCl takze na lnne dobra; kosci6l parafialny w kaidym razie posiadac miaJ' tan (mansus) wo!ny ad
wszelkich ci~iar6w. Ale jak juz 0 tem raz byla mowa, samo polityczne stanowisko duchowienstwa nie pozwaiato w zupelnosci
utrlymac owych swobOd, ukrocano je tez pod r6i-nem: tytulami
zwlaszeza VI krytyczrych ':hvdla:h) gdy pdozenie panstwa znaczniejszych wymagato oHar. Dobrowolne datki, kt6re w takkh
razach skladaro duchowietistwo (dona gratuita, subsidium charitativum) przekszta1'caly si~ nieraz w staty ci~iar. Nie pomogJy
ustawy papieskie domagajC),ce si~ tych swob6d jako naleznego
kosdorowi prawa, wzbraniaiC:lce nawet dobrowolnych oIiar bez
przyzwolenia papieskiego: immunitas d6br duchownych powoli
stala si~ wYi&tkiem. Oczywista, ie w poszczeg61nych panstwach
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znaezne w tyeh stosunkach zachodziJy rozmee, w miar~ ustroju,
panstwowego istanowiska~ jakie pod tym wzgl~dem politycznym
zaj~lo duchowienstwo. W Pol see ustawy koscielne jui w XIlL
wieku domagaj& si~ zwolnien od wszelkich publicznych cit:;zar6w;_
w prawie swieckiem zas swobody duchowiefistwa rozwin~ly sl~
w ten sam spus6b, co swobody szlacheckie, to jest opieraly si~
pierwotnie na pojedynczych przywilejach, kt6remi k~i&zt:;ta I.lpOsazali nadane przez siebie lub przez innych dobra, a p6iniej przemienHy si~ W og61ne prawo. Takie poszczeg61ne przywileje pochodz,! g1'6wnie z XIII. wieku; w statucie WJ'adyslawa JagieHy
z r. 1433 spotykamy si~ jui z niemi jako z ustalonem prawem
pospolitem. Swoboda stuzyla jedni;lk tylko dobrom szlacheckim,
gdyz duchowni trzymaj<jcy dobra podlegle prawu miejskiemu
obowiqzani byii placie podatki publiczne, tylko place pod koscioty,
klasztory i re.zydencye kaplan6w wolne byly od podatk6w i skia·
dek. Nie stllzyJ'a tei duchownym immunitas co do d6br ojczystych, a takie co do koscielnych mogta bye ogrcmiczona na pojstawie fundacyi, kt6r~ nieraz czyniono "salvis oneribus rei publicae". Pilnie strzegqc nadanych sobie przywilej6w nie usuwaJ'o
si~ przeciei duchowienstwo polskie od d~zar6w pubJicznych, gdy
rzeczpospolita w gwahownej potrzebie odwolafa si~ do jego ofiarnosei. Kr61 Zygmunt l. zarzijdzn w tym celu taksacy~ d6br duchownych, a w XVII. i XVlll wieku "subsidia charitativa" nlemal
stale przyhraly cechy.
Wedkug prawa austryackiego ponosi maj1.ltek koscielny
z regu~y wszystkie ci~iary publiczne, utrzyma!y si~ niekt6re 'ma.rozroaczne zwolnienia. I tak wolne Sq od podatku d 0 mow ego koscioly; zabldowania parafiaine, mieszkania biskup6w, kiasztome zabudowania zakon6w iebraczych (z wyj&tkiem Domi"
nikail6w), 0 He nie przynosz& czynszu, !ub nle zostaly oddane
na inny eel: od podatku doc hod 0 w ego dochody, kt6re zakony zebracze, IUD zakony pos\!'{i<:~cajqcesit:; wychowaniu lub opiece
nad chorymi i ubogimi pobierajq ze skarbu panstwa Iub innych.
fundusz6w publkznych. Dl.lszpasterze wolni Sq do wysokosci
kongruy od dodatk6w gminnych. Mieszkanie parocha, lokalnosci
przeznaczone do sprawowania urz~dowych funkcyi duszpaster·
skich, klasztory ienskie, z mt:;skich lokalnosd zostajijee pod klauzurij, w czasie pokojowym niepodlegajij kwatenmkowi. Natomiast
optacaj'i benefkya, koscioly i korporacye duchowne co dziesi~e
lat podatek tytulem wynagrodzenla za ubytek naleiytosci skar-
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'bowych. uiszczanych przy przemeslemu wlasnosci,dalej osobny
'podatek ~o funduszu religijnego, 0 kt6rem nizej b~dzie jeszcze
mowa.
Jak z jednej strony prawo swieckie uposazylo kosci61' przy'wilejami pod wzgl~dem maj&tkowym, tak z drugiej strony ogra·niczafo go nieraz w wolnosci nabywania mai~tku. Dobra, kt6re
;przeszly w posiadanie kosciota, wyi~te by~y p~niekCld z og6lne·
go obrotu, raz dlatego, ze je albo wcal~ me albo ~YI~o po~
uci&zliwymi warunkaroi wolno byjo zbywac. powt6re, ze Jak WIdzielismy, czt:;sto byty wolne od publicznych danin i ci~zar6w;
jak si~ wyrazano, przechodza maj&tek koscielny w mart,:e r~ce
(manus mortua, maine morte, todte Hand). Starano Sl~ WI~C
fDTzeszkodzic zbytniemu nagromadzeniu tych d6br, a ustawy do
te~o zmierzajqce zwano ustawami am 0 r t y z a c Yin e i, dla-.
:tego, ie niejako usuwaly dobra a manu mor.tua. Wzbramaty ~ne
aibo w zupelnosci oddawania wi~kszych maJ&tk6w na rzecz l<~'
sciOla, albo czynily je przynajmniej zawisre od przyzwlJlema
wJ'adzy rzC\dowej.
Dotyczyfo to szczeg61nie nabywania maj&tku przez rozporz&dzcnia ostatniej woH i darowizny. Juz w XIII. wieku spotykamy si~ z tego rodzaju ograniczeniami najpierw
Anglii, p6·
;zniej takze w Niemczech, Francyi, we Wtos~ech I ~ol:ce. Tu
jui konstytucya Zygmunta I. (r. 1510) WZbra?laJ'a zaplsac t~sta
mentem dobra nieruchome; a konstytucya sejmu Warszawsklego
r. 1635. postanawia, ie "dobra dziedziczne ziemskie od stallu
'rycerskiego ani donacyami, ani wendy~yam.i, ani sukcesy~mi pod
.jakimkolwiek pretekstem nie mog'l bye ahenowane, am odrywane ani zatrzymane.
roku 167 6. rozciqgni~to to postanQwiellie takie na dobra miejskie, a jeszcze konstytucye z r. 1726., 1768. i 1776 ponawiajq to prawo, \vymagajqe do waznosci nabycia. zez~olelli~
>stanow. Wst~Plljqcy do zako!1u mieli zaraz po nowicyacle zdac
maj&tek na dziedzk6w, ze schedy swej ~o ~~dzica~h zas o~rzy·
mywali tylko dziesi&t& cz~sc. - Jeszcze I dZ1S w w!e!u krala~h,
np. w Prusiech, we Francyi potrzeba do w~znoscl darowlz,[1
i zapis6w przyzwolenia rlqdowego. W ~ustr'yl ustaly .w m~s!
konkordatu (art. 29 i 35) wszelkie w tel mlerze ogramczema; ,.
ustawa jednak z 21. grudnia 1867. 0 og61nychprawach obywa(Oz. p. p, Nr. 142) orzeka (wart. 6) zasadli, i~ ze wzgl~du

n:

v:

'vv

Riltner. Prawo lwscielne. Tom)I.

8

-

-

130-

na dobro pl.lbliczne moze ustawa ograniczye nabyw~nie d6br'
iiieruchomych przez martwCl r~k~. Dotqd ustawa taka nie zostaJa wydana.

II. Podmiot

maj~tku

kosoielnego.

§ 120.
M6wilismy dotqd og61nikowo 0 majqtku kosciora, ole'
wdajqc si~ w rozbi6r pytania, kto jest wrasciwym podrniotem
tego maj&tku, to jest kogo ze stanowiska czysto prawnego Iiwaiae naleiy jako wJasciciela rzeezy przeznaezonyeh na cele ko~·
scielne. Jestto kwestya w pierwszyrn rz~dzie teoretyczna. ale
dalsze konsekweneye przyjt;tyeh przy jej rozwiqzaniu zasad prowadz q, jak zaraz zobaczyrny, takie do bardzo doniostych pod
wzgJt;dem praktycznyrn wynik6w. Wyrainej na ni(l odpowiedzi
nie daje iadna ustawa koscielna, a takie w nauee nie zajrnowa-no si~ tca kwesty~, bo nie byro ku ternu praktycznej potrzeby.
Dopiero w ezasach poreforrnacyjnyeh, gdy dokonany w kosde!e
rozdziai rozdziatywac poez'lr takie na stosunki maj"tkowe, gdy
mianowicie z r6inych stron domagano si~ udziatu w rnaj&tlui.
koscielnym, wypadto zdae soble spraw~, do kogo whsciwie nalezij poszczeg61ne przedrnioty maj&tku koscielnego?
Powstaly pod tym wzgl~dern rozmaite nieraz dziwaCl'.:ne'
t€orye. Tak rnoina si~ spotkac ze zdaniem, ie rnaj<ltek koscielny.
rnajCltkiem b<:dClC boskirn sarnego Boga, lub jak chell inni Chry~·
slusa rna za wIasciciela, zdanie, kt6rego niedorzecznosci prawnE;.owi dowodzic nie trzeba. BroniijC w najlepszej rnysli tej,
opinii nie rozumieli jej zwolennicy, ze takowa neguje wtasciwie
wtasnose kosciota, ie kl'adzie rzeczy koscielne na r6wni z rze·
czarni niczyjerni, z czegoby w dalszej konsekweneyi wynik~a wolnose zawlaszczenia. 11111 i zn6w uwazali ubogich jako wrascicieli
rnajqtku koscielnego, nie pornnqc jak niedorzeczne st'ld wyptynqcby mushily konsekwencye, wprost sprzeczne z istot& i przeznaczeniem maj&tku koscielnego, kt6ry rna s~uzye urzeczywistnieniu wszystkich cel1w kosdol'a. R6wnie nieuzasadniona jest
teorya, przyznajqca papieiowi wtasnosc na rnaj'ltku koscielnym;
ie papiezowi wzg!f;dern tego majqtku SlUZ'! rozlegte prawa, nie
cow0dzi jeszcze weale, it jest jego wlasci,:,lelern. Rze:zone &r:-:l_-
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wa SCl wypiywern jego wladzy urzE:ldowej, naezelflego prawa
nadzoru nad wszystkiem, co dotyezy zyda koccielnego, kwestya
zas wl'asl1osci jest kwestYIi prawno prywatl1Ci, nie zostajqcq ze
stanowiskiem urz~dowern w bezposrednim zwiClZku. Ze stanowiska prawno-prywatnego nietylko nk nie popiera wl'asnosci
papieta, ale pominC\wszy inne argurnenta, sprzeciwia jej si~ jut
ta okoliczilosc,
inaezej maj&tek koscielny po smierci papieza
przypasc by rn6gt jego dziedzicorn.
Do rnylnych teoryi 0 wIasnosci majqtku koscielnego nalezy zaliczyc takze opini~, jakoby podrniotern tego rnajC\tku byty
poszezeg61ne gminy koscielne.- PominClwszy, ie ustr6j kosciol'a
katolickiego nie uznaje grnioy koscielnej jako samois(nej korporacyi, to pr6ez tego ta teorya nie da si~ pogodzic z faktem, ie
w granicach tej sarnej gminy istniei'l odr~b!1e masy majqtkowe
z samoistnyrn zupetnie bytem prawnyrn, ze dalej SCI instytuty
koscieine, do kt6rych iadna grnina koscielna nie nalezy. Tyle
tylko w tej teoryi jest prawdy, ie gdzie ustawodawstwo paD~
stwowe uzna¥o grniny koscielne jako korporacye, rnajij one tem
sarnern zdolnose nabywania majqtku, kt6ry jednak bynajrnniej
nie jest identyczny z majqtkiem koscielnym.
OdrzlleajCjc wszystkie powyisze opinie, jakotei inne im pokrewne, przyjmuje dzis zgodnie nauka, ze wtascicie!ern mai~tkli
koscielnego jest sam kosci6l, to jest lwsci6~ jako osoba prawAa.
W obr~bie jednak lei teoryi l nie ustawar jeszcze sp6r 0 wJ'asciwy
podmiot rnaj'ltku koscieinego, a sp6r ten tyczy siE: pytania, ezy
jako t~ osobt; prawn'l uwazae rnarny kosci6t w ca~osci. ezy tei
poszczeg61ne instytuty koscielne, a wi~c ezy przyj'lc ~aleiy je€len podmiot, lub tyle podrniot6w, He jest samoistnych zaklad6w
koscielnych.
Piszerny si~ na to ostatnie zdanie, z nast~puj'lcycl1 p~
w@d6w:
Niew'!tpliwyrn jest faktern, z kt6ryrn sit; jeszcze spotkamy
w nastfipnyrn §, ze skoro w kosciele powstaly samoistne urz~d¥
i instytuty, wydzielono dla kazdego urz~du i instytutu osobIlf
maj&tek, kt6ry niezmiennie przy takowych pozostal; faktem jest
r6wniez niczaprzeczonym, ie owe instytuty mia~y samoistny byt
ekonomiczny. ie nabywaly dla si~ prawa majijtkowe, ie mi~dz1
sob,! wchodzUy w stosunki prawne, co byloby wprost niemo~
z!iwern, gdyby caly maj(ltek koscie!ny jednego mial wlasciciela.
Przyznail!e wJasnose wszech kosciorowl, weszlibysrv w oczf-
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wist& sprzecznosc z tym faktycznym stanem rzeczy od pierwszych
wiek6w chrzescijanstwa po dzis dzien istniej&cym, a przez prawo pozytywne swieckie i koscielne uznanym. Bo juz prawo
rzymskie m6wi qc.o wlasnosci koscielnej, odnosi i& do poszczeg61nych kosciot6w lub instytut6w; na tem samem tez stano·
wisku zostai& wszystkie nowsze prawodawstwa. a w koscielnych
ustawach znajdujemy mn6stwo orzeezen tycz&cych si~ sfosunk6w
wkasnosci mi~dzy pojedynczemi kosciorami, a wi~c przypuszczajqeyeh samoistny tychie byt maj&tkowy. Inaczej naleiaroby uwaiac jako dozwolone przeniesienie mai&tku z jednego' kasdol-a
do drugiego, chocby nawet do innej dyecezyi, a przeciei prawo
koscielne wyraznie tem u si~ sprzeciwia.
Jedyny argument, kt6ry z pewnym pozorem s}usznosci
przytaczai& przeciwniey tej opinii, opiera si~ na tem, ie poszczeg61ne instytuty koscielne uzytkuj&c z przydantgo sobie maj&tku,
!lie mai& przeciei zupe}nej swobody rozrzqdzania takowym. Ale
tego rodzaju ograniczenia nie znOSZ& bynajmniej w}asnosci ;
czyz nle podlega im tak same maj&tek gminny, nie przestaj<,!c
bye dla tego wl-asnosciC} gminy? ezyz nawet prywatny wl-asciciel
nie jest cz~stokroe pozbawiony wolnej nad SWij rzecz<! dyspozyeyi?
A wi~c nle kosci6l.' w ca!osci podmiotem jest mai<'!tku koscielnego, lecz sa nim poszczeg6lne koscio}y, korporacye, zaklady, kt6re WytWOfzytO zycie koscielne. Moie nim bye stolica
papieska. stolica biskupia, kosci61 katedralny lub parafiainy, kal1itura, klasztor, fundacya, beneficyum itd. Przypominamy iednak
cosmy jut raz nadmienili, ie osobowosc kosciola, a wi~c jak
teraz scislej powiedziec mozemy, poszczeg61nych instytut6w koscielnych zaJeiy od pozytyvmego uznania. Czy wi~c w danym
razie ten lub 6w instytut uchodzic moze za podmiot prawny,
ocenic naleiy wedlug odnosnego prawa prywatnego. WedJug
austryackiego nie pod\ega w&tpliwosci, ie kazda korporacya lub
fl)ndacya duchowna i kaidy instytut koscie!ny, skoro powstaly
w spos6b prawny, tern sarnem maj& soble przyznamt zdolnosc
prawnq w zakresie prawa maj&tkowego.
Lubo jednak poszczeg61ne koscioty i zaktady koscielne
mai'l kazdy JJla siebie odr~bny byt majqtkowy, nie Sq one POE
zbawione wszelkiego mi~dzy sobij zwi&zku. .t'!czy je wsp6lny
eel: s}uzyc potrzebom i interesom kosdoJ'a. Jakiekolwiek zresztq jest najbliisze przeznaczenie poszczeg61nego mai&tku, 6w

g16wny eel pozostaje zaW3ze ten sam. Zatem idzie, ie gdy instytut koscielny przestaje istniec lub gdy bezposredni·· cel,na
kt6ry mai&tek koscielny zostar przeznaczony, nie da si~ oSiagn&c ,
maj&tek nie przepada jako rzeez niczyja, lecz pozostaie do dyspozycyi wtadzy duchownej, kt6ra go przeznaczy napokrewne
cele koscielne.
M6wi&c 0 podmiocie wtasnosci koseielnej, wspomniec wypada jeszcze 0 jednej teoryi, kt6ra zwtaszcza przy kOlku zesztego wieku wielu liczyIa zwolennik6w Twierdzono, ie lubo
maj'ltek koscielny zostaje pod bezpo~rednimzarz&dem kosdora
i sruiy na jego uzytek, panuj&cemu nalezy si~ zwierzehnia nad
tym majqlkiem whsnosc, jus suspremi dominii, dominium emi·
Dens.
Praktycznym celem tej teoryi by to usprawiedliwienie rozmaitych foslczen do maj<ltl{u koscielnego, a w ostatniej konsekwencyi zabom d6br koscielnych, czyli tak zw S e k u I a r y z ac y i. JUi VIII. wiek daje nam przyklad sekularyzacyi w zaborze
d6ir za Karoling6w, na wielkCl skah~ pocz~{a si~ takowa znowu
przy koncu xvm wleku. Naicz~Scej pal'istwo zabierajqc na
skarn dobra duchowne, przyi~ro na sj~ obowiqzek utrzymywania
duchowlenstwa lub ponoszenia innyeh oa fzeez y;:oscio:i'a wy·
datk6w.
We Franeyi zadekretowano w 1". 1789. zab6r d6br koscieinych; czde t21kowyeh, to jest dobra fabryczne zwr6cono na zasadzie konkordatll z r. 1801. W f\)iemczech przeprowadzono sekl1!3rYlacy~ w r. 1803: w Austryi
za cesarza J6zefa II.
tV/Of':'!C tak zw. fundusz religijny, 0 kt6rym jeslcze szczeg6lowo
bt:jzie mowa; w Kr61estwie Polskiem w r. 1865. By!oby
ze pn:ytoczona powyzeJ te2by;ecznern rozwodzic si~
olya nie rna najmniejszej podsta'kY; od patislwa zaleiy, ezy
chee kosciolowl przyznac zdolnosc nabywania maj'ltku,ale
przyznawszy jC!
uszanO'Nac wl,'isnosc koscieln~, tak sarno
jak kazd q I!1flq. Zab6r d6br duchownychdopuszczalny jest wi~c
tylko wsr6d takicb okoiicznosci, ktore uzasadniaj~ naruszenie
prywatnej wlasnosci.
Wszelka teorya, przyznajqca panstwu pod tym wzgl~dem
wi~ksze prawa wobec majqtku koscieinego, niz prywatnego, jest
tylko upozorowaniern bezprawia. Moina usprawiedliwiajqc sekularyzacy~ powotywac si~ niekiedy na konieclni1 potrzeb!;, na
dobro pub:iczne, 11<1 wzgl~dy panstwowe, ale n:e naiezy ttuma-
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C'Lye prawem, co prawu wprost jest przeciwne. Dzis w pan.
stwach konstytucyjnych najcz~sciej ustawy zasadnicze por~czai~
nietykainose maj&tku koscielnego.
Mniej jaskrawo od wlasciwej sekularyzacyi przedstawia siE:
zaM, maj~tku koscielnego tak zw. prawem kaduka, czyli spuscizny (Heimfallsrecht), to jest zab6r maj'ltku po instytucyach
kosdelnych, kt6re przestaly istniee. Wszakie wykonywanie tego
prawa sprzeciwia si~ istocie maj'ltku koscielnego i wypJ'ywaja,cej
z niej, jakto wyzej powiedziano, h\cznosci ce16w koscielnych.
I pod tym wzglE:dem zrzekty si~ w nowszyeh czasach· wladze
panstwowe dawnych roszczen; ustawa austr. z 7. maja 1874,
postanawia (w § 53), ze gdy korporacya lub zaklad koscielny,
posiadaj'lce wlasny majqtek, przestana. istniec, przypada ich maj,Hek funduszowi religijnemu, 0 ile specyalne postanowienia fundacyjne temu si~ nie sprzeciwiajq.

TYTUL II.
Maj~tek

kosciein,r

VI

edlug poszczegolnycll cZi;;sd.

1. Podzial rzeczy koscielnych.

§. 121.
Rzeczykoscielne w obszernieiszem znaczeniu .(bona ecclesiastica, res ecclesiasticae), to jest \,;szystko co nalezy do kusciota i rna wartosc maj&tkow'l, dzielimy na dwie kategorye:
a) rzeczy s w i E; t e (res saerae), poswi~cone .bezposrednio
sluibie bOiei;
b) rzeczy sci

s I e m a j '1 t k 0 w e (res eccles. temporaies),
przewaczone na zaspokojenie materyainych potrzeb zycia koscieinego.
1. Rzeczom swi~tym nadaje ten charakter osobny akt uroczysty, poswi~cajqcy je s}uibie bozej; jest nim albo konsekracya alba benet1ykcya, i stosownie do tego dziel<t si~ res sacrae
naconsecratae i benedictae. Wedlugprawarzymskiego
rzeczy swit;te nietylko wyj~te byJy Z obiegu (res extra com mercium), ale nie mogty bye nawet przedmiotem wlasnosci, nie
wchodzity w og61e w zakres prawa prywatnego. Natomiast we-
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<liug prawa pospolitego mogij bye rzeczy swi~te przedmiotem
.(;zynnosci prawnych; 0 ile takowe nie sprzedwiai& si~ w~asci
wemu ich przeznaczeniu; mog& przeto nietylko zostawac w wlasnosci, ale nawet w w}asnosci prywatnej. Prawo austryackie nie
:zalicza w og61e tych rzeczy do res extra commercium; tylko co
do relikwi i cZl:lstek krzyia sw. zachodzi to ograniczenie, ie nie
walno takowych zbywacinaczej jak sposobem darmym.
H. W~asciwy majCltek koscielny sk~ada si~ z odr~bnych mas
majqtkowych, stosownie do odr~bnosd ich przeznaczenia. Historyczny rozw6j stosunk6w majqtkowych w kosciele by~ nast~pu
jqcy. Pierwotnie stanowU wszelki majertek koscielny w obr~bje
dyecezyi jednq ca~ose pod zarzijdem biskupa, dochody zas dzielone na kilka, zazwyczaj na cztery cz~sci, przeznaczajqc je dla
biskupa, dla reszty duchowienstwa, na utrzymanie koscio~6w
(pro fabrica), niekiedy takie osobn& cz~se dla ubogich. P6iniej
gdy powstaly samoistne wi~cej kosdoJy parafia}ne, pozwalano
irn zatrzymywac ofiary skfadane przez wiernych, a z koncem 5.
iub Z pocz'ltkiem 6. wieku pocz~to wydzielae ze wsp61nej masy
dla poszczeg61nych koscioMw osobny majqtek, mianowicie grunta.
oddai'!c je na uzytek przeloionym tychie koscioMw. Z razu ka·
zano duchownym w ten spos6b opatrzonym wystawiae dokument, w kt6rym uznajqc w~asnosc kosciora zobowi'lzywali si~
zwr6cic na zawolanie oddane sabie dobra; stqd nadania tego
rodzaju otrzyma~y nazwy pr e car i a. Niebawem jednak przy1~~a si~ zasada, ze jak sam urz'ld, tak tez przywi'lzany don maj'ltek stale jest nadany; nie posiadar go wi~c duchowny sposobem prekaryjnym, lecz raczei wedl'ug analogii d6br lcnnych. Za
tem zapatrywaniem si~ posz~a i zmiana nazwy; od 8. wieku
.zwano maj'ltek wyznaczony stale pewnym kosciolom lub urz~
dom ben e fie y u m. Pierwotny maj'ltek zwi~kszal si~ potem
przez w1'asne nabytki i prywatne fundacye, podczas gdy nowe
beneficya juz przy swem powstaniu zapewnione miee musiary
uposaienie, nie mog'lc po podziaie wsp61nego maj&tku dyecezyalnego liczyc na pomoc biskupa,
Maj~tek, kt6ry czyto przez 6w pierwotny podzial czy na
podstawie p6zniejszych fundacyi powstal przy poszczeg6lnych
kosciokach lub zakradach I,(oscielnych. szed} jednak nie tylko na
utrzymanie duchownych, ale takie na utrzymanie samego ko·
sci ora i pokrycia wydatk6w nabozenstwa. Ze wzglE:du na te
~dr~bne cele odr6zniamy majlltek ben e fie y a I n y czyli pre·
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ben d ~ i majijtek sci s I e k 0 s c i:e In y. takze fa b ry c z n yzwany, gdyi gMwnem jego przeznaczeniem jest pokrycie kosztow blldowy t utrzymania kosciola, czyli tak zw. fabrica eccle.
siae. Te dwie kategorye majijtku koscieil1ego nalezy seisle ooroinic, gdyi podlegajCj tak pod wzgl~dam administrowania jakotez
uzytkowania odmiennym prawidlom. Cz~stokroc jednak, zw~a-
~zcza ~rzy kosciolach parochialnych. maj&tek sci~le koscielny
I beneflcyalny faktycznie jednC! stanowily mas~, tak_ IZ benefieyat
przekazany mial soble caly dochod z obowiqzkiem ponoslenia
koszt6w na kosci6f i naboienstwo. Taki stan rzeczy istniat po
:vi.~kszei cl~sci w parafiach polskich. W Austryi przepisy ko~clelne$ t~cz&ce si~ administracyi majeHku koscielnego niemniej
1ak przeplsy rZijdowe, mianowicie obecnie ustawa l 7. maia
1874, (§ 39) nakazuj& oddzielic maj<jtek seisle koscielny od b~
neficyalnego, czego jednak w Giilicyi doti:jd nie zupetnie ieszcze:
uskuteczlliono.
-

II. Zrod~o maiqtku kosCielnego. -

§ 122.

. I. Pierwot~e zr6dlo majqtku kosdeinego stanowi q
wlernych (oblatIOnes), nieco p6iriiej takie inne datki dobrowoi~e, mi~nowisie
i :lapisy.,
drog,! uzyskaly kosdoly
IbeneIH::ya zaktadowy maiCltek, dostarczajqcy
dochodu
na zaspokojenie potrzeb koscielnych.
tego poel'l? kosci6twczesnie domagac si~ pewnych danin lub swiadczefi
z prawa mu nalei<icych, i to :w6w na dwojakiej pOdstawie:
!edne UW~i~l jako obowiqzek powszeehny, polegajqcy - na samej~
ze do kOsCiola przynaleznosd, irme jako zobowittzanie pojedynczych os6b, wyplywaj'lce z szczeg61nych stosunk6w lub fakt6w.
Do ?ierwszej kategoryi stanowiqcej irodJo statego dochodu,
nalezy prav.:0 . d z. i e '3 ,i ~ c i ny, to jest prawo WybOfU pewnej,
dochodu. Kosd61'ia.da}, aby
z reg Illy d~le~la.teJ CZt:SCI plOn!l
tak
to JUz prawo mOrleszowe przepisywaro, kaidy ktodo
kosciof,a . naleiy: c.z~~C swego dob~;tkll koscioJowi oddawar. ByJa
to wl'asclwCl dZleslE;cma duchowna, kl6rej tytul zasadzat sir; je
o
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dynie na przynaleznosci do zwiClzku koscielnego. Uwazan8
zrazu jakoakt dobrej woH i obowi~zek stlmienia, dziesi~cina
juz od VI. wieku przybiera cechy obowiClzku prawnego, ktorego
dopeknienie pod grozq kl<!twy nakazujq nader lieme w tym
pfl edmiocie usta wy koscielne, poparte cz~stokroc przepisam i
wladcow swieckich, mianowicie Pipina i Karola W. Ale kosci6t
nabywat z innych takie specyalnych tytutow prawo do dziesi~c;l1. Obok duchownej istniaty bowiem dziesi~ciny swieckie j
mianowicie w dobrach ksiqz~cych; ot6z Ci'~sto ksiqz~ta odstGPowaH kosciolowi swe dziesi~ciny, albo tei nadajqc dobra w lenna,
ustanawio.li dziesi~cin~ na rzecz kosciol3. Za Jch przykl'adem
takie inn! dziedzice ziemscy obciqiali nieraz swe gmnta dziesiticinq no. rzecz fundowo.nych przez si~ koscioMw. Zdarzaro si~
tei, ze kOSCI6t, oddaj'lc w lenno swe posiadtosci lub nadajqc
nieuprawnione grunta zastrzegar sobfe dziesi~cinE:. Tak wl~c dziesi~ciny, zostajqce w posiaduniu hosdola, r6ine byly co do
swego pochodzenia i pJdsta\vy prawneL jedne wypl'ywaiy z przynaleinosci kosdeinej, drugie z szczeg61nych stosunk6vl prawnych, tamte miaky cech~ prestacyi 050bistej, te cif<zaru
ntow ego. A jako te ostatnie nie z prawa duc!1ownego, lecz no.
podstawie odr~bl1ych tytu}ow prawnych przeszJy w pasiadanie
koscio}a, tak tez natej samej zasadzie wraea}y nieraz w r~ee
swiecki2.
t.atwo jednak zrozumiec, ie nieba,,'.em zatarla si~ ta r6
inica mi~dzy pojedynczemi dziesi~cinamj, zaczem posz~o, ie jui:
dziesit;ciny pochodzenia
ale takie scisle du~
chowne przechodzi1'y w posiildanie os6b
siE;
to niekiedy z wol& samychze blskup6w,
swe dobra i dziesi~ciny, aby pozyskac w ten 5P0500
druiyn~ lub okupic opiekE; moznych panovl'. Cz~sdej jeszcze
ksi<jzeta i szlachta nie oglqdajqc siE; na tytut prawny, przywta·
Xl.
kosci6k
szczali sobie prawa dziesiecinne.
walk~
z temi stomn:(ami; a
wszystkie dziesi~ciny
dobro
staral si~ w liCZflych
uchwa~ach synodalnych i postanowieniach
przeprzec
zasad<:, ze prawo dzie5iEtciny wY{qcznie kosciolowi rna stuzyc.
Zakazano wi<:c swieckim nabywat dziesj~dn lub z dawnych
nabyte przenosic na osoby swieckie, zalecajqc jdko obowiqzek
sumienia zwrot dziesi~cin nieprawnie nabytych. Ale wszystkie te
przepi::y nie odniosty Sk.ulku; tu' i 6wdzie tylko pojedyoczo cia-
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wano im pos}ueh, oddajqc dobrowolnie kosciolowi prawa dzie·
si~cinne. Wog61e zas pozostal dawny stan rzeczy; to jest obok
tiziesi~ciny koscielnej byla swiecka, nalezijca tIo' os6b prywatnyeh. Wszakie nietylko w tym kierunku wywoJywaJ'y dziesi~ciny
waU<~; takie jej rozciqgJ'osc byJ'a przedmiotem nieustaj'lcych
spor6w.
Podczas gdy ustawy koscielne d~iar dziesi~cinny uzna~y
jako powszechny, tak, ii kaidy uchodziI za obciqzonego, kto
nie dowl6dl wyjijtkowego zwolnienia, przyjt;fa si~ powoli
praktyce zasada wn~cz przeciwna, to jest ie domniemanie prawne
przemawia za swobodij, ie przeto nalezy si~ dziesi~cina tylko
gdzie oddawna jest w zwyezaju. Tylko jeieli stwierdzono
istnienie dziesi~ciny w obr~bie parafii, naleiy uwaiac za obci'l:lone wszystkie gr:.mta, kt6re nie dowiodq uwolnienia z mocy
przywileju lub przedawflienia. Dalej domagar si~ kosci6r dzie5it:;doy nie tylko z pl'od6'N ziemi (dec1mae praediales i z bydta
(dec. sanguinale:;), ale takie z neezy z reszty dochodu (dec. personales). te ostatnie jednak nie utrzymaly si~ nigdzie a i drugie
cz~sto wySZ!y ze zwyczaju. Nie ustawano tei w skargaeh na
spos6b poboru; zaradzaj'!c takowym ju:?: w srednich wiekach
przemieniano niekiedy dziesi~ciny na stale danioy w zboiu p6zniej w pieniqdzach. A wszystkie te spory i nieporozumienia
tern trudniej by to zafatwic, ie kompetency~ w spraw3ch dziesi~
cinnych roscilY sobie zar6wno sqdy swieckie i duchowne.I w Polsce byJ-y dziesi~ciny przedmiotem ez~styeh zatarg6w mit:Idzy stanem duehownym i swieckim; za Kazimierza . W., WJ'adystawa JagieUy i Kazimierza Jagiellonczyka wydano w tej mierze
postanowienia, okresiajqc w r6inych punktach prawo wyboru

w

,dzjesi~ciny.

By zapobiedz przeroinym niedogodnosciom przy poborze
umawiano si~ jui od XHl. wieku mimo zakaz6w koscielnych
o zamian~ dziesi~ciny wytycznej na snopowij i pieni~iflq (cz.
maJdratoVvCl). Spory przybra?y wi~ksze rozmiary, gdyi w drugiej
po~owie XVI. w. pod wpJ'ywem reformatorskich doktryn pocz~to
nas(awac na samo prawo dziesi<:ciny jub przynajmniej faktycznie
nie dopel'niano ustalonych prawem zobowi,!zati. JUi w r. 1573
postanowiono zalagodzic t~ spraw~ ugodq mi~dzy stanem duchownym a swieckim, tak zw. eompositio inter status; odrqd sejm
.po sejmie zapowiadar t~ kompozyt~, ai wreszeie na sejmie
Warszawskim r. 1635 przyszl'a do skutku. Uzyskawszy na to
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apiObat~ papiesk'l postanowiono, aby katdy biskup zatwierdzaJ'
dawne i nowe umowy 0 zamian~ dziesiE:cin z d6br szlaeheekien.
(Jdyhy siE: duehowny zgodzic oie ehcial', biskup na wniosek posiadaeza gruntu rna przybrawszy dw6ch kanonik6w przemienic
4ziesi~cin<: snopowq na pieniE:inq. W dobrach kr61ewskich po·
zostawiono dziesiE:cin~ wytYCZrl(l. 0 dliesi~ciny z kompozyt wyznaczono forum w sqdzie grodzkim.
Dziesi~cina z natury rzeezy naleia~a siE: temu kosciotowi,
z kt6rym obowiijzanego IClCZYJ' scislejszy w~zel', a zatem pi~rwo
tnie kosciorowi katedralnemu, z rozwojem stosunk6w beneT!eyal·
nych kosciorowi paroehialnemu, chociai i potem czwart& cz~sc
{iziesi~cin przez drugi jeszeze czas Oddawano biskupowi (quarta
decimarum). albo tei pewne rodzaje dziesi~c:in dla niego zastrzegano. R6ine okoliczl1osci spowodONary jednak ~ddan~e dzesi~cin
innvm takie kosciolom, mianowicie klasztorom I kapJtuJ'om. Na·
stqpilO to mianowkie wskutek inkorporacyi, a ~adto zdarz~l'~
:si~ cl~sta, ie swieccy fundujqc kosci6l lub kaphe~, ust~~awla!~
na ich uposaienie dziesi~ciny, alba tei cheqe zw:6.elc kOSClOl~Wl
dliesi~cin~ zrzekaii S!~ takowych nie na rzeez koselOfa parochlalnego, lecz na rzecz innego kosciola lub ~iasztor~. \~ ~o:sce
miala szlach ta pierwotnie prerogatyw~ s w 0 I:> 0 d n e] dZleSIE:Cmy,
to jest prawo oddawania takowej kt6remukolwiek koscio.lowi l.u~
kJasllOrowi, w skutek opom duchowienstwa ustat ten przywllel
jui w XV. wieku.
.
.
.
Pr6cz wlasciwej dziesi~ciny powstawary meral lOne jeszcze
daniny i ci~zary gruntowe n3 rzecz koscio~a, bCldzlO ws~utek
przemiany dziesi~cii1Y na staJ& danin~, bqdi wskutek r.ozmclltych
form wrasnosci i posiadania, kt6re wytworzy}y stosunkl feudalne,
bqdz wreszcie na podstawie zwyezaju lub um6w pra,:"no-p,ry~a
tnych, W ten spos6b nabyJy kosciolY prawo do.rozma:tyc~ sWladczen z eech q ci~iaru gruntoNego lub prestacYI osoblstej, kt6re
istnia1y lub istniejq pod r6znemi nazwami, jakoto u nas maldraty,
meszne, skopczyzna, prosk6rne i t. d.
Dqznosc oswo.bodzenia grunt6w od wszelkieh ci~iar6w i nadania gospodarstwu jak najwi~kszej swobody. dotknlil'a w nowszyeh
czasach takie dziesi~cin i innyeh na rzecz kosciola prestacyi. We
Francyi w epoce rewolucyjr.ej uczyniono w tej :nierz~ ~ro.k sta·
noway, ale niesprawiedliwy, orzekajlj,c znies~el1!e dz~e~;~cm be~
wynagrodzenia. Inoe ustawodawstwa staral'y Sl~ pOgO~ziC wymogu
s}usznosci ze wzgkdami ekonomicznemi, a znOSZqC ci~iary wyzna-
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CZClIY uprawnionym odpowiednie ich wartosci wynagrodzenie. Ta
byjo w Austryi; w r. 1848 i 1849. wraz z oswobodzeniem grun.
t6w od prestacyi poddanczych i emfiteutycznych zniesiono ta
dziesi~ciny wyznaczahc za to jako wynagrodzenie rent~ pien
in'l, kt6r~ zobowiqzany m6gt takze splacic odpowiednim kaoita·
lem. Zniesienie innych prestacyi na rzecz kosciora, (0 He £lie' wyplywaty z stosunku poddanczego lub emfiteutycznego), mialo na·
stqpic tylko na zqdanie strony I.lprawnionej lub zobowilrlanej, albo
odnosnej gminy. Z'ldanie to £laleialo wniesc w omaClOnvm terminie, w Galicyi do konca r. 1854. Gdy jednak po upjyw·ie tego
tel mirm '.Niele prestaeyi pozostaJ'o w Galicyi £lie wykupionych,
unormowano na nowo te stosunki ustaw'! krajowq z 27. maja
1873. (Dz. ust. kr. Nr. 253). Mianowicie poadano biskupowi robodzny, prawo m!ewa; daniny w pieniqdzach, niepochodzqce z reluicyi dziesi~ciny, tudzie± daniflY w naturaliach uiszczane klasztorom, kosciojom, i plebanom; wykupma jak dawniej nast'lpic
nie Z urz~du leez n,a zqdanie stroo, takowe nie jest jednak ogra~
niczone do pewnego terminu. OdriOsne czynnosci urz~dowe poruczone Sq rZqdowym wfadzom adminlstraeyjnyml w pierwszej

instancYI starostViiom.

W razie wykupna dziesi~.cin lub irmych prestacyi kapitarem,
stanowi tenie cz~sc maj'ltku zaktadowego, a ten, komu zniesione
prawa sluzy~y, rna jedynie prawo pobierania odsetek.
II. Darowizny i zapisy, z kt6rych mai&tek koscielny gMwnie
wziql poczqtek, zawsze ieszeze gMwnem Sq zr6d}em jego wzrosw.
Przedmiotem talwwych mogq
wszelkie rzeczy i prawa, majqce
wartosc maj'ltkowq. W dwojai.i zas spos6b mozna uczynic zapis
Jilb darowizfJ~ nEl. rzecz kosciota: alba zwit;l(szajqc istniejqcy juz
majqtek, albo tWorl'!C now,! fundacy~, a wit::c nowy padmiot majEltku koscieinego (por. § 120). Fundacya koscieln3 je5\t to akt
prawnYi moq kt6rego ktos pOsiani:lwia stale pewne swiadczenia
na cele kosdelne, przeznaczajClc zarazem na to odoowledni rnaj&tek. Tak wl~c fundacya postanawiajqe na rzeez k~scioJa prawa,
rodzi zarazem obowi&zek do pewnych swiadczen ze strony kosciofa
lub slug jego, Dlatego potrzeba do powstania fll ndacyi wyraznego
przyj~cia przez wtasciwego biskupa, kt6ry mianowicie baczyc rna
na tQ, czy ZObOWlqZanie jest wykonalne i ezy odwzajemnienie fundacyq postanowione uwaiac moina za stosowne. Nadto zawisfo
powstanie fUl1dacyi najcz'isciej od przyzwolenia rz&dowego; \'1 Au'
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stryi udziela go polityczna wtadza krajowa (Namiestnictwo) w po- .
Jozumieniu z konsystorzem.

b)

0 P 1 a t y.
§ 123.

Zr6dlem dochod6w koscielnych mogi:l bye takze 0 p l a t y,
uiszczane b'ldzto jako odwzajemnienie za pewne funkcye duchowne lub czynnosci urz~dowe, bqdito jako podatek na specyalne
cele koscielne.
I. Pierwotne prawo koscielne trzyma si~ zasady, ze duchowni spelniac winni bezptatnie wszelkie przekazane sobie czyn·
nosci. L. t'l zasad q jednak dare si~ pogodzic przyjmowanie ofiar
dobrowolnych, jakie wierni skfadali przyst~pui&c do pewnych czynnosci religijnych. Te datki dobrej woli weszly w powszechny zwyczaj, a raz ustaliwszy si~ przybraty niebawem cech~ obowiqzku
prawnego. W ten spos6b. powstaly tak zw. j u r a s t 0 I a e,
to jest op~aty pobierane przy chrzcie, zapowiedziach, slubie. pogrzebie, tl.ldziez za swiadeetwa czyJi metryki tyczqce si~ tych
akt6w. Poniewai Sij to fl.lnkcye, nalezqce do zakresu parocha
wi~c tez i rzeczone oplaty jernu si~ nalei&, w zadnyrn jednak
razie nie wolno mu odm6wic funkcyi duchownt:j, dlatego, it mu
z g6ry nie opracono nalezytosci stu¥owej. Ubodzy wog61e od
niej Sl! wolni. Szczeg6lowych postanowien co do jura stolae £lie
zawiera prawo pospolite, rozstrzyga wi~c w tym wzgl~dzie ustawodawstwo biskupie i zwyczaje partykularne. Najcz~sciej ulyeza
panstwo swej pomocy pn:y poborze jura stolae: ale tez slusznie
w6wczas domaga si~, aby wradza koscielna oznaczala takowe
W pOiolumieniu z rz&dem. Austryackie ustawodawstwo poszlo
w tym wzgl~dzie jeszcze da/ei, gdyi w zeszlym wie\w mianowide za panowania cesarza J6zefa II. wydal' rz&d sam dla poszczeg61nych prowincyi taksy (tak zw. Stoltaxordnungen), scisle
Gznaczai,!ce prawo poboru oplat za fukcye dllchowne. Dla Ga·
lkyi ogloszono tak(l takse patentem ,es. Z 1. lipca 1785, dozwalaj'!c pobierac opJ'aty za pogrzeb, stub, zapowiedzi, tl.ldziei ia
wydawanie metryki chrztu (za sam chrzest £lie nalezy si~ zadna
oprata), slubu lub srnierc!. Te przepisy zatrzymaly dotqd moe
obowi,!zui,!cq, choc zbyt niski wymiar oplat, z XVllL jeszcze
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pochodzijcy stulecia, w rai~cej zostaje sprzecznosci z dzisiejszemr
stosunkami. Wed~ug ustawy z 7. maja 1874 (§ 24) rna rzeta
prawo, wysluchawszy biskup6w zmienie przepisy 0 naJezytosciadl'
stutowych; rokowania w tej mierze od dluzszego czasu Sq w toku, nie odnioslY jednak dotqd zadnego skutku. Zresztq zawiera
powo~ana ustawa z r. 1874 jeszcze nast~puiqce postanowienia
(§§ 23 - 25). Jura stoiae, nalezijce si~ paroeflowi w mysl przepisow rzqdowy.ch,egzekwl.ljl! na jego zijdanie wJadze polityezne.
Wolne Sij jednak od tych oplat osoby ubogie. Z reguly nie woloo
aktu paroehialnego czynie zawisrym od poprzedniego zapJ'aeenia
nalezytosci. Tylko jeieli go kto illda w takiej formie, ktora nie
podlega najniiszej, leez wyiszej optacie (n. p. asystencyi kilku
ksi~iy prly pogrzebie), winien wYZSZq taks~ na z'ldanie z gory
oplacic. Przy wydanil.l swiadeetw parochialnych wolno tak-ze iqdac
z g6ry zaplaeenia stempla. Przekroczenia przepis6w dotyczqcych
poboru jura stolae. 0 He nie nadajq si~ do post~powania kamego S'ldowego, karae majij wladze administracyjne po wysfuchani 11
konsystorza grzywnami, do wysokosci stu :lJotych; zarazem rna
w!adza orzec 0 wynagrodzeniu szkody. Jeieli kto kilkakrotnie·
dopusciJ' si~ takiego przewinienia, moie wladza zaiijdac usunit:cia go od wykonywania urz~du tak sarno, jak w wypadkaeh przywiedzionych.
Obok jura stolae pobieraJ' paroeh dawniej cz~sto tak zw.
portio canonica, czyli quarta funeraria. Jezelibowiem
kto chcial bye pogrzebaiiY nie przy swym parafialnym, leez przy
iFmym kosciele i temu kosciotowi jak to bylo w zwyczaju pozostawit zapis, naleza~a si~ w;asciwemu parochowi cz~sc tego zapisu,
o He takowy nie otrzymal osobnego przezoaczenia. Wysokosc
. jego udzia~u oznaczal miejscowy zwyczaj; najczt:sciej przypadala,
mu ezwarta cz~sc, stqd nazwa quarta funeraria. Po wi~kszej cz~
sci Wyszld ta oplata ze zwyczaju.
Ten sam prawny charakter co jura stolae mai& optaty za
Gdprawione msze na intency~ prywatnij, s tip end i a s. e lee m 0synae missarum. RozwinE;J'y si~ one z datk6w, kt6re pierwsi
du
anie skladali w naturze, przynoSlqC mianowicie ddeb:
wino i oliw~ na sprawowanie najsw. ofiary. Co na ten eel nle
zostato utyte, sdo na utrzymanie duchowienstwa. P6iniej skIa@ana na ten sam cel pieniijdze, i to w ten spos6b, ie kaplan,
Qdbieral opl'at~ Z obowiG!zkiem odprawienia mszy na intency~
daj~cego. Kosciol aprobuja.r: ten zwyczaj nie bierze opiat mszai·
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nych w znaczeniu ceny kupna, leez uwaza je jako ofiar~ po stronie
daj&cego, jako jalmuin~ (st&d eleemosyna) po stronie przyjmujaeego, lubo z t'l ofiar'l, i jalmuzn& J'ijczy si~ prawny obowi,!zek
odprawienia mszy. Opiaty czyli stypendya mszalne stanowi& tedy
dot,!d zr6dlo doehod6w; wszakze zaehodz q w tej mierze pewne
ograniczenia. Najpierw winien kaplan za kaide stypendyum odprawic osobnq msz~, a powt6re wolno mu i'i odprawic tylko
VI dniu, w ktorym sk'l,din&d nie jest juz do tego obowiqzany,
Taki obowiijzek zas ci~iy przedewszystkiem na paroehu co do
mszy pro populo, a nadto wypJ'ynijc moze z osobnych fl.lndacyi
mszalnych, kt6re zn6w istniejq alba same dla siebie jako beneficya simplicia, albo stanowi~ czt:sc dotacyi innego beneficyum.
Niekiedy przy tern samem beneficyum tak liczne nagromadz q si~
fllndacye mszalne, ie beneficyat nie moze podolac wszystkim
wyprywaj&cyrn st(ld obowi'lzkom; albo fez spe¥nienie tych obo·
wi qzk6w staje si~ cit;iarem dla beneficyata, poniewai wariosc
maj11tku fundacyjnl!go znacznie si~ zml1iejszyta. W tyeh wyjqtkowych wypadkach moze nast<lpie zmniejszenie czy1i redukcya mszy
funduszowych, do czego jednak wedlug dzisiejszego prawa potrzeba zezwolenia papieskiego, chyba, ie juz sam fundator biskupa do takiej redukcyi upowainit W Austryi majq nadto obowi(lzek odprawiania pewnej iloscl mszy beneficyaci, dotowalli
z funduszu religijnego, co stqd pochodzi, ie do tego funduszu
(p. nash:pny §) wcielono takie dobra i kapitaly. obci~zo,n.e fundaeyami mszalnemi. Przepisy rzqdowe uilormowafY Ilose tych
mszy. WysokosC oplaty oznaeza w kaidej dyecezyi biskup, w ten
spos6b, ii duchownemu nie wolno przyj<lc mniejszego stype~
dyum, ani tez zazqdac wi~kszego, chyba, ie kto mu dobro:volm:
wi~eej ofiaruje. KapJ'an, kt6ry otrzyma~ stypendyum moze dae
si~ zastCipic przezinnego, rna jednak oddac cale stypendyum;
tylko jezeli doch6d z fundaeyi mszalnyeh stanowi Cl~SC jego aotacyi, wolno mu dac zast~pey tylko stipendium ordinarillm, zatrzymuj&c l1adwyzk~ dla siebie.
II. Z natury rzeczy wyp}ywa, ie w braku innyeh zr6dek d
co nalezC! do koscioia wirmi tei dostarezyc srodk6w materyalnydl rIa cele koscielne. W zasadzie przeto nie moie podlegac
wCltpliwosci, ie biskup w obr~bie dyecezyi, papiez w calym k@sciele mai'l prawo nakladania podatkow. Nie zawsze jednak ko*
rzystano w jednaki spos6b z tego prawa, nie tylko dlatego, ie
zmienia.l'y sip :')trle~·y koscieine 1 srodki ku icll z-::::!l('~~ojeniu;
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ale t':2:, ie uprawnieni do poboru ezt;stokroe nie trzymaj&c si~ granic
scisrej potrzeby, dqzyli prledcwszystkiem do zwi~kszenia \\ lasnyeh
dochod6w. Powstaly tedy r6znorodne podatki koscielne, obci&iajqce szczeg6lnie nizsze duehowieiistwo. \vi~ksza ezt;sftakowyeh
wysz~a p6zniej ze z\vyczaju, iJC!dito ze potalano kres naduzyciam,
bqdi, ie miasto podatku znalaz.l'y si~ irme zr6d12 dochodu, bqdi,
ie w ag6le zmieniJ'y si~ stosunki, z kt6remi owe podatki zostawaly w zwi&zku.
W szczeg6lnosci szty na r z e e z b i sku p a nast~puj&ee
op}aty:
a)Quarta decimarum, legatorum,mortuariorum
io jest elwarta cz~se tego, co kosciol'om lub beneficyom prlypa~
dJo z praw dziesiE:~iny, z zapis6w lub dan:n posmiertnych (mortuariurn). By}a to pozostarosc Z clasow, gdy w ogole dochody
koscielne na eztery dzielono cz~sci, z ktorych jednq oddawano
b skupom. Op}aty te ustaty dzis wsz~dzie: utrzymaio si~ tyiko
niekiedy pi awo do pewI1E'j cz~sci ze spadku po duchownyeh,
o czem I1iiej bt;dzie mowa.
b) R6V'mie uSlala niemalpowszechnie tak zw. jus depor~
t u u m, to jest prawo pobierania doehodow wakuj'!cych bene·
ficy6w.
c) Dok~d bis"kupom S{uzyJo prawo dvspenzowania od obowiqzku rezydencyi, pobierali za to od beneficyatow osobn& oplat~
(Abseflzge!eer) ; to sarno, dokqd trwar zwyczaj rozdawania komend,
to jestoddawania beneficy6w tymczasowo bel statej prowizyi,
komendataryusze co rok uzyskac musieli zatwierdzenie swej komendy i przy tej sposoilnoscioptacac sit; biskupawi.
d) Cat h e d rat i cum jestto podatek, optacany przez beneficyatow na oznak~ uznania kosclora katedralnego; ie go da,.
wniej opJaeano oa wiecu (synodus) odprawianym przez biskupa
przy wizytacyi dyecezyi, zwany jest takze s y nod a tic u m. Od
soboru trydenckiego jednak wJ'asnie przy wizytacyi nie wolno
biskupowi przyj mowac tej optaty. Jeszcze obecnie opracajq katedratyk VI niekt6rych dyecezyach, fL p. w Bawaryi; w Polsce
wybierana, W Austryi zoi651' go cesarz J6zef H.
rzadko
w r. 1783.
e) Procuratio canonico. jllZ dawne ustawy koscielne
ie blskupomnaleiy si~ podczas wizytacyi utrzymanie od ducnowienstwa. Z razi.! pobierali je w naturze: od XIH.
wieku, pozwo!ono takie sk~adac miasto utrzymania opJ'aty w pie-
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niijdzaeh. Danina ta utrzymywab si~ pod r6inemi nazwami (proeuratio. comestio, servitium, circuitio); stawata si~ jednak cz~sto
dla duchowienstwa ogromnym ci~iarem, poniewai biskupi zazwy· czaj dla siebi~ i licznego orszaku domagaJi si~ wspanialego przyj~
cia lub odpowiedniej optaty. Przeeiwtym naduzyciom skierowane
· Sq uchwaJ'y trzeciego i clwartego soboru lateranenskiego: a takze
· i sob6r trydencki zatwierdzaj~e prawo skhdania prokuracyi
w pieniqdzach, zaleca biskupom, aby zad:n';!alniaii si~ skromnem,
przyj.;:ciern i wizytacy~ szybko odprawiali. Mianowicie moze si~
bisk!1P tylko raz w rok domagae prokuracyi, a jeieli w tensarn
dzien kilka wizytuje kosciot6w,: rna prawo do jednej tylkopro· kuraeyi, kt6ril ponoszq wsp61nie wizytowane koscioly.
f) S em ina r i s ti C u rn cz. a I u m nat i cum to jest opl'ata
na utrzyrnanie s;}minaryum; do jej pobQru od heneficyat6w swej
dyeeezyi uprawniony jest biskup z mocy ustawy soboru trydenckiego. W Austryi opJacaJy do niedawna ten podate k be·
neficya i klasztory w rniart; dochod6w; dopiero ustawa z 7.
maio. 1874 (Dz. u. p. Nt. 51) ustanawiaj'lca now~ opJat~ na rzecz
funduszu religijnego, uchylila (w § 25) obowi~zek ptacenia alumnatyku.
.
g) Taksy kaneelaryjne, kt6re wolno biskupom pobierae za wygotowanie niekt6rych pism i dekret6w, mianowide
. przy tidzieianiu dyspens, rozdawnictwie beneficy6w i 1. d, dla
ka,idej dyecezyi ustanowiona jest w tym wzgl~dzie stahl. taryfa.
h) Wreszcie ma biskup prawo w razach nadzwyezujnej potrzeby na}oiyc na duchowienstwo swej dyecezyi danin~, sub s i~
dium charitativum.
Nowe podatki i danil1Y przez biskupa rozpisane wymagaj'i
zazwyczaj takze zatwierdzenia rz&dowego; w Austryi obeenie tylk.
o tyle, 0 He tym oplatom rna bye vrzyzl1any przywilej polHycznej
egzekucyi (§ 23. ustawy z 7. maja 1874).
Niemniej liczne op}aty powstalY w dqgu wiek6w srednich
n a rz e Cl pap i e i a lub wJ'adz papieskich; wyrnieniamy z nleh
te, co powszechniejszej nabraty cechy.
a) S wit; to pie t r z e ezyJi grosz sw. Piotra (denarius S. Petri,
Peterspfennig). Nazwq tq oznaezamy zwykle daniny. kt6re ksi'l=
i
nawdy sk}adalY albo w znak szezegolnej dla stolley
Apostolsklej ulegtosci, alba na podstawie tytuMw prawnych, rna=
j~cych zn6w swe ir6dlo w sredniowiecznym stosunku papiestwa
Rittner, Pl'awo koscielne. Tom IT.
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:.:..:.. 146 Ao wradzy swieckiej. I tak zdarzaro si~, ie ksi&i~ta swieccy od·
~awaliswe kraje w lenno papieiowi; zobowi&zuj&c siE:; zarazem
do rocznej daniny, alba przyjmowali takii obowiCizek. za nadane
~bbie przywileje, lub za uzyskany od papieia tytur kr6lewski.
Jako regularna danina utrzymato si~ swh:topietrze przez dlugie
wieki w AngHi, Danii, Szwecyi, Norwegii w formie podatku po9ymnego; dalej w Portugalii, kr61estwie Arragonskiem, i w Nea. poll.!. Oplacala je r6wnie Po\ska, zdaje si~ zaraz od przyj~da
wiary chrzescijafiskiej; na prosb~ Zygmunta l. pozwom papiei
~eon X. uzyc swiE:;topietrza na utrzymanie zamku kamienieckiego,
tak, ie je odt&d oplacano do skarbu kr61ewskiego. W drugiej
porowie XVI. wieku zaniechano jednak w Polsce zupe~nie sk~a
dania swi~topietrza. W og61e stracilo takowe w nowszych czasach cech~ obowi&zkowej oplaty, i rna dziS tylko znaezenie dobrowolnej ofiary.
b) Niekt6re daniny powstary w ten spos6b, iz b~dijc pierwotnie prerogatywij biskupa p6iniej papiiezowi zostaly zastrzeione;
tak mianowicie prawo do spadk6w po duchownych zmadych bez
testamentu(jus spolii) i prawo do pobierania dochod6w z bendicy6w wakui&cych (jus deportus). Dla lepszego zwi<lzku bE:dzie
o tern mowa na innem miejscu (§§ 126, 127).
c) Obfite ir6dlo dochod6w papieskich stanowi}y oplaty skladane przy nadaniu beneficy6w nalei<lcych do kollacyi papieskiej,
czyli a 11 11 a t a e w obszerniejszem znaczeniu. Wyrazu tego uiy. wajij na oznaczenie nast~puj&cych oplat:
1) S e r vi t i a com m 11 11 i a. Od dawna istnial zwyczaj, ze
biskupi i klerycy przyjml1j'lc swi~cenie skkadali ofiary i podanmki,
, na wschodzie inthronisHca, emphanistica, insinuativa, na zachodzie
Oblationes, benedictiones zwane. Odk<ld prawo konfirmowania
biskup6w sta~o si~ atrybucY<l papieskijj przekszta}ciry si~ owe dobrowolne ofiary na obowiqZKOWq opl'at~, kt6rij biskupi skl'adali
papiesk&, przeksztakHy si~ owe do·
biskup6w staJ'o sit;
browolne ofiarv r12.
opjat~, kt6rct biskupi sk~adali
przy
, Od XIX. wieku r6wna~a si~ ta op~ata wartosci
rocznych dochod6w z biskupstwa; otrzymala zas nazw~ servitia
commllnia, poniewaz dzielili si~ niij papiez i kardynalowie. Tak<J
sam,! oplat~ skladajij opaci, przez papieia w konsystorzu kardynalskim mianowani. Sob6r Bazylejski m:hwaIn zniesienie serwi-:y6w, jak wog61e wszelkich annat; aie juz konkordatWiedenski
(w r. 1458) uzna! je w dawnej rozcii.\grosci, dozwalajClc tylko sp~aty

~

dw6ch rataeh wprzedC)gu pierwszychdw6ch lat.. FaktYcznie
!lie odpowiada jednak taksa rocznemu dochodowi; .poniew~zta
',kowy oblkzQ,oy je~t razna zaw;Siewedlugi>attlzo l1iskiego wy.
miaru. W nowszych konkordatach postanowiono niekiedy zamiast
,dawnej taksy stahl kwot~. kt6r& biskup po konfirmacyi rna zro:iyc
,do skarbu papieskiego. Obecnie dzieli si~ servitia cOInmunia na
trzy r6wne cz~sd: jedn& dostai& kardymdowie w .Rzymie rezyden·cy~ majctcy, iedn~ clerici Camerae, iedn~ wyzsi urz~dnicy kance'laryi Apostolskiej.
2) S e r v i t i ami n ut a. Obok wymienionej oplaty pla<:&
~jeszcze biskupi mniejszC) taks~ dla nizszych urzE:;dnik6w kaneelaryi Apostolskiej; obecnie wynosi takowa 3 1/ 2 odsta g16wnej
'taksy.
3) Annatae w scislejsz;em znaczeniu SCI to oplaty przy nadaniu beneficy6w, kt6re papiez rozdaje bez wsp6Judziaiu konsy·storza. Ustanowienie takowych przypisujea zazwyczaj Bonifacemu
IX. (1389-1404) i zowiC} je st,!d takie annatae Bonifacianae•
,choc. prawdopodobnie istniaiy jui w pierwszej po}owie XIV.
wieku. R6wna~y si~ polowie rocznego dochodu,. Na soborze
konstaneyenskim postanowiono utrzymac wprawdzie annaty w dotychczasowym wymiarze, zwolnic atoJi wszystkie beneficya, kl6rych roezny doch6d wynosi mniej nii 24 dukat6w rzymskich.
,Uehylaj,!c uchwa}~ soborn bazylejskiego, kt6ra zniosla wszeHde
.-annnaty, wr6cono w konkordacie wiedenskim do postanowiefi
sODom konstancyenskiego. Ze jednak prosz'lcy 0 instytucy~ sam
miak podac doch6d prebendy. wyrobila si~ taka praktyK3. ie
,prawie. wszystkie beneficya otaksowano niiej 24 dukat6w rocznego doehodu, zwalniajllc je tern samem od oplaty, W ten spos6b choc nie de jure, ale de facto annaty niemal wsz~dzie nrzestaly istniec.
.
14) W zwiijzkl1 z annatami zostaje jeszcze oprata zwana
'qu i n dec i a. Wedlug konstytucyi Pawl'a H. (z r.1469) skiadac
miaiy j,! co lat 15 inkorporowane beneficya, w zamian niejako
za to, ze nle pod\egaJ'y annatom. Ta opl'ata jednak w wielu krajach wcale nie weszla w zycie, a w innych ustala wraz zan.
natami.
d) Arcybiskl1pi pIa,,! taks~ za nadanie paW urn; takowa wy,nosi teraz 5 od sta roc:mego dochodu.
e) Wreszcie pobierai'l w~adze papieskie t a k s y przy udzie
m
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laniu dy~pens; niekt6re. w formie o?bt kancelaryjnYCh. za wy.
gotowame odnosnych plsm (pro scnptura), inne jako datek oa
rzecz, ;zymskich zaklad6w dobroczynnyeh (eompositiones). Wysokose tyen oplat stosuje si~ do stanu i stosunk6w majCltkowych petenta, ubodzy uzyskac mog" dyspens~ bezplatnie in fOrma pauperum.

III. Fundusz religijny.
§ 124.

.

v.:

Austryi istnieje na op~dzenie potrzeb koscieinych, skijdIn,,d mepokrytyeh, osobny fundusz zwany fun d u s z m rei ig i j n y m. Takowy powstal za eesarza J6zefa II. z maiqtku polOstalego po zniesionyeh w6wezas klasztoraeh, prostych beneficyach, prebendaeh kapitulnych, kosciolacl1 i kaplicach kt6re
rZqd uwazajqc za zbyteczne kazat pozamykac, takie z kw'ot lIzyskanych ze sprzedaiy pewnej cZl:;sei kosztowniejszyeh wot6w.
Pr6cz dochodu z tego pierwotnego majijtku zakladowego przekazane S'l funduszowi religijnemu nast~puiqee zr6dJa dochodu:
a) lnterkalarya, to jest doch6d z beneficy6w wczasie wakansu, 0 czem niiej(w § 127);
b) majqtek po korporacyach i instytueyach ko~cielnych ktareby przestaJy istniec;
.'
,

e

. . c) podatek opJaca£ly przez posiadaezy prebend i zgromadze.
ma zakonne w m~sl I.Istawy z 7. maja 1874. (Oz. u. p. Nr. 21).
POd~taw~ d?, wY~laru tego podatku (Religionsfondsbeitrag) stanowl wartose mal'ltku beneficyalnego (a wi~c £lie seisle kosch;l.
~ego) l~b za.ko£ln~go~ wliczajC\e w to fundaeye, z kt6rych beneflcyat uzytk~Je, me llczqe natomiast wartosci bibliotek, zbior6w
£lauko~ych I przedmiot6w sztuki. Podatek wynosi za lat dziesi~c
od . ~aJq.tku do wysokosci 10 tysi~cy zh. p6J' od Sea, od nadwyzkl {.IZ do 20 tys,. ~6hora, dalej ai do 30 tys. trzy, do 40 tys.
cztery, d~ 50 tys. pIec, do 60 tys. sIese, do 70 tys. siedm, do
80. t~s., osm, do 90. ty~. dziewh;c, od nadwyiki dalej sil:;gaj,!cej
dZlesl~e od st~. DZlesl<.jta tedy eZt;sc obliezonej w ten spos6b
kwoty stanowl rocznq kwott;: podatkowq, kt6rij beneficyat
zakO? op!acac mai'l w ratachkwartalnyeh z g6ry do kasy
wc:j. Pewna k~ota. dochodu jednak, kt6rej wysokosc OZl1aez:a [zqa
po wystuchamu blskup6w Z uwzgl~dnieniem stosunkdw miejsco-

-wycb, pozostac rna wolnq od podatku. Jeieli tedy roezny doch6tl
'befleIkyata nizszy jest od tej kwoty, :z.wanej ko m pet en c y~,
'beneficyat wolny jest od opraty; jeieli nadwytka nie dosi~ga rocznej kwoty podatkowej, opiaca tylko t~ nadwyik~. To sarno tyezy si~ zgromadzefi zakonnych, kt6rym pozostac rna woIny od
podatku doch6d odpowiadai&cy sumie kwot, obliczonych z tylulu kompetencyi dla cZlonk6w zakonu. Zgromadzeniom zakonnyrn, k16re wedlug swej reguty zajmui& si~ pieI~gnowaniem choryeh, pOlostawic naleiy nadto nietkni~ty doch6d na ten uiyty,
r6wnie wolny jest doch6d, kt6rego zakon uzywa na potrzeby ko·
scielne, kt6reby inaezej pokryc musiai fundusz religijny, albo na
eele nauKowe, kt6re rl&d uzna! za potrzebne. Wed~ug tych przepis6w wymierza podatek w kazdej prowincyi cO lat dziesi~c poHtyezna wJadza krajowa; przeciw jej orzeczeniu wolno odwo~ac
sit;: do ministra wyznan.
Przeznaczeniem funduszu religijnego jest, jak jUi nadrnienilismy, dostarczyc srodk6w na cele koscielne, na kt6re brak innych
srodk6w. Do wainiejszych ci~zar6w, kt6re jut z mocy ogolnyeh
przepisaw poniesc rna fundusz religijny, naId'l mianowicie do·
starczenie lub uzupeJnienie dotacyi dla duchowienstwa, .nie majq·
·cego l1aleinego sODie utrzymania (0 czem w nast~pnych §§). ca~
kowite lub czt;:sciowe koszta na seminarya i zaklady naukowe.
zasi}ki dla zakon6w mianowicie iebraczych, koszta kanceiaryi
konsystoriall1ej i t. p.
Fundusz religijny zostaje pod administracyCl rZ'ldowq i to
11\1 ten spos6b, ii Kazda prowincya rna sw6j odr~bny fundusz;
w .Galicyi istnieje nadto osobny fundusz religijny, Krakowski.
Wi~ksza cz~sctych fundusz6w, a przedewszystkiem galicyjski!
wykazltjq stan bierny, to jest ci~z(!ee na nich wydatki przewyz:szai(! dochody. Niedob6r pokrywa rZ'ld z fundusz6w panstwowye h.
<
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TYTUt. HI.
POT~ZEBY KOSCIELNE I TYCHZE POKRYCiE.

i. Zaopatl'zenie duchownycb.

A) Ben e fie y' a t o w,
I)

Kongrua.
§ 125.

, Zasad~prawa kosdelne g0 '
,.,
wmone miec rnusi utrZyrnanie o~est: ,ze ~azdy duchowny zapeg6le, w szczeg61nosci zas sta~o ,P~wl~d~le swernu stanowi wo,
WIS u la,kle zajrnuje w h.ierarchii
Beneficyatom dostarcza ~eg
b
-t
utrzyrnama'
.pre enda czyli w~asciwe benefic
' . w plerwszyrnrzt;dzie
dyrn urz~dem stale s,! potl'l
yum, to Jest dochody, kt6re z kazdawn' .
.
",czone. Dotacya be r 6
.
I:J przewaznie lIa posiad~osci'
.. ne ICY' w polegda
slad~osci ziemskiej przywi<izan cn zlemskleJ lub prawach do poszych czasaeh p.rzewaza Vila' ~ 'drzadko na kapitaJ'aeh. \V now-'wk' n
sme otacya pi en . .
. raJae • gdzie rzC!d zajC!wszy dobra
"
l~zna, rnianowicie
koselelne wyznaczyr nato-'rnlast dl.lenownym state p~aee
z .osobnych fundusz6w. W A~ cz~ to ze skarbu pafistwa, ezy
rnl~szane. _ Pr6cz dotacyi t stryl utrzyma1'y si~' dotijd· dotaeye
cyata takze optaty do kt6r shanobwiC! zr6dla dochodu dla benefi·
uprawmo?y
. . (por. •§ 124). yc po Ont z rno
I
cy swego urz~du jest

°

Pomewatkatde benef'lcyurn stanowiC!
:'
, tk',owy
(§ 121) niezawisle od .
e osobny podmiot rna·
maj~tek, powsta~y znaezne r6' .mnych nabywac moie dla siebie
szczeg61nych beneficy6w tei S:;l;~ pod wzgl~dem uposaienia poznac~ne .r6tnice w dochod~ch bel nf~wet kategoryi, a tern sarnem
nada]~ Sl~ jednak z wytknif;te' ~: lcyat6~. Granica minimalna,
w. k~zdyrn razie mlJsi rniee zap]
. wst~ple zasady: beneficyat
~Imrnalny doch6d zowie si~ k ~~mone stosowne utrzymanie. Ten,
dltu~rn, fructuurn): 0 ile doch6d g r u a ~ eongr~a. sci!. portio renaIezy starac si~ 0 jego uzupeht' z .bene!lCyurn ]eJ nie dostarcza
Powszechne prawo kos' . I feme z moych zr6det
'
.
'Ie ne wypo . d .
my
me
oznacza
liczebnie
'e'
.
~I~
aj<!c
konieezoosc
kon-g
neezy zawisfa od stosunk6~ J :W~SO~OSCI, bo takowa z oatury
rnlejSea I czasu. Kongru~ rna przet!>

]'1

od czaSH do czasu oznaczyc co do wyiszych ben fiey6w papiez,
CO do niiszych biskup. Gdy,jednak W obecnych'stosunkach oaF'
kosci6r nie jest w stanie dostarezyc srodk6w na
nienie kongruy, lea takowe zawiste Sq od panstw.a, przeto}et
c
Biernai wsz~dzie ustawy rZ<jdowe oznaczy1'y t~ wysokos kongruy:
W AU3tryi cesarz J6zef H. zarzqdzaj<\c tak zw. regulacy~ param,
dla nowo erygowanych beneficy6w'
wyznaczyl zarazem
parochialnych, a mianowicie parochorn z reguty 400, kapelanom
300 dr. mon. konw. ezyli 420 i 315 z{r. wal. austr. 0 ile dochody z beneficyurn nie dosi~gaty tej kongruy, d6ptacal reszt~
fundus religijny. Natomiast benefieya dawnej Iundacyi ("altgez
stiftete") pozostaty przy dawnych dochodach, nie rnia!y wi~c wrasciwie pra'Aa do uzupernienia kongruy. postanowiono tylko,ie
o He doch6d tych beneficyat6w nie dosi~ga 315 dr. w. a., wynagradza irn fundusz religijny uszczerbek, jaki poniesli wskutek
rozporz<jdzen sarnejie wtadzy rz<\dowej, np. zniesienia danin lu\)
oplat, opodatk0wania i t. p., zreszt~ tylko z raski rnaj& sobie

cz~sciej

uzupel~'

kongru~

przyznane
zasitki.
Powyisz
stosunki ulegly zupetnemu przeobraieniu na pode
stawie ustawy z 19. kwietnia 1885 (Dz. pr. p, Ni. 47), kt6ra
uregulowal prowizOrycznie dotacy~ duszpasterstwa katolickiegO.
m
a
Wedtug tej ustawy nalezy sit; \wngrua samoistnyrn duszpasterzo
systemizowanyrn wikaryuszo m ("pornocnikom w duszpasterstwie").
wysokosc jej r6zna jest w poszczeg61nych krajach, a w obr~bie
kraju zawisra z jednej strony od wymienionej co dopiero r6iriicy
stopnia (samoistnych duszpasterzy i wikaryeh), z drugiej od rniejscowosci W Galicyi pod ostatnim wzgl~dern Sq cztery kategorye:
we Lwowie i w Krakowie wynosJ kongrua samoistnyeh duszpa·
sterzy 1000 zfr., w miastach licz&cych, wi~cej nii 10.000 mieszkane6w, a pr6cz tego w podg6rzu (pod Krakowern) i w Biarej
700 ztr" w rniastach i rniasteczkach Iiczqcych wi~cei nii 5000
mieszkanc6w tudziei w wi~kszych stacyach leczniczych 600, WE'.
wszystkich innyeh miejscawosciach 500 dr. Wikaryusze pierwszej
kategoryi rnaj"!: 400 zlr., drugiej 350 zlr.; trzeciei i czwartej 300 zrr.
kongruy, Powyisz'l dotacy~ por~cza ustawa w ten spos6b, ii
o ile jej nie pokryj'l dochody z odnosnyrn urz~dem pot(lczone,
uzupeJ'nia reszt~ Iundusz religijny, a w dalszym rz~dzie skarb
panstwa. Ustawa i wydane na jej podstawie rozporzC\dzenie rninbteryalne z 2, lipca 1885. (Dz. pro p. Nr. 99) przepisuj& szezeg610wo spos6b obiiczenia ezystego dochodu; podstaw~ stanoWi&
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tdsye, kt6re wJ'adza polityczna krajowa sprawdza wys¥uchawszy
~iskupa dyecezyalnego. 0 He postanowienia tej ustawy tyczij
5i~ administrator6w i emeryt6w, b~dzie 0 nich jeslcle mowa
w §§ 127 i 128.
Co si~ tyczy prebend kapitu 1nych i wyiszych beneficy6w,
nie rna og61nego przepisu oznaczajqcego wysokosc kongruy; przy
nowych erekcyach wyznaczono zazwyczaj jako dotacy~ z funduszu rejigljnego dla prostych kanonii 1(,OO,aia prelatuf 1200, dla
biskupstw 12.000, dla arcybiskupstw 18.000 zIf.
Aby nie obciqzyc funduszu religijnego lub· skarbF panstwa,
podwyiszyc przeciei dotacy~ btneficy6w, uposaionych niiej kongruy, postanawia ustawa z 7. maja 1874. (w § 22), ze rzetd wysruchawszy odnosny konsystorz moze przeprowadzic zmian~
w dotacyi istniejqcych beneficy6w duszpasterskich, jeieli ta zmiana
nie uszezuplajijc kongruy i nie uwtaczajel,c postanowieniom fundacyjo) m zwalnia od ci~iaru fundusz publiczny. Inaccej m6wi q c,
wolGO rzqdowi pod wymienionymi warunkami odjqc beneficyom
cz~sc dotacyi i przekazac jq beneficyom, pobierajqcym zasitek
z funduszu reJigijnego lub innego pUblicznego. Z reguty naltiy
jednak to uskutecznic podczas wakansu.

2) Prawa maja,tkowe beneficyata.
§ 126.
Od chwili kanonicznej instytucyi nabywa .beneficyat prawo
do wszelkich dochod6w z prebendy. Jego stanowisko pod
wzgl~dem prawno·majijtkowym por6wnujq· cz~sto z uzytkowliniem, przyznajqc mu jus utendi fruendi saiva substantia; inni
upatrujq w:~cej analogii ze stosunkiem lennym. Jakkolwiek jednak
SCl pewne punkty styczne mi~dzy temi stosunkami, to S'l niemniej
takie zasadl1icze r6inice, st'ld mianow:cie pochodz,!ce, ie benefisyat l1ietylko jest uiytkowcq, ale zarazem prawnym zast~pc,! wfascicieia, to jest beneficyum jako osoby prawnej. Prawda, it uiytkuiClC z prebendy nie
on prawa naruszania substancyi, ale ta
substancya zbstaje przeciei w jego zawiadywaniu tak, ii l1ie moina powiedziec, jakoby beneficyat nie miaf takie praw do substancyi, lubo te prawa, jak nam nast~pny tytuf wskaie, wainym
ulegaj& ograniczeniom. Sub5tancyC! jednak rozrz'ldza, 0 He roz-
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ul.ldzat mu j'l wolno, imieniem kosciola. dochodami we wlasnem
tmfeniu i na whsn(l korzyst. Dochody te stajq siE: jego wlasll<tsdij; spos6b uiytkowania zas zawisl od rodzaju dotacyi. Najpr0sciej przedstawia sic:: rzecz, jeieli beneficyum dotowane jest kapitalem: w6wczas beneficyatowi sluiy prawo pobierania procent6w, bez naruszenia kapitalu. Jezeli dotacy~ stanowi(l grunta,
moze je beneficyat uiywac wedlug upodobania, tak jednak, aby
nast~pca w urz~dzie nie poni6sl uszczerbku; odpowiada za deteryoracye grunt6w i budynk6w, za istotne poiepszenie naleiy mu
5i~ wynagrodzenie. 0 ile beneficyat obowiqzany jest do utrzymania budynk6w, powiemy w § 129. BeneficyatowL slui& tei
wszystkie skargi petytoryjne i posesoryjne na obron~ prebendy
i praw z IJiq POlqczonych; 0 He te skargi odnosz'l si~ do substancyi, potrzebuje do ich wyniesienia zezwolenia biskupa.
I. Lubo jednak maj'ltek nabyty z dochod6w prebendy, wog6le z dochod6w urz~du, staje si~ wJasnosci q beneticyata, to baCZi:\C na pochodzel1ie tego majqtku zalecaly dawl1iejsze ustawy
koscielne duchownym, aby CO im do utrzymania nie byJo niezb~
dnem, ofiarowali zn6w na cele poboine. 0 He te przepisyograniczaJy beneficyata juz za zycia w swobodzie rozrz'!dzania maj'itkiem, nie dafY si~ scisie przeprowadzic jut dlatego, ie niepodobna by to kontrolowac beneficyata CO do jego dochod6w i konitcznych wydatk6vv. Obowiqzek oddawania kosciolowi lub ubogim zb~dnych dochod6w utraciJ: wi~c rychlo cech~ prawn'!
i utrzymat sit; w ustawach koscielnych jedYl1ie jako obowiCizek
moralny.
Donioslejsze znaczenie mialy natomiast ograniczenia co do
rozporzqdzen ostatnlej wolL Pod tym \~zgl~dem odr6iniano od
dawna maj'!tek beneficyata nabyty z dochod6w urz~du oj ojcowizny, wog61e maj&tku, kt6ry beneficyat nabyt z tyturu prywa~
tnego; pierwszy, zwany p e cui i u m (bona ecclesiastica, beneficiaJia) mial pozostac kosciolowi Jub ubogim, drugim, zwanym
pat rim 0 n i u m wolno by~o rozrzqdzic testamentem. Przepis ten
znajdujemy nietylko w ustawach koscielnych, ale takie w prawie
justyniansk!em. Gdy zas stosunki prawno-prywatne duchowienstwa takZe w panstwach germanskich oceniano wed~ug prawa
rzymskiego (ecclesia vivit lege Romana). wit;c takie w wiekach
srednich trzymano sit; zrazu zasady, ie peculium przypasc rna
koscioJowi. P6zniej atoli urzeczywistnieniu tej zasady stant;lo na.
przeszkodzie tal< zW. ius s pol i i s. ex u v i a rum, to jest prawo,
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jakie sobie z r6znych stroH roszczono dospadk.u poduc-how;-:.,
nych. Czynili to najpierw kr610wie jksiqz~taudzielni wzgl~dnie~'
do spadku po biskupach, uwaiaj&c ich jako lennik6w, za ich.'
przyktademposzH tei innipanowie,mianowicie patronowiec
i advocati, roSZCZ&C sobie wten sam spos6b prawodo spadku
po nizszych duchownych. Ustawy koscielne pot~piaty te roszcze-,
flia, co jednak 'nie przeszkodzito, ie cz~stokroe sami biskupi,
a nawet papieie dopominali siE: dla siebie prawa do spdcizny
i hrali udzial w rozbiorze pozostarego rnaj&tku. Wobec takich
okolicznosci staraniem by}o duchowienstwa jui od XU. wieku"
wyjednac sobie szczeg610we przywileje, ksi&i~ce lub papieskie,
nadai&ce prawo swobodnego testowania; niekiedy tei ci co wykonywali jus spolii zrzekali siE: go dobrowolnie. W ten sposob
ustawaJy powoli dawniejsze ograniczenia, a wolnosc testowania
stata si~ powszechnern prawem zwyczajowem. W Polsce jui statut Tr&by przyznaje posiadaczom beneficy6w zupeln& swobodE:
co do rozporz"ldzen ostatniej wolL Odzyskana swoboda odnosiia
si~ wJasciwie wedlug USiaw koscielnych tylko do mai~tku patrymonialnego; peculium zawsze jeszcze przypasc mialo kosdotowi. .
Ale niebawem przestano czynic roinice mi~dzy jednym i drugim
rnaj&tkiem, a zamiast obowi~zku oddania kosciotowi catego mai&tku pekuliarnego, zwyczaj lub ustawy dyecezyalne bqdito zobowiqzal'y kleryka do pozostawienia zapisu kosciorowi lub ad
pias causas, b"ldi ustanawialy op~aty posmierint na rzecz biskupa
(ferdo, ferto) 'zast~pujqce niejako dawne jus spolii, b'ldi i'ldaJy
zatwierdzenia testamentu przez biskupa wyznaczaj&c niekiedy za
to osobnq oplat~ (nummus vicesimus). I te ograniczenia rzadko
u:rzymaty si~, zwtaszcza, gdy sprawy spadkowe duchownych przekazane zosta~y s&downictwu swieckiernu; najcz~sciei pozwalano
duchownym rozrz&dzae swym mai&tkiem poczytuj&C pozostawienie maj&tku na cele koscielne jako obowiqze~ sumienia. To pra-'
wo obowi&zuje dzis we wS2ystkich dyecezyach austryackich. Wyi"ltek zachodzi (wedlug artykulu 21. konkordatu) jedynie co do
niekt6rych przedmiot6w, nalei&cych do biskup6w, mianowicie
oznakgodnosci biskupieji szat pasterskich, gdzie taki zwyczaj
istnieje takie co do ksiqzek, poniewai rzeczone przedmioty uwaiane bye maj~ jako wlasnose mensae episcopalis, a wiEle prze~
chodz q na nast~pcEl w urzE:dzie, tak IZ biskupowi nie s~uiy prawo
w testamende niemi rozporzqdzac, ani teidziedziee beztestamentowi do nich pretensyimiec nie mogqc Bliiszepostanowienia za-'
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wiera breve papieskie z '1. czerwca 1847 i wydarie na jego pod",;;"
stawie rozporzqdzenieministeryalhe z 7. lutego 1859 oi. 'y. p.'
Nr.33.
Co si~ tyczy dziedziczenia po duchownych zmarlych bei ;'
testamentu. to i pod tym wzgr~dem odr6iniano pierwotnie patri-"
monium i peculium, powolujqc do pierwszego krewnych, do
drugiego kosci6t, kt6remll w braku dziedzic6w beztestamentowycn
przypadat caly spadek. P6iniej samowolny zabOr spadkow przez
osoby, wykonywujqce ius spolii. niweczyt zar6wno prawa sukcesyjne krewnych jak kosciota. Kiedy zas jus spolii wysdo z uiycia.
przestano takie przy sukcesyi heztestamentowej czynic r6inic~
miEldzy patrimonium a peculium, j albo' powotywano do catego
spadkll krewnych wedtug porzqdku prawa krajowego, a dopieto
w braku krewnych kosd6t; alba tez dzielono spadek mi~dzy kre ...
wnych i kosci6t, niekiedy takie mi~dzy ubogich. Rozstrzyga wi~c
w tej mierze prawo partykularne. Vi Pol s c e ustawy synodalne
oddawaJy spadki po duchownych do dyspozycyi biskup6w 1 zalecajClc jednak, aby 0pE:dziwszy koszta pogrzebu nie uzyli pozosta"
lego mailltku na inne cele, jak na sptaty dtug6w zmarlego, na
wsparcie jego krewnych, mianowicie ubogich, na ratunek jego
duszy, wreszcie na fabryk~ kosciol:a, kt6remu zmarly stuiy}, KOlF
stytucy"l zas z r. 1768, postanowiono, ie ze spadku po ducho:"nych ze stanu szlacheekiego nalezq siE: trzy czwarte krewnym,
Jedna czwarta koscio}owi. W Au s try i obowi,!zuill w lej mierze
nast~pujqce przepisy pallstwowe, ktore zar6wno konkordat jak
ustawodawstwo p6iniejsze zostawity w swej moey. Spadek po
duchownych, kt6rzy w czasie smierci lub przedtem mieli nldane
stale benefieyum dzieli si~ na trzy cz~sci, z kt6rych jedna przypad a kOscio{owi, przy kt6rym beneficyat ostatni raz by}' ustanowiony, jedna krewnym, jedna ubogim; jeieli zas duchowny nie
miat sta~ego beneficyum (jakoto; wikary, administrator), przypada
trzecia cz~se ubogim, dwie trzecie krewnym. Jezeli miE:dzy krewn~mi sij ubodzy, naleiy im si~ z cz~sci ubogich' tyle, iieby na.
m~h przypadJ'o wedlug porzqdku sukcesyjnego. Jezeli beneficyat
mlaJ' pod sob& kilka koscio16w, podiegai"lcych r6inym patronom
dzieli siE: scheda koscielna mi~dzy te wszystkie kosciory, w sto:
sunku do liczby parafian. Powyisze przepisy nie tyCZ& siEl dll~
chowienstwa wojskowego, po kt6remdziedziczij krewni wedtug
I1stawy cywilnej poworani. Takie po duchownych gr. kat. obrz&dku'
rna miejsee zwyczajna sukcesya beztestamentowai jeieli zostawilL
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lub dzieci, w kazdym zas innym razie stosuj~ si~ do nich
re same przepisy, co do duchowienstwa .!'ac.nskiego.·
H. Z regu.!'y naleiy si~ beneficyatowi calY docho·d prebendy;
jej uszczuplenil.:,d e min uti 0 ben e f i c i i wyrainiejest wzbrorlione. Wyjatek stanowiq nast~pujqce wypadki;
1) Dis me m bra t i 0 w scisl. znaezeniu, -to jest zmiana beneficyum, polegajqea na zmniejszeniu samej dotacyf. bez zmhiny
wiasciwego urz~du. jedynie w tym celu, aby w ten spos6b zwi~
kszye dochody irmego beneficYlim Jub innego kosciol'a. Dismem-,
bracya za wisla od tych samych warunkow co kaida inna innowaeya
(po t. I. § 57), nie moie bye jednak przeprowadzona bez zezwolenia beneficyata, ehyba, ze beneficyum wakuje. Biskup rna nadto
zasi~gn&e konsensu kapituty, przy beneficyach podlegaj&cyeh patronatowi swieekiemu wysluchac patrona. a przy paroehialnych
takze parafian. W kaidym razie pozostajqce dochody mUSZq dosil;gac kongruy. W jakispos6b wedlug ustawy z 7. maja 1874.
rlqd wpi'ynqc moze na zmiaf1~ dotacyi, m6wilismy przedtem.
2) Pen s i 0 zowie si~ prawo trzeciej osoby do poboru cz~sci
dochodow prebendy na swe utrzYmanie. Zobowi'!zanie takie
mialo si~ wJasciwie ograniczac do nadzwyczajnych wypadkow,
do jakich w szczegolnosci zaliczano rezygnacy~ beneficyata. za~a
godzenie sporu 0 beneficyum, zamian~ beneficyow roinych pod
wzgl~dem dochodow, wspieranie kleryka w naukach. Nie trzymajqC si~ jednak tych granic biskupi zarowno iak papieze hojnie
szafowali pensyami, kosztem klasztorow, kapitul i nizszych beneficyow, ktore w ten sposob nieraz odstqpic by~y zmuszone wi~kszq
cz~sc swych dochodow. Szczeg61nie podczas schyzmy papieskiej
XIV. wieku przebra~o rozdawanie pensyi wszelkCl, mian;. Poiniejsze ustawodawstwo po!ozyJ'o tam~ tym naduzyciom. Mianowicie
nie pozwo!il sobOr trydencki obdqiyc pensyami biskupstw i parochii, jeieli pierwszc nie przynoszq tysiqca, drugie stu dukat6w
nymskich rocznego dochodu; papiez Benedykt XIII. zas rozci qgn'l}. (r. 1724) ten zakaz na wszystkie par@chie bez roznicy dochodu. W jednym tylko wypadku wolno wed1'ug dzisiejszego prawa Ilstanowic pensy~ z przyzwoleniem biskupa, to jest na rzeez
benetkyata, rezygnujqcego cum reservati one pensionis. Zreszt&
sJuzy prawo nakladania pensyl papiezowi, ktory jednak w nowszych ezasach nie zwykl czynie z niego uiytku.
3) C ens u s to jest sca1'a danina z dochod6w beneficyal·
nych. W ten spos6b obci&ione bye moze beneficyum tylko za
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zezwoleniem papieskiem, chyba, ze patron przy fundacyi zastrzeg~
soble jakis dochod, albo, ie biskup ~~CZqC beneficya ustanowH
census.
III. Zwracalismy juz kilkakrotnie uwag~ na· scisly i'istotnjl
zwiClzek, jaki zachodzi mie;dzy urz~dem i przywi&zanemi don dochodami: prebenda nie istnieje rita siebie, tylko jako przynaleinose urz~du koscielnego. Zdarza~o si~ jednak, ze wbrew temu
poj~ciu oddawano w uzytek sam& prebend~, nie oddaj&c Jedno··
czesnie urz~du. Prebenda w ten spos6b nadana zowie si~ com·
men d a. Mianowicie dawano cz~sto dochody z opactw biskupom
lub innym duchownym swieekim (abbas commendatarius),' chc<tc
powi~kslye dochody ile uposaionych a zasfutonych beneficya·
tow. I pod tym wzgl~dem jednak niebawem okazaly si~' rai&ce
naduzycia: oddawano w komendy coraz wi~cej beneficyow, bacz,!c jedynie na zyski materyalne. Mianowicie stuiy~o rozdawnictwo
komend do obejsda przepisow przeciw kumulacyi beneficy6w,
bo pozornie takowym nie uwl'aczajCjc, osi'lgal'y komendy przeciet
ten sam eel. Niekiedy nawet osoby swieckie przychodzily w ten
sposob do posiadania dochodow koscielnych. Gdy dawniejsze
I1stawy ograniczajqce rOldawnictwokomend mato skutkowaty,
postanowil' sob6r trydencki, ie klaszrorne beneficya tylko zakon·
nikom mogCl bye konferowane, ze przeto opaetw nie wolno oddawac w komend~. Od tego tei czasu wr6cono powoli do zasady,
ie ten tylko p )siadac moze prebend~, komu powierzony jest
wtasciwy urzqd.

3) Dochody interkalarne.
§ 127.
In t ere a I a ria SCI to d0chody z beneficyum od dnia zawa~,
kowania do dnia kanonicznej instytucyi nowego beneficyata (me~
dium tempus, st&d takie fructus medii temporis). Pierwotnie prze.,
znaczono te dochody na fabryk~ koseielnCl lub inne cele seisle
kosCielne, albo tei zachowywano dla nastE:pcy. P6Zniej powsfaly
w tej mierze r6inorodne roszczenia, zwJ'aszcza pod wp~ywem sto·,
sunkow lermych, zkt6remi stosunki maj&tkowe w kosciele w wielu
wzg\E;dach styka~y si~. jak pan lenny zabierar w swe uzytkowanie
oproznione lenno, tak mienili si~ do tego uprawnieni d, CO do-
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c, waH niejakow .enno beneficya koscielne.Wiemy zas, ze czynili
•,to~onarchow~: co. do wy:iszych beneficy6w, patronowie i wojtowle co do mzszych ,por. t. l. §§ 64, 67); oni wi~c, fez kiedy
,beneficyum zawakowaro, kazaHsobieoddawac jego, dochody, co
,,odnosnie do monarch6w zwano jus reg a I i a e. Pretensye patronOw i adwokat6w zdolal, kosci6J' zwalczyc jui w Xl!. i XIII.
wieku; w tymie czasie zrzekli si~ tez cesarze niemieccy swego
• jus regaliae, podczas gdy we Francyi pozostaJo takowe do ROnCa
,XVlit wieku. Tymczasem znalazJy interkalarya nowych pietendent6w w Ionie samego kosciola. Najpierw uzyskali biskupi
mimo zakaz6w synodalnych prawo pobierania dochod6w z wakujqcych benericy6w zwane jus de po r t u u m, bqdzto na podsta·
wie drugoletniego zwyczaju, bqdi osobnych przywilej6w papie.
skich. W XIV. w. zas sami papieze szukajqc w swych klopotach
finansowych za nowemi zr6dlami dochodu, pocz~1i wykonywac
to prawo przez osobnych ku temu ustanowionych kollektorow
(collectores deportuum). Na soborze konstancyenskim zzekr si~
papiez Marcin V. prawa do interkalaryow; jus deportus biskupow trwafo jeszcze dtuzszy CZaS, ostatecznie jednak wsz~dzie
usta~o. Odt~d praktyka co do interkaiaryow jest rOina: po op~·
. dzeniu kosztow administracyi wptywaj& do jakiegos funduszll koscielneg~ (fundusz emery tal fly, fabryczny, i nterkalarny, religijny).
albo mal'! osobneprzeznaczenie. Tak dochody z wakujijcych hi·
Sl'<.Upstw przypadai~ niekiedy kosciotowi katedralnemu, niekiedy
nast<:pcy w urzt)dzie, z prebend kapitulnych mensae communi
aibo pojedynczym kanonikom; z beneficy6w parochialnvch kO:
scio!owi, nastt)~c~, dziekanowi i t. p. Przytem naleiy u;"zgi€::dnic
dawnego beneflcyata, a jeieli beneficyum przez smierc zawakowaJ'o, jego dziedzic6w. W kaidym razie n31ez<l sit) im dochody,
do ktorych beneficyat nabyJ' juz prawo. Celem oznaczenia takowych naleiy obliczyc wszystkie dochndy i ci~iary ostatniego roku
(annus deservitus) i podzielic takowe mi~dzy diHwoego beneficyata.
wzg!~dnie jego dzieazic6w, fundusz i
i nowego beneficyat~ w stosunk~ do czasu
I do czasu przez jaki
da:vny .1 nowy. beneflcyat beneficyum posiadali. Rok zas Iiczy si~,
o lie me rna I!1nego zwyczaju, od dnia instytucyi. Niekiedy jednak
przYlna~e m.aj'l dziedzice prawo do cz~sci interlmlary6w np. praw.o pObH.lrama dochod6w z beneficy6w jeszcze przez miesiqc Iub
kllka miesi~c~ po smierci. beneficyata (Sterbequartal); przy prebendach kapltulnych rClCl'lgaJo sj~ CZ<lsem to prawo na caroro-
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cZHe dochody (annus gratiae), tak. ii jeieli prebenda tymczasem
zostala obsadzona, oie pobieral' benefkyat przez jakis czas iadnychdochod6w (st~d annus carentiae). Wog61e wio::c Jak widzimy prawo pod wzgl~dem interkaiary6w byio i jest bardzo r62.norodne. W Po 1s c e dostawaly si~ interkalarya z biskupstw no·
wernu biskupowi z wy!~tkiem mal.eicz~d dlakapituly; jeteli
wi~c biskup, co si~ w Polsce bardzo cz~sto zdarzalo, przechodzU
z jednej katedry na drug(j, pobiera! nieraz przez dluzszy czas
jednoczesnie dochody dw6ch biskupstw.Papiez Urban VlII. postanowit (w r. 1624~. ie nominat winien w przeci'lgu czterech
miesi~cy uzyskac bull~ translacyjn~, ·inaczej dalszeinterkalarya id&
na fabryk~ koscielnq. Przy innych beneficyach przyznawanodziepzicom beneficyata, zmadego w pierwszym kwartale po Nowym
Roku czwartq cz~sc dochod6w, w drugim kwartale polow~, w trzecim trzy czwarte, w czwartym caJy doch6d; reszta interkaiary6w
dostawaia si~ nast~pcy w urz~dzie. W Au s try i wszelkie interkalarya swiecki.::h beneficy6w wprywajij do funduszu re\igijnego;
wYi'ltki, jakie w tym wzgl~dzie dopuszczaly dawniejsze przepisy
uchyWa ustawa z 7. maja 1874 (§ 59). Rok interkaiarny liczy si~
w GaJicyi od 25. mllrca; w dochodach tego roku mail! udziaJ'
stosunkowo do Ciasu byly beneficyat Iub jego dziedzice. fundusz
religijny i nowy beneficyat,a podzial uskutecznia wradza politycz;na wedle szczeg61'0wych w tej mierze obowil!zujqcych prze·
pis6w.
Z wlasciwych interkaiary6w pokryc jednak nalezy przy beneficyach duszpasterskich koszta administracyi podczas wakansu,
'W szczeg61nosci wynagrodzenie administratora. W Austryi, gdzie
jak wyzej nadmieniono, interkalarya wplywaj~ do funduszu religijnego, op!'aca tez ten fundusz wynagrodzenie administrator6w.
Wynagrodzenie to co do biskupstw nie jest stale oznaczone ;co
do bene/icy6w parochialnych okresla je obecnie ustawa kongrualna z 19. \(wietnia 1885. Stosuje si~ ona do wysokosci KQngruy,
kt6ra nalezy si~ administrowanej prebendzie; odr6inla. si~ w tej
mierze prebendy z kongruc! a) do 500, b) do 600, c) 700-900,
d) 1000 ztr. i. wyiej, a wynagrodzenie dla adminisrratora (prowizora) wynosi wed~ug tych kategoryi, 30, 40, 50 lub 60 zlL miesi~cznie. Jezeli administracya nie jest poruczona osobno ku temu
powohmemu duchownemu, leez sqsiedniemu duszpasterzowi
(administracya ex currendo), wyznacza si~ stosownq remunera-
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Zaopatrzenie innych duchownych ..
§ 128.

. Kaidy duchowny rna juz zapewnione zr6dlo utrzy~an~a
w tytule. na kt6ry zosta1' wyswi~cony.. (t.. J. § 26); gdy zas me
naleiy wyswiE:cae wiE:cej kleryk6w, amzeh tego w~maga zakres
czynnosci, przez kosci61' sprawowanych, pr~et? tak.z:; .duchown y ,
kt6ry nie posiada stalego beneficyum, znaJdzle Z~JE:c.!e. przy posludze duchownej lub b~dzie mia~ sobie ziecol1e lakles f~n.kcye
urzE:dowe i pobiera za nie wynagr )dzenie. ~ sz~zeg6lnosel duchowni dodani do pomoey benefieyatom maJ~ bye Z reguly ~trzt
mani Z dochod6w tego beneficyum, 0 He takowe pr.zeWyzsz3J<l
naleiijcij si~ beneficyatowi kongru~. Pod tym wanmklem W1l11en
biskup dae stosowne utrzymanie wikaryuszo\\ i ge~eralnemu,. su·
fraganowi, koadjutorowi, paroeh dodanym soble pomocmkom
i zast~pcom (t. l. § 64); cz~sto przeznaczone s~ na to .osub~:
fundusze. Zresztij stypendya mszalne mogij pomekijd SlanOWIC
zr6dto dochod6w dla duchownych, nie maj<\cych .beneficyum.,Ale takze duehowni, co z powodu podesdego wleku alb~ fl:lY. I b umvs!oweJ' choroby nie s~ jui zdolni do peJ'mema oboezne) u
J
•
Wk'
wi~zk6w, nie mog& bye pozbawieni. srod.k6~ u~rzJ mama..
azdym razie pozostaje im tytut, beneficyaci zas alDo poz?staJ'l p~zy
beneficyum i wyrt::czai'l sili koadjutorem, albo .re~ygnuJCj, waru]'!c
dla si~ pensy~ z dochod.6w beneficyalnych. Nleloedy S'l osob~e
L d
za k1a
y, w kt6ryeh kaptani emeryci znaieze mog'! zaopatrzeme
' .,
(domus bene meritorum, ementorum), podeias gdy ,klerycy, h.to·
. fZV za kart:: straeili urz'ld lub beneficyum, otrzymuJ<i. n!ezb<:dne
ut~zymanie w klasztoraeh, seminaryach, iub .i!5tnie j 'lcy ch w t~m
eelu zak!adach (domus corrigendorum, dememorum) .. Sq to w~
g61e stosunki, nie daj&ce si~ ure?ulo~ac pow~ze~h~eml ustawam::
lecz przybieraj(Jce w kaidem panstwle, w kaz~~l. memal dy~cez}1
odmienny ksztaH, a to tern bardziej, ie w dz~sleJszym, stame rze·
ezy zawis~y w pierwszym rz<:dzie oel przepls6w pan~twowych~
Przytoezymy tu tylko niekt6re wainiejsle p?stanOWlem~ P r a 3
a 11 S try a c k i ego. Duchowni przeznaet:em do pos~ugl parafli:d-

v:

nej (wikaryusze, kooperatorowie) majij prawo do kongruy, 0 czem
jui byJ'a mowa; sufraganom i innym pomocnikom biskupim daje
utrzymanie fundusz religijny, jeieli biskup z wlasnej dotacyi nie
moie ich utrzymae.
Co do duchownych niezdolnych do pelnienia sfuzby ("Deficienten-) obowi~zujq obecnie na podstawie ustawy z 7. maja 1874(§ 9) i ustawy kongrualnej z 19. kwietnia 1885. (§ 6) nast~pujijce
przepisy. Co si~ najpierw tyczy duszpasterzy samoistnych po.sta·
nawia ustawa z r. 1874, ie w~asciwe w~adze rzqdowe j koscielne
orzee majq, ezy duszpasterzowi niezdolnemu do stuiby ustanowie
trzeba koadjutora lub wikarego, czy tei przyjijwsy rezygnaey~
wyznaczyc mu emerytur~. ZastosowujijC ten przepis ustawy pamilitac naleiy, ie z jednej strony beneficyat, chocby zupe~nie
nieudolny, wbrew swej woli nie moze bye doiony z urz~duJ
a z drugiej strony pok<ld jest zdolny nie rna prawa do emerytury.
W szczeg61nosci rzecz si~ rna tak. W razie ez~sciowej lub ezasowej nieudolnosci nie rna paroeh prawa do emerytury, lecz jeieli nie ma si~ kim wyr~czyc, dodac mu naleiy wikarego na koszt
prebendy, tak jednak, aby parochowi pozostala kongrua; czego
nie starczy, doplaca fundusz religijny. Jeieii nafomiast niezdolnosc
ealkowita jest i trwata, zaise mogq dwa wypadki: a)paroch rezygnuje, w6wezas otrzymac moie emerytur~ (" Deficientengehalt"),
o ile w takim razie prebenda dotowana jest ponad kongru~, moie
bye. obciijzona emeryturij, zresztll ponosi ill fundusz religijny;
b) Paroch pozostaje przy beneficyum: natenczas dod any mu b~
dzie koadjutor, kt6rego dotaey~ ponosi paroch, 0 ile rna doch6d
przt:w~ zszajqcy kongru~.
Co do wymiaru emerytury, to stosuje si~ ona z jednej strony
do wysokosci kongruy, przywi~zanej do prebendy, z kt6rej be·
nefieyat ustijpiJ, z drugiej do ilosci lat przep~dzonych w duszpasterstwie. Wikaryuszom wymierza si~ emerytura tylko wedlug lat
sJ'uiby. Emery tom dotknilitym szczeg61nemi ufomnosciami fizycznemi, moie minister wyman podwyiszye emerytur~, a to samoistnym duszpasterzom do wysokosci 600, wikaryuszom do 400,
zho Emerytura naleiy si~ tylko w razie niezawinionej niezdolnosci, w6wczas jednak bez wzgl~du na prywatny maj~tek emeryta~
Duchowni, kt6rzy w mysl powyiszych przepis6w nie majll prawa
do emerytury, muszCl poprzestae na tytule; ci co za kar~ USIl~
niE:ci zostali z urz~du, pobierajij tylko alimentacyt:.
Rittner.

Prawo koscielne. Tom II.
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II. Fabrics ecclesiae.
§ 129.
Na utrzymanie budynk6w koscielnych i inne wydatki porijczone Z odprawianiem naboienstwa, pro fabrica ecclesiae, przeznaczano niegdys z wsp61nych dochod6w osobn&, zwykle czwart'!
cz~sC. I p6iniej po wytworzeniu samoistnych beneficy6w istniat
przy wielu kosciolach obok maj&tku beneficyalnego osobny funausz na potrzeby seisle koscielne, kt6remu tei przekazywano
niekt6re zr6dra dochodu, n. p. skl'adki w koseiele zbierane i niekt6reoptaty (za swiail'o, podzwonne i t. p.). Gdzie zas nie byto
takiego funduszu lub gdzie takowy nie starczyl' na wszystkie potrzeby, trzymano si<: zasadYi ie obowiGlzek fabryezny ci~iy wog61e na eatym majqtku koscielllym, ie wi~c kaidy, kto z niego
uiytkuje, winien si~ tei przyezyniac do koszt6w fabryki. Uwazano
tedy jako obowi<\zanych najpierw samego beneficyata, ale niemniej wszystkich swieckich, co wskutek sekularyzacyi iub innyeh tytut6w J:1rzyszli do posiadania maj&tku koscielnego, w szezeg61nosci praw dziesl~cinnych, Ostateeznie gdy i te srodki okazaty si~ niedostatecznemi, przyezyniac si,,) musieli takie parafianie do utrzymywania swych koscioMw. W granicaehtyeh og6inych zasad rozwijaty si~ prawa partykulame bardzo rozmaicie;
sohOr trydencki oie uchylaJ~c takowych wydaJ- przeciez co do
utrzymywania budynk6w koscielnych og61ne postanowienia, kt6re
jako prawo powszechne zastosowac nalezy w braku osobnych
praw IUD zwyezaj6w partykularnych. Nie bYlo zreszt& zamiarem
soboru stworzyc nowe w tym wzgl~dzie prawo, lecz raczej stwierdzic i sfotmul'owac od dawna uznane zasady prawne. W mysi tej
ustawy trydenekiej obowiClzujij tedy jako prawo powszechne nast~pui&ce

przepisy:

a) Obowi<\zek utrzymywania koscioMw par a f i

a I nyc h

ci&iy:
1) W pierwszym rz,,)dzie na doehodaeh maj&tku seisle kosdelnego. Gdy doehody nie wystarczCj, wolno naruszyc zakladowy majqtek, 0 He oie rna specyalnego przeznaezenia fundacyjnego.
2) Subsydyamie, to jest w braku srodk6w doplero co wska·
zanych ponoszq koszta ci, co pobierajq jaki doch6d z maj&tku
kosdelnego (qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes per
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,dpiunt), a wi,,)e w szczeg6lnosci paroch i inni beneficyaci daJej
.pobieraiCley dziesi~cin~ duchownq, klasztor, kt6remu benefkyum
Jest inkorpowane. Sporn<\ natomiast jest kwestya, ezy io· Be pa,tro.n .?rzyczy.niac si~ wini~n do koszt6w fabryki. Wedtug jedn~j
op!ml Ob0:VIClza~y Je.st tylko jak kaidy inny, to jest, gdy \Jzyt·
ku]e z majqtku Iwsclelnego, wedrug drugiej obowi&zany jest bezwarunkowo, jui z tytulu swego patronatu. Uchwaka trydencka
jest pod tym wzgl~dem niejasn&; zwazywszy jednak, ze patronat
z poi~cia swego jest prawem, przywilejem za wyswiadezone kosciolowi dobrodziejstwa, ze temu poj~ciu sprzeciwia si~ nakta~anie d~ia.r6w, ktoryeh patron dobrowolnie na si,,) nie przYiClt,
ze w ~rawle. przedtrydenekiem nie znachodzimy iadnej ustawy,
Z?bOWH~zuceJ ~o do fab~yki, ie przeto sob6rtrydencki gdyby w tyrp
kleru~ku zamlerzal. zmlan~, bytby jasniej i dobitniej woI~ swojij
wyrazl~ przyznaJemy Shl'SZflos6 pierwszej opinii, to jest, ie
patron jako taki wolny jest od ci~iaru fabryki.. Partykularnie jednak ten ci~iar najcz")sciej zfClczyt si~ z patronatem a to z powod6~, zos.tajqcyeh w zwi&zku z historycznym, rozwojem patrooatu, jakto jui w~kazalismy w § 74. Ale juz wedlug prawa ppwszechnego m.:i. blskup,gdy braknie innych srodk6w l1a odoudo·
wanie. kosciola. wezwac do tego patrona. Gdy patron. tego nie
Ilczym, moze kto inny podj&c si~ budowy i wskutek tego nabyc
pra.wo patronatu, a dawniejszy patron albo calkowicie je trad
albo przynajmniej przestaje bye wyhlcznym patronem. Wyrazaj;
t~ zwykle tak, ie patron wprawdzie nie jest 0 )owicpe:any p r aeCIS e:, ale .Ca usa t i ve, to jest 0 tyle, ii u niechajijc budowy
straclC moze prawo patronatu. W.l'asciwie jedn l ' nie jest ta utrata
skutkiem zaniechanego obowi'lzku, lecz skutki~m faktu ie ktos
t~zeci Kosci6t odbudowat - Wymienione osaby pr~yezyniai'i
SIt=; d~ ;w~z~6w w stosuni~u do dochod6w z majqtku koscieinego,
beneficyac 1 Jednak tylko 0 tyl(;', aby nie dozn.ili uszczerbku co
do kongruy.
,
. 3) Gdy nie rna .fundusz6w dot'ld wymienionych, ci~zar 1aorykl spada na parafian, Z WYiCltkiem bardzo ubogich (q uj nimia
eg~state laborant)., ?~owi&zek ten wyptywajCjc ze zwi,p:ku parochlal~ego rr:a. wl'aselwle ceeh<: osobist<l i cz~sto atoli przeksztat·
cal Sl~ .w cl~zar gruntowy, tak, iz uwaiaj'l, jako zobowiijzanyeh
ws~.ystklch posiadaezy grunt6w. chocby nalezeli do irmej parafll (forenses exteri), Nadto wyrobil si~ powszeehny zwyczail'.
11"

-- 164 ie parafianie w kazdym razie do~tarczaj~ robocizny ci'lg.tef
i pieszej.
Gdyby wreszcie zawiodly wszystkie powyzsze srodki i koseiol z braku funduszow nie mogl bye utrzymany w naleiytym
stanie, naleiy go zniese albo oddac na godziwy uzytek swiecki
(non in usus sordidos). parafi~ zas przeniese do pobliskiego ko~
sc!ola.
Chociai uchwal'a soboru trydenckiego m6wi tylko 0 kosciobch, stosui'l i'l takie do innyeh potrzeb seisle koscielnych.
jakoto koszt6~ na urzC:jdzenie koscio.ta, sprz~ty, paramenta t
dzwony i t. p. Takie co do stawiania i utrzymywania budynkow"
plebafiskich trzyma si~ prawo powszechne powyiszych przepi·
sow. uwaiai'lc jednak mniejsze reparacye jako wyh!czny ob{J·
wi~zek parocha.
b) 0 kosciolach katedralnych i kolegiatach nie wspomina
ustawa trydencka; z dawnego prawa kosci:Jty katedralne utrzymy-wane hyc majC:j, 0 He nie rna osobnego funauszu fabrycznego
przez biskupa i kapitul~, w stosunku przez zwyczaj lub prawo·
dyecezyalne wskazanym, kolegiaty przez kanonikow pro rata parte
dochodow; rownie obowiC:jz<mi S<'l kardynatowie sami ponosh:koszta koscioMw stanowi'lcych ich tytut
c) Koscioly i kapliee, nie licz'lce si~ do wymienionyeh kate~
goryi utrzymywac naleiy z wlasnego tyehie majqlku, w brakw
takowego beneficia simplicia przeniesc do innego kosciota, z bu~
dynkiem zas postClpic jak wyzej powiedziano.
Przytoczone tu postanowienia prawa powszcchnego mdjq'_
jedllak tylko znaczenie posilkowe, to jest przychodzq do zastosowania tylko 0 tyle, 0 ile nie rna odmiennych praw partykular-·
nych. Takowe polegaiC:j czt:stokroc, ZWlaszeza w nowszyeh ezasach, na przepisach rZ'ldowyeh; w Austryi nalez& sprawy fabryezne, czyli jak je tu zwykle llazywajCl kOl'lkurencyjl1e do ustawo-dawstwa krajowego i zostaly niedawno unormowane osobnemi
ustawami, w Galicyi usiaw'l z dnia 15. sierpnia 1866. (Dz. ust..
kraj. Nr. 28), kt6rej gt6wne postanowienia tu przytoczymy. Kozta stawiania i utrzymywania budynkow koscielnych i p\eban-skich, wydatki na sprawianie i utrzymywanie przyrzqdow i sprz~
tow koscielnyeh, tudziei wydatki pol'lczone z odprawieniem liturgii, p okryc naleiy przedewszystkiem z funduszu przeznaczonegO'
specyalnie na te cele, tudziei przez osoby, zobowiC:jzalle do tego.Ila podstawie szczeg61nego tytu}u prawnego. jeieli nie rna tych,

165 irodet lub Sq niedoslateezne, zachodzi jui roinica mi~dzy portrzebami seisle koscielnemi z jednej, a kosztami na budynKi plebaflskle z drugiej strony. Na pokrycie pierwszych stuiy majCltek
koscielny, i to tak, ze najpierw uiyc naieiy bieiijcego dochodu
koscielnego (n. p. dochodu z obnoszcinej podczas naboienstwa
ltacy, c:jochodu za uiycie swiat~a i t. p.), dalej dochodu z maj'ltku
koscielnego, a wreszde gdyby i to nie wystarczy~o, maiijtku zakiadowego, 0 ile takowy nie rna wskazanego sobie innego prze,znaczellia. W ostatnim wypadku majij bye atoli zachowane przepisy 0 . sprzedaiy i obci£!ieniu mienia koscielnego (§ 132). Po1tzeby seisle koscielne, ktorych wskazanij drog£! zaspokoie nie
mOina, winni pokryc parafianie, bC:jdito wylijcznie. bC:jdi wspolme z patrollem. Sami parafianie ponosz'l mianowicie wydatki
,Z liturgi'J pOfqeZOne, a to w ten sposob, ii placlJ parochowi be.
roeznie ryczahow'l kwot~ 100 zl., ruskiemu 50 zt lub tei dopl'acai& tyle, He do tyeh kwot z innych trode.\' nie staje. W ob'fzqdku lac. winien paroeh utrzymac z tego slugi kosCielne. Wspolnie zas z patronem ponosz'l parafianie koszta stawiania i utrzymywania budynkow koscielnych skqdinqd nie pokryte; a. mianowicie ponosi patron, 0 ile specyalne tytuly prawne illaczej nie
stanowiij, jednCl szostCl ez~sc tych koszt6w po potnlceniu kosz,t6w roboty eiC:jgrej i pieszej. ObowiC:jzek konkurencyjny patrona
ogranicza si~ jednak do utrzymania koscio!a w dotychczasowyeh
rozmiarach; jeieli wi~e okaie si~ potrzeba rozszerzenia budowy,
.zwi~kszony przezto ci~iar spada wyl&eznie ria parafian, udziat
zas patron a oblieza si~ tak, jak gdyby koscio~ miat pozostae
w dawniejszym stanie. - Od pokrycia potrzeb seisle koscielnych,
,roini si~ sposob pokrycia koszt6w stawiania i utrzymywania budynkow pl~bafisk.ich pod dwojakim wzgllidem: ie nie moina uiyc
l1a Ilie majqtku scisle koscieinego, ie natomiast obowiC:jzany jest
do takowyeh paroch, i to znowu albo sam, alba wspolnie z il1nymi. Sam paroeh ponosi nast~pujC:jte koszta: a) stawiania
Ii utrzymywania budynkow gospodarskich w naleiijcych do jego do·
tacyi dobrach lub odr~bnych od probostwa folwarkach, jeieli dochod z probostwa pokrywa kongrll~; b) naprawy budynkow mie~zkalnych i gospodarskich, spowodowanej winij lub niedbalstwem
_ 'Parocha, jego slug lub domownik6w; c) mniejsze wydatki na na,praw~ i utrzymanie budynkow mieszkalnych i gospodarskich w do,brYll stanie (napraw.; pieeow, drzwi i t. p), jeieli wydatki te
"N jednym roku nie przewyzszajq kwoty 15 zlr,; inne zas wy-
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datki tej kategorYi tylko wtedy, jezeIi czysty doch6d parocha;
J:'rzynajmniej 0 100 zt jest wyzszym od nalez(ieej mukongruy:
Do innyeh wyaatk6w konkuruj&: paroeh, patron i parafianie;:.
pierwszy atoli tylko wtedy, jeieli ezysty doeh6d z parafij nie jest
mniejszy nii 400 zlr. i nie mniejszy nii kongrua jemu nalez<i€a.
Konkuruje zas w ten spos6b, ii od nadwyzki przenosulcej rze~
czony doch6d, oplaca eo roku stal(i kwot~ do funduszu konkurencyjnego, a mianowicie od nadwyiki nie przekraczaj&eej 1~O'
Z!. trz}" od nadwyiki nie przekraezaj<ieej 200 d. piE:c, od nadwyzki wiE:kszej osm od sta. .
. Z koszt6w w ten spos6b nie pokrytych patron ponosi ie-dn& sz6st'l eZE;sc, znowu po potr'leeniu koszt6w robocizny; reszt~ winni pokryc parafianie. Wydatki, jakie w mysl powyi-szyeh przepis6w poniesc mai'l parafianie. roztozyt na nieh'11a·
lezy w stosunku do oplacanyeh podatk6w bezposrednich; z parafianami zas razem konkuruj& skarb panstwa, fundusz publiezny,..
stowarzyszenie lub gmina, mai'lce w~asnosc nieruchomij w obr~
bie parafii. Jeieli patronat jest rzeczowy, ponosi patron przypa·,
daj&ce nan koszta bez wzgl~du na wyznanie, chocby mu nawet
praw patronatowyeh wykonywac nie wolno. - Przy parafiach.
inkorporowanych ponosi klasztor wszystkie koszta, 0 kt6rych tu,
rnowa, jeieli go nie zwalniaj'l od nich szczeg61ne tytuIY prawne. - Dia spraw tjrcz'lcyeh si~ budowania i utrzymywania bu~
dynk6w koscielnyeh i plebanskich istnieje w kaidej parafii komitet, zloiony z pi~ehl cZIonk6w; 0 koniecznosci budowy jedmak~
o kosztaeh i rozk~adzie nie rozstrzyga komitet, leez wszystkie
strony konkurujijee, albo same, albo przez zast~pc6w. Mianowide mai& gkos paroeh, patron, katdy obszar dworski i z kazdej,
gminy pe~nomocnik, obrany przez parafian, pr6ez tego takie re~
prezentant konsystorza. W~adla polityezna (starostwo) przeprowadza rozprawt: konkureneyjnij, rostrzyga .zazalenia j egzekwuje
datki konkurencyjne. Kierownictwo zas budowy w mysl uehwa1"
rozprawy konkurencyjnej, naieiy do komitetu. W sklad jego>'
wchodzi paroeh i patron wykonywui'ley prawo prezenty, tudziez
trzech - ieieli patron nie wykonywa prezenty eztereeh - eztol'lk6w wybranych na szese lat przez strony konl<urujijce. Komitet
ten sprawuje oraz nadz6r nad budynkami kosdelnemi i pleb~n.,.:
skiemi i ezuwa nad ich utrzymaniem w dobrym stanie.
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TYTUt IV.

a) Organ zarz~dzaj~cy ..

§130.

Administraeya maj'ltku koscielnego zostaje w scislym zwi'lzku
z rozwojem stosunk6w benefieyalnyeh. Dok'ld mai'ltek koscielny
w dyecezyi jednij stanowil mas~, byl tez biskup jedynym jego
zawiadowc~, lubo bezposredni zarz&d sprawowal zwykle ustanowiony przez niego urz~dnik, 0 e con 0 m u s. Kiedy p6zniej poszezeg61nym kosciolom i urzt:dom prZE!kazano odr~bne doehody,
przeszla onyehie administracya na przeloionyehtyeh koscioMw
i urz~d6w) i to nietylko eo do wlasciwej prebendy oddarrej na
uiytek beneficyata, ale takie eo do mai&tku seisle kQscielnego.
Wszakie ta administraeya z natUry rzeczy uledz musiala pewnym
ograniczenionl: przedewszystkiem nie mogla ubliiac zasadzi~Lie
wradza biskuT,a rozci&ga si~ ria wszystkie kierunki.koscJ~lnego
rZijdu, ze przeto i zarzijd majqtkowy W czyimkolwiek zresztq zo~
staje r~ku, podJega naczelnemu jego nadzorowi. Pr6cz tego wypadto takie osobom swieckim przyznac pewny wplyw pod tym
wzgl~dem. juito z mocy postanowien fundaeyjnyeh, juztoze stu,smosc wymagala, aby nie usuwac od urz~du tyeh, co w razie
niedostatecznosci majlitku koscielnego przyk!adac si~ mUSZIi de
ci~iar6w koscielnych. Ten wzglijd zaehodzi szczeg61nie eo do parafian; z ich grona tedy powokywac kaie prawo kilku zaufanyen
rrl~i6w, kt6rzy obok parocha maj'l udziat w zawiadywaniu majijtku
seisle koscielnego. Zwano ich r6znie: vitrici, provisores, jurati,
magistri fabricae (Kirehenvaeter, Kirehemaethe, Kirehengesehwome
marguilliers)l a niemniej r6iny by! co do szczeg6Mw zakres ich
ezynnoscl. W og6\e strzedz mieli l&ezriie z paroehem wlasnosci
koscielnej, zawiadywac jak naleiy doehodami, sk~adae rach U lki
biskupowi lub jego zast~pcom. Naznaezal ich albo sam paroch,
albo wybierali parafianie, a paroeh lub biskup zatwierdzal; w katdym razie sk~adali rachunki biskupowi, kt6ry tei zroiyc ich m6g{
z urz~du. W Polsee istnia.l'a instytueya prowizorow jui w XIV.
wieku, w statucie TrClby nakazano ustanowic ich przy kaidym
koscieie; wybieraj'l ich paraiianie ~&eznie z parochem. Cz~sto
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powolywano do zarz~du takze patrona, b<!dz, ze rniai- to prawo
zawarowane w akcie fundacyjoyrn, b(ldt, ie cit:zYf oa nirn 000wi(lzek fabryki. W kazdyrn razie rna prawo i obowi~zek wgl~.
£lac w adrnioistracyt: i donosic biskupowi 0 dostrzezonych usterkach. - Z~rz~d rnai(ltku beneficyalnego naleiy natorniast do samego beneficyata; prowizorowie ipatron oie rnieszaj'iC si~ do zafZCldu czuwac rnai!! jedynie nad tern, aby beneficyat zl(l gospodark!! nie zniszczy~ prebendy. - Co do adrninistracyi rnaj&tku katedrainego, kapitulnego i innych korporacyi dllchownych zawieraj(!
zwykle odnosne statuty szczeg6l'owe postanowienia_
To S& jeszcze po azis dzien gMwne zasady prawa kosdelnego pod wzglt:dern zarz(ldu mai(ltkowego; przeprowadzenie takowych zawiSfO jednak przewainie od ustawodawstwa panstwowego, Takowe da sit: na tern polu uzasadnie z kilkorakich wzglt;d6w; przedewszystkiern panstwo str6iern b~d~c prawa cZllwae
rna nad tern, by rnaj~tek rnai(lcy specya!ne przeznaczenie nie by~
~ !!!o!nne cele. Gdy dalej b(ldz z wbsnych fundusz6w, oCJdi
z.)undusz6w lOstai(lcych pod jego opiekCJ przyczynia si~ do pokrycia p,~trzeb koscielnych w miar~ niedoboru rn&i'ltku kosciel~.?~iec mu musi na nalezytyrn tego rnaj&tku zarz&dzie.
Uzyczaj&c wreszcie k03cioJ'owi pomoey przy poborze r6inyeh naleiytosci i opJat i zmuszajije swych obywateli do prestacyi na
rzecz~ koscioJa, chee rniee poddane swej kontroli IJnychie wymiar
i uzycie. Wyplywa st&d w kaidym razie naczelne prawo nadzoru
nad administlacyCl rnaj&tku koscieinego; bardzo cz~stojednak
przepisy rZ"ldowe nie poprzestaj~ na zawarowaniu tego prawa, ,
leez okresJajq do najdrobniejszych szczeg6Mw spos6b zawiadywania maj~tku koscielnego lub ustanawiajq w tyrn celu osobne
organa, nadzory, komitety i t. d,. sciesniajqc tern sarnern zakres
dziaJ'ania wJasciwych wi-adz duchownych. W A u S tf Y i dawniej
wplyw wladz rzqdowych sit;:gat podtyrn wzg1t:dem barazo Galeko; konkordatern natorniast postanowiono (art. 30), ie dobrarni
koscielnerni zawiadywae b~d& d, kt6rych do tego POWOfujq
ust" wy koscielne. Na tej podstawie uchwalili biskupi austryaccy
na konferencyi odprawionej w Wiedniu w 1856, gJ'6wne zasady
weGlug kt6rych urz&dzic rnieli w swych dyecezyach admmistra.
cyt: rnajqtku koscielnego i beneficyalnego. Pierwsz:;rn zawiadywa
przeJoiony kosciola hlcznie z tyrni, co w razie niedostatecznosci
majijtku koscielnego s~ obowiqzani do pokrycia brak6w if w szczeg6!nosd naleiec majll do zarz'ldu z grona parafian dwaj m~io-
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'Wie godni zaufania, kt6rych biskup mianuje na propozycYE:! parocha- Beneficyalny maj'ltek zostaje pod administracy~ oenefi
..cyata, a czionkowie zarz~du rna.j~ prawo i obowiCizek czuwania
nad tern, aby beneficyat nie uszkoaziJ substancyi. RZ'ld zatwierdzajqc uchwaly konferencyi biskupiej, zawarowaJ dla si~ naczelne
prawo nadzoru i postanowir, ie patron rna miec udziaJ we wszystkich naradach i rozpra wach tycz&cych sit: rnaj ~tku koscielnego,
.ze rna bye sruchany przy wszelkich wainiejszych zarz~dzeniach,
ie w szczeg6!nosci rna bye obecny przy sprawdzeniu inwentarza
i oddaniu rnaj'ltku nowemu beneflcyatowi. W Galicyi powyzsze
przepisy nie weszly calkowicie w iycie, poniewaz nie uskutecznioAo tu jeszcze rozdzia~u rnajqtku scisie koscielnego i benefi-cyalnego. - Ustawa z 7. maja 1874. 0 zewnt;trznych stosunkach
kosciora katolickiego, kaie (W § 43} oczekiwac osobnej ustawy
-0 zarz.'ldzie maj&tku koscielnego, Tymczasem postanowione· s&
w rzeclOnej ustawie tylko gr6wne w tej rnlerze zasady, nie wiele
zreszt~ r6ini,!ce sit: od zasad. uchwalonych na konferencyi
:Z r. 1856. I tak orzeka poworana ustawa (§ 41), ie admioistracYCl rnajCJtku scisie koscielnego, tudziei fundacyi kosdelnych
W og6lnosci, tak nalezy urzqdzic, aby w niej udzial miAli ,przetoiony koscio~a tudziez reprezentacya tych, co w razie niedosta1eczAosci rnaj~tku koscielnego pr:zyczyniac si~ maj& do wydatk6w
na potrzeby koscielne, albo odpowiadaill subsydyamie za lObo·
wi,!zania kosciota. Stosownie do tego przekazany jest (w § 42)
zarz'ld mai~tku kDscio!6w parafialnych parochowi, grninie parafialnej i patronowi. BisKUP wywiera w tej rnierze wp~yw, okreslony ustawami koscielnemi, 0 ile nie sprzeciwiajq sit; przepisorn
panstwowym (§ 43), Maj~tkiern beneficyalnym zawiadywa bene·
ficyat pod nadzorem patronii i pod naczelnyrn nadlOrern biskupa
(§ 47). Adrninistrac.ya mai&tku biskupiego i kapitulnego stosuje
si~ do odnosnych statutow (§ 44). Rz&dowi w kazdym razie .zastrzezone jest naclelne prawo nadzoru; w szczeg61n03ci czuwa
nad utrzyrnaniem maj~tku zak~adowego (§ 38),
Podczas wakansu stolicy biskupiej zawiadywa dobrami biskupierni administrator obrany przez kapitutt; w mys! postanowienia soboru trydenckiego; tenie prov-adzi zarz~d pod nadzo,rem kapimty_ Konferencya bisKUp6w z f. 1856. powtarzai&c ten
prze pispostanawia co do innych prebend, ze larzild takowych
,biskup z reguty oddac rna duchownernu, kt6rego ustanowit admi,nistratorern spirytuali6w. Zwykly nadz6r koscielny czuwa pod prze-
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wodnictwein dziekana nad ca.rosei'l mai'ltkl.l zaktadowego.
w zast~pstwie funduszu religijnego, kt6remu nalez& si~ doch
interkaiarYine, ustanowic moze ze swej stronv wsp6ledministra~
tora temporali6w.
Na r6wni z mai&tkiem kosclelnym kladziono w dawnief
szych czasach fundacye na cele pobozne i dobroczynne (piae
causae); co Jatwo da si~ wyt.rumaczyc, skoro przypominamy, ie
sprawy uhogich, w og61e sprawy dobroczynnosci publicznej tYle'
tylko znachodziJy opieki,ile im jej kosciol' uiyczyl. P6iniej zwlasz~za od konca XVI. wieku zwiClzek ten coraz to staje si~ woIniejszym: raz dlatego, ie nowOiytne panstwo w og61e
rzylo zakres swej dzia.ralnosci. powt6re. ie zmiana stosunk6w
maj'ltkowych pozbawira kosci6J' srodk6w, jakiemi dawniej m6gf
rozP 0fZ 'ldzac. Dzis ogranicza si~ wi~c zakres koseiola do fUlldacyi, wyraznie mu przekazanych lub przeznaczonych na rzecz
koscioJa i cele seisle koscielne. Tak postanawia takie ustawa austryacka z 7. maja t 874. (w § 48), dodajqc, ze w razie wCjtpU.
wosei orzekac maj& w.radze rz&dowe 0 tern, czy fUl1dacy~ uwa";,
iac naleiy jako seisle koscieln&,

b) Sposob zarz~dn,

§ 131.

Ktokolwiek poruczony sobie rna zarz'ld maj<ltku kosciel-'
nego, winien zawiadywac nim z wszelkq sumiennosci q i staral1nos ei 'l, stosui<lc si~ seisle do obowi&zuj<lcych w tej -mierze przepisow i do zlecen przelozonej wladzy koscielnej, Instrukcye pro,wincyonalne i dyecezyalne, niemniej przepisy panstwowe okreslaj& szczeg6ty zarzqdu i kontroli. W Austryi gdy na podstawie"
konkordatu (art. 30) przesta~y po wi~kszei cz~sci obow
dawne, bardzo szczeg6J'owe przepisy rzqdowe, konferencya
sku pow z r. 1856. (p, poprzedzajqcy §) wskazaka niekt6re
woe zasady, pozostawiaj'lc uzupeJnienie takowych kazdemu
skupowi. W szczeg61nosci uchwalono: Organ zarzqdzajijcy rna..,
i'ltkiem seisle koscieinym moze z dochod6w lego majijtku
wydatki jedynie do wysokosci, od biskupa oznaczonej; po za
granic& winien zasi~gn'lc przyzwolenia konsystorza, a ten wysl'u
cha wpierw wszystkkh, co w razieniedostatecznosci mai&tku
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scielnego uZl.lpetnic mai'l braki. Lo~owac ,k~pi!aty ~?lno tylko
w spos6b dajijcy bezpieczenstwo pupllarne I me m~czeJ jak ~ ~rzy
zwoleniem biskupaj to przyzwolenie potrzebne JEst r6wmez d.O
rozpocz~da procesu, Zarzijd odpowiada za seisle p:z~strzega~Je
przepis6w tycz<lcych si~ adminjs:r~cyi, w .szczeg61~oscl z~be~~le-·
czenia i utrzymania majijtku kosclelnego I fundacYlne g? I Wlmen
rocznie zdac spraw~ ze swych czynnosci, przedk~a~aJqc r~chu
nek naldycie udokumentowany, Sprawdza go n~JPlerw d,zlekan
lub inny pelnomocnik biskupa, a na p~dsta~le uczymony~h
przez niego uwag i wyjasnien konsystorz b~skupJ. ~pos.6? zawla:
dywania prebend<l pozostawiony jest beneficyatow~, wlm~n. atoll_
jak najsumienniej strzedz maj&tKu zakl'adowego I W. nalezytym
stanie utrzymywac blldynki. Pod tym wzgl~dem zostale pod ~adE
ac poglad
. na kazdozorem- zarzijdu i dziekana, - Ab y pozys k'
czesny stan maj'ltku koscielneg,'), a zarazem pods~a~~ ~o s~ra:
wowania kontroli, przepisano, ze przy kaidym kosclele ~ kalde]
prebendzie utrzymywac naleiy dokhd,n~ i szczeg6lowy In w e~
t a rz. Skoro benefi0yum zawakuje, WI men zarzijd na podstawle
inwentarza ·oddzielic maj&tek koscielny i beneficyalny?d prywac~
tnego majijtku zmar}ego lub ust~puj&cego. beneficyata; I tak ~amo
sluiy inwentarz za podstaw~ przy oddamu prebendy w posladanie nowego beneficyata.
, ,
Pozostawiaj'lc wog61e wradzom knscielnym admml~tracy~
mai'ltkowll, nie zrzekl si~ przeciei rz&d, nawet za panowan,la kO,nkordatu, wszelkiego w tej mierze wplywu. Zastrzeg.r soble mlanOWlcle, jak juz wyzej nadmieniono, nacz,elne, praw~ nadzoru,
skierowane przedewszystkiem na to, aby mc me uromono ~ ma~
jC\tku zak~adowego, Z tego tyturu obwarowan~ takie przeplsaml
rzC\dowemi naleiyte utrzymywanie inwentarzy I pol~cono sprawdzanie takowych podczas wakansu. ezy na podstawle ustawy z 7~·
maja 1874. ustawodawstwo panstwowe. wi~ksze ,~od tym wzg~~
dem stanowi ograniczenia, nie moina jeszcze dZls orzec, p~me
waz bliisze okrestenie zasad administracyjnych pozostawl?no(w § 52) osobnym dopiero wydac si~ majijcym rozporz'ldz:mom
i ustawom. Tylko niektore przepisy z z~kresu pr~wa mal'~tk.o
wego umieszczono jui w samejie - ust.~wle z 7 malal~74. Mla~
nowicie naleiy wedl'ug tej ustawy donoslc wl'adzy rZ&d?Wcl.O wszel
kich wainiejszych zmianach tyczC\cych si~ substancYI mal'ltKu koscielnego. beneficyalnego lub fundacyjnego (§ 49): Pod wzgl~demo~.
lokowania kapitaMw obowi&zujij te same przepl~y, co na rzecz
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,,~:6b z.ostaj&cych P?d szczeg6fn& opiek& prawa. WYi&tku dozwo.

h~

moze wladza

r~&~owa ~ ~orozumieniu

z konsystorzem jedy-

FlI~ wted~, gdy kOSCIM udzlelic rna poiyczki innemu kosciol'owi

"tej ~ameldy~ce.zy~ (§ 50). Dokument tyezCjey si~ czynnosci prawneJ zawar:eJ Imleniem koseiola lub zakfadu koscielnego, wymaga POdP1SU przefozonego duehownego i przynajmniej dw6ch
ezf?nk6w ~a:zCjdu (§ 46). Za prawne zobowiqzania, ciCjz'lee na
maW.ku kosC!~lnym lub benefieyalnym, odpowiadaj'l w pierwszym
rz~dzle doehody, ~ d~p.ie~o, jezeli dochody nie starczCj. maj(jtek
zakladowy. ~szakze. je~eli obok majCltku koscieillego lub benefic~alnego s~ Jes~cze mm obowiClzani, uiyc mozna na zaspokojeDie ZObD~I'l~al1la tylko tej cz~sci majCltku zakladowego. k lorej
doeh6d me Jest potrzebny na pokrycie biezClcych potrzeb kosciol'8
J~b prebendy; reszt~ ponosz'l inni dfuznicy IN miar~ zobowiijzafila (§. 40). Spory tyez'lce si~ swiadczen na cele koscielne rozpo~naJCI wf~d~e administracyjne, jeieli obowi'lzek wyp.tywa ze
_zwlqzku koscleinego, wjadze sCidowe, jeieli takowy zasadza si~
na tytule. ~rawn~-p~ywatnym (§ 35). W kaidym razie s}uiy wia~zy admlOlstraey!nej prawo, gdzie tego wymaga wzgl'ld na nale_zyte sp:awowame duszpastersfwa, ustal10wic prowizoryum na
podstawle dotyehc~~so.wego Spokojnego posiadania, lub gdyby
,takowego sprawdzlc me moina, na podstawie faktycznych i prawnych stosunk6w, drogC} sumaryczo'l stwierdzonych.
. . Oso~n~ przepisy koscielne i rZqdowe tyezij si~ aliel1acyi
.mleOla koselelnego.

c) W szczegolnosci

0

alienacyi.

§ 132.
.MajCltek na c'i!le kos~ieloe poswi~eony stuiyc ma stale i wy,.fqczme temu przeznaczenm: rzeczy koscielne nie sCI przeto pozbywalne. Zakaz allenowania takowych wypowiadaj'l juz dawne
u~tawy synodalne i papieskie, tudziei konstytucye cesarskie. Przez
. alien~ey~ zas ~ozumie~ tu ?~Iezy wsze!kCl czynnosc prawn'l, mOCq
kt6rel uprawmony ealKowlcle lub cz~sciowo pozbywa si~ swego
prawa albo takoNe ogranieza, postanawiajqc prawo na rzeez
r~eczinnej osoby .. Koscielny zakaz alienaeyi odnosi si~ przeto
,metylko do pozbycla wlasflosci - lubo i w tern scislejszem zmi-

czeniu uiywai'l wyrazu alienatio - ale takie. do ustanowienia'
wieczystej dzieriawy, sruiebnosci, praWl! zastawu; nawet kontrakt
najmu i dzierzawy na dluiszy czas zawarty uwaiajq ustawy 1\:0scielne jako alienacy~, poniewai rzeez wynai~ta lub wydzieriawiona usuwa sie: tern samem z pod wJadztwa kosciol'a. Tylko
pozbycie rzeczy, nieznaeznej zupetnie wartosci (res exiguae), i tych,
kt6ryeh pozbycia wymaga zwykty tryb gospodarstwa nie podpada pod zakaz aJienacyi; to sarno tyezy si~ nadania opr6inio!lego lenna lub oddania nieuprawionyeh grunt6w w wieczystCl
dzieriawE:. PominCiwszy te wypadki alienacya mienia koscielnego·
dozwolona jest tylko wYi~tko .... 0, za osohoym formalnym konsensern w}asciwej wl'adzy koscielnej. Konsens zas zawisl' przedewszystkiem od srusznej i wainej przyezyny; jako takq oznaezaj&
ustawy koscielne koniecznq potrzeb~ (neeessitas), widoezn~ dla
kosciol'a korzysc (utilitas), uezynki ehrzescijanskiego mil'osierd?ia
(charitas), jakoto zaradzenie powszechnej n~dzy, wykup niewol-nik6w lub jenc6w i t. p. Okolieznosci uzasadniajace alieniley~ nalezy dok~adnie zbadac i przesruehac w tym celu wszystkie osoby
bliiej interesowane lub z stosunkami dokl'adoiej obznajomione,
w szczeg6lnosci patrona, a nawet zasi~gn&c jego konsensu, gdy
tak fundaeya postanawia, lub idzie 0 zmian~ dotacyi. por. t. L
§ 67}. Przy dobrach katedralnych i bisKUpich trzQba nadto przyzwolenia kapitui y. Sarno prawo uJzielania konsensu alienaeyjnego sluiyJ'o dawniej biskupowi, p6£rdej staio· si~ atrybucyq pa·
piesk'l, z pocz&tku na tej podstawie, ZC biskupi w przysi~dze
sl<iadanej papieiowi przyrzekali nie alienowacd6br koscielnych,
mianowicie sto}owych bez przyzwolenia papieskiego, potern na
podstawie og61nych przepis6w. Wed}ug nowszego przeto prawa
mocen jest biskup przyzwalac na alienacy~ jedynie w wypadkaeh
wyiej wymienionych, w kt6rych wl'asciwie alienacya nie jest zasadniezo wzbroniona, wszelako konsens biskupa potrzebny dla·
tego, poniewai wog6le s~uiy mu prawo naczelnego nadzoru Dad
administracyCi. Obszerniejsze w tyrn wlgl~dzie prawa majq biskupi
zwykle przyznane na zasadzie deJegacyi papieskiej, jakto zaraz
o Austryi powiemy.
Alienaeya przedsi~wzi~ta z pominiE:ciem powyzszyeh przepi·
s6w nie jest wprawdzie sarna przez si~ niewaina, moze bye atoH
uniewainiona w interesie koscio~a; uniewaznienia i'ldac moze
nawet sam alienujijey lub ten, co nieprawnie alienacy~ zatwier
dzi~, lubo pozostajq osobiscie odpowiedzialni za wyrzijdzonij.
G
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nnym szkod~. R6wnie wyst&pic moze Z zijdaniem uniewaznie·
nia nast~pca alienujqcego w urz~dzie, kapitula, klerycy pokrzywdzonego koscioia, patron. Nieprawna alienacya podqga nadto
za sob,,! kary dla winnych: obie strony kontraktuj,,!ce popadaj,,!
w kl'ltw~ wi~kszq latae sententiae; biskupa spotyka interdykt
ab ingressu ecclesiae, a jesli w przedijgu szesdu miesi<;:cy szkody
I'lie wynagrodzi suspenzya, kt6re to kary jednak obecnie nie
l1ast~pujq juz ipso jure, lecz jako censurae ferendae sententiae
zalezq od wyroku sijdowego, inni k lerycy traq za kar~ benefiqum.
Najcz~sciej zawisla aJienacya d6br koscielnych takie od zatwierdzenia wladzy panstwowej; w Austryi postanawial w tej mierze konkordat (art. 30), ze dobra kosdelne nie b~dq sprzedawane
ani znacznemi dlugami obciqione, bez przyzwolenia tak papieta
jakotez cesarza lub tych, kt6rych oni ku ternu upowainiij. Z obu
stron wydano p6zniej bliisze w tym przedmiocie przepisy; zawiera
je breve papieskie "De majori" z 3. kwietnia 1860 i rozporzijdzenie ministeryalne z 20. czerwca 1860. (Dz. pro p. Nr. 162).
Pierwsze postaruwia na przeciqg dziesi~ciu lat:
a) Biskupi i praeiati nullius umocowani Sij przyzwalac na
sprzedai d6br az do wartosci szesciu tysi~cy d. wal. austr. ; areybiskupi do wartosci osmiu tysi~cy zt.
b) R6wnie przyzwalac tJJog'l na zaciijganie dl'ug6w na dobra
koscielne, a to pierwsi do wysokosd dwunastu, dmdzy pi<;:tnastu
tysi~cy d. Gdyby na potrzebne restauraeye IUD melioracye poiyczka zaciqgnqe si~ nie dala, mogij pozwolic, by na ten eel sprzedano He potrzeba z majqtku koscielnego. Przytcm nadrnienia breve,
ze juz z moey powszechnego prawa wolno biskupom sprzedawac rzeezy mniejszej wartosci i rOZSlerza to prawo takze do zaciijgania dlug6w nie przenoszijcych tysiijca d. Jeieii jednak idzie
o sprzedaz lub obciqzenie d6br stohl biskupiego, rna biskup sufragan zasi~gnqc zezwolenia metropolity, arcybiskup zas, biskup
nie podlegajijcy metropolicie i praelatus nullius, zezwolenia nuneyusza przy dworze wiedetiskirn.
c) Prawo zawierania kontrakt6w najmu i dzieriawy na lat
trzy, sluzijce biskupom jUi z mocy powszechnego prawa roz·
ciqga si~ l1a lat pi~tnascie, z tern jednak ograniczeniem, ie komorne lub dzierzawne przy gnmtach miejskkh najwilicej za p61
roku, przy gnmtach wiejskich najwi~cei za rok z g6ry moie bye
opracane.
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d) W razach nagJych, gdy zwJoka grozi, niepo~etowan"
.szko.d,!, mog~ biskupi i arcybiskupi przek~~~zyc powYZSZq. gra'. "" mal'" J'ednak natychmiast 0 tern domesc nuncyusZO WI I~b
11IC",
"t
h b' k
.
tnklm
IS up I W a.
. tolley Apostolskiej. Co do d6br stotowyc
~azie uzyskac rna konsens metropolity, arcybiskup nuncyu~za. ,
e) W innych wypadkach, gdy oznaczone kwoty maJC\ byc
przekroczone, udac si~ r6wnie nalezy d,o nun~yusza lub ,,:pr~st ~~
stolley papieskiej. Zreszt& przestrzegae nalezy ~rzy ~azdeJ. alte
nacyi przepis6w prawa koscielnego, a dozwalalqc. al!enacYl poworac si~ na umocowanie papieskie. W r. 1870. I .1~8~. postaflOWn p1piei powyzsze postanowienia na dalsze dZle:,,~c lat.
Rozporzqdzenie ministeryaine z 20. ezerwea 18::>0. postana-

wia co

nast~puie:

.

a) Sprzedaz rzeczy niiej stu d. wartoscl,.

...

.

?bClqZe~le d.6br

koscielnyeh nie przewyzszajqce tysi&ca d., t~dzlez ~ont:~Kt naJrnu
i dzieriawy nie zawarty na dluiej niz trzy lata. am tez z waru?· m by czynsz na wi~cej nii [ok z g6ry za!lczono, podlegaJ~
k Ie
k k ' . I go 050
jedynie przepisom, tycZ&cym si~ zarzijdu majqt U .OSCH!! ne,
. bnego przyzwolenia rz&dowego w tych razach me potr~e~a. .
b) W innych wypadkach naleiy uz~skac to z~zwol.e~le I w t~n:
celu wniesc prosb~ do biskupa, kt6ry Ie z sWOJij O~lnlq, }udz:e~
opinii\ patrona przedkhda politycznej wt~dzy kral~weJ. ~ez~l!
wartost maj&tku sprzedac si~ maj&cego me prze~yzsza OSn;IU,
obci&ienie pi~tnastu tys., dalej jeieli kontrakt naJmu lub. ~z,.er~
iawy nie na dtuzej nii na lat pi~tnascie zostal' zawart~, I jezeh
zarazem biskup prosb~ popiera,moie z mo~y c~sarSklego Up?:
wainienia wtadza polityczna krajowa (Namlestmctwo) dOlwohc
!,

•
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.
c) jeieli biskup prosby nie popieta" lub al!enacya przekr~cza wymienion& granic~, nie przewyiszajqe atoll przy sprzedazy
sumy dwudziestu} przy obciClzeniu czterdziestu tys. zt, p.rzy kontrakcie najmu i dzieriawy lat trzydziestu,. orzeka r:'lmsterstwo
wyman; zreszt"l zasi~gn<le naleiy zezwolema cesarskl~go.
d) jeieli idzie 0 dobra sto~u biskupie g?, rn~ ~lskuP przyJ:'lczyc opini~ kapituly, biskup sufr~ga!i. tak~~, opm;~ metro~~
my i za posrednictwem wladzy krajowej wmeSC prosb~ do mmlnisterstwa.
. .'
h d b ko
Wpisanie w ksi~gi hipoteczne praw ?bClqZaJ,ClCYc .0. .ra
scielne nastijpit mote jedynie na podstawle wyraz~ego oswla~cz",
nia poHtycznej wtadzy krajowej, ie zadose uczymono przeplsom
&>'
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o sprzedazy i obeiCJzeniu d6br koseielnych. Rozporz<ldzenie z
czerwca 18tO. przepisywa~o, ie zanirn wbdza da to oswiadcze
winna si~ przekonac. ie uzyskano zezwolenie stolicy papieskiej
tub jej deiegata. Ten przepis nie obowi'lzuje obecnie. poniewaf
ustawa z 7. maja 1874., utrzymujC\c zresztij z mocy
~.,r<
nia l r. 1860., postanawia (§ 51), ie rZ'ld ze swej strony nie
wymaga zezwolenia stolicy papieskiej. Oczywista,ie to nie zwal~
nia biskup6w od obowiijzku. ani nie odbiera im prawa, starac siE;
o aprobat~ papieskCl w wypadkach, sit;;gai<!cych po za granic~
udzielonej im delegacyi.
Przepisy tyczClce si~ sprzedaiy i obci<!iania mienia koscielnego nie maiCl zreszti.! w niczem uwJ'aczac prawom wierzycieli ani,
tei ni~ stai'l na przeszkodzie wyw.raszczeniu, gdzie takowe w po-.
wszechnych ugruntowane jest ustawach.
r " , ... ",,.,, ..

ROZDZIAt. IV.
R Z 1\ D K 0 SCI E L N Y N A Z E W N 1\ T R Z.

A) Stosunek kosciula do panstwa.
a) Pogl~d historyczny.

§ 133.

Wsr6d rozlicznych form, w kt6rych objawia si~ zycie ludzIkosci, dwie Sij g6ruiCice nad innerni wszechstronnosci'l i wzniosl'osci'l swej tresci: stowarzyszenie religijne i polityczne. W swiede przedchrzescijanskim rozwijary si~ one w tym sarnyrn organizmie spolecznym. Religia byla religiij pewnego narodu lub
panstwa, jUl z zalozenia swego dla nich jedynie przeznaczona
i wszystkich obcych wyl'qczajqca, a wi~c tern sarnem seisle zwi(lzana zcalern zyciern politycznem i jego in5tytucyami. Zwiqzek
pafistwQwy stanowiJ zarazem zwiqzek religijny. Chrystusowa dopiero nauka jako pierwsza religia powszechna zwr6ciJ'a si~ do
calej ludzkosci, a zespaiajqc wszystkich swych wyznaIVc6w w jedno daro, pierwsza stworzYla spo~ecznosc I eligijn(l, si~gai'lcq pO=
za gran ice narodowosciowe i panstwowe. Od tego czasu spolecznosc religijna i poiityczna majq kaida dla siebie osobne
torrny bytu, osobny organizrn zewn~trzny: kosci6i i panstwo
stai'! obok siebie jako dwie najwyzsze poh;gi spoleczne. A wraz
z sarnodzieinosci q sfery religijnej. lub co jed no znaczy z powstaniem kosciola bierze poczqtek jedno z najwainiejszych za·
.gadnien dziejowycb, zr6dlo wiekowych walk i zatarg6w; gdzie
{;ranica mi~dzy panstwem a kosciqI'ern? jaki wzajemny ich stosunek? Zastanawiai~c si~ nad tCl kwestyq. przedewszystkiem wye
Rittner, Pra wo koscielne Tom II,
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pada nam wskazac przebieg jej historyczny, przyczem nie maj&c
za przedmiot ani dziej6w powszechnych,. ani dziej6w koscielnyclP
ograniczyc sic: musimy do oznaczenia najgMwniejszychfakt6w
i pogl&d6w.
I. Przefrwawszy czasy przesladowania i ucisku uzyskai kosd6J za Konstantyna W. swobod€; wyznania, a niebawem zna·
czenie religii wyhlcznej i uprzywilejowanej. Ale uznaj~c wyzszosc
chrzescijanstwa nie pozbyJi si~ cesarze rzymscy dawnych wyobraien 0 stosunku religii do panstwa;. owszem przyj&wszy nauk~ chrzescijansk&, wszygtko co jej dotyczyJo,. wci&gn~1i w za~
kres swej whldzy imper.atorskiej. Konstytucye cesarskie okrestaty
nie tylko stosunki koscielne na zewn&trz, ale dotykaty wszelkich.
kierunk6w zycia koscielnego, nie wylijczaj&c nawet zakresu
wiary.
Kosci6t nie m6g1 stawic oporu; w poczijtkach· swej orga~
nizacyi maj&c do walczenia z Iicznymi nieprzyjaci6lmi chrystyanizmu musial okupic cen& swej niezawisfosci siln& pomoc wta~
dzy panstwowej, a m6g~ to l.Iczynic tern snadniej, ze imperatorowie chrzescijanscy choc formalnie dzierzyli ster rZ'ld6w ko§cielnych. uznawali powag~ kosciola i nie odst~powali w swych
ustawach od uswi€;conych przezen zasad. Z tern wszystkiem 6w
stosunek, lubo czasowo dla koscioJa korzystny, uw~aczaf zasa~
dniczej jego idei, bo zdajijc na w~adz~ panstwo;v& rz&d kosciola,
tworzijc to co nazywamy kosciorern panstwowym, byl tern samem negacYij jego powszechnosci, od granic panstwowych niezawisl'ej. negacy'l jego "katolicyzmu". Anormalny ten stan .rzeczy
nie m6gl' si~ utrzymac, aby zas wyjsc z niego. dwie jedynie
staly otworem drogi: albo kosciM musia~ wyzwolic si~ z pod
w~adzy panstwa, alba zupelnie jej si~ poddajijc, postradac cech~
katolickij.

W tych dw6ch kierunkach rozwin~ly si~ tez dzieje koscioJa
tworzijc nieprzejednany kontrast mi~dzy kosciorem wschodnim
a zachodnim, Pierwszy zatrzymujijc cech~ koscio~a panstwowego,
traci coraz bardziej SWij niezawis~osc, at do~i~ga tej ostatecznej.
granicy zaleznosci, kt6rq oznaczajij wyrazy bizantynizrnu i cezaropapizmu. Ale tei: w miar~ jak rosnie ta zalezn0sc, wolnieje w~~
zeI sp61nosci koscielnej, by niebawem ustapic miejsca zupet.
nemu rozdzia~owi, schyzmie. Kosci6~ natomiast zachodni potram trzymajij-c niezachwiany sztandar katolicyzmu, zdobyc sobie
i utrwalic byt samoistny i jui w kHka wiek6w wys~puje na wi--
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downi swiata jako samodzielna potega, z nierownie wi~kszym
od 6wczesnego panstwa zasobem si~ moralnych i intelektualllych.
I!. Zwrot ten dokorial si~ wsr6d zam~tu wypadk6w, kt6re
u wst~pu epoki sredniowiecznej wstrZijf n~ly Europ<l.Upadek zachodniego eesarstwa po~ozyl kres pot~dze, zagraiaj<lcej swym
ogromem swobodzie kosciora; u narod6w zas, kt6re obi~~
spuscizn~ Rzymiall, w~adza panstwowa, ledwie z zarodu powstajijca, upatrywata jedyne swe poslannictwo w ubezpieczeniu bytu
panstwowego. Tern szersze pole dziahmia otwar~o sj~ kosciolowi: byl on tym narodom nietylko zwiastunem nowej religii,
!eez zarazem pot~gl;l cywilizacyjn€l, kt6ral'agodzl;lc dzikosc obyczaj6w, krzewi'lc oswiat~, toruj<lc drog~ warunkom dobrobytu.
wpJywala zbawiennie na rozw6j zycia narodo'Nego i spolecznego.
W tem dzialaniu, r6wnie jal{ w zakresie seisle religijnym, sarnodzielnosc kosciola nie doznawa~a zapory, bo panstwo nie czu~o
ni sil ni puwo~anja si~gnijc poza granic~ najbIizszych swych
zadan.
m. To rozgraniczenie sfery koscielnej i panstwowej nie
potrwalo atoli dl'ugo; z jednej slrony wkadza panstwowa ustaliwszy porz<ldek i wzm6g~szy si~ w sil~, wkraczac pocz~!a w zakres kosciora na pole polityczne. Stalo to sj~ najpierw wskutek
faktu, ze biskupi z tytulu mianowicie swych posladJosci ziemskich zaj~li wazne stanowisko w ustroju panstwowym, biorijC:
udziar w zyciu politycznem na r6wni z panami swieckimi. Co
jednak nier6wnie wi~ksz&, bo og61nie dziejow&:rnia~o donios~osc,
by to polityczne dziahmie papiestwa. Pierwszym znaczniejszym
jego objawem jest sojusz z panstwem frankonskiem, zrodzony
ze wsp61nosci interes6w. Papiez szukal' obroncy przeciw napasci
nieprzyjaciM Rzymu, mianowicie Longobard6w; kr6iom jedna~a
powaga papieska poparcie moinego jUl w6wczas duchowienstwa,
a co wainiejsza zastCipic miaJ'a dynastyi KaroJing6w brak tytulu
prawn ego, uprawnic samow~adnosc, kt6r& sobie utorowali drogc:
do tr0I111. Papiez $zczepan III. (II.) uznat (w r. 754) uroczystym
aktem namaszczenia godnosc kr6!ewskll Pipina, w zamian za to
Pipin odst&pit stolky papieskiej zdobyte na Longobardach terytoryum ("darowizna Pipina"), k~adll,c w ten spos6b fundament pod
swieckij w~adz~ papieia. To sciste powiijzanie interes6w koscielnych z paiistwowemi z jednej, wzrastail:!ca pot~ga panstwa frankonskiego z drugiej strony, zrodziiy ide~ powszechnej m 0 n ar-
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chi i c h r z esc i jan ski e i. a jej wyrazem by!o wskrzeszenie
cesarstwa rzymskiego, to jest wfoiel1ie korony cesarskiej na
Karola W. przez papieia Leona ill. (w r. 800). Obok powszechnego kosciola stan,!c mialo panstwo z rownie uniwersalnij
tendencyCl, aby kiedys wszystkie narody zjednoczyc w jedn'!
wielk,! spoh;cznosc chrzesciiansk&. Wladca tego powszechnego
panstwa chrzescijanskiego, cesarz rzymski, jut z powol'ania swego
obrofic& i opiekunem jest koscio~a i wlasnie dlatego godnosc
SWij otrzymuje Z f'lk papieia. Lubo tak seisle z soh& zwi'lzane,
Iwsci6! i panstwo Sij pot~gi niezawisle j r6wnorz~dne, nawzajem
sit: uzupel'niai&ee: kosci6l wspiera panstwo powag(l morainC}y
bierze na si~ misYt: kulturow'l, panstwo usuwa tamy je~() dzialalnosci, popiera jego cele i uiyeza swego ramienia. Tym duchern przej~te S'l rZ'ldy Karola W., choc latwo pojC}c, ie tak
pot~iny monarcha skorym byl' opiek~) do kt6rej go powol'ano,
przemienit w bezposredl1ie wradztwo. Zwol'ywal'synody. porzijdKowal stosunki hierarehiczne, larz'Idzal' czego dobra kostiola
wymagalo, nie uwlaczaj&e atoli przewodniej mysli sojuszu z pa.
piestwem: pol&czeniu koscioJa z panstwem na zasadzie niezawistosci i r6wnorzt;dnosei.
IV. Wszakie trwalose tego stosunku zalezala od trwania
warunk6w, z kt6rych 6w sojusz wypl'ymtl, pot~znego eesarstwa
i silnego moralnem znaezeniem papiestwa. Warunk6w tych bra.
klo w nast~pnyeh wiekach: monarchia Karoling6w run~ta, a ci
co zawladn~1i jej cz~sciami, nie mogli podolac przyj~temu z korOo& cesarskl:! posl'annictwu. Ale i stoliea papieska pQpadJ'a w gl~
bokie ponizenie; niecne intrygi wyborcze poruczary jq w r~cc
ludzi niedol~inych !ub nikczemnyeh wlasnie w6wczas. gdy po.
wszechne skazenie obyczaj6w, zupelny upadek zycia religijnego
i karnosci kosdelnej sprowadzily zam~t we wszystkich stosunkach koscielnyeh.
prawidrowym stosunku kosciota do panstwa
wsr6d takich okolicznosci nie mogro bye mowy; r6wnowaga znika.la, a wladza zostawala przy czynniku, majCjcym chwilowo przewag~ materyaln'l lub moralnij.
V. Nowa era dziej6w koscielnych poezyna si~ z pontyfikatern Grzegorza VII. (r. 1073), na nowyeh tei zupetnie podstawach ksztartuje si~ stosunek kosciola do panstwa. Zainal.lgurowany przez Grzegofza system otrzymal nazw~ teo k rat y e z neg 0
i stanowi w swych konsekwencyach jedn'l z najwybitniejszych eeen
nast~pnych wiek6w. Istot~ jego przedstawia nast~pui<lcy tok mysli:

°
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Religia cnrzescijanska {<lezy wszystkie Judy w jedn& wielkij radzin~, w jedn'l spoleeznosc chrzescijansk<l; jedna tez w niej bye
musi najwyzsza powaga. Jest ni~glowa kosciola papiez; wprawdzie kr610wie i ksiClz~ta dli<!riij w niej wh:dz~ swieckij, ale
jako w og6Je to eo ziemskie i doezesne ust&pic musi przed tem, .
co niebieskie i wieczne, tak wkadza swieeka ustijpic musi duehownej.
Jei pod\ega wszelki kierunek zycia ludzkiego, wszelkie
sprawy i stosunki ziemskie. Wladza swieeka rZ(ldzi jedynie
z woH kosciola, w jego intere15ie i w oznaezonym przezen zakresie. Papiez tedy moceo jest uniewaznic ustaw~ swieck'l, gdy
si~ sprzeciwia prawom kosciola, moeen jest ziozyc monareh~
z tronu i zwolnic poddaoyeh od obowic,!zku wiernosci i poddafistwa. "Obamieeze m6wi Bonifacy vm. w slawnej bulli
"Unam Sanctam" -- "oba miecze w mocy Sij kosciola, duehowny i swiecki. Tylko, :ie ten noszon jest za kosci61 (pro ecdesia), tamten przez kosci61 (ab eeclesia), tamtym wlada r~ka kaplana, tym r~ka kr616w i wojownik6w; wszakze na skinienie
i z dopuszezenia kap}ana. Godzi si~ zas, aby miecz poddany
byl mieezowi, aby wladza swiecka . podlegaka duehownej. Kto
dziala przeciw kosciofowi i jego nauee, popada nietylko karom
koscielnym ale zarazem sprawiedliwosci swieckiej; heretyk jest
zbrodniarzem stanu. Wykluczony ze spolecznosci koscielnej, nie
moie nalezec do panstwowej, bo obie nierozlqczone S,! od siehie; ekskomunikasama przez si~ sprowadza banicy~. Rdzefl
zatem systemu teokratyeznego zamyka si~ w zasadzie. it panstwo poddane jest zwierzehnosci kosciola i widomej jego glowie
papiezowi.
Rzecz jasna, ie urzeczywistnienie tej zasady i jej konsekweRcyi musia~o spotkac si~ z najsilniejszym oporem swie~kich
wladc6w. Ze przypomnijmy tylko zatargi papie:i6w z cesarzami:
Grzegorza VII. z H~nrykiem IV., Paskala 11. i Kaliksta 1I. z Henrykiem V' l Hadryana IV. i Aleksandra III. z Fryderykiem L,
Grzegorza IX. i lnnocentego IV. z Fryderykiem II. Kaidorazowy
wypadek walki zakreslak granice praktycznemu zastosowaniu idei
teokratyeznych.
Do kofka jednak XIII. wieku stanowcza przewaga po 5tronie jest koscio}3; pot~ga papieska do najwyiszego doszedtszy
szczytu, dyktuje prawa calemu swiatu; monarchowie rzeczywiscie, jak ehee przytoczona bulla, wladajij swym mieezem "ad
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nu:um et patientiam S.'lcerdotis". Papiei rozdaje w lennocale
panstwa, rozs'l~za spory mi~dzynarodowe, szafuje godnosciCl
kr6Iewsk'l, poc1'lga monarch6w przed sw6i s'ld. Nie rnasz
w og61~ Wainiejszej sprawy politycznej, kt6r&by srniano zalatWic
bez udzlah.l papieia. Najdzielniejszyrn przedstawicielem tego kierunku jest Innocenty III. (1198-1216).
Atoli
w samym pocz~tku XIV. wieku szala zwyci«:;stwa
~rzechyla ~I~ na stron~ wladzy swieckiej; punktern zwrotnyrn
l~st. pontyflkat Bonifacego vm. (1294-1302). tego wlasnie pa.
pleza, ktory w bulii "Unarn Sanctam"(w r. 1302), sformulowar
sy~tem teokratyczny i ogrosit jako nauk~ kosciola. Bezposre?mm PO.WOd~~ do wydania tej bulli byr spor papjeia z kr61em
trancusklm Flh~em IV. sp6r zakonczony zupehHI kl~sk'l papieia.
Nast~pcy Bomfacego korz'l si~ przed kr6lem; Klemens V.
(130..;-1314). w osobnem breve lagodzi co do Francyi konsekwenc~e. buill "Unam Sanctam", a przeni6stszy SW'l rezydeney~
d? AWlnlonu rozpoczyna er~ nniewoli babilonskiej". R6wnie
mefortunn'l w swych skutkach byla walka Jana XXII.
(1316-1334) z cesarzem Ludwikiem Bawarskirn; uchwaJy elektor6w w Rense (1338). szczeg61nie zas zlota bulla Karola IV. (1356)
przekazaiy elekt.ororn w~t(J,czne prawo wyboru cesarza, uchylaj(lc
dawne znaczeme zatwlerdzenia papieskiego. Wielka wreszcie
schy~ma z~c~odnia, kt6ra po smierci Grzegorza Xl. (1378) przez
lat kllkad~leSlijt zapanowaJa w kosciele, ostabila do reszty powag~ paplestwa.
. VI. Naturall1em nast~pstwem tego przeobraienia by to obal~'lle sys!e~u teokratycznego. Ale w reakcyi przedw roszczemom k?sclO~a. nie zadowolnila si~ wbdza swiecka odzyskaniem
samodzleinoscl: w miejsce supremacyi kosciola postawiJ'a s upre rn a c y ~ ~ an s twa. Paiistwo i kosci6t pozostajij nadal
:Jes~cze w zW1'lzku, ale kosci61 podporz'ldkowanypanstwu.
?bJa~y tego zwierzchnictwa rMoe byly w poszczeg61nych kra!a~h I epokach, bo zaleialy od pot~gi wbdzy panstwowej, od
]el. ~endencyi mniej lub wi~cej absolutnych; przedstawimy wybitllejSZe tego systemu kierunki.

!ui

a), ~ calko~it.y" system rozwin~ta si~ supremacYJ panstwa
£lad kOsclO!em naJplerw we FrancYi, pojawiajqc si~ w ksztakie
tak zwanych "praw i swob6d kosciola galiikanskiego". Wyra
:e.m ga.11 i k ani z m oznaczamy teory~, kt6ra przyznaj'lc 1\0SClOfOWI francuskiernu wYi&tkowe stanowisko ogranicza wladz~
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,papiesk,,! w dwojakim kierunku: raz w stosunku do samego kopowt6re w stosunku do wladzy swieckiej. Pierwszy kierunek jako stanowiclcy objaw systemu episkopalnego, om6wi'lismy w innem miejscu (t. J. § 33); pozostaje do okreslenia ow
drugi kierunek gaJlikanizmu, stosunek do wladzy swieckiei~ Pod
tym wzgl~dem okazuje wradza panstwowa od poczi:\tku XIV. w.
'stanowcz'l tendency~ nie dopuseic wtr(J,cania siE: papiezy w sprawy
swieckie i ustalic przewag~ panstwa nad kosdolern. Posdo st'ld
~c:esnienie s"downictwa koseielnego, rozszerzenie praw patronatowych, wielorakie ograniczenia w zakresie prawa majqtkowego.
.:Szczeg6Inie zas zamanitestowala si~ ta zwierzchnosc w dw6ch
instytucyach, kt6re wprost juz poddawa~y rz&d w kosciele wpty-wowi i kontroli pal'istwa, to jest tak zw. p 1ace tum reg i u m
i a p pel I at i 0 tam qua m a b a bus u (appel com me
d'abus). Placetum by~a to zasada, ie publikacya ustaw koscie\-·
nych, w szczeg61nosci takze papieskich wymaga zezwolenia rzCl.dowego. Na podstawie zas appdJacyi tamquarn all abusu wolno
rbyJo przeciw zarz'ldzeniom wladzy koscielnej Gdwokac si~ do
,wladzy rZ(J,dowej, a tern samem wywotac przed jej forum kaZd"
spraw~, chocby seisle duchown&.
,
Id'lc tym torem kr61 i pariamenty jako lJajwyisze w kraju
lrybunaiy. uzyskali w ci'lgu XIV. i XV. wieku, przewainy wp~yw
,naNszystkie stosunki koscielne. Dla duchowienstwa miala ta
przewaga panstwa podw6jne znaczeme. Z jednej strony uwlacZClIa jego samoistnosci. z drugiej bronUa jej wobec wladzy papieskiej. sprzyjara wi~c ideom, wlasnie w6wczas ,tak dobitnie
zamanifestowanym na soborach konstancyenskim i bazy/ejskim.
To wytlumaczy nam ten dziwny sam przez si~ fakt, ie ograni.
czenia wolnosci kosdelnej,kt6resmy powyiej wskazali, zaliczono
"mi~dzy »prawa i swobody" kosdora francuskiego, i ie przewaina
cz~sc duchowienstwa, ai do najnowszych czas6w stawata po
stronie zasad gallikanskich.
Formalnq podstaw~ga!likanizmu stanowUa najpierw san,kcya pragmatyczna Karola VII. z r. 1438 (t. I. 122), p6zniej zas
,przewainie praktyka parlament6w, kt6re wi~kszij jeszcze nii
kr610wie okazywa~y gorliwosc, gdzieszlo 0 skr6cenie wp~ywu
kosciola.
Wytworzone t(J, drog" zasady prawne :,:estawi~ w 83 arty,kurach Piotr Pit h 0 u, a jakkolwiek pismo jego (Les libertes de
~5eio~a,
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1'egfise gaUicane 1594) rna tylko znaczenie pracy Iiterackiej, za~
iywato niemal powagi kodekslJ. Dopiero za Ludwika XIV. na'st~pHo ufZl;dowe potwierdzenie lasad i swob6d gallikanskich~
Chc~c w sporze z papieiem Innocentym XL 0 rozcicu~tosc przystuguj,!cego kr610m francllskim prawa regaliae pozyskac punkt
oparcia, zwokak r. 1681. Ludwik XIV. zgromadzenie duchowien.
'stwa, aby orzekko, jak daleko si~gajq atrybucye papieskie. Na.
tern toz~romadzenil.l, kt6reml.l przewodniczyr B 0 s sue t (por..
t. L 122) sformufowano w siawnej deklaracyi z 19. marca
1682 zasadl1icze prawa kosciora francuskiego w czterech artykUlach, z kt6rych pierwszy orzekat: ie kr6Iowie w rzeczach.
dotzesnych nie podlegaj<i iadnej wfadzy koscielnej, trzeci zas~
utrzymywal w mocy obowiCjzujqcej prawidla, zwyczaje i urz&dzenia przyj~te przez panstwo i kosci6J gallikanski; drugi
i czwarty oznaczaJy zakres wJadzy papieskiej w sprawach du:
cnownycn. Edyktem z marca 1682. nadar kr61 tej deklaracyi
sankcy~ prawa, polecajqc jei zarejestrowanie w akta parlamentu,
a jednoczesnie postanowU, ie w mysl zawartych w niej zasad
uczye naleiy w seminaryach i fakultetach teologicmych. Wpra~
wdzie papiei Aleksander VIII. (w r. 1690) pot~pii i uzna!' za
niewainCi deklaracy~ z f. 1682; p6iniej (1692) takie cz~sc du-chowienstwa takowij orlwo~a!'a. a nawet Ludwik XIV" uzyskaw~
szy od Innocentego X!I. ust~pstwa w sprawie 0 regalia odwo~a~
(w r. 1693) przytoczony wyiej edykt. Wszakie mimo tozasady
gallikanskie pozostaly w praktyce nietkni~te. a Ludwik XV. re~
stytuowar (r. 1766) wyraznie edykt z r. 1682. Rewolucya zbur~ywszy do gruntu organizacy koscielnij, zerwawszy wszelkC\ r'l~
cznose panstwa z religi'l. zniweczy}a tern sarnern takze znacze.
nie gallikanizmu. Gdy potem konkordat zawarty w r. 1801 mi~
dzy Piusem VlI. a pierwszym konsulem Bonapartem przywr6cil
porzClaek w kosciele, nie byJo w nim wzmianki 0 deklaracyi
z r. 1682.
Ale zaledwie rok p6iniej, pojawily si~ tak zw. artykuly,"
organiczne, to jest ustawa, regulujqea stosunki koscielne w zasadniczej dokonk:ordatu sprzecznosci. Nietylko bowiem ponawia,
dawne ograniczenia, b~dCice wypiywem systemu gallikanskiego,.
ale wprost postanawia, ie nauczyciele w seminaryach podpisac:
maj& deklaracy~ z r. 1682 i wecUug niej nauczac, dalej, ie zamach na wolnosc, swobody i zwyczaje kosciola gallikanskiegostanoWi naduzycie wradzy duchOwnej i uzasadnia apelacy~ dOa
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Rady Stanu. Jeszcze daJej poszedl Napoleon w dekrecie z 25:
lutego 1810, bo og~osit deklaracy~ z r. 1682 jako ustaw~ (loi,
generaie de I'empire). ArtykuJy z r. 1802 Sq jeszcze dzis g1'6wnCi
podstawq organizacyi koscielnej; gdy jednak dawniej system
gallikanski mi~dzy duchowienstwem gorliwych znachodzii obronc6w, przewaia w nowszych czasach przeciwny kierunelr, kt6ry
tei w praktyce sprowadzil jui nie jedn'l korzystnCj modyfikacy~
w "swobodach i prawach" kosciola francuskiego.
b) Zasady gallikanskie, lubo bezposrednio francuskiego
tylko tyczyly si~ koscloJa, nie pozostaJy bez wplywu na 5to-sunki koscielne innych takie panstw. Tak mianowicie placetum
regium i appellatio ab abusu, instytucye pochodzenia gallikanskiego.taksi~ rozpowszechnHy, iz czyniono z nich uzytek naF
wet w terrytoryach ksi&i&t duchownych. Z panstw katoli~kich
w jednej moze Pol s c e swobody obywatelskie i bra'< silnej;c
wladzypanstwowej zapieraly drog~ politycznym konsekwencyom
systemu galiikanskiego. Za to nigdzie ten system nie znalazl
gruntu pod swe doktryny tak dobrze przysposobionego jak
w Niemczech i Al.Istryi, nigdzie tei supremacya panstwa nad
kosciolem nie wybujala tak silnie. Podzialaly w tej mierze dwa
zar6wno czynniki: religijny i polityczny.
Pierwszym byia ref 0 r mac y a. Bardzo rozpowszechnionem jest zdanie, jakobl' z protestantyzrnem pocz~la si~ nowa
era swobody religijnej. Historya niemiecka i austryacka do prze-ciwnego raczej uprawnia wniosku. Prawda, ie pok6j religijny
augsburgski, (z r. 1555) postanowH wolnose wyznania religijnego,
ale postanowil i'l jedynie na rzecz ksi&iqt i stan6w, pozostawia-jCjc tymie prawo oznaczania religii dla swych poddanych, a wi~c
prawo najwyiszego ucisku religijnego. Zwano je jus ref 0 r=man d i i streszczano w zasadzie: cujus regio, iIIius religio. Pok6j
westfalski(r. 1648) ograniczyJ' dowolnosc Stan6w - Z wYi&tkiem kraj6w austryackich - 0 tyle, ii poddani innego wyznania mieli w ka-idym razie pozostawac przy prawach religijnych, jakie posiadali
w r. 1624, tak zw. roku normalnym; zresztq jus reformandi pozostalo nietkni~te. Z niego wysnuwano dalszy wniosek: skora·
ksit:ciu wolno wykluczye z swego terytoryum obce wyznanie.,
wolno mu dOpU3cic je warunkowo, to jest poddae ograniczeniom
od swej woli zawisl'ym. Katolik6w wi~ w terytoryachStan6w
protestanckich, protestant6w w terytoryach Stan6w katolickich"
poddano takie w rzeczach koscielnych wladzy panuj&cego. Za--
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Wyznani.l protestanckie nie wytworzywszy samoi
hierarchii, i wcg61e jui z istoty swe] mniej wobec panstwa
modzieiiie, same doiyty rZijd koscielny w n::ce ksiijiijt.
cenl ich przyk~adem pocz~1i takie katoliccy ksiiji~ta przyzn
sobie wobec swego kosciola coraz wi~ksze atrybucye.
Wskazane co dopiero dijznosci tern rychlej zdobyc
'mog~y uznanie, ie godzily si~ ze wszech miar z pn~dem po
cznym jaki w XVI!., szczeg61nie w XVIII. wieku cat q
ogarnqf Europ~. Tenie objawir si~ w dw6ch szczeg61nie kierun.
kach: "l jednej strony zdqial' do wywyiszenia wl'adzy monarslej
do absoiutyzmu ksiqi~cego. z drugiej rozszerza~ w przesadny~
spos6b zakres dziatalnosci panstwowej. Urosta stijd dokt
;.p a n s twa pol icy j neg 0, kt6ra bez wzgl~du na irtdywidualnq i korporacyjn& swobod~ wszelkie stosunki iycia ludzkiego
poddawal'a wszechwbdztwu panstNa. Z tego stanowi'ska poimo.
wano takie kosci6l jako instytucy~, kt6ra w wlasdwy sobie
spos6b. to jest przez religijne i moraIne wychowanie ludu po~
piera cele panstwa i dlatego zaiywa jego opieki, ale tei podl '
jego kontroli i kierownictwu.
Z tym stanem rzeczy spotkary sit< w Niemczech zasady galIikanskie, gdy za posrednictwem niderlandzkiego kanonisty Van
Espena pojawily si~ w ksztatcie teo r y i feb ron ian s k j e j
(t. l. 122). Widzielismy, jak Febronius doprowadzit system episKopalny do ostatecznj'ch konsekwencyi; r6wOle radykalnym
okaza~ si~ w swych zapatrywaniach na stosunek p~nstwa do
kosciota.
Wszechwbdztwo papieia, uczyl' Febronius p owinno ust~pie
uprawnionej wl'adzy biskup6w; w mys\ ter zasady naleiy zre,{ormowac stosunki koscielne usuwaj&c zarazem zte, jakie wyplyn~to z przewagi Rzymu. Sam kosci6t nie jest w stanie przeprowadzie te reformy; ksi~i~ta swieccy tedy winni j~c si~ tego za
"dania, uPOfZCldkowae sprawy koscielne tak, jak tego wymaga
dobro kosciol'a i interes panstwa. Jeieli przeto z teoryi p
testanckiCh i absolutystycznych wyp~ywal'o, ie zwierzchnosc
panstwa w rzeczach koscielnych jest dozwolona, dowodziJ'a nauka
'Febroniusa. ie ta zwierzchnosc wprost jest potrzebna.
Powyzsze tedy czynniki z1'oiyJ'y si~ na wytworzeuie teoryi
o zwierzchniczem prawie monarchy w rzeczach duchownycn
:i us m a j est at i cum c i rca sac r a. Obejmowano tym og($l~sciota.
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nym wyrazem pr6cz prawa reformacyi. 0 kt6rem wyzeJ m6wiiisrny, tak zwane jus advocatiae i jus cavendi et in's pic i end i. . Rozumowano: Panstwo bierze na siebie obron~
kosciol'a, uiyczaj&c mu swego poparcia przy sprawowaniu iurysdykcyi (brachium saecuiare), zabezpieczaj'lc majqtek, por~
czajqc swobod~ naboienstwa; ale wykonywuj&c t~ opiek~, moie
tei wgl&dac w odnosne sprawy koscielne. Z drugiej strony panstwo baczyc tez musi na to, by.koki6t nie wdzieral' si~ w jego
,sfer~ i w tym celu rozposciera dokl'adnq kontrol~ nad hierarchi'l
i jej czynnosciami.
A wi~c w szczeg61nosci wzbrania oglaszania rozporzijdzen
koscielnych, nie majqcych aprobaty rz&ctowej (placetum), dopuszcza apelacyi przeciw wyrokom duchoNnym (appellatio tam,quam ab abusu), przyznaje sobie wp~yw na obsadzenie urz~d6w
koscielnych (patron at monarchiczny), poddaje swemu nadzorowi
administracy~ maj'ltkowij. l.atwo zrozumiec, ze z tego teoretycznego stanowiska ddo si~ uzasadnic kaide wtr'lcanie si~ pan'stwa w sprawy koscielne, bo moina je bylo zawsze podci'lgnijc
,pod owe poj~cia "opieki" i kontroU.
c) Rozwijaj'lc si~ wskazanym powyiej torem d05iE:ga supremacya panstwowa punktu kuiminacyjnego w Austryi, za rZqdow cesarza J6zefa II. (1780-1790). Reformatorska jego dziaraInos" objawiaiClca sit:; we wszystkich niemal kierunkach iycia
politycznego i spoleczoego, najsilniej przeciei zam~nifestowata
sit:; na polu l. oscielnem. Przyhty filozoficznemi i politycznemi
doktrynami swego wieku, przeswiadczony 0 wszechwl'adztwie
panstwa, nie znaj&c zakresu wtadzy swej monarszej, uwaial' J6zef Iwsci6l' jako inst}tucy~ panstwowq, dla kt6rej wola monarchy
inajwyiszem jest prawem. Aby mysi t~ w praktyce zastosowae,
wypada1'o przedewszystkiem po1'oiyc tam~ wJadzy papieskiej.
J6zef tedy zaostrzyl pizepisy tycz'lce si~ place-tu, postanawiai'lc,
iebiskupom nie wolno przyjmowac i gtosic jakichkolwiek rozpOfz&dzen papieskich nie opatrzonych aprobat& wfadz cesarskich ;
'Wzbronif dalej udawania si~ do Rzymu 0 indult lub dyspensE:
i rozkazaf, aby biskupi /lie staraj'lc si~ 0 fJcuitates papieskie.
ani na takowe si~ powotujijC, z wtasnego prawa dyspensowali
od przeszk6d mallenskich, nie ugruntowanych w prawie boo
'skiem i prawie natury.
Bez cesarskiego pozwolenia Hie wolno byl'o starac si~
IW Rrymie 0 godnosc duchown'l ani prtyjmowac lytulu pratata
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papieskiego, protonotaryusza lub biskupa in partibus. Rezerwaty"
papieskie zostaly zniesione a odnosne beneficya pod dane norninacyi cesarskiej. Zerwawszy w ten sposob bezposredni zwi~zek:
hierarchii austryackiej z Rzymem. rozpoczij.f jednoczesnie dzielo,
reformy wewn~trznej. z wlasciw~ soble energiij i gwaaownosci~."
porz~dkujijc i przeistaczaj&c stosunki koscielne w calem pan-stwie.
Nie bylo dziedziny zycia koscielnego, kt6rejby reformy Jozefa z gruntu nie przeobrazily; niezliczone jego rozporzijdzenia
tyczyly si~ larowno najwainieiszych instytucyi koscielnych, jak
drobiazgowych szczeg6J6w zarz'ldu lub nabozenstwa. Obok re~
form tak niezmiernej doniosrosci, jak kasata zakon6w, utworzenie funduszu religijnego, regulacya parafii, relorma seminary6w,
uchyJenie ustawodawstwa i sqdownictwa koscielnego w sprawach
malienskich - nie brak dekret6w cesarskich. przepi,sujqcych.jKk prawic kazania, urzqdzac pwcesye i naboienstwa, He zapalac
swiec, jakich uzywac lichtarzy, jakie odmawiac pacierze i litanie
jak oddawac czese relikwiom i rnn6stwo innych podobnej tresci~
Krotko rn6wiqc: absolutyzm panstwowy, niszczqcy wszelkij sarnodzielnosc kosciol'a - oto charakterystyczna cecha systernu,
kt6ry wedJ'ug tw6rcy swego otrzyma.r nazw~ J 0 Z e fin i z m u~
VII. Nie dlugopozostawal' kosci6.f w' tym stanie zupe~nej
bezwladnosci. Przebieg rewolucyi francuskiej wzbudzil w monarchach nieufnosc do wszelkiego nowatorstwa i kazaf szuka'::
punktu oparcia w zywio}ach zachowawczych. St~d i katolicki
kosci6} przyjainiejszego doswiadczyl' usposobienia; na razie nie:
porzucono wprawdzie zakorzenionych juz idei 0 wszeehwladztwie panstwa nad koscioIern, odj~to im jednak w zastosowaniu
dawniejszij szorstkose i bezwzgl~dnosc, Tak by~o rnianowiciew Austryi az do r. 1848; w zasadzie panowaJ' dawny system
Jozefillsk1. w praktyee szukano porozurnienia z w~adzami koscielnemi i umiano w ten spos6b zapobiedz kolizyom. Ale jeddnoczesnie poczyna si~ takze reakcya przeciw samejze zasadni-czej idei jozefinizmu i pokrewnyeh rnu systemow; a jak te systerny z reUjnyeh zar6wno jak politycznyl.h uros}y czynnik6w",
tak tez do ich obalt.:nia koscielne zar6wno jak polityczne przy·
. czynUy si~ pr&dy.
Wsr6d rosnqcej od XIV. w. supremacyi panstwowej zaznaezy} koscio} swoje stanowisko w podw6jnyrn kienmku: porzLlca
aspinlcye teokratyczne, ale z wszelk q stanowczosci& odpiera

:zwierzchnictwo pa6stwa. Na tej podstawie powstala . przeciw sy-stemowi supremacyi panstwowej tak zw. teo r yak 0 0 r d yn a c y i naicz~sciej w pO~'lczeniu :z ide" panstwa chrzescijan·
:skiego ..
WedIug tej teoryi kosci6l i panstwo stoiq obok siebie jako
pot~gi r6wnorz~dne i r6wnouprawnione, nie rna wi~c kosci6r
:zadnej wladzy w rzeczach swieckich, ale nie rna jej r6wnie panstwo w rzeczach duchownych. Placeturn regiurn, appeilatio ab
abusu, w og61e caly system praw circa sacra, nie rnaj~ prawnej
podstawy. s~ uzurpacYij. Ze jednak kosci6l i panstwo maj& od
siebie byt niezawisl'y, !lie znaezy, ze S,,! rozdzielone; w~dem
,kt6ry ie iCiczy, SCl zasady chrzescijanskie. Panstwo powinno polegae na tych zasadach, wszystkie jego instytucye, cale jego
·dziatanie tchm'lc winno duchem chrzeseijaiiskim, a wiec popierac
cele, ktorych przedstawicielern jest kosci6l. Mi~dzy dzia~alnsciij
,panstwa i koscio.ra nie brak tedy punktow styczl1ych; ale tez
wlasnie dlatego wypada obie sfery seisle rozgraniczyc, przekazac
kazdej w.rasciwy zakres. Rozgraniczenie zas nie moze _opierac si~
na jednostronnem postanowieniu panstwa lub kosciola, bn Sq
to pot~gi samodzielne i rownorz~dne; moze one bye dokonane
,jedynie za zgodnq ich wol~. !'Ia podstawie obop61nej umowy.
Podczas gdy powyzsza teorya rniaJa jedynie na oku stosunek panstwa do koscio.ra, podj~to z innej strony wa!k~ z absoJutyzmern jako rr.aksym& politYCZl1q. Nie moze bye naszem zadaniem wskazac, chocby w gMwnych zarysach niezliczone teorye, wywoJane tym prctdem politycznym: ostateczny jego wytw6r przedstawia siE: w ksztakie ,,00 w 0 c z e s neg 0 p a iis twa", kt6remu daj& takze czesto miano panstwa "prawnego"
(Rechtsstaat"), Z cech jemu w}asciwych zaznaczarny te, co bezposrednio naszej tYCZq si~ kwestyi. Przedewszystkiem nie uznaje
nowozytne panstwo w swoim obr~bie zadnej innej udzieioej
zwierz;chnosci: wszyscy podlegaj<l jego w!adzy, osoby fizyczne
i zbiorowe, a wi~c takze spolecznosci religijne. Wszakie ta zaieinose rna miar~; wprawdzie eel panstwa jest wszechstronny,
do jego zadan nalez& wszystkie kienmki iycia ludzkiego, nie
wyf/iczai'lc sfery religijnej, Ale dzialall10sc panstwa jest ograniaona; ograniczona najpierw formainie, bo wladza panstwowa
dziafa tylko w spos6b i w granicach prawem z g6ry oznaczonych, ograniczona nadto materyalnie, bo sarno prawo, regulu.
j'lce dzial'alnosc pafistwa, stosowac siE; winno do pewnych pra-
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wide~ etycznych. NajgMwniejszern z tych prawide¥ jezt poszanowanie indywidualnej wolnosci. Godz~c to prawidJo z wszech-stronnosciij swego zadania, winno panstwo pozostawic dziiitalnosci os6b fizycznych j zbiorowych jak najwiE:kszq swobod~
i dopiero wtedy wystqpic cZYl1nie, gdy albo potrzebne jego po·
parde, alba owa indywidualna dzialalnosc, narusza porzqdek
prawny.
Wedrug tych zasad okresla si~ takie stosunekpanstwa do
koscioJ-a: Pafistwo rnajqc wszystkirn uznanyrn przez si~ spotecznosciorn religijnym zapewnic warunki bytl.l, nie zostaje z ia·
dnq z nich w wJ-asciwyrn zwiijzku religijnyrn, jest w tern znaczeniu bezwyznaniowern. Nie idzie jednak zatern, aby wszystkie
wyznania w panstwie to sarno zajrnowaly stanowisko prawne._
Owszem stosownie do faktycznego znaczenia, jakiego wyznanie
zaiywa w sporeczenstwie, uposaiy je tei panstwo mniejszemi
lub wi~kszemi prawami, uzna je jako korporacy~ prywatnq, lub
przyzna mu charakt~r korporacyi publicznej. Na tej podstawie
uzyskac moie kosci6r obszerne prawa, ale posiada je jedynie
z nadania i z mocy ustaw panstwowych. Nie jest zas kosci6!'
pot~gq panstwu r6wnorz~dnij, nie moie wylamac si~ z pod jego
praw. Panstwo sarno wi~c odgranicza sfer~ koscielnq od panstwowej, winno jednak poci,!gnqc granic~ tak, aby w rzeczach
wiary i sumienia kosci61' by~ bezwzg!~dnie niezawistyrn, a po za
tyrn zakresem jak najwi~ksza pozostafa mu autonomia.
Opisany co dopiero system zostaje z systemern koordynacyi w zasadniczej sprzecznosci: ten uznaje zupe~n,! samodzielnose kosciola, tamten poddaje go pafistwu, lubo tej zaleznosd
etycz£le i prawne wytyka granice; ten okresla wzajemny panstwa.
i kosciofa stosunek na zasadzie ugody, tamteI1 wedlug jed nostronnej woli panstwa. Mimo to do pewnego stopnia szly r6wn~
legie: godziJy si~ w opozycyi przedw roszczeniom panstwa policyjnego.
Wyswobodzenie kosciola wchodzilo w program obu sy~>
stern6w, choc dla jednego by to celern g1'6wnym i wyl(lcznyrn.
dla drugiego nasti;pstwern tendencyi, skierowanych w strone po-litycznij. Oba przeto prq dy zar6wno przyezynily si~ do tego, ie
stosunek panstwa do kosciota pocz1:ir w naszym wieku przeobratac si~ w duchu swobody i autonomii koscielnej. Jui w pierwszej polowie naszego wieku £lie brak objaw6w tego przeobrazenia, swiadczy 0 niem mianowicie okolicznosc, ie w wielUc;
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panstwach miasto jednostronnych rozporzlldzen panstwcwych'
stosunki koscielne umowa ze stolic~ papiesk& Tak po~
zawierano konkordaty z BawaryCl w r. 1817, z Neapolern
w r. 1818, z niekt6remi kantonarni szwajcarskiemi 1828 i 1845,
z Niderlandami w r. 1827. W protestanekich panstwach niemieckich nie przyszly wprawdzie do skutku formalne konkordaty;
papi eZ jednak urzqdzi./' stosunki hierarchiczne na podstawie poprzednich z odnosnerni rz'!darni uklad6w, tak w Prusiech w r.
1821, w Hanowerze w r. It;24, w Wirtembergu, Badenie. obu
Hessyach, Nassavskiem, Meklembergu w r. 1821 i 1827. W Belgii konstytucya, z r. 1831 uznala ClutonorniE: kosciola w najobszerniejszym zakresie. Z tern wszystkiern jednak panui&cy
w Europie system polityczny, Uumiqc wszelki objaw swobodniejszego iycia. s aWdf takze na przeszkodzie rozwojowi koscielnej
sarnodzielnosci .
Oopiero w r. 1848 wsr6d og61nego do wolnosci nawolywania, m6gl takie kosci6l skutecznie upomniec si~ 0 swe prawa ; stronnictwo liberalne, kt6re w6wczas przyszlo do stem,
gJoszijc wolnosc za podwalin~ panstwa i spoleczenstwa, jui; dla
sarnej konsekwencyi £lie odrnawialo jej kosciolowi. Konstytucye
postanowicne pod wplywern wypadk6w r. [848 lub p6zniej na
wz6r tamtych u{ozone, por~czaly kosciolowi prawo zawiadywania swerni sprawarni, a uchylaj~c placetum i inne tego rodzaju ograniczenia, przyznawaJ'y stowarzyszeniorn religijnym te
same swobody co innyrn korporacyorn prawnyrp. Uzyskanej
w ten spos6b wolnosci nie postradaJ' kosci6J' takie wsr6d prqdu
reakcyjnego, jaki wkr6tce w wielu panstwach Wziijl g6r~; owszern
tam wtasnie, gdzie najsilniej prijd ten zapanowaf, starano sj~
o przymierze kosdcla przeciw tendencyom liberalnym, w kt6ryeh upatrywano niebezpieczenstwo dla porzqdku spo~ecznego
i psfistwowego. Skutecznego zas dzialania moina by~o oczeki·
wac tylko po kosciele silnym i sarnodzielnym; stijd tei nietylko
nie ukr6cUy rZijdy swob6d koscielnych, uzyskanych wsr6d przewrotu r. 1848, ale w mysl systemu koordynacyjnego uznaly kcsci61 jako pot~g~ panstwu r6wnofZt;dnq, kt6ra z swej istoty
woln'! jest i niepodleg~ij. Te fazy rozwoju przedstawia mianowicie stosunekpans1wa do kosciola w Austryi. 00 roku 1848.
panowa~) jak jut nadmienilismy, w zasadzie system J6zefinski;_
patent cesarski z 4. marca 1849. (Oz. pro p. Nr. 151) 0 prawach
politycznych konstytucyjn'! forrn'l rz&du zapewnionych, postana-n~guluje
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wial' (w § 2.), ze "wszelki prawnie uznany kosci61 i kazde st~.
-warzyszenie religijne maiCi prawo do wspolnego publicznego
bozefistwa, zarzC\dzaiCi sprawami swemi samodzielnie.
w posiadaniu i uzytkowaniu fundacyi, zaktadow i fundusz6w
przeznaczonych na cele obrzCidk6w religijnych, oswiaty i dobroczynnosci, ulegai& jednak, jak kazde stowarzyszenie og61nym
prawom panstwowym".
W mysl tego ogolnego postanowienia okreslHo rozporzC\. dzenie cesarskie z 18. kwietnia 1850. (Oz. pro p. Nr. 156) sto. sune\{ kosciola katolickiego do panstwa. W szczeg61nosci znoszC\c
pJacetum regium pozwala biskupom i wszystkim wiernym udawae
si~ do papieza w sprawach duchownych, bez poprzedniego po-·
zwolenia wladz rZCidowych (§ I); rowniei: przyznaje biskupom
prawo bez zezwolenia rzadowego wydawac. rozporzCi_~,.......
w przedmiocie swej w~adzy rZqdowej (§ 2), uchyla dawniejsze
rozporzqdzenia ograniczajqct wladze duchowne w wyznaczaniu
koscieinych cenzur ikar dyszyplinarnych (§ 3, 4), obowiqzuje
'wladze rZCidowe do wykonania prawnie wydanych wyrok6w duchownych (§ 6).
Innem rozporzqdzeniem (z 23. kwietnia 1850 Dz. pro
157). przyznano kosciolowi wplyw . na nauk~ publicznq. Uchylai~e patentem z dnia 31. grudnia 1851 (Oz. pro p. 1852. Nr. 3).
konstytucy~ z 4. marca r. 1849, oswiadezyl w nim cesarz wyo.
rainie, "ie utrzyma i broni kaidy koscio~ i kazde pra
uznane stowarzyszenie religijne) tak w prawie wsp61l1ego i publicznego odprawiania naboienstwa, jakotez w prawie samodzielJednoczesnie rozpoez~l
nego zarzqdzania wJasnemi sprawami
rz&d rokowania z stolicij papies\{a., 0 zawarcie konkordatu, kt6ry
18. sierpnia 1855. przyszedJ- do skutku a patentem z 5. listopada 1855. (Dz. pro p. Nr. 195) ogloszony zostat z
ustawy paflstwowej. Oucha konkordatu cechuje najdobitn
pierwszy tegoi artykul "Religia katolicka zachowana b~dzie
zawsze w calem panstwie austryackiem z temi prawami i p
wilejami, jakich uzywac si~ godzi z przykazania Boiego i ka
nicznych przepis6w. Nast~pne postanowienia - kt6rych
g6~owo nie przytaezamy, bo je poznaliSmy lub pozna my
o dnosnych materyach - S,! urzeczywistnieniem tej przewodn
zasady; nawet gdzie rZijdowi przyznany jest wp~yw na spr
koscieille, pojmuje go. konkordat nie z stanowiska pra
lecz jako ustfipstwo lub przywilej. Kosci6l zapewnion'! m
H
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Zl.lpe~nij i nieograniczonCi swobod~ w kazdej sferze ;;wej dziaJalnosci.
VIII. Gdy tak kosci6t tu na podstawie konkordat6w,~ tam
z mocy zasadniczych praw pafistwowych, samodzielniejszego
dobija~ si~ bytu, jednoczesnie krzewiJy i wzmagaly si~ idee,
kt6re oznaczac lwyklismy og61nem mianem lib era liz m u.
Nie opierajClc budowy pa6stwa i spoleezenstwa na zasClcach
wY~'1cznie chrzesdjanskich, musia~y one wywolac opozycy~ kosdo!a, zwlaszcza, ze wielokrotnie wiCizaly si~ z antireligijnemi
pogl&dami filozoficwemi. Jak jednak w ohozie liberalnym I.lmiarkowansze i radykalniejsze zarysowaly si~ odcienie, tak i z obozu
koscielnego jedni sympatyzujCic do pewnego stopnia z zasadami
Iiberalizmu chcieli je zmodyfikowac i pogodzic z naukCi kosciola,
irini bezwzgl~dnie te zasady potf~piajCic, do zadnego nie skianiaU
si~ ustc;pstwa. Stronnictwo najdaiej w tej negaeyi id<jee, u I t r am 0 n tan ski e m nazwane, uzyskato l.Iznanie kuryi i w imi~
koscio~a katolickiego stanowczej z liberalizmem podj~to si~
walki.
Bardzo wybitnie zamanifestowal si~ ten kierunek za pontyfikatu Piusa IX. (1846-1878), kt6ry w mnogich pismach i przemowach, a przedewszystkiem w encyklice "Quanta cl.lra" z 8.
grudnia 1864 potepif panl.lj<jce w naszym wieku idee mozofiezne, sporeczne i polityczne. W dodatku do tej eneykliki. siormuJowane zostaly zganione przez Pil.lsa IX. przy r6inych sposobnosciach zdania i ogloszone pod tytu}em S y II a bus compiectens praecipuos nostrae aetatis errores. Tymczasem wlasnie
te zasedy i tendeneye tak stanowczo przez kosci6k odepchni~te.
w nov. oczesnych panstwach coraz wi~cej zyskiwaly gruntu ~
w drugiej poJ:owie naszego wieku, liberalizm z malemi nader
wyi(ltkami dobi} si~ znaczenia panuj(lcego systemu poJitycznego.
W miar~ zas jak panstwo przeobraia~o si~ w tym kierunkl.l,
zaostrzal si~ jego stosl.lnek do kosciora, RZCldy Iiberalne dopatruj(lc w koscieie, a mianowicie w kierunku ultramontanskim
l.Iosobienia wrogich sobie zasad, czujnie strzeg'l nietykalnosci
swej sfery, skore natomiast zawsze sciesnic zakres dzialalnosci
koscieinej. Ta tendencya cechuje dzisiejszy stosunek panstwa do
kosciola, wszelako £lie wsz~dzie w tych samych wyjawia si~ rozmiarach. Tam mianowicie, gdzie w zywiolach konserwatywnych
tradycyach narodowych ll.lb dynastyeznych znachodziJa skuteczn&
przeciwwag~, zachowa.ta pewne granice umiarkowania;
gdzie
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natomiastbraklo tej zapory, wyradzala si~ w nami~tn'l przeciw
kosciolowi walk~. Uchwa~y soboru watykanskiego, lubo bezposrednio nie tyczyly si~ kwestyi spo~ecznych i politycznych i nowei przeciw kosciolom dostarczyJ:y broni. Argumentowano, it
papiez uposazony nieograniczon'l w kosciele wJ:adz'll mocen jest
teokratycznym zasadom nadac powag~ dogmatyczn,!. ze taki
wyrok jako nieomylny wszystkich zobowi'lzywa~by katolik6w,
ie wi~cZdogmat watykanski grozi nowoczesnemu panstwu za,
glad'l. jeieli nie obwaruje dostatecznie swych praw. Obaci:my
iak wsr6d" powyzszych pr&dow uksztaltowal si~ stosunek do kosciola w Austryi.
l~__Konkordat austryacki z r. 1855 wywo~a~ od samego po,
cz&tku nader zywll opozycy~ ze strony umiarkowanych nawet
liberaMw. Praktycznego wi~cej znaczenia nabrala taopozycya,
gdy ze zmianll systemu politycznego (w r. 1860) stronnictwo
liberalne posredni lub bezposredni w sprawach publicznych uzyskaro udziat Obalenie konkordatu poczytywano w pierwszych
latach ery konstytucyjnej za najwi~kszy oiemal punkt programu
liberalnej wi~kszosci Rady panstwa. Opieraj&c si~ z razu radykainiejszym wnioskom chciat rz&d w drodze porozumienia si~
z kury& uzyskac zmian~ tych postanowien kon~ordatowych.
ktoreInajwi~cej budzily niech~ci. mianowicie pod wzgl~dem stosunk6w mi~dzywyznaniowych. Gdy rokowania podj~te w tym
celu nie doprowadzi!'y do pozijdanego skutku, a tymczasem
stronnictwo liberalne chwyci~o w swe n~ce ster rz&du, porzucono
drog~ ukladow i bez wzgl~du na obowi'lzuj~cy jeszcze de jure
konkordat. pocz~to ustawami panstwowemi okreslac stosunek
pm1stwa do kosciol'ao
Pierwszy wy~om w konkordacieuczynUy jut llslawy zasadnicze z 21. grudnia 1867, mianowicie ustawa 0 og6lnych prawach obywatelskich (Oz. pro p. Nr. 142): zamiast uprzywilejowanego stanowiska, jakie wyplywato z konkordatu, otrzyma~
kosci6~ katolicki na rowni z innemi wyznaniami religijnemi,
wprawdzie prawo zawiadywania wlasnemi sprawami wewn~
trznemi. ale mial' "jak kazde inne stowarzyszenie podJegac ogolnym ustawom panstwowym" (art. 15. cyt. ust.). Nadtoposzczeg6lne zasady, uswi~cone temi ustawami, ni~ daly si~ pogodzic
z dotychczasowym na konkordacie poJegajijcych stosunku panstwa do koscio}a katolickiego, jakto juz oieraz mielismy sposoboosc nadmienic.
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Wi~ksz& jeszcze praktyczn& donioslosc mialy trzy ustawy
cOgloszonepod "date!' 25. maja 1868 ;jedna z nich (Oz. pro p~
Nr. 47) wrocika panstwu ustawodawstwo' i s'ldownittwo w sprawach maUenskich, kt6re konkordat co do katolik6w przekazal
'wladzom duchownym; druga (Oz. pr. p. Nr. 48)· zawiera "zasa~
dnicze postanowienia 0 stosunku szko~y
koscio~a", ktoresmy
wyzej poznaH (§ 118) ; trzecia (Dz. pr. p. Nr- 49) okresla wzajemne stosunki mi~dzy wyznaniami,' jlkto jeszcze powiemy w §
135. Tak wi~c utracit konkordat faktycznie w bardzo waznych
wzgl~dach moc obowi&zuj'lc&, zanim jeszcze formalnie zostat
uchylony.

do

Nast&piJ'o to dopiero po ogtoszeniu dogmatu 0 nieomylnosci papieskiej: rz'!d oswiadczyl, iz wobec przeobrazonych
uchwah\ watykansk& stosunkow hierarchicznych, panstwo nie
moze si~ uwazac zwi&zanern umow&, ktor& zawar~o na podsta'Wie dawni"!jszego ustroju; ze strona, Z kt6r~ konkordat zawarto.
przestala wlasciwie istniec, bo papiez dzisiejszy, to pod wzgl~
,dem prawnym zupetnie jut inna osoba, jak papiez przed sobo'rem watykanskim. Odr~cznem pismem z 30. lipca 1870 kazar
wi~c cesarz wypowiedziec w Rzymie konkordat, a zarazem wygotowac wnioski do ustaw, jakie w m iejsce konkordatu i cesar-skiego patentu z 5. Iistopada 1855 okreslic mia~y stosunek pan:stwa do kosciola. Na tej podstawie przyszla do skutku ustawa
,2; 7. maja 1874. (Dz. pr. p. Nr. 50) "tycz~ca
si~ okreslenia zewn~trznych stosunk6w kosciofa katolickiego", kt6ra znoszClC
'W calej osnowie ces. patent z 5. listopada 1855. oznaczyla
wpryw panstwa na sprawy koscielne. W 8. rozdzialach (§§ 60)
.zawiera przepisy odnosz&ce si~ do nast~puj'lch przedmiotow:
1) Co do koscielnych urz~d6w i prebend; tresc odnosnych
;przepisow poznalismy w nauce 0 rozdawnictwie urz~d6w.
2) Co do wykonania w}adzy urz~dowej i sprawowania dusz,'pasterstwa (§§ 14-29). W tym rozdziale Sll zasadnicze postanowienia 0 stosunku panstwa do kosciohl; mi~dzy innerni przepi:sano, ze biskupi zawiadujll wewn~trznerni spmwam'i swej dyece,zyi wedlug przepisow koscielnych, 0 ile takowe nie sprzeciwiajCl
si~ usta worn pafistwowym (§ 14), ie w~adza koscielna rozciaga
:si~ tylko na przynaleznych do kosciota i nie wolno z niej 'czy.nic uzytku w tym celu, aby przeszkodzic wykonaniu ustaw i za-
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rUldzen wladz panstwt)wych Inb swobodnemu wykonywanit1
praw obywatelskich (§ 18); ze sprawuj&c wladz~nie wolno po.
s~ugiwac si~ srodkami przymusowemi (§ 19). RZijd w niekt6rycb
wypadkach uzycza swej pomoJIY (brachium saeculare) do wykonania zarzqdzen i orzeczen wladz duchownych, a to, jezeli idzie
o egzekucy~ danin lub swiadczen na celekoscielne, nalozonych
za przyzwoleniem rz&du (§ 23), jeieli rna bye duchowny przymusowo usunit:;ty z urz~du lub prebendy. lub jezeli przeciw duchownemu wytoczone jest sledztwo (§ 27). Gdyby wtadza ko':'
scielna swem 7.arz qdzeniem naruszyJ'a ustaw~ panstwowq, moie
pokrzywdzony wezwac pomocy wladzy rZqdowej (§ 28). Zresztq
byla jUl kilkakroc mowa 0 poszczeg61nych przepisach tego rozdziahl.
3) Urz&dzenie study6w teologicznych ; tudziet
4) okreslenie prawnych stosunk6w zakonnych zgromadzen;,
(§ 31) zastrzeione zostaly osobnym ustawom, kt6re dot,!d nie
przyszly do skutku.
.
5) R6wnie co do patronatu (§§ 32-34) zapowiecf:ziana jest
nOWel ustawa, a tymczasowo tylko niekt6re wydano przepisy, ..

6) Oalej orzeka ustawa w zasadzie utworienie gmin para~
fialnych (§§ 35-37), kt6re blizej ma okreslie osobna ustawa.
7) Przepisy ustawy z zakresu p-rawa mai&tkowego (§§ 3859) om6wi!ismy jut wyzej.
8) W ostatnim wreszcie rozdziale (§ 60) zawarowano rZq'dowi prawo nadzoru w tym celu. aby wtadze duchowne nie
przekraczaly swego zakresu i oie dziataJ'y wbrew przepisom pan
stwowym i rozporz'!dzeniom wtadz rz,!dowych.
Uzupelnieniem powyzszej ustawy jest ustawa z tejze daty'
(Oz. pro p. Nr. 51) zaprowadzajqca now,! optat~ na rze.::z funduszu religijnego.
F

Por6\vnywujqc stan rzeczy, stworzony ustawami okresu.
~onstytucyjnego z tym, jaki istniaJ: za panowania konkordatu, znajdziemy niefylko istotn,! r6znic~ co do zasadniczego pojmowania

stosunku panstwa do kosciola, ale takze wiele waznych zmian
w poszczeg6lnych stosllnkach prawnych.. St,!d nle dziw, ze reo
prezentanci Kosciota, tak papiez jak biskllpi austryaccy, nie opuscili iadnej sposobnosci, by powotuj&C si~ na uroczyst& umow~

197 -

r. 1855 nieprotestowali przeciw przeprowadzonym na polu
4<oscielnem reformom. Jeieli zas bez wzgl~du na poprzedni sto-sunek konkordatowy - baczyc b~dziemy jedynie na tresc ustawy
i pomijaj'!c kwestye zasadnicze 0 praktyczny jedynie"tapytamy
rezultat, to sprawiedliwosc kate przyznac, ie lubo te usJawy po.zbawHy kosd6t poniek&d dawnych przywilej6w. nie zniszczyly
przeciez jego swobody i autonomii, ie potrafily ustrzedz si~
,przesadnego nowatorstwa i okreslaj"c wplyw panstwa na sprawy
koscielne utrzymac, jezeli nie prawn'l, to przynajmniej faktycznll
~'lcznosc z dawnym stanem rzeczy. Z tym charakterem ustawo·
dawstwa konfesyjnego licowato tez roztropne i umi.ukowane
:przeprowadzenie ustaw, a to wszystko sprawiro, ze mimo donio·
slosci dokonanych reform kolizya mi~dzy panstwem i kokioiem
nie wychodzita zazwyczai poza dzjedzin~ zasad i teoryi i ie wobec
sprzecznych w zasadzie tendencyi umiano przeciez zachowac przyjazny modus vivendi. 0 miedz€i dalej - w Niemczech, a szczeg6!niej w Prusiech - te same co do istoty tendencye, wszakie
wyg6rowane przewag<!l zywiol6w antikatolickich i butll narodowll,
,doprowadzity do zupelnt!go pogwakenia wszelkiej swobody koscieiflej, do brutalnej przeciw kosciorowi walki, kt6rej nie wahanG si~ przezwac "walk~ 0 kuJtur~". Oziwne zaslepienie i zam~t poj~c, jaki w tej m:erze opanowa~ wielk& cz~sc sp0l'eczenstwa niemieckiego, pocz'll' od r. 1880 ust~powac zdrowszym
1 sprawiedliwszym pogl"dom, kt6re pod wplywem petnej umiar,kowania i powagi polityki papieia Leona Xu!. znalazi,y juz wy·
ral w ustawodawstwie i pozwalaj& si~ spodziewac zupelnego zakO!1czenia walki kulturnej.
IX. Przedstawiwszy w powyzszym zarysie og61m'l hislorYE:
stosunku panstwa do kosciota" osobno powiedziec nam wypada
{) potozeniu kosciofa katolickiego pod panowaniem r osyjski em. Stosunki koscielne w tern panstwie nie podlegaty bo-wiem og61nym pr&dom, kt6re, jakto widzielismy, stanowity 0 wi~k
szej lub mniejszej sW0bodzie kosciota. lnne czynnikl by~y tu rozstrzygai,!ce: najpierw juz sam charakter kosciola panui~cego,
kt6ry uznaj'!c takie w rzeczach re\igijnych nQjwyzsz~ zwierzchnose panstwa,przeczyt zasadniczej idei kato!icyzmu, samodzielnosci sfery religijnej. Z tym antagonizmem reJigijnym f&CZYJ'y si~
-scis.le tendencye polityczne; religia katolicka stanowira jedna z wyil:>itnych cech natodowosci poIskie.j, obalenie lub os~abienje kato~icyzmu mialo tedy dzial'ae jako skuteczny srodek asymilacyjny
R

-

199 -

198-

mi~dzy Polskij a Rosy'l. StCld polityka rosyjska wODec koscio~a,

katolickiego od pierwszego rozbioru az podni nasze zawsze

by~a

fa sarna: ucisk katolicyzrnu, to niezrnienne jej haslo, zaglada I.lnii~.
ubezw~adnienie

kosciola lacinskiego, to dotychczasowy jej rezultat,dokonany wsr6d kl~sk narodowych ostatriich lat. Szczeg6J'owy obraz tych stosunk6w nie wchodzi w zakres naszego
wyktadl.l, idzie narn tylko 0 og61ne nacechowanie systernu._
Dose blidzie w tei rnierze wskazae na organizacYIi kosciota katolickiego w Rosyi; jest ona dzidern rZ'ldu, a jui sarna przez,
sili uwlacza najkardynalniejszym prawom kosciola katolickiego.
Na czele dyecezyi zostajij wprawdzie biskupi, wszelkie jednak
wazniejszesprawy rz&du koscielnego Sij im odjlite i poruczone
wladzom swieckim. Mianowicie w Kr61estwie wladze rZ'ldowe -.
by pominClc sprawy rnniej zasadniczej natury - mianujij na koscielne urzlidy i beneficya, sprawujij wladz~ dyscyplinarnq nad
duchowienstwern, cenzurujij ksitliki i pisma w rzeczach duchow-·
nych, rozstrzygaj& spory mi~dzywyznaniowe, urzCjdzajCj parafie,
wykonywujq zarzqd majqtkowy. Ustanowienie beneficyat6w i urz~d·
nik6w koscielnych zawisJo od rZ'ldu; biskupowi co najwi~cej
wolno tymczasowo ustanowie wikarego Iub administratl)ra, to
sarno USi.Jn&C moze beneficyata tylko za przyzwoieniem wJadz::
rZijdowych. DIll. prowincyi Mohilewskiej, to jest dill. dyecezyi podolskich, worynskich i litewskich, ustanowione jest jui od roku
1801 w Petersburgu "fzymsko·katolickie duchowne kollegium"
jako prze1'oiona nad biskupami wladza, wprawdzie co do skl'adu
wi~cej majC!,ca charakteru duchownego. wszelako pozbawiona
wszelkiej podstawy koscielnej, Bezposrednia komunikacya ze sto-lie'l papieskC!, jak najsurowiej jest wzbroniona: woluo jedynie
udawae si~ do papieia za posrednictwem kollegium petersburgskiego i na odwr6t, takie wszelkie pisma i rozporzC!,dzenia pa~
pieskie muszq bye przed publikacy'l przedtoione do aprobaty
ministra spraw wewn~trznych. Ale nawet i w tym nader sciesnio,
nym zakresie, jaki pozozostaJ przy biskupach, kr~pujC!, ich swobodi: rnnogie rozporzC!,dzenia i zakazy rz&dowe, wnikajijce we.
wszystkie stosunki iycia koscielnego.
b) Ogolne uwagi.

§ 134.
Powyiszy wyw6d historyczny wymaga jeszcze kilku ohiasniajC!,cych uwag ze stanowiska zasadniezego. Mimo ogromnej:

r6znicy zdan w pojmowaniu stosunku panstwa do, ~~sciota, przedstawiajC!, one przeciei pewny ws~6lny p~,nkt, wy!~cla, Na t,o bowiem godz& si~ dzis wszyscy, ze kosClol' I p~nst:vo rnaJ."l oddzielne swe sfery, w kt6rych dzialajij jako pOt~gl zWlerzchme, od
siebie niezawisJe i wzajem si~ wykluczajqce. To teoretyczne uznanie nie rozwiqzuje atoli pytania: gdzie granice obu tych sfer?
.
.
kto je oznacza? i w jaki spos6b?
Odpowiedzna te pytania zdaje si~ bye prosta: skoro oble
pot~gi SCl r6wnorz~dne. wi~c obop61na w~la ro~strzyg~ 0, ~za
jemnym ich stosunku, inaczej m6wi,!c, gramce ,panstwa I kosclOJa
oznaczae winna umowa, zazwyczaj w tyrn klerunku k 0 n k 0 rd ate m zwana.
.
Niew&tpliwie ta zasada sama w sobie jest stuszna; wszakze
bliiej j& rozpatrzywszy przekonamy si~, ie jako regu~a praktyczna
okaze si~ l1iedostatecznq, bo jest wlasciwie zasad<! tylko f?rmaln q,
kt6ra pomija g~6wn'l kwesty~, jaki rna bye stosunek pa?stwa do
kosciora. Bo nie okolicznose, ze stosunek prawn~ okreslon~ z~
staJ umow~, lecz dopiero trese tej umowy dale wyobrazen~e
o tymie stosunku. Tak wi~c i ,sarno istnien,ie. konkordatu me
dowodzi jeszcze. ie stosunek panstwa do kosclOJa n,a, slusznych
i sprawiedHwych polega podstawach .. Jeieli ,n. p. kOSCI6~ wobec
rozwielrnoinionej wladzy panstwowej, ratu1.c\c egzy.stency~, znaglonym si~ widzi poswi~cic w umowie nalezne s~ble prawa, c~y
nazwiemy ten stosunek sprawiedliwym dlatego, ze go .f~r~alme
uswi~ciJ' konkordat? Konkordat jak kazda urnowa mleSCI ~za~
jernne zobowi,!zania i ust~pstwa, r6wne lub nier6wne po kazde~
stronie i dlatego rezultatem moze bye r6wnowaga obu, albo tez
przewaga tej lub owej strony. Por6wnajmy n. p, konkordat fr~n
cuski z r. 1801 z austryackim z r. 1855; formalna podstawa J~st
ta sarna, a przeciei jak ogromna r6inica w zakresie pra:rv w lednym i drugim konkordacie kosciolowi pr~yzn~i1ych. Nle przy~
taczamy tego jako argumentu przeciw zaWleramu ,konko.rdat6w,
owszem przyznajemy, ze jestto forma ure~ulo,wa~l~ wzajemn,y~h
stosunk6w, daj&ca najwi~cel r~kojmi sprawIed!lwosCI, a,le wlasm~
nic innego, jak forma, kt6ra 0 istocie rzeczy jeszcze . me stanowi.
Dlatego twierdzimy, ie konkordat nie jes~ j~dyn~~ I ~ytClc.z~ym
sposobem odgraniczenia sfery panstwowej I k?SClelne j , UZY1,m y
por6wnania. Jeieli m6j grunt rna bye odgramcz?n y, od sqsled·
niego, mog~ w porozumicniu z sqsiadem ~ytyczyc mlP,dz~, .mog~
to uczynic sam, moie to uczynit SClsiad. Plerwsza droga naJsnad,
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niej z3;Jobiedz zdol'a przyszlym sporom: ale gdy oznaezajqc granic~, ja, ClY m6j sqsiad, seisle trzymac si~ b~dziemy wtasnego
prawa, podziaJ' chot jednostronnie dokonany, niemniej bE;dzie
sprawiedliwy. Ot6i i odgraniczenie sfery panstwowej od kosciel.
nej nie koniecznie, aby byio sprawiedliwem, przyjst ml.lsi do
skl.ltkl.l drogq ugody: panstwo IUD kosci6l' jednostronnie stanowiqc 0 swym zakresie, przez to samo nie ubliiaj,! jeszcze prawom drugiego, tak jak nie ubliiam prawom s,!siada, ustawiai(lc
znak graniczny. A!e na tern konczy si~ por6wnanie. W sprawaeh
prywatnych, jeieJi strona nie poszanuje granicy prawnie postanowionej, druga przywoia pornoey s~dzlego; nad zwierzchniemi
pot~garni, jak kosci6f i panstwo, nie masz takiej wtadzy wytszej.
Odgraniczenie przeto w6wezas tyiko praktyczn'! b~dzie miato
doniosrosc, jeieli je przedsi~weimie ten, kto posiada dostateczne
srodki do urzeezywistnienia swej woH, a wi~c ten,po czyjej jest
przewaga siiy i pot~gi. Niegdys tym silniejszym czyrmikiem byl'
kosci61', on tei jak widzielismy, za panowania systemu teokratyeznego. sam oznacza! zakres swej dzialillnosci; dzis przewaga
po stronie panstwa, od niego wiE:c zawisJo oznaezenie sfer obop61nych.
Ale spotykamy silt z rarzutern, jeieli panstwo dlatego. ie
jest silniejszem, orzeka 0 swym stosunku do kosciola, ezy godz'!c si~ z tym faktem, nie uswi~camy zasady sil'y i przemocy?
Tak byJoby rzeczywiscie, gdybysrny przyznawali panstwu prawo
dowolnego urz~dzania tego stosunku. Jezeli natomiast iCldamy,
aby p:1nstwo poddalo si~ prawidtom stu 5znosci i sprawiedliwosci,
aby strzegqc wtasnej, uszanowaJo sfer~ koscieln<\, to wlasnie pn:edwstawiamy faktyeznej pot~dLe postulaty prawne i moraine.
Prawda, ze one nfe przeszkodz4 nadlliyciu; ale elY takie konkordat zdola przebm ae t~ faktycZfl(l przewag~ panstwa? czy nie
tkwi w nim raczej wada wszystkich uw6w mi~dzynarodowych, ie
wystarczaiCj wsr6d pokoju, zawodz'! skoro powstaje sp6r? Czyi
mimo konkordatu nie rozstrzygnie faktyeznie sUa i przemoc?
A wi~c powtarzamy: lubo mh:dzy sposobami uregulowania
v.,zajemnych stosunk6w panstwa do kosciob pierwsze miejsee
dajemy konkordatoA'i, uznajerny przeciEi, ie nie rna w tem jeszcze naruszenia samodzielnosci koscielnej. jeieli wladza panstwowa
jednostronnie oznaczy gran ice obu sfer. ,Wszystko zawislo od
tego, jaka b~dzie trese ustaw regulujqcych stosllnek panstwa do
koseiola, Jezeli jako naj wyiszq w tym wzgl~ctzie zasad~ gtosz q,
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:iz ustawy panstwowe nie maj& naruszae sfery koscielnej, to nikt
jej zapewne nle odm6wi srusznosci, wszakie nie rna onaprak-tycznego znaczenia, dokCjd nie rozstrzygni~to pytania, eo jest
sfera koscielna? W odpowiedzi na to, bardzo cz~sto spotykamy
sit; z argumentacya: celem koscioiajest zfuawienie ludzi, srodkami ku temu gl'oszenie nauki Chrystusowej, kult zewn~trzny.
ofiara, sakramenta; ot6i to jest wlasciwa sfera, w ktorej kosciotowi zupel'n'! pozostawic nalezy swobod~, po _za tym zakresem poczyna si~ poie dziablnosci pafistwowej. Jestto jednak
-b!~dne pojmowanie rzeczy, zdolne zamCjcic istotnq gran icE; mi~·
dzy kosciol'em i panstwem, wyplywa zas z niewl'asciwego identyf!kowania poj~e religii i kosciola. Sfera religijna miesci si~ w koscielnej. ale jej nie wyczerpywa, bo kosci61 z poj~cia swego,
-spoleczetistwem jest zewn~trznem. wymagaj'lcem jak kaide inne
organizaeyi i rZ,!du. Nietylko wiE;C sprawujCjc funkcye seisle religijne, ale takie rzadz'!c spoleczenstwem wiernych pozostaje koSei6l we wiasnej sferze; pod jednym i drugim wzgl~dem win no
panstwo uznae jego samoistnosc. Mimo to, jest przeciei r6inica
-mi~dzy zakresem kosciob seisle re/igijnym a jurysdykcyjnym;
pierwszy z koniecznosci pOlOstae musi wolny od wszelkiego
'WPlYWU obcego, w drugim kosci61 nie poswi~cajijc swej sarno·
dzielnosci moze do pewnego stopnia poddac si~ woH panstwa.
-ezy i jak daleko p6jdzie w tym kierunku, zawisro od zachow.i,nia si~ wladzy panstwowej. Uznai'!c bowiem samodzielnosc koscio{a moie panstwo do niego w scislejszym lub wolniejszym
zostawac zwiCjzku; raz uzyeza mu swej pomocy, a w zamian za
to zyskuje prawo w sferze, kt6ra z natury swej nalezy do ko,scio}a, jakoto wplyw na obsadzenie urzt;d6w koscielnych, na zarzqd majCltkowy i t. p,; to zn6w postawi kosci61 na r6wni z in·
nemi korporaeyami publicznemi, alba tez stai'!c na stanowisku
bezwyzoaniowem uswi~ci zupelny rozbrat mi~dzy panstwem i kojciotem (system amerykanski). Tak wi~c ta sama przewodnia
zasada, uznanie samodzielnosci koscielnej, moze stosunek panstwa do koseiofa w bardzo r6zny uksltahowac spos6b. Jaka zas
w granicach tej gMwnej zasady J;lajwl'asciwsza jest droga, W og6!nosci powiedziec siE; oie da, bo zawisJ'a od realnych stosunk6w
-w danyrn czasie i panstwie, ilosci ludnosci katolicki'ej, tradycyi
historycznych, formy rz'!dl.l, kierunku oswiaty, chwilowych pr,,·
,d6w politycznych i innych tego rodzaju czynnik6w. Jednem sro-
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wem stosunek panstwa do kosciola nietylko kwestYl:! jest zasad~_
ale zarazem kwesty~ polityki prawodawczej i administracyjnej.
Wracamy jeszcze do konkordat6w, by bliiej okreslie prawnyonychze charakter. Trzy SL'l pod tym wzgl~dem teo rye: jedna,
upatruje w konkordacie przywilej papieski spowodowany pewnemi
ust~pstwami ze strony panstwa, a tern samem uznaje. ie papieZkazdego czasu jednostronnie odwolae moze konkordat (Privilegientheorie). Druga teorya wr~cz przeciwnie utrzymuje, ie zr6dlem
wszelkiego prawa moze bye tylko wladza panstwowa, ze konkordat stwierdza jedynie w pewnych kierunkach zgodnose zapatry wan przedstawicieli panstwa i koscio~a, ze zas moe obowiijzuj'lCCl posiada jako ustawa pafistwowa (LegaUheorie) Obie teorye naleiy stanowczo zarzucie, obie neguja r6wnorz~dnose sfery
koscielnej i pafistwowej; pierwsza w kierunku systemu teokra-tycznego, druga w kierunku systemu supremacyi pafistwowej.
Jedynie uzasadniona jest trzecia teorya uwazaiOilca konkordat jako
wrasciwCl umow~ (Contractstheorie); tenze jest bowiem zgodnym
objawem woH dw6eh stron, zmierzajijcym do okreslenia stosunk6w prawnych, a wi~c miesci w sobie wszystkie istotne cechy
umowy. Jui sarna forma konkordatu swiadczy najcz~sciej, iestrony zawiera~y go w przeswiadczeniu, ii' obie zar6wno nim Sl:}
zwi<izane, dlatego nazywaj"l go tei ukiadem, con v en t i 0, i dodaj(l zwyczajnie klauzul~, ie moie bye zmieniony tylko za obustronnem porozumieniem. Co si~ dalej tyczy charakteru tej umowy~
to jaSfl<l jest rzeczCl, ze nie moina jej zaliczyc do rz~du um6w
prawno-prywatnycn, gdyz zawieraj"l i"l strony nie jako osoby
prywatne, lecz jako reprezentanci wladzy koscielnej i pafistwowej~
Do traktat6w mi~dzynarodowych 0 tyle konkordaty S"l zbliione,
ie przychodz,! do skutku mi~dzy przedstawieielami dw6ch niezawislych i zwierzchnich pot~g! tern jednak od nich si~ r6zni"l. ze
tyiko jedna strona kontraktuiClca dziala imieniem panstwa, papieZzas nie umawia si~ jako panui(lcy, lecz jako g~owa kokioJ'a.
Naleiy przeto konkordaty uwaiae jako osobny rodzaj urn6w
pubJicznych.
.
Bezposrednio wyprywa z konkordatu tylko zobowiL'lzaniedla stron umow~ zawierai"lcych; aby jej postanowienia mialy
takze dla trzec:ch os6b moc obowiqzuj"lc"l, rnusi konkordat uzyskae tak znaczenie ustawy koscieinejl jakotez znaczenie ustawy'
panstwowej. Papiei tedy publikuje konkordat osobnq bullCl, a prawodawcza w~adza panstwowa ze swej strony nadaje albo kon-
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kordatowi w calej osnowie, albo poszczeg61nym jego postano-wieniom moc przepis6w panstwowych. Czy i 0 He do tego po-trzeba r;rzyzwolenia ciar prawodawczych, ocenie naleiy wed!ug
KonstytucYi odnosnego panstwa.
Wimieniu koscio~a zawiera konkordat z reguly papiez,
biskup uprawniony jest do tego tyiko wtedy, jezeli przedmiotem
Ilmowy SCI jedynie sprawy jego dyecezyi si~ tycz&ce i jeieJi przyjmuje zobowl~zania, kt6re nie przekrat:zajCl jego prawnego zakresu dtialania.

B) Stosunek kosciola do innych wyman.
§ 135.

Stosunek koscioJa do innych wyznan wyptywa wprost z zasady katolickiej, ie jako jedna wiara tak i kosciM tylko jeden,
ie po za koscio~em nle masz zbawienia, Kosci.6~ wi~c ze swego,
stanowiska nie uznaje i uznae nie moze iadnej innej spolecznosci religijnej, a zatem nie rnoie takie z zadnCl zostawac w prawnym zwi'lzkll. Do pojedynczych os6b zas, nie nalezCicych do koseiol-a katolickiego, okresla si~ jego stosunek wedle tego, c~y
prlyj~ty chrzest (fideJes) ezy nie (infideles).
pie~v:szy~ .ra.zl~
stahr si~ tern samem uczestnikami spotecznosci kosclelne]; Jezeh
mirrio to nle uznaj& powagi koscio~a, uwaia je kosci6~ nie jako,
innowierc6w. leez jako heretyk6w lub odszclepienc6w (por.
§ 111). Ustawy koscielne pozostaiC! wi~c nadal dla nich obowi&zu:"'ce a to nawet wtedy, gdy si~ zorganizuiCl w 050bne stowaJ'"i ,
' " L k t ]. k"
rzyszenia
reJigijne. Wprawdzie w takim razie k OSCIO..
a. 0 ~c I
utraci nad nieml faktycznCl iurysdykcy~; ale sarna zasada me, J,est
przez to uchylona i b~dzie zastosowana, skoro wladzom kosc!el-nym nadarzy si~ sposobnosc orzec 0 stosunku p.rawnym~ .~t~.
kt6rego podmiotem byr lub jest niekatolik wyznam~ chrze:c~!an.
skiego. Inne stanowisko zajmuje kosci61 wobe~ mechrzesclJan;
ci zostai&c nietylko faktycznie, ale takze prawme po za spo!eczenstwem koscielnem. nie rnogq tei podlegac pozytywnemu
prawu koscielnemu, kosci6J: domaga si~ ~o. nich jedynie przestrzegania ustaw juris divini, to jest praw me]ako przyrodzonych,
kt6re ze Sij ustanowienia boskiego, wszystkich wiCliij ludzi. Zastosowanie tej regu~y rna, jak to jeszeze obaczymy, praktycznct
donioslose w zakresie prawa maJienskiego. Zaznaczajijc w ten.

'V!.
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·spos6b sw6j stosunek do niekatolik6w i niechrzescijan, spel'nia
przytem kosci6} wobec jednych i drugich swe posiannictwo. gdy
stara si~ ien nawr6cic na wiar~ katolickCl. Ta dqznosc jest jednq
z istotnyeh cech kosciola, wtasnie dlatego zwanego ~owszech
nym czyJi katolickim; wszakze nigdy innych nie powinna uzywac
'srodk6w, jeno pot~gi slowa i nauki. Na tern pol ega prawdziwa
to i era n c y a zlr6wno daleka oj fanatyzmu, iak indyferentyzmu
religijnego; pierwszy nietylko zwalcza bl'~dy, lecz przesJaduje lilqdz&cych; drugi wobec samychie zasad religijnych zachowuje si~
. oboi~tnie. Wyznanie religijne, kt6re nie zna tolerancyi, przeczy
duchowi mitosci chrzeScijafiskiej; wyzl1anie, kt6rebY sit: przyZIlalo do indeferentyzmu, straciloby tern samem racy~ bytu. Faktyczny stosl1l1ek kosciofa do inl1ych wyznan nie tyle jednak
~zawisl od samegu kosciola, ile raczej od zachowania si~ wl'adzy
pan3tWQWej. Dawniej gdy panstwo z koscioJem w scistym reli·
gijnym zostawalo zwi&zku, zamach na jednosc kosciola poczy. tywano jako wyst~pek przeciw egzystencyi pan3twa; widzielismy
jakie stijd wysnuto konsekwencye co do traktowania heretyk6w.
;Reforrna sprawiJa, ze kosci61 katolicki przestat bye w wieJu krajach religi~ wyhlcznie panujq(:ij, ust~pujijC w jednych rniejsca
wyznaniom protestanckim, w innych stajijc z nierni na r6wni.
Odtijd pod wplywem ustawodawstwa panstwowego poszczeg61ne
wyznania religijne w stosunku do innych tu na korzystniejszem.
tam na posledniejszem zostawal'y stanowisku. Pocz~to odr6zniac
wyznania panujqce i tolerowane, a miara tolcrancyi znowu byJa
bardzo r6zn/:!. Wog61e jednak idee nowoczesnego panstwa, jakie
poznalismy w poprzedzajijcym paragrafie, prowadzi~y konsekwen'tnie do r6wnouprawfJienia wyznan pod wzgl~dem politycznym
i obywatelskim. Czem blizej nowszych czas6w, tern wiE:cej zasada
.r6wnouprawnienia religijnego zjednywala sobie uznania i nie ograniczaiClc si~ jut do wyznan chrzescijanskich, obj~la wszystkie wy"znania religijne. Na tern stanowisku zostaje obecnie ustawodaw.£two austryackie. Ustawa zasadnicza z 21. grudnia 1867 r. oog61nych prawach obywatelskich porE:cza zupe!nCl swobodE: wyznania
i sumienia, postanawiajClc, ze jak z jednej strony wykonywanie
,prOlw obywatelskich i po!itycznych nie jest zawislem od wywania
religijnego, tak z· drugiej strony wyznanie nie moze bye zawadCi
w pelnieniu obowicgk6w obywatelskich (art. 14.). Stowarzyszenia
;religijne, prawnie uznane maj~ prawo odprawiania wsp61nego
tPublicznego nabozenstwa i prawo zawiadywania wJasnemi spra·

warni, wyznawcom zas religii prawnie nieuznanych wollio odpra~
wiae domowe naboienstwo, 0 He takowe nie sprzedwia si~ prawu
lub moralnosci (art. 16.). Do prawnie uznanych stowarzyszen
religijnych zaliezone SCI w Austryi na podstawie tak zw. patentu
tolerancyjnego cesarza J6zefa II. z 13, pazdziernika 1781: kato-lickie obrz(ldku rzymskiego, greckiego i ormianskiego, ewar.gieikkie wyznania augsburskiego i helweckiego, grecko nieunickle
(grecko i ormiansko·oryentalne) i zydowskie. Obeenie osobna
ustawa (z 20. maja 1874. Oz. pro p. Nr. 68) przepisuje warunki,
pod jakiemi wyznanie religijne uzyskae moze uznanie prawne;rta tej podstawie ukonstytuowaJo si~ dotCld wyznanie starokato·
licki-e, tudziei kosci6J "Braci ewangielicznych" (evangelische Bruderkirche, lierrnhuter, rozporz. minist. z 30. marca 1880. Dz.
pro p. Nr. 40). Ustawa z 25. maja 1868, (Dz. pro p. Nr. 49) okre·
sliia "stosunld mi~dzywyznaniowe obywateli panstwa". Mi~dzy
innemi postanawia. ze zadnej spol'ecznosci religijnei nie wolno·
podst~pem lub przymusem nawracae na swoje wyznanie (art 7.).
Przefoieni lub czlonkowie jakiegokolwiek wyznania, wtedy tylko
przedsi~brac mogq funkcye duchowne wzgl~dem os6b innego
wyznania, jezeii przez te osoby lub ich duszpasterza do tego zawezwanizostan14 (art. 8.). Nlkt tez nie moie bye zniewolony do
datkow Jub swiadczeft na cele wyznaniowe lub dobroczynne obc:ej
spolecznosci religijnej, chyba ze do tego jest obowiClzany jako
posiadacz rzeczowego patronatu, alba na podstawie zobowiqzania,
wpisanego w ksi~gi hipoteczne lub z tytdu prywatnego, dokumentem udowodnionego. Duszpasterzowi obcego wyznania nie
wolno pobierae zadnych taks lub oplat za funkcye, kt6rych od
niegonie zijdano (art. 9.). W szkol'ach. do kt6rych ucz~sz·
czajq przynale:ini r6znych wyznan, nalezy tak urz,,!dzic nal.!k~,.
aby takie mniejszose zadose uczynic mogta obowiijzkom religijnym (art. 15.). Inne postanowienia' tej ustawy tycz'l 'si~ religij •
nego wychowania dzieci, przejscia z jednego wyznania na drugie,
swi~cenia dni swi'ltecznych, cmentarzy wyznaniowych. 0 tern by h ..
jut mowa przy odnosnych materyach .
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dzie kosciM obejsc si~ bez prawa, ale widzi w niem tylko sro.del< wlasnej egzystencyi. Stosunki przeto, kt6re nie dotycz~ bezposrednio ustroju koscielnego, czyni kosci61 tylko wtedy przed'miotem swego prawodawstwa, jeieli zostajCi w scisrym zwiijzku
.2: jego nauk,!, albo jeieli szczeg6lm~ przypisuje im donios{osc
.dJa rozwoju iycia koscieInego. Do takich stosunk6w naleiy mal.zeflstwo i zycie zakonne.

cz~sc TRZECIA.
STOSUNKI PRAWNE PO ZA HIERARCHIi\.

. Pogl~d ogolny.
§ 136.

Prawo kazdej samoistnej spolecznosci miesci w sobie dwa
1rodzaje prawidd; ze stosunk6w bowiem, jakie okreslaiCl, w jed,
nych przewaza interes calosci, w d( ugich indywidualne cele jednostek. Tak i w dziedzinie prawa koscielnego SCI przedewszyst.kiem prawidla, kt6re si~ odnoszCl do calej k0scielnej spolecznosci,
okreslajllc jej organizacy~, prawny zakres ustanowionych w niej
urz~d6w, stosunek wiernych do przedstawicieli wladzy koscielnej.
Ten dziat prawa koscielnego poznalismy w cz~sci pierwszej i drugiej, to jest w nauce 0 hierarchii i sprawowaniu rZCld6w koscielnych. Pozostaje 6w drugi rodzaj prawidel, kt6re reguluj& stosunki pojedynczych os6b, nie zostaiClce z w bezposrednim zwiClZku
z calosciCl, z ustrojem i rZCldem koscielnym. Zakres tych stosun·k6w 0 wiele jest szczuplejszy, jak pokrewny mu w prawie panstwowem dzial prawa prywatnego. R6inica wyplywa z istoty obu
sfer: utrzymanie porzijdku prawn ego jest wlasnie jednym z nai·
gMwniejszych ce16w panstwa, wszelkie .przeto stosunki iycia'
ludzkiego, skoro wog61e tkwiw nich cecha prawna, wchodzil
w zakres ustawodawstwa panstwowego; pafistwo jest z swej
.istoty instytucyC! prawnC!. Kosciola wlasciwym cclem jest religijna
·doskonalosc wiernych; jak kaida spolecznosc nie moze wpraw~
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o malzenstwie
a)

w og:olnosci.

Istota ma1zenstwa.
§ 137.

Za przewodem prawnik6w rzymskich okreslajCl maUenstwo'
jako zwiC}zek mt::iczyzny i kobiety celem zupefnej. wsp61nosd
iycia. Zarazem ma}ienstwo jedynym prawnym jest zwi<jzkiem dla
rozkrzewienia rodzaju ludzkit!go i st'ld na charakter jego r6znorakie skhidaj& si~ pierwiastki. BiOfC}C wzgl'ld jedynie na sam st~·
sunek faktyczny; ujrzymy w matienstwie pOIC}czenie mt::iczyzny
i kobiety. wywo}ane r6inic& ptci. Jestto fizyczna, przyrodzona
strona malienstwa, nie wyr6iniai'lca go od pkiowego stosunku
zwierzC}t; wyptywa z wsp61nej iudziom i zwierzt::tom dqinosd
zaspokojenia popt::du ptciowego i utrzymania swego rodzaju. Ta
zwierz~co-flaturalna cecha stosunk6w prclowych przewaiala moze
w pierwszej do hie ludzkosci, dzis znajdujemy iC} ledwie u niekt6-rych lud6w pozaeuropejskich. Zwi<!zku takiego pozbawionego
wszelkiej godnosci moralnej nie nazwiemy nawet matienstwem,.
bo jest on albo przemijaj<jcym wypadkiem popt::d6w zmystowych,
gdy ma.tienstwo stosunkiem jest trwalym, albo trwanie jego polega na samowoli, l1a sile, gdy matienstwo jest wsp6InosciC!_
i wzajemnosciCl praw. Zazwyczaj m~zczyzna maiClc za sobCl przewagE; sUy, panem tei jest tego stosunku; a kobieta schodzi nac
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stanowisko niewolnicy; tylko m&i, nie iona rna prawa. Nie masz
wi~c i tu wyl&cznosci stosunku maUenskiego, lecz jest wielozenstwo,
albo tei niekiedy przeciwny stosunek, wielom~ztwo, lecz na tej
samej zasadzie, na zasadzie sUy oparty.
Takiem byloby maUenstwo, gdyby je zostawiono pod wy"
l&cznym wp!ywem instynkt6w przyrodzonych. Tak atoli nie jest:
wraz z pierwszym zawi&zkiem iycia spolecznego poczyna matzenstwo trade 6w charakter zwierz~cy, ai si~ podniesie do god.
nosci stosunku etycznego. To zas jest wypfywem dw6ch czynnik6w w spoteczenstwie dzialaj&cych: religii i prawa.
\Vydumaczyc nietrudno, dIaczego tak religia jak i prawo
dotykajCl swojemi prawidl'ami prawa mal'ienskiego.
Marzenstwo b~dClc stosunkiem c:dowieka do cdowieka jUi
tem samem obok przyrodzonej swej strony przedstawia pierwiastek moral ny, bo gdziekolwiek cz~owiek wchodzi w stycznose
z innymi, dziafanie jego podpada pod pewne prawa, kt6re dyktuje etyka. MaUenstwo jednak wi~cej jak kaidy inny stosunek
wchodzi w zakres moralnosci: jui sarno jego powstanie wyplywa
z przyczyn etycznych, bo celem jego uszlachetnienie instynkt6w
zmysrowych, kt6re gdzieby nie istniaJo mafzenstwo, ni.e wzniosij
si~ po nad poziom zwierz~cosd. DaJej Ilie b~d<'ic zwillzkiem Ii
tylko doraznym ala pojedynczych jakichS cel6w, ale zupe.l'nCi
wsp61nosci~ zyda. consortium omnis vitae, stwarza malZefistwo
mif;dzy samymi malionkami rozliczlle stosunki, kt6re okreslic
mog& jedynie zasady etyczne. A wreszcie jest matienstwo ir6diem powstania innego stosl.lnku, w wysokim stopnili etycznego,
stosunku rodzic6w do dzieci, tak ie i z tego wzgl~du nle jest
stosunkiem etyeznie oboj~tllym. Ot6i wJasnie, ze malienstwu
w tak r6inorodllych kierunkaeh dotyka dziedziny moralnosci, ie
jest pod wzgl~dem etyeznym stosunkiem bardzo wainym, tll.lmaezy, dlaczego maizell,stwo nabralo eechy religijnej. Wyplywa to
ze sdsrego zwi;:tzku, mi~dzy moraInosci& a religil;. Religia kieruje
cdremzyciem duchownem cztowieka, a przedewszystkiem mo. raln~ tego zycia stron<i; nadajClc prawidlom etycznym charakter
przepis6w reUgijnych. Dla!ego i ma.fienstwo b~dClc stosunkiem
tak wybitnie moralnym, stalo si~ zarazem stosunkiem religijn~m.
Od najdawniejszych czas6w u· wszystkich narod6w znachodzlmy
pewny zwi'lzek wyobrazen religijnych Z okresleniem stosunk6w
maUenskich.
Rittner. Prawo l{()scielne. Tom II.
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Ale nietylko religia, takiei prawo- zwraca si~ z swemi wY'"
mogami do stosunku matienskiego, a przyczyn~ tego wSkaze nam
eel i istota prawa. Prawo rna urz~dzac stosunki spol'eczne, kt6rym
gMwnie charakter mafienstwa nadaje ksztalt i kierunek. Z maJienstwa wywi~zuje si~ rodzina, a zn6w rodzina podst8Wij jest
spoteczenstwa i panstwa. Prawodawca j~sli chce urz~dzic prawne
i spoJ'eczne stosunki, zaczijc wi~c musi od matienstwa, bo kaidy
organizm spoteczny musi run,!c, jak budynek bez fundamentu,
jesli nie spocznle na podwalinie prawnie okreslonego stosunku
maUenskiego. Przepisy etyezne i religijne nie SCI wtej mierze
dostateczne, one tylko posreanio dziaJail! na wol~ ludzkCj, wiClzCl
tylko sumienie, bo nie JCICZY si~ z nilni przymus. A tu wtasnie
wymaga dobro spoteczenstwa, aby urzeczywistnienia pewnych zasad dotycz~cych malienstwa nie pozostawic dohrej woH jednostek. Jest til wiec potrzebny wsp6kudziat prawa, kt6re bacz'lc
tylko na zewn~trznll stron~bezwzgl~dnie przeprowadza swe po')tanowienia.
Wszystkie wymienione tu cechy maiienstwa uznala takie
nauka chrzesdjanska, wszakze ponad wszystkie il1ne wynioska
strom;: religiin~. Kosci61' uczy: malienstwo od poczijtku ustano-.
wione od Boga jako zwiijzek nierozwiijzalny i monogamiczny
przywr6cone zostalo przez Chrystusa do pierwotnej czystosci
j wyniesione do znad:enia sa k ram en t u. F ormCl tego sakra.mentu
jest objawienie obop61nej woli, umowa. con sen sus. jego szararzami (ministri) sami oblubiency. Umowa maUefiska oie istnieje
oddzielnie od sakramentu mal'innstwa; owszem nie masz sakramentu bez iadnej umowy i na odwr6t skoro umowa waina, tern
samem jest sakrament. Nie umowa materyC! jest sakramentu, jeno
oddanie si~ soble wzajemne os6b, wst~pujijcych w zwi'lzek mal'zenski (otem jeszcze w nast~pnym paragrafie). Pojrnuj'lc zas w ten
spos6b religijny charakter· malienstwa zaznaczyl'tem sarnem kosd6l' fiakie sw6j poglijd na praWI1Clstron~ stosunku malzeflskiego.
MOina go strescic w zdaniu: maUefistwo jest saktamentem, a zatern okreslenie pol'(lC'zonych z niem stosunk6w prawl1ych mdezy·
do kosciola, tak w kierunku ustawodawczym jak s~dowym. Tej
zasady trzymal' siE: kosci6i od najdawniejszych czas6w i stwierdzil iij dogmatycznie na soborze trydenddm.

b)

Prawo

211 -

ma~zenskie

koscielne a panstwowe.

§ 138.

W mys\ powyiszych zasad uwaiano ai do pokowy XVI. w.
IUstawodawstwo i s~downictwo w sprawach maUenskkh jako wy,lijcznij dziedzin~ koscieln&. Mianowicie orzekak kosci6k 0 prawnych
warunkach zawarcia maUenstwa, 0 wzajemnym stosunku malionk6w, 0 rozwiijzaniu matienstwa, pozostawiajClc co najwi~cej pan"Stwu okresienie stosunk6w maj(ltkowych. Dopiero'z reformacyCl
pocz!rna si~ zmieniae postac rzeczy; najpierw sami reformatorowie nie poimuj~c malienstwa w sakramentalnem znaczeniu koscioka
,katolickiego. nie odmawiali panstwu kompetencyi w sprawach makj;enskich. Niebawem, bo jeszcze w toku XVI. wieku, pojawia si~
-z katolickiego jui obozu, ta sarna tendeneya najpierw we Franeyi, a potem w innych paflstwach. Pocz~tek ustawodawstwa swie·ckiego w sprawach makieflskich stanowiij edykta kr616w francuskich H~nryka II. (r. 1556) i Henryka III. (z r. 1579 ordonnance
,de Blois). Postanowienia te nie dlatego Sij waine, jakoby wprQ'Wadzaly doniosle zmiany istniejllcego prawa, owszem wydane zostary w duehu ustaw koscielnycb, ale stanowHy one pierwszy wyclom w zasadzie, ie 0 stosunkach maUenskich stanowi jedynie
kosci6t Dla uzasadnienia prawodawstwa panstwowego powstaka
wnet osobna teorya, pozostajijca w scislym zwi'lzku z doktryna'mi gallikanskiemi. Uznaj~c sakramentalny· charakter maUenstwa,
"Siarali sif:,l teologowie i kanonisci gallikanscy pogodzic go z kom-·
petencyCl panstwowCl. Wedlug ich nauki naleiy w maUenstwie
~cisle rozr6inie umow~ czysto cywilnCl (contractus naturalis) z je,dnej, a ·sakrament z drugiej strony. Sarna umowa nie jest jeszcze
:sakramentem, lecz aktem prawno-cywilnym, a wi~c podpada pod
.ustawodawstwo swieckie. Panstwo tedy postanawia, pod jakiemi
warunkami umowa ta jest waznijczyli innemi s~owami, Jakie SCi
,przeszkody mal'ienstwa. Dopiero, gdy taki kontrakt wainie zostal
zawarty, podnosi go kap~an do godnosci sakramentu. Kontrakt
.nietylko form 'I. lecz matery'l jest sakramentu. Prawda, ie mat.ienstwo jako sakrament naieiy do kompetencyi koscioka, ale mowa dajijca poczCltek malienstwu nie jest jeszcze sakramentem,
.a wi~c nie kosd6t leczpanstwo stano wi 0 jej wainosci. W pisarzach kierunku episkopalnego i j6zefinskiegoznala:da powyisza
teorya gor&cycll zwolennik6w. Pod jej wp~ywem dokonata si~
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przy schylku XVIII. i z poczC!tkiem XIX. wieku w wi~kszej ClE:SCf:;'
El.liopy radykalna zmiana w ustawodawstwie rnatienskiem. Po.
cZ<ltek da~ w tym wzgl~dzie cesarz J6zef n., wydaj'lc dla kraj6w
dziedzicznych austr. patentem z dnia 16. stycznia 1783. ustaw~
maUenskC!. Na czele wypowiada w niej wyrainie zasad~, ie o mal. ienstwie jako kontrakcree cywHnym panstwo rna stanowic i sto·
sownie do tego okresla zgodnie z prawem koscielnem, lub tei od
niegoodchodz<lc, wszystkie stosunki prawne, tyczClce si~ malienstwa. Zasady J6zefinskie pozostaty odtCld gMwnC! podstaw'l austrya-·
ckiego prawa maJzenskiego; . pr~yjCl~ je takie obowiCizuj<lcy po
dzien dzisiejszy kodeks cywilny z r. 1811. Pozostaje on wprawdzie
jeszcze po cz~sci na stanowisku konfesyjnem. bo S'l w nim przepisy osobne dla katolik6w, osobne dla innych chrzescijan, osobne:
dla iyd6w; ale i pierwsze nie obowiqzuj'l formalnie jako ustawy
koscieine, tylko jako przepisy pafistwowe. Radykalniejszemoka-·
zato si~ prawodawstwo francuskie, gdyz orzeklszy raz zasad~, it
maUenstwo podJega jako kontrakt ustawodawstwu panstwowernu,.
oie bra~o przy uregulowaniu prawa matzenskiego iadnego wzg!~du
na r6inice wy.znaniowe. Francuskle prawo ma~zenskie, stanowi'lce
cz~sc kOdeksu cywilnego (code civil des Francais, Code Napoh~on) rniaJ'o takie w wielu dzielnicach Polski moc obowiqzujijcit
Zaprowadzono je najpierw wraz z ca~ym kodeksem Napoleonskim w w. ks. Warszawskiem (1808), w roku 1815 zas tak w rzeczypospolitej Krakowskiej, jakotei w Kr61estwie Polskiem. W pierwszej pOlostalo w mocy do upadku rzeczypospolitej i przez pit!rwsze lata rZijd6w austryackich, dopiero od 20. kwietnia 1852. poczdo obowi&zywac prawo austryackie. W Kr61estwie Polskiem
ustata moc obowi,12:ujijca prawa francuskiego w r. 1825, gay
ogioswno pierwszq ksi~g~ kodeksu cywilnego (0 osobach); w r ~
1836 wydanij zostala osobna, dOt&d obowiqzuj'lca ustawa mate
zenska , kt6ra co do katolik6w wr6cila do zasad prawa kanoni~
cznego. W Niemczech rozw6jprawa maU:enskiego bardzo r6inym
DY~ w poszczeg6lnych krajach; dzis w catem panstwie niernieckiem spoczywa ustawodawstwo i sqdownictwo w r~kach panstwa
i obowi'lzuje w tym wzgl~dzie w caJych Niemczech ustawa z 6,
httego 1815.
Wobec teoryi szkoly gallikanskiej, niemniej jak wODec fakty'
cznego rozwoju ustawodawstwa iSijdownictwa panstwowego ko;...
sci6~ niedomnie bronilswej kompetencyi. Odpieral' mianowicie
przytoczone powyiej zarztity, przywodzqc, ze kaide malZenstwo
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jest sakramentem, ie umowa nie jest czems od sakramentu od·
.ozielnem, ie woJa stron, nie wsp6~dzia~anie kapl'ana tworzy sskrament, ie przeto nie pafistwu lecz kosdolowi naleiy stanowic
,i) sprawach mattefJskich. Raz jeszcze te postulaty koscielne uzyskaty w Austryi praktyczne uznanie; korikordat z r. 1855. postanowi! (art. 10), ie "s€}dzia kosdelny orzekac b~dzie w sprawach
malZefiskich wedle przepis6w kanonicznych, mianowicie ustaw
trydenckich". 'IN mysl tego postanowienia uchyli~ patent cesarski
z 8. paidziernika 1856. (Dz. pro p. Nr. 185) co do katBlik6w moe
obowiqzuj'lcq prawa malieflskiego zawartego w kodeksie cywil:nyrn, pubJikujijc jednoczesnie aprobowan'l przez papieia "instrukcy~ dla s'ld6w duchownych cesarstwa austryackiego co do spraw
maUenskich". Od 1. stycznia 1857; obowiazywato tedy co do
matienstw katolik6w prawo kanoniczne. Ten stan rzeczy trwa~
do r. 1868; ustawa z 25. maja 1868. (Dz. pro p. Nr. 47) uchylihi.
prawo z r. 1856. uznajqc napowr6t moc obowi'lzujijCij ustawy cywilnej z r. 1811 i przekazuj'lc sprawy maUenskie s'ldom cywilnym. Oczywista, ie przez to nie usta~a dzialalnosc duchownych
s'ld6w malienskich, tylko, ze ich orzeczenia nie maj(l wainosci
pro foro civili.
Jak widzimy, dwa g16wnie poglijdy rozstrzygaJ'y w praktyce
i teoryi 0 zakresie koscielnym i panstwowym w sprawach ma~
i:etiskich: jeden odmawia kompetencyi panstwu, dlatego, 1e mal.zefistwo jest sakramentem, drugi odmawia jej kosciotowi, dlatego, ie zawarcie mal'ienstwa jest kontraktem. Walka tych sprzecznych zasad w XV. poczyna si~ wieku i dzis jeszcze stanowi
jedn~ z najgJ'6wniejszych kwestyi spornych w stosunku panstwa
do koscio}a. Oceniai~c ten sp6r, naleiy przedewszystkiem zarzude argurnentacy~, kt6rijsmy wyiej sl'yszeli na poparcie kornpetencyi panstwowej. Bo pytanie, jak nalezy pojmowac sakramentalm~ natur~ mafienstwa, kosciok i nikt inny, jeno kosci61 mocen
jest rozwi'lzae, a bezstronne rozpatrzenie odnosnych orzeczen
koscielnych przekona kaidego, ie wedlug nauki katolickiej po..
dzial marienstwa na umow~ i sakrament, zadnlil miar'l oie da si~
uzasadnic. Bez wszelkiego wiE:c zastrzeienia i ograniczenia przyj'lC musimy zdanie, ie marzenstwo jako sakrament pod kaidym
wzgl~dem do kompetencyi nalezy koscielnej.
ezy jednak uznajqc t~ zasad~, I.lsunClc mamy sprawy malienskie ze sfery panstwowej? Przeciei ma~ietistwo stosunkiem
jest takie prawnym i to stosunkiem nadzwyczajnej, pod wzgh;dem
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spoJ'eeznyrn i panstwowyrn, donios~osci. Gdy zas porzCidek prawny i spoleczny gMwnyrn jest panstwa celem, przeto regului(lc
stosul1ki maH:enskie, dzial'a we wl'asciwyrn sobie zakresie. Taksarno wi~e. jak w ca.rej rozci&g.rosci uznalismy kompetency~ kosciol'a, tak rownie w eal'ej rozci'lgJosci uznajemy kompetency~
panstwa. Panstwo zarowno jak kosdo.r mai& niezaprzeczone prawo stanowienia 0 stosunkach mal'iefiskieh, ale kaide w odr~i>nej
swej sferze. To znaezy: prawo koscielneobowi&zuje in for~.
ecclesiastico, prawo swieckie in foro civilLJeieli przeto kwesty~
spornCl sformul'ujemy w ten spos6b: ezy pafistwu, czy koscio~owi
sl'uzy prawo uregulowania stosunkow maUenskich, na oba pytania odpowiemy twierdz&co; gdyby zas zapytano, ezy kosciol', czypanstwo maj~ w tej mierze kompetency~ wy.rqczn&. na oba pytania odpowiemy przeczqeo. Kosciol przeto dla zakresu koscielnego, panstwo dla zakresu panstwowego reguluiCl stosunki mal'ienskie. Zatem nie idzie, jakoby prawo koscielne a panstwowe
musialy bye roine; owszem materyalnie, to jest co do tresci, prawo panstwowe zastosowac moie si~ w zupetnosci do koscielnego i taki stan rzeczy zapobiegaj,!cy z gory wszelkiej kolizyi, ze"
wszechmiar jest poz,!dany. Wszakie nowoczesne stosunki konfe=
syjne jednolitosci obu praw nieprzeramane nlemal stawiaj" trudnosci. Chqc przy okresleniustosunkow maUenskich trzymac sit:
stanowiska wyznaniowego, mialoby panstwo dwie drOgi do wybom: prawo jednego wyznania dla wszystkich uznac obowi&zui,!cem. a to nie daloby si~ pogodzie z r6wnouprawnieniem wyznan; albo tez pozostawic kaidemu wyznaniu odr~bne prawo
malienskie, co znow tylko wtedy datoby si~ przeprowadzic, gdyby
panstwo nie dopuszczalo malienstw mi~dlY rOinowien ami, ani
tei p02:WalalO zmieniac wyznania. Tak wi~c odr~bnosc pans twowego prawa marienskiego jest konleeznym wyplywem stosunku.
w jakim nowoczesne panstwo pozostaje do wyznan religijnyd~
Ale i tam, gdzie istnieje odr~bne prawo malienskie panstwowe'
prawo koscielne nie traci znaezenia; panstwo wypowiada jedynie.
ie wobec swego forum uznaje ma.rzenstwopod temi lub owemi
wamnkami. ClY zas mafieflstwo przez panstwo uzmme w ooliC:Gil koscioia jest prawnym zwi,!zkiem, lub elY na odwrot zwiC!zek, ktoremu panstwo uznania odmawia, mimo to przed koscioJem jest maiienstwem, 0 tern orzeka jedyme koscioi i jedynie na
zasadzie wlasnych swych ustaw. Jego orzeczenie nie rna znacze-
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nia dla forum swieckiego. ale rna moe obowi&zuj~c~ dla tych,
eo wogole uznaj~ powag~ kosdo~a.

TYTUt

n.

Zawarcie malZenstwa.
A) 0 przeszkodach W ogolnosci.
§ 139.
MaUenstwo przychodzi do skutku przez zgodne oswiadczenie m~i;czyzRY i kobiety, ii; cheij z sob& zawrzec zwiCizek ma!zenski. Zawarde maUeflstwa jest zatem czynnosciCI prawml (negotium, Re~htsgeschaft), bo jest objawem woH, rnaj,!cym na eelu
powstanie stosunku prawnego. To poj~cie wskaie nam ogolne
wymogi zawarcia malienstwa: SCI one bowiem te same, co przy
kaidym innym akcie prawnym; a wi~c po pierwsze, zdolnose do
dziahul prawnych, powtore, nalezyty objaw wolL Gdzie warun~
kow tych nie dostaje, gdzie wi~c kto nie rna zdolnosci do dziakan
prawnych, lui> gdzie objaw woH jest jui; wedlug ogolnych zasad
w zakresie prawa niewainym, tam tei zawarde maUenstwa, rownie jak Kazda inna czynnosc prawna, wainie do skutku przyjsc
nie moze.
Proez tych og61nych powodow, ktore kazd q czynnosc praWll'! czyniij niewainq, istniejq co do marzefistwa odr~bne jeszcze
powody niewaznosci, ktore jednak zawsze si~ odnosz,! do wymienionych dwoeh gMwnyeh wymogow. A wi~c kto rna ogoln,!
zdolnosc do dziarafl prawnyeh, moze jej przeciez nie miec eo do
zawarcia maUenstwa i znow objaw woli, ktory zreszt'l rna ogolne
wymogi pra\vnej czynnosci, pod tym wzgl~dem plzecie± rnoie
bye ieszcze niedostateezny. Ale takze pod wzgl~dem owych ogolnyeh wymogow wtasciwose stosunku maUenskiego poci'lga za
sob,! pewne modyfikacye zasad, obowiijzuiClcyeh w zakresie prawa prywatnego.
W nauce 0 zawarciu maUenstwa mamy przeto odpowiedziec na pytania: kto posiada zdolnose prawn'! do zawarcia matzeflstwa, kiedy skierowany na to objaw woH jest waznym? Poniewai zas zdoinos.: do dzia.ran prawnyeh jest regulCl! niezdol-
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nose wYiijtkiem, poniewaz taksamo objaw woH prawidlowo jest
waznym, przeto pytania te nalezy raczej sformulowac ujemnie,
a zatem pytae, kto nie jest zdolnym do zawarcia malienstwa,
kiedy oswiadczenie woli jest niewaznem?
Okolicznosci, z kt6rych wyplywajij wymienione co dopiero
ujemne skutki, kt6re zatem zawarcie malienstwa czyniij prawnie
niemoiliwem, zowi(l kanonisci zazwyczaj zrywaj'lcemi prze.
s z k 0 dam i m a Ii ens twa, imp e dim e n tad i rim e n ti a,
w przeciwstawieniu do przeszk6d wzbraniajClcych. impedim en tap r 0 h i ben t i a, to jest okolicznosci, kt6re wzbraniaj~c
zawarcia maI'zenstwa, nie czyni,! go jednak niewaznem. Ta termi·
nologia pod wzgh:dem j~zykowym jak rzeczowym zupeI'nle nie·
wlasciwa, ustalila si~ przeciei w nauce prawa kanonicznego, lubo
lepiej tak zw. przeszkody zrywaj'!ce nazywae powodami niewainosci, przeszkody wzbralliajClce zakazami. Przeszkody zrywajClce
dzielimy: a) Na przeszkody j uri s d i v i 0 i i i uri shu man i s
e c c I e s ia s t i ci, stosowniedo tego, ezy je kosci6I' uwaia jako.
polegaj,!ce na prawie boskiem, a wi~e obowiijzuj'!ce wszystkich
ludzi, lub tylko na prawie pozytywnem jedynie dis chrzescijan
wainem, b) Na przeszkody bezwzgl~dl1e, imp. absoluta
jezeli osoba, kt6rej dotycz'!, wog61e do zadnego maI'ienstwa nie
jest zdoln,!. albo tei wzgl~dne. relativ8, jeieli stoi~ na zawadzie zawarciu maJienstwa z pewn~ tylko osobC!. c) Mog,! one
bye dalej prywatne, imp. juris privati, privata, lub pub Ii c z n e imp e d. j uri s pub Ii c i, pub Ii ca. Pierwsze SCi ustanowione jedynie ze wzgkdu na interes stron kontraktujClcych, tak,
ie od nich ~i zaleiy wniesienie skargi 0 niewaznosc. Przy drugich przewaiaj'1 wzgl~dy publiczne i dlatego s~dzia nie czekaj'1c
wniesienia skargi, nawet wbrew woH stron orzee rna uniewainienie maUefistwa.
Zadnego z powyiszych podzia16w nie moina ze stanowiska
prawnego przyjijc za podstaw~ wykiadu: raczej bacz'lc na to,
cosmy wJasn.ie powiedzieli 0 prawnych warunkach zawarcia malienstwa, wypada wy~oiye najpierw powody niewainosci tyczi;lce
si~ osobistej zdolnosci, a potem przejsc do tych, kt6re tyczCl si~
oswiadczenia woli i jego formy.

B) Poszozeg61ne powody niewaznosoi.
I. Ze

wzgI~dn

nil, zdoluose

080 bist/!.

a) Ogdlna niezdolnosc do dzialan prawnych.
§~140.

Kto nie maiClc woli, dQ dzialsn prawnych zupetniejest niezdolnym, nie moie tez zawierae waznego maJienstwa. Do tej
d<ategoryi nalez,! najpierw dzied, co do kt6rych jednak powodem
niewainosci nie tylko jest niezdolnose umysI'owa, ale takie niedojrza~ose fizyczna, 0 czem powiemy w nast~puj'lcym paragrafie;
daJej osohy chore oa umysle, a wi~c szaleni, obl'lkani, glupowad, niemniej d, co tylko przemijaj~co znajduj& si~ w stanie nieprzytomnosci, jako zupelnie pijani, snem odurzeni i t.p. Gdyby
dowiedziono , ie wlasnie w chwili zawarcia mali:enstwa choroha
ustClpila, ie wi~c chory by.t przy zmystach, czyJi jak to wyraiai'l,
mial I u c i du min t e r vall u m, malienstwo byloby waznem.
:Slepi, niemi i g~uchoniemi, jezeli umysrowo nie s~ dlOrzy, maj'!
2I.1peI'n'! zdoinos.: zawierallia m a I ie fl s twa.
W wypadkach, gdy niezdolnosc do dzialar'i prawnych oie
wypI'ywa z braku swiadomosci i woH, lecz z innych powoJ6w
l'rawem pozytywnem jest ograniczona, nie uznaje prawo koscielne
powodu niewaznosci. Tyczy si~ to w szczeg61nosci os6b niewla-snowolnych, kt6re przekroczyJy wiek dojrzalosci: 'wedhIg prawa
juz w XIII. wieku ustalonego i uchwalCl soboru trydenckiego
stwierdzonego, mog£! one same zawierac wainie maUenstwo,
choe zostajCl jeszcze pod wJadz,! ojcowsk,! lub opiekur'iczij i do
innych czynnosci prawnych potrzebuj,! zezwolelia ojca ll.lb opiekuna. 0 He brak tego zezwolenia moze dac pnw 5d do odm6 wienia sJubu, powiemy pozniej (§ 158).
b) Szczegdlna niezdolnosc do zawarCia malienstwa.
1. N i e u dol nos e f i z Yc z 0 a.

§ 141.

Poniewai cielesne obcowanie naleiy do istotnych cel6w malienstwa, nie moze przeto zawrzec zwi~zku maUenskiego. kto nie
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rna fizycznej zdolnosci spMkowania. Ta niezdolnosf moze
wyptywern albo niedojrzatego wieku, albo stallu chorowitego.
L Przeszkod~ matzenstwa stanowi przeto najpierw wi e
n i e d oj r z at y (impedimentum aetatis). W tej mierze prawo
scielne posdo 0 tyJe za prawem rzymskiem, iz z reguty
wiek dojrzaty (pubertas) uznaje u m~iczyzn ukonczony r".,.tP"",<l<','"
U kobiet dwunasty rok iycia. Ale gdy w prawie rzymskiem
wiek nieodzownym byl warunkiem matienstwa, uwaia go
koscielne jedynie jako grank~ normaln& i prawidkowli, nie wyklucza przeto mOinosci wczesniejszego zawarda maUefistwa. j
zeU dostarczono dowodu, ie dojrza}osc fizyczna wczesniej nastqpila. Gdyby przeto ma}zenstwo zawarte przed czternastym. wzgl~.
dole dwunastym rokiem, fizycznie zosta}o spe~oionem, niedosta-·
tecznosc wiekl1 oie naruszyl'aby wainosci mal'ienstwa. R6wnie
mogloby przyjsc do skutkl1 wazne malienstwo, gdyby biskup
opierajqc si~ no. zdaniu lekarskiem stwierdzil, ie w danym razie.
mimo niedojrzaJosci wieku istnieje zdolnosc sp61'kowania. Ale
i w tych wyjqtkowych wypadkach zawisl'a moznosc zawarcia mo.~
zenstwa jeszcze takie od dojrzal'osci umysl'owej, jaka pozwala
ocenic naleiycie znaczenie zwi~zkl.! malienskiego,
II. N i e m oc f i z Ycz n a (impedimentum impotentiae) to jest
niemoznosc sp6Jkowania, wypfywaj<'!ca z choroby lub wady organicznej, stanowi r6wnie przeszkod~ mal'ienstwa. Moie ona bye
bezwzgl~dna, a b soil.! t a i wtedy czyni wog61e nieudolnym do
zawarcia maJ'ienstwa, albo wzg"~dna, reI a t i v a, objawiajqca sj~
tylko jako niemoznosc spMkowania z pewnij osob'!. Jedna i druga
uniewatnia atoli maH:enstwo tylko pod dwoma warunkami:
1) jeieli istniala jut w czasie zawartia mah:eflstwa (impotentia antecedens), co wyplywa z og61nej zasady prawnej,ze wainose aktu prawnego ocenia sit: wecUug chwili jego powstania;:
2) jeieli jest ustawiczna, nie do uleczenia (imp. perpetua,
insanabilis). Niemoc tylko czasowa lub kt6ra sztl.lk q lekarsk& da
si~ uchylic, nie wpJywa na wainosc maUenstwa; jako nieu!eczaln<:j
jednak uwaiac naleiy chorob~, jeieli jej wyleczenie wymaga operacyi poJijczonej z niebezpieczenstwem iycia. Celem stwierdzenia
powyiszych wanmk6w przepisuje prawo osobny tryb post~po
wania s~dowego, 0 czem w § 163.
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2. Z w i q z e k m a l' zen ski.
§ 142.

Do najistotniejszych cecil mal'zenstwa zalicza nauka chrze-stijanska monogamiczny tegoi charakter: m~iczyzna tylko z jednq'
kobiet'!, kobieta tylko z jednym m~iczyzn'l pozostawac mote
w zwiqzku mafzefiskim. Co tej zasadzie uwlacza, stanowi bezwzgl~dnq, bo z jus divinum wyplywajqcq przeszkod~ malienstwa:
impedimentu m ligaminis. Kto przetoraz wszedl'wzwi qzek
maUenski, niezdolnym jest do zawarda innego mal'ienstwa, pokqd
pierwsze waznie nie b~dzie rozwi,!zane. Skoro si~ wi~c okaze, ze
w chwili zawarcia powt6rnego matienstwa, pierwsze jeszcze prawnie istniato, p6zniejsze musi bye uniewaznione. W tej mierze
trzymac si~ nalezy przedmiotowej istoty czym.l: drugie mafienstwo
b~dzie wi~c niewaznem, chocby mal'.zonkowie dzialali w dobrej
wierze, np. w przeswiadczeniu, ze pierwsze m8rienstwo zQstal'o
przez smierc rozwiijzane; i na odwr6t mafzenstwo b~dzie wainem,
chocby zawieraj'!c takowe, jedna lub obie strony uwazaty pierwsze
malienstwo jako waznie jeszcze istniej'lce, chocby wiElc dziataJy
w mniemanill, it si~ dopuszczaili bigamii. Wszystko to stosuje
kosci61' zar6wno do mal'ienstwa katolik6w jak niekatolik6w, chrzescijan jak niechrzesdjan; w kaidym razie wi~c oceoia wainosc
ma~ienstwa wedl'ug tego, czy w chwili zawarcia jedn3 lub druga.
strona pozostawala w zwi,!zku, kt6ry w obliczu koscioka uchodzi
za waine malZefistwo. 0 tyle tylko okaze sit; rMnica w zastoso·
waniu tej zasady, ie owa kwestya wst~pna, ezy pierw5ze matienstwo jest wazne lub niewazne, co do chrzescijan innym jak co
do niechrzescijan podlega prawidiom.
Orzekajqc w mysi powyiszych zasad 0 waznosci powt6rnego
maUenstwa, nie przyznaje kosci6f zadnego znaczenia okolicznosd.
ie malzonkowie na podstawie ustaw cywilnych lub stosownie do
zasad swego wyznania religijnego uzyskali rozw6d, poniewai nierozwiqzalnosc mal'ienstwa wywodzi, taksamo jak monogamiczny
jego charakter, z prawa boskiego. Jeieli przeto maUenstwo przez.
Sil d swiecki zostalo rozwi'lzane, albo jeieli niekat::.;licka wladza
duchowna dozwoma rozwodu, mimo to wobec kosciota katolickiego niewainem b~dzie malienstwo z osobij rozwiedzion~) dokCld
malionek jej iyje. JedYIlY wYi!:!tek zachodii w nast~pui~cym przypadku. Jeieli z dwojga maJzonk6w niechrzescijanskich jeden przyj:-
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Mug ilosci rodzen ttot gradus, quot generationes), spokrewnieni

w sz6s~ym stopniu; rozszerzywszy przeto do nich zakaz ma~ien
stwa sformurowano go w ten spos6b, ie niewainesll maiienstwa
mi~dzy krewnymi az do sz6stego stopnia.

Toprawidro nabra!o
jednak zupe.!'nie innego znaczenia, gdy miasto rzymskiego przyiEito niemiecki spos6b liczenia stopni. StosuillC si~· do zasad germanskich bowiem bralo prawo kanoniczne za podstaw~ liczenia
nie Hose rodzen, tylko ilose generacyi czyli parenteli. Osoby,
z tych samych rodzone rodzic6w stanowiCi pierwszq generac.y~,
ich potomkowie w stosunku do dziadostwa, drugCi generacYEi i t. d.
W Hnii prostej ten spos6b liczenia nie czyni r6inicy; inaczej
w pobocznej. Gdy bowiem wedtug prawa rzymskiego 'oznaczajijc
stopnie zlicza siEi rodzenia po jednej i drugiej stronie, licZCl siEi
'one wedtug prawa kanonicznego tylko po jednej st~onie. Tak
np. bracia miEidzy sobij wedlug rzymskiego sposobu Iiczenia
(computatio civilis) zostai~ w drugim, we:dtug kanonicznego (com,putatio canonica) w pierwszym stopniu pokrewienstwa; wujeczni
w prawie rzymskiem w czwartym, w prawie kanonicznem w!lmgim stopniu. Jeteli linia jest nier6wna, stopien oznacza si~ jedynie wedtug dIuiszej, np. wuj i siostrzenica slJokrewnieni SCi kanonicznie w stopniu drugim (w prawie rzymskiem w trzecimJ.
Wtasciwie wi~c dawniejszy zakaz obejmowar w myslnowej kom,putacyi tylko krewnych trzeciej generacyi (to jest wnuki po rodzenstwie) i w niekt6rych krajach germanskich trzymano si~ jakis czas tej zasady. W Rzymie zas przyj~to wprawdzie nowy sposob liczenia stopni, nie zarzucajijc jednak dawnego prawidta, ie
-zabronione s~ malienstwa do sz6stego stopnia, choc teraz ten
sz6sty stopien si~gat jui nier6wnie dalej jak sz6sty stopien Rzymian. Powoli zyskato to prawidlo powszechne w kosciele uznanie, a nawet rozszerzone jeszcze zostato na si6dmij generacy~,
,to jest do tej granicy. do jakiej najdalej w tej mierze idijce prawa
-uznawaty wog6le pokrewienstwo. W X. wieku Ilstalony jui jest
w prawie koscielnem przepis, ie niewaine Sij malienstwa mi~dzy
krewnymi do si6dmego stopnia kanonicznej komputacyi. W tej
.rozci(jg~osci uznajCl przeszkod~ malienstwa ustawy przyj~te w dekrecie Gracyana, W tych atoli granicacli zakaz maUenstw w praktyce nie dal si~ utrzymac, bo pokrewienstwo si~ga~o tak daleko.
-ie, najcz~sciej osoby zawierajClce mati:efistwo zadnej 0 niem nie
miaty wiadomosci. l?latego postanowi~ papiei Innocenty
na
-4-tym soborze lateranensKim w r. 1215, ie odtCid w linn pobo:.,-
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cznej przeszkoda malienstwa si~gac ma tylko do czwartego stopnia pokrewiefistwa. To postanowienie utrzymato sic; jUl niezmienione w prawie koscielnem.
WedJ-ug dzisiejszego prawa stanowi tedy pokrewienstwo
przeszkod~ matzenstwa w linii prostej, to jest mi~dzy wst~pnymi
i 'zst~pnymi, bez tadnego ograniczenia, w Iinii pobocznej do
czwartego stopnia kanonicznej komputaeyi. ezy pochodzenie
jest sluhne, ezy nieslubne, nle czyni w tym wzgl~dzie iadnej
cr6znicy.
.
Jak widzimy, przeszkoda z pokrewienstwa jeszeze wedlug
,dzisiejszego prawa si~ga bardzo daleko; tyczy si~ jeszeze prawnu,k6w rodzenstwa. W praktyce zlagodzono ostrose tych przepis6w,
udzielajCIc bez trudnosci dyspens w dalszych stoPl!iaeh pokrewien.
stwa. jedynie pokrewienstwo w linii prostej, tudziez w pierwszym
stopniu linii pobocznej (mi~dzy rodzenstwem), uwaia kosci6l' jako
przeszkod~ juris divini, odmawia wi~c bezwzgl~dnie dyspensy.
Jui w drugim stopniu dyspensa jest moiliwa, a w trzecim i ezwartym prawie nigdy si~ jej nie odmawia. Stijd sfusznie podnoszij
si~ gtosy 0 reform~ odnosnych przepis6w prawa koscielnego,
:skoro jUi praktyka wl'adz koscielnych dobitnie swiadczy, ie do
ich utrzymania kosci6.!' nie wielkij przywiijzuje wag~.
.
H. P r z e s z k 0 d a z pow i now act w a (impedimentum
affinitatis). W rozumieniu prawa cywilneg9 zowiemy powinowactwem stosunek mil:;dzy jednym maUonkiem, a krewnymi dm·
:giego. Co do obliczania stopni powinowactwa, zastosowac nalezy zasadE:, ie krewni jednego mation ka spowinowaceni SCl z drugim maUonkiem w tym samym stopniu,w Jakim z pierwszym
SCI spokrewnieni. Ustawodawstwo koscielne rozwijato si~ co do
powinowactwa w ana!ogiczny spos6b, jak co do pokrewienstwa.
Pierwotn(l podstaw~ stanowUo prawo rzymskie, kt6re wzbrania.!'o
maUenstw mi~dzy ojczymem(vitricus) a pasierbicij (privigna),
macochCl (noverca) i pasierbem (privignus), tesciem (socer) i synowij (nums),_ swiekr(l (socrus) i zi~ciem (gener), p6zniej juz pod
wptywem koscio!a takze maUenstwa z zonCl brata lub mc;zem
siostry. Te przepisy prawa rzymskiego, zmienito praw() kanoni,efne w trojakim kierunku:.
1) Najpierw co do samego poj~cia powinowactwa. Wed.tug
,.prawa rzymskiego bbwiem, zr6d~em powinowactWa jest maUenstwo, wed~ug prawa koscielnego fakt sp6tkowania, copula car,miUs. Nie rna wi~c whl.sciwego powinowactwa, gdy filatienstwo
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nie zostaio fiiycznie speinione i przeciwnie moze istniecpowi~_
nowactwo bez mal'zerlstwa. Powinowactwo wi~c w znaczeniu
prawa koscielnego jest stosunek mi~dzy jednij z' os6b sp6ikUjq~
cych a krewnymi drugiej. Na tej podstawie odr6znia tedy prawokanoniczne a f fin ita s leg i tim a i i II e g it i m a, stosownie
do tego, ezy powstata z maUenstwa IUD stosllnku nieslubnego.
Gdy fakt uzasadniaillcy nieslubne powinowactwo zaszedt przed
zawarciem malZerlstwa, zwano je affinitas iIlegitima ant e c e den s.
gdy po zawarciu maHenstwa, to jest gdy mijz sp6ikowal' Z kre:
wn& ionv, lub zona z krewnymi m~za, affinitas illegitima sup e rve n i ens vel sub seq u ens; miaio ono ex post uniewaznic
maizefistwo.
.
2) Tak poj~te powinowactwo rozszerzono do tych samych
granic co pokrewienstwo, a wi~c do si6dmego stopnia kanonicznej
komputacyi.
3) Tak prawemu jakotez nieprawemu powinowactwn nadanopotem obszerniejsze znaezenie, przyjmujqc powinowactwo nietylko ,
mi~dzy jednym mationkiem (Iub sp61kl.lj(lcym), a krewnymi drugiego (n. p. m~zem a ion& szwagra), tl.ldziei mi~dzy krewnymi
m~ia a dziecmi zony z innego- maizenstwa. Zwano ten stosl.lnek
affinitas secundi generiswprzeciwstawienil.ldo affinitas
prim i g e n e ri s oznaczaiijCCl powinowactwo w wiasciwem znaczenil.l, W koflcu uznano nawet jako powinowatych malionka
i powinowatych secundi"'generis drugiego maUonka. - byro to powinowaetwo t e r ti i g en e ri s.
W ten spos6b przeszkoda z powinowactwa tak wielkie
przybrata rozmiary, ie nietylko zbywalo jej na wszelkiem Ilza-sadnieniu, ale nawet w praktyce pod wielu wzgl~dami stawafa.
si~ szkodliwCi. Dopiero Innocenty IH. pofoiyi temu niejak& tam~
na czwartym soborze lateranenskim, trzymaiClc sic:: seisle poj~cia
powinowactwa, jako stosunku mi~dzy jednCi osob& sp6ikujijcij
a krewnymi drugiej, ucbylil' da~ej affinitas secundi et I.Ilterioris
generis, tudziei affinHas illegitima subsequens, kt6ra odtcld daje
jedynie niewinnej stronie prawo odm6wienia powinnosci malienskiej. Id,!c wreszcie za postanowieniami 0 stopniacb pokrewienstwa ograniczyf Innocenty HI. powinowactwo w linii pobo~
cznej do czwartego stopnia. Sob6r trydencki zmienU te postawienia 0 tyle, ie affinitatem ilIegitimam ograniczyl' do drugiego
stopnia.
Wedhlg dzisiejszego. prawa wi~c trzymae si~ naleiy zawsz~

tego, ze powinowactwo tam tyiko istnieje, gdzie }edn~ stron~ jest
maU:onek (konkumbent), druga osoba spokrewniona z drugim
mationkiem (konkl.lmbentem). Kaidy inny stosunek, chocby lla
poz6r bardzo bliski, nie jest powinowactwem i nie stanowi przeszkody maUefistwa. A wi~c waznem jest 11. p. ma}zenstwo mi~dzy
bratem m~ia, a siostr~ iony; mi~dzy ojczymem a wdo~~t po pasierble; miE:dzy synem m~ia a c6rk€.! zony z r6inych malienstw.
Co zresztij wyiej powiedziano 0 przesadnej rozci'lglosci przeszkody z pokrewienstwa, w wViszym jeszcze stopniu stosuje Sil;
do powinowactwa; nawet w lioi! prostej nie polega IOno na jus
divinl.lm, lubo dyspensy praktyka koscioJa nie dopuszcza.

bb) Stollunki

~malogiezne.

§ 144.

Przeszkody maUenstwa wyp~ywaj'l takie ze sfosunkow,
w kt6rych prawo koscielne upatruje pewnij analogi~ z w~asciwem
pokrewienstwem i powinowactwem. W szczeg61nosci Sij to nast~pl.liijce przeszkody:
I. Przeskoda z pokrewienstwa cywiInego czyJi
ado p c y i (impedimentum cognatiol1is legalis). Rozwoj prawa koscielnego co do tej przeszkody oamiermym szedl torem, jak co
do innycb przeszk6d maUefiskich: gdy bowiem te ostatnie w sto=
sunkl.l dt} prawa rzymskiego znacznego doznaly rozszerzenia, tendencYij jest praktyki koscielnej, ograniczyc przeszkodE:, wypJywa·
i,!cij wedfug prawa rzymskiego ze stosl.lnku adopcyjnego. W prawie rzymskiem niewazne bYlY _malienstwa :
a) adoptl.lj01cego z adoptowanij co-rlul lub wnuczk'l. adoptujijcego z zonij adoptowanego syna lub wnuka, adoptowanego
z iOI1Cl adoptujijcego ojca, chocby we wszystkich tych wypadkach
przysdo maUefistwo do skutku jui po rozwiijzaniu stosunku
adopcyjnego;
b) Nie mog~ dalej zawierac ma}i:enstwa, wszelako tylko dokijd trwa stosunek adopcyjny :
adoptowane z rodzonemi,
i dzieci adoptowane
jeieli jedne i drugie zostaj"l
pod wh'i.dzij ojcowskij
mi~dzy
adopcya zrodzna
ktore witic wskutek
Rittner. Prawo koscielne. Tom II.
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adopcyi zostaill do siebie w stosunku jak wuj lub stryjdosiostrzenicy lub bratanicy, ciotka do siostrze6ca lub synowca, pod
tym atoli warunkiern, ie sa agnatarni; 3) syn ad?p:~wany z mat~~
adoptuillcego. lub z jego rnatki siostr(!. W p6zmeJszern prawle
rzyrnskiem powstata jak wiadorno pod wzglE:dem skutk6w prawnych r6znica mit;dzy arrogatio (gdy przysposobionym byl homo
sui juris) i adoptio plena (gdy adoptui&cym byl krewny wstE:pny
adoptowanego) z jednej, a adoptio minus plena (gdy kto inny'
jak wst~pny adoptowat syna. familii) z drugiej strony. Ostatnia
rnai(!c tylko skutek pod wzglE:dem prawa dziedziczenia ilie rodzita
przeszkody maHenstwa.
.
Prawo kanoniczne uznalo naJplerw przeszkod~z adopcYI
w rozciqglosci prawa rzymskiego, dzisiejsza jednak praktyka,
kt6rej pocz<ltki jui XII. wieku si~gaiq, sciesnifa przepisy prawa
rzymskiego, przyjmujqc przeszkod~ jedynie w nast~puj'lcych wypadkach:
a) tak podczas jak i po rozwi&zaniu stosunku adopcyjnego:
1) miE:dzy adoptuj&cym a adoptowanym, tudziez zst~pnymi adoptowanego, kt6rzy w czasie adopcy-i zostawali pod jego wl'ad.ztl
oj-cowskq ; 2) mi~dzy adoptuj(jcym a ion'! adoptowanego; 3) ml~
dzy adoptowanym a ion& adopmj(jcego ;
b) jedynie podczas stosunku adopcyjnego mi~dzy adoptowanym a slubnemi rodzonemi dziecmi adoptuj&cego, zostajqcemi
pod jego w~adz<! ojcowskq ;
c) w wyrnienionych granicach stanowi atoli przysposobienie
dzieci~cia w6wczas tylk0 przeszkod~ malienstwa, jezeli przysposobiony przeszedl pod w~adz~ ojcowsk,! adoptujijcego, albo jeieli
go adoptuj&cy przyj1:ll' w swoj dom jak wl'asne dziecko.
II. Przeszkoda z pokrewiefistwa duchownego,
(impedimentum cognationis spiritualis). Ten p')w6d niewainosci
powstaje z chrztu i bierzmowania. Kosci6k uwaia sakrament chrztu
jako odrodzenie si~, a przeto osoby przy chrzcie dzial'ajqce jako
zwi~lane scislym w~zlem duchownego niejako pokrewienstwa.
Stqd uros~o jUi w pierwszych wiekach chrzescijanslwa zdanie, ie
fzeczone osoby nie powinny miE:dzy sobq zawierae maUenstwa.
SanKCY~ prawn£! nadat ternu zapatrywaniu si~ cesarz Justynian,
wzhraniaj'lc rnaUefistwa rni~dzy rodzicarni chrzestnymi a pochrze9tnikiern, co tei synod trullanski Cr. 692) potwierdzit W kosciele
z(lchodnim uwaiano jako duchownie spokrewnion'l takie osob~
chrzest udzietaj(lc~, tak it chrzest w dwojail.im kierunku rodzit
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stosunek anaJogiczny z naturalnymstosurikii:m'l rodzicow do dzied:
raz mi~dzy rodzicami chrzestnymi.· apochrzestnikiern, powt6re
rni~dzy tym ostatnirn a udzielaj(lcyrn chrztu. Gdy zas nie poprze$taj~c na tern podw6jnern pokrewienstwie, dalsze z niego wywo~zono analogie, przybrala wynikaj~ca stijd przeszkoda rnalienstwa w srednich wiekach nader wielkie rozrniary. Wdekrede Gra~y~tna i dekretaliach Grzegorzowych wzbronione Sij maUenstwa
pod niewail'losci'l mi~dzy: chrzczijcym a pochrzestnikiern, mi~azy
.chrzcz'lcyrn a rodzicami pochrzestnika, tak sarno mi~dzy rodzicarni
chrzestnymi a pochrzestnikiem i jego rodzicarni; daiejpomiE:dzy
rodzicami chrzestnymi mi~dzy sob'l. mi~dzy pochrzestnlkiem a dzie.t:ni chrzestnych rodzic6w, wreszcie rni~dzy pochrzestnikiem lub
jego rodzicarni a owdowia~yrn rnalionkiem chrzestnegorodzica.
W tych samych granicach powstawala przeszkoda mal'ienstwa
lakie z sakramentu bierzmowania. Zwaiywszy do tego, ie przybierano cZE:stokroc po kilka par chrzestnych rodzic6w, ie wiE:c
-kaida z tych par z osobna wywo~ywala caly szereg duchownych
pokrewie6stw, nie moi:na si~ dziwic, ie glosne z tego powodu da~y
si~ styszee skargi. Sob6r Trydencki widziat siE: tedy zniewolonym
zreformowae dotychczasowe prawo. W mysl powzi~tych przezen
uchwal' zachodzi obecnie przeszkoda ma~ienstwa jedynie rni~dzy:
1) duzcz&cym a pochrzestnikiem i jego rodzicami, 2) miE:dzy chrze·
stnymi rodzicami a pochrzestnikiem i jego rodzicami. Nadto po-stanowit sob6r, ie jedna, a najwiE:cej dwie osoby, w ostatnim razie mE:zczyzna i kobieta mogCl bye rodzicarni chrzestnymi. Parocn
udzielajClcy chrztu winien wyrainie zapytac, kto rna bye uwahny
za rodzica chrzestnego i wpisae go w ksi~g~ chrztu. Gdyby pr6cz
tych oznaczonych rodzic6w chrzestnych, wiE;cej os6b przyzwano
do trzyrnania przy chrzcie, nie powstaje ze wzgl~du na tych ostatnich iadna przeszkoda. To sarno tyczy siE; takie sakramentu
bierzrnowania. Chrzest z wody rodzi takie w podanych granicach
przeszkod~ mal'ienstwa, jeieli jednak potem nastijpi chrzest uro·
czysty, nie powstaje z niego przeszkoda ani pod wzgJedem kap~ana.
dopetniajijcego ceremonii, ani wzg!~dern trzymanych do chrztll.
Kto tylko w zastE:pstwie trzyrnat do chrztu, nie uwaia siE; za SpOkrewwionego.
Imp e dim e n tum pub lie a e honestatis. W n i em
kt6rych wypadkach prawo koscielne nie uznaj<ic wtasciwego powinowactwa, uwaia przeciei, ie ze wzgtE;d6w. na przyzwoitose
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puhlicZfl£l, publica nonestas, ma~ienstwo nie moie bye dopusz_
czone. W szczeg61nosci wyp~ywa taka przeszkoda publicae hone._
statis czyJi qua s i a ff i nit a tis:
a) z malienstwa niespe.tnionego. ex mat rim o"it i 0 ra to
sed non con sum mat o. Powiedzielismy jui wyzej. ie wedlug.
prawa kanonicznego podstawCl powinowactwa nie jest zawar~ie
rnaUenstwa, lecz fakt sp6lkowania, copula camaHs. Nie rna przet(}
powinowactwa, gdy malienstwo przyszlo wainie do skutku,
jeszcze przed fizycznem spelnieniem zostalo rozwiijzane. \vszakie:
propter publicam honestatem prawo koscielne w takim razie nie
t10puszcza maUefistwa mj~dzy jednym malionkiem a krewnymi
drugiego, i to w tej samej rozci<lglosci, co przy wlasciwem powinowactwie, to jest do czwartego stopnia;
b) z malienstwa niespe~nionego i uniewainionego, ole powstanie iadna przeszkoda, gdy powodem niewainosci jest :Qrak.
konsensu. W przeciwnym razie istnieje przeszkoda publicae ho.
nestatis, tak sarno jak w przypadku pod a. Gdyzas uniewaznionem zostalo maU:enstwo jui spell1ione, to w kaZdym razie po·
wstaje z tego zwi'lzku przeszkoda affinitatis ilIegitimae.
Jeieli maJienstwo zawarte byJ'o tylko w formie cywilnej, nie
jesi "matrimonium r a tu m", nie sprowadza przeto skutk6w prawnych, wyiej wymienionych.
c) Z z a r~ ezy n, to jest mi~dzy jednCl z os6b zar~czonych
a krewnymi drugiej. Przepis prawa rzymskiego, wzbraniaj(}cy malienstw mi~dzy ojcem a narzeczonCl sy£la, synem a narzeczonCl ojea,
matkl'l a narzecw£lym e6rki, rozszerzyio prawo koscielne do
krewnych wszystkich stopni zakazanyeh; a wi~c wedtug ustawy
In£locentego m. do ezwartego stopnia. Sob6r trydencki ograni·
czy& t~ przeszkod~ do krewnych pierwszego stop£lia.

ale

4. W Yi s z e

sw i ~ c e n i e

s I u b z a k 0 n n y.

§ 145.

LIm p e dim e £l tum 0 r din i s. Kto przyjijl wyzsze swi~
eenie, nie moze zawierac waznego maJ'iefistwa. 0 historycznym
rozwoju tej przeszkody m6wilismy szczeg6!owo w nauce 0 celibade (1. 1. § 31). Mamy til jeszcze dodac, ze obowiqzek ceiibatu
j pol'lczona z nim niewaznosc maliefistwa £lie wypl'ywaj<i wpra

wdzie·zsamejze istoty
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swi~<:enia~o

czem przekonywa jui'histo-

'fya .c~libatu niemniej. okolicznose. ·ze dyspensa w zasadzie nie jest

wykluczona; z drugiej strony jednak niezdolnose dozawarda
matienstwa nie jest, jakto niekiedy twierdzono. wyplywem 050bnegO zobowi~zania. osobnego slubu skladanego przy przyj~ciu
5wiE:cen, nie powstaje mediante voto, lecz wynika ipso jure z samega faktu swi~cenia. To jest, kto przyj<ll swi~cenie. tern samem
przyjijl na siebie obowiijzek c~libatll. choego wyrainie nie slu'howat, choe 0 nim nie wiedzial, choe go moze wprost] nie
chciat .Skoro .wi~c swi~cenie jest waine. wyswi~cony wytszego malienstwa zawrzee nie moze. Jedyny wyj<ltek zachodzi
wtedy. gdy kto otrzymal swi~cenie w wieku dzieci~cymluh dojnalym albo gdy do przyj~cia swi~cen zostal zmuszony. Chociaz
w tych wypadkach swi~cenie jest waine, prawo zwalnia wyswi~
conego od obowi£lzku celibatu, byle £lie wykonywal iadny.ch funkcyj duchownych.
H. Imp e dim en tum v 0 tis 0 I lem n i s. Nie moze zawrzee waznego malzenstwa, kto doiyl uroczysty slub czystosd.
T~ zasad~ uznaj(l tlstawy koscielne z pierwszych wiek6w chrzesdjanstwa; jedynie co do poj~cia slubu tlroczystego .braklo star~go prawidta, odkijd iycie zakonne r6ine przybieraj(lc rormy,
nie dostarczato juz w tej mierze zupel'nie pewnego kryteryum.
,PowstaiClce stijd w<}tpliwosci tlsun~k papiei Bonifacy VIII. post i£lawiai<tc (r. 1298), ie slubem uroczystym, votum sollemne, jest
jedynie rzeczywiste wst~pienie do zakonu. przez papieia uznanego, a wi~c zloienie wtasciwej professyi zakonnej. To sarno potwierdzU sob6r trydencki.
Wedlug dzisiejszego tedy prawa siub czystosci pod tym jedynie warunkiem czyni ma~zefistwo niewainem, czyli uchodzic
moze za slub uroczysty, jezeli l<iCZy si~ z professy~ zakonnij,
wykonanij w takiem zgromadzeniu· m~skiem lub ienskiem j kt6re
przez stolic~ papiesk~ jako wlasciwy zakon, vera religio, jest
.aprobowane. Kaidy inny slub, chocby w bardzo uroczystej zresztc} zloiony formie, poczytany bye moie jedynie jako slub pro·
.sty, votum simplex, kt6ry, jak uslyszymy. zawarciu maUenstwa
stoi na przeszkodzie, ale watnosci jego nie narusza. Od powyiszych regul 0 tyle zachodzi wYJ'ltek, ie w zakonie jezuit6w juz
_slub prosty. zloiony po dwuletnim nowicyacie, niemozliwem
.czyni zawarcie wainego ma~iefistwa; przeszkoda ta jednak ustaje,
,gdy kto po ztoieniu voti simplicis wykluczony zostalz zakonu~
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Od jakich ·warunk6w zawislCiwatnosc. professyi --"~""H"
ji (10 zat.em idzie,. wainosc przeszkody ex voto soHemni,
w praw!e zakonnem.

5. R6inose religli.
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czy
kty zaliczyc moina do; chrzescijan; zawisto to od tc::
cbrzest wedtug przepis6w koscielnych uwaiae mOina ta.i-.(, "' ainy.
Przeszkoda ex dispar. cultus nie polega na jus c vinum,
papiei przeto moze udzielie dyspensy. Takowa mote bye niekiedy
generain'l, co si~ zazwyezaj dzieje w krajach niedawno nawr6conyeh. Tak udzieiii papiez Grzegorz Xm.dyspensy dla nowonawr6eonych ehrzescijan Japonii.
,

§ 146.
Niewatne s~ dalej malzenstwa mil!dzy chrzescijanami a
ehrzescianami. Ta przeszkoda malzenstwa ~owie si~ imp e d
men turn dis par ita ti s c u It u si nie polega Da prawie pisa
•~cz . rozwin~la si~ drog~ prawa zwyczajowego:· Wprawdzie
w prerwsych wiekach chrzescijanstwa potE:pial kosci61 mali:efi!:;tw~.::'>1
chrzescian z niechrzescijanarni, bacz'le na to, ze
winno bye wyrazem zupeknej zyciawsp61nosci i harmonii
tylkow znaezeniu materyalnerr., ale takte obyezajowem i re!roll_.".i.Z
nem, ze zas tam jej nie ma, gdzie mi~dzy malzonkami zasadni;'
cza zaellodzi r6tnica co do wyobrazen religijnyeh. Wszelako . .
~ie ~aUenstwa - jakkolwiek przez kosci61 potl!piane - byiy wa~
zneml; tylko prawo rzymsKie uznalo niewaznem mal'Zenstwo mi~i.
dzy zydami a ehrzescijanami (nie Las mi~dzy chrzesciimami a poganaml). Tymczasem powtarzano od IV. wieku na bardzo wielu
synodaeh zakaz malienstwa z niechrzescijanami, wypowiadaj'lc CZ~
sto onychie niewainosc. Gracyan nadal tym ustawom partyku,.:
la.rnymwi~cej powagi, przyjmujqc je w sw6j dekret. W ten sposO.b w drodze zwyezaju ustalila si~ powoli zasada, ze malienstwa
n:l~dzy chrzescijanami a nieehrzescijanami bezwzgl~dnie Sij wzbro
mone, wbrew zakazowi zawarte niewaine. Istnienie tego pralJ\ .
zwyczajowego, jako prawa powszechnego, stwierdzif Ben
XIV. w breve z r. 1749.
Poniewaz charakter chrzescijanina uzyskae moina
p~zez ehrzest, poniewaz dalej ehrzest wedtug nauki kosciota
Wlera charakter niezmazany, przeto zachodzi przeszkoda z
inosci religii mil!dzy osob'l ochrzczonll a nieochrzczonq.
chrzest waznie by! udzielony, przeszkody tej nie rna, chocby
ochrzczQny nie zostawat w spoJ'ecznosci koscieinej, a wil!c chocby
przyjCit inn~ religll! i na odwr6t zajdzie ta przeszkoda, jesli
na poz6r naleiy do kosciola, ele chrztu jeszcze nie
Wedlug tej zasady ocenic tei naleiy w'ltpliwose, ezy pewne se-
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§ 147 .
S'l ezyny wstl!pne, ktore prawo poezytuje za pow6d niewaznosci maUenstwa dlatego, poniewai obraiaj,! inny juz przed·
tern istniejCjey zwi'lzek maUenski. Przeszkoda st~d wypl'ywajCjca
zowie si~ imp e dim e n tum c rim i n is; .,vyst~pkiem zas,
Idory jij sprowactza, jest albo cudzo~oztwo alho zamordowanie
maUonka.
I. Cud z 0 lo z two, adulterium. Dawne prawa koscielne
zawieralo pod wzgl~dem eudzoroztwa bardzo SllUowe przepisy:
CUdzoloinicy ci~zldm ulegali karom, cz~sto nawet doiywotniej
pokucie, a nadto nietylko mi~dzy sob,!, ale W og6ie nie mog!i
zawierac malzenstwa. P6iniej ztagodzono 05troSC tych przepl56w, ograniczaj'le najpierw zakaz do matzenstwa cudzoloinik6w
mi~dlY sob'l, a nadto upowainiajqc bi5kllpow) aby w razach
Izejszego przewinienia dozwalali maizenstwd. St"d wytworzyla
si~ powoli zasada, i~ CUiLO~O:ztwO sarno przez si~ £lie sprowadza jeszcze niewaznosci maUenstwa, leez lylka wtedy, jesii mu
towarzysz'l pewne obei'lzaj'lce okolicznosci (adulteri.um qualificatum). Tak pojmuje t~ prze5zkod~ jUl Gracyan w swaim dekrede, a podane przezen prawid~a po dZls dzie6 zatrzymaly moc
obowi'lzuj'lc'l.
Wedl'ug dzi5iejszego prawa 3tanowi cudZOIOZiWO przeszkod~
wainosd ma!zenstwa tylko w nas;~puj'lcych wypadkach:
1) jeieli cudzotoznicy za zycia drugiego ma!ionka przyrzekli
sobie poslubie sil! wzajemnie;
.
.
2) jeieli istotnie ma}ienstwo zawar!] praed rOl.Wle:j:l,amem
pierwszego.

-
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, .. '. 3! jeteH chpeby tylko jeona i os6b, kt6reze s06~dopu.
SC1!Y __SI~ cudzotoztw,!, pozbawihi iyda malzonka przez cudzo~
~ozhvo obratonego(macbil1atio in mortem).
. -.. . Okr~slai"c .bliiej te warunki mamy ieszcze dodae nastf:pu·.
l.&~euwa~l: . Pome~ai cudz9~oztwo jako wyst~pek stanowi przeszkod~ mafienstwa a wystepku hie masz bez :dego zamiaru, nie.
wainose ma~ienstwa nie nast'lpi, gdy cudio~oztwo jako takie -nle
iest zawiniorl€. Jesii wi~c kto spolkowa~ z innCi OSODCi wb~t:dnem
prz~'puszczeniu, ze zona jego jUl nie zyje, nie staje sit: winnym
cudzo~oztwa, i dla tego po smierci swej zony, moze z tij osobCi
watne zawrzec ma!'zefistwo.
Przyrzeczenie mallenstwa (w wypadku pod 1) dane' i przyiete bye rna podczas trwania matienstwa, !lie zajdzie wi~e prze.
szkoda,
jeslikto
dawniej przyrzekt jakiej osobie malzenstwo ,
.
.
potem posll.lbiwszy il1n~ z pierwszij popel'nia cl.1dzoloztwo. Takze
gdy z cudzoloztwem ~&ezy sit; machinatio in mortem maj& oDie
te czynnosci przypasc podczas trwania malieiistwa. Obojf:tn-em
zas jest: 1) ezy na zycie niewinnego marzonka nasta wat drugi
mafzonek, lub osoha, z kt6r~ pope!nit eudzoloztwo, dalej 2)
ezy to si~ stato za wiedz.<!, drugiej strony Iub nawet wbrew
jej woH.
Czynnostpozbawiaj(}ca tyda rna bye atoH pOJI~ta w tym
wIasnie zamiarze! aby posiubic osob~, z ktorq popelniol1O cudZOfoztwO. Nie b;;dzie wi~c przeszkody maIi;enstwa, jesli ktos
popetnil cudzoroztwo j a pozniej nie w zarniarze zawarcia malienstwa z t q osob&, leez z innej pobudki pozbawia iycia swego
mationka.
.
II. Z a m 0 r d 0 IN a 11 i e m a!' ion k a, conjugicidium, Bez
wzgl<:du ria cudzotoztwo sarno zamordowanie mationka stanowi
przeszkod~ miedzy winnym ma.fionkiern. a osob,!, ktora w jaki.
kolwiek spos6b przy lei zbrodni wspo!'dziala?Q, jeieli przynajromeJ jedna z tych osob dziatara w tyrn zarniarze, aby przez to
mozliwem uczynic zawarcie rna.fzenstwa z drugq. Sarna maehinatio in mortem musi bye wi~c w tym wypadku wyp~ywem wzajemnego porozumienia sie, lubo zarniar motderstwa z r6inych
pochodzic moze pobudek.

-
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7. U pro wa d zen 'j

e:

. ,§ 148.

Zakaz marzenstwa mi~dzy niewiastij' uprowadzonq a tym,
iktory iet uprowadzU, wyplym~i zr6inorakich· wzgl~d6w prawodawczycb. Osoba uprowadzona. doklld zostaje w mocy uwodzf·
~ielat nie rna zupetnej swobody dziatania, . jej' iezwblenie przeto
nie·zawsze b~dzie skutkiem rzeczywistej walL Uprowadzenie ubHia
.nadto niJje1;~sde!· prawom innych os6b, aw kaidymra'l.ie flaru.szaporzlldek prawnYi kt6ry' nie znasi 'iadnej' samow~adnosd.
Prawo niweczy z g6ry zamiar uwodziciela, gdy wzbraniamu 'poslubie osob~ przezen uprowadzol1<:j. Wedtug tego zasjaki zpowyzszych wzgl~d6w, gMwnie kierowa!prawodawc(l,wzgi~d~a
,o;:lobf: uprowadzon<:j,na prawatrzecieh osob, lub na porzCidek
prawny, przybiera takie ptzeszkoda z uprowadzenia czyli porwa..
oia, impedimentum raptus, odmiennyksztahprawny. IprawO koscielne . nie zawsze jednakich. w tei mierze trzyma~o si~
prawideL jui sobOr Chalcedotiski (r. 451) naklada kl<!tw~ tak na
samego uwodziciela, jako tei na wszystkich, co mu byli pomoenymi, dozwalaj<:jc atoH mal'ietistwa po uehyleniu kllltwy. Cesarz
Justynian zaostrzy~ kary przecilJll porwaniu,· postanawiaj(lc ora.z,
i.e maHefistwo miedzy porwan" a jej uwodzicielem bezwzgl~dnie
jest wzbronione, chocby ona sarna lub jej rodzice przed lub. po
porwaniu na mdzenstwo przyzwolili. Kosci6k nie przyswoi~ soble jednak tych przepis6w, leez na wsehodzie i zaehodzie trzy'mal si~ uchwat,).' ehalcedonskiei. Oopiero rozWiijzfOSC obyezaiow
w IX, stuleciu spowodowa~a wydanie ostrzejszych przepis6w,
w ezem swieekie i duchowne w~adze zgodnie post~powaky. Wypowiedziano tedy zalcaz maJienstwa mi~dzy porwan~ a porywajacym, a niekiedy wzbroniono nawet ostatniemu w ogolnosdza·
wierania zwi<:jzll.6w malzenskich. P6iniej wrocol1o do ~agodniei
szych zasacl: upatruj&c mianowicie w porwaniu gt6wnie naruszenie praw rodzidelskieh lub opiekunczyeh (mundium), uwazano
przeszkod~ maHenstwa jako usunit:tij, skoro ten, komu s~uzy!'o
mundium nad osobq uprowadzon&, udzieli!' swego zezwolenia.
Odk(!d jednak w prawie koscielnem przYif:la si~ zasada, ie bra~
zezwoleflia rodzicielskiego nie ezyni maUe6stwa niewaznem. zmienit si~ znowu musiat pogl<:jd na istQt~ pOfw8nia. Ust~pik wzgll:\G
,na prawa rodlicow a na pierw3lem miejscu stanij~ wzglC\d fia
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~rav.a osoby porwanej. St~d urose musiala zasada ie
porwana odzyskawszy wolnose '7ezwol'
'.
gdy
. ,.
.
' ..
I na zawarcle
ma!zenstwo Jest wainem. lui za Innocentego"lll ' . CI~<rz.!;!nstw.,.
to
• • I
. prZYJ~iO
I\oscle ne tCil zasad~; a scb6r trydencki n t'
.
'
a em samem zostai
k d
fiiC
stanowisku, w nast~puj<icy spos6b okresli t P'
. M' d
.
' i
rzesz 0 ~ z
mao I~ zy mewiast'i uprowadlOn~ a tym Co .
.
JCi uprowadzlt (i
eer raptorem et raptam, wazne malie6stwo nl'e'
,
.a k d .
. .
.
'
moze pOwstac
tlO, Ii . plerwsza znaJduje Sl~ w J' ego mocy . Je'ze ,.I za~~ porwana'"
uwolmona z pod wladzy IlwodzicieJa powrod w "
b
.
.
I
d
. mleJsce ez··
"lecz ne. I wo ~~ , 0 wszelki~go przymusu oswiadczy swe przy_
:i!lWO1eme, mafzenstwo b~dzJe wainem W ka';'dym razle
.sam!
'
UwodzlClel, Jakote~ wszys:y co mil w tem byli 'pomocni radCllub.
€~yn.em. po~p~daJ~ kl~twle i bezecnosci, trac<i zdolnose dostij~
p~m~ dostoJ~nstw duchownych a jeieli SCi duchownymi,' pozbawlem bye maj~ swego urz~dll. Nadto winien uwodzicielwyposa_
z~c ~ostate:znie osob~ uprowadlOn/i bez wzgl~du na to, czy sf .
.Qzem lub me.
~
Tylko uprowadzenie kobiety sprowadzCi przeszkodE; rnal'zenstwa; osobist& wolnose m~tczyzny ubezpieczajCl dostatecznie.
zasady prawne, tyczllce si~ przymllsll, kt6re niiej poznamy. Po,,:
miewai wedkug nowszego prawa w~asciwym powodem niewa.
znosci jest ograniczenie osobistej swobody. wi~c nie rna prze.,.
szkody, gdy kobieta sarna I"rzyzwolika swe uprowadzenie. Pra.,
ktyka kuryalna przyjmllie jednak w tej mierze wyj(}tek, a wit:c
uznaje niewaznosc makienstwa. gdy kobieta lOstawaka jeszcze
jako matoletnia pod wtadz& rodzicielsk& lub opiekuficz(}, a nie
byta narzeczon" Ilwodziciela. Zadaj<} takze pytanie, czy porwanie
J&czye si~ mllsi z przymusem, czy tei wystarcza podst~p (raptus
seductioois)? Ot6z w pOj~cill porwaniu tkwi ce~ha gwahownego~
-dzialania-; gwalt ten jednak nie odoo::.+si~koniecznie do samego
faktu uprowadzenia, lecz manifestuje si~ przymusowem przytrzy~
manip.m. Nalezy przeto uwazac za Ilprowadzom; kobjet~, kt6r~,
. przymusem przytrzymano w miejscu, dokCld podst~pem j& zwabib no. Sam jednak podst~p nigdy nie moze uzasadnic porwania.
Wedtu~ utartej u kanonist6w opinii oie stanowi 'Ilprowadzenie
przeszkody matiefistwa, gdy lOstalopodj~te w innym zamiarze,>
jak celem poslubienia; uwodzicieia jednak jest rzeczq udowodnic.
istnienie'tego innego zamiaru.
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U. Ie wzgllidll na objaw woti.

1. Brak istotnego zezwolenia

bh~d.

§ 149.

€

•••

,

•

I..

Wszelka czynnose prawna - a jest oi~ takie zawarcie ma~"'
od dw6ch czynnik6w: woli skierowanej na wywofanie odnosnych skutk6w prawnych i objawlJ lej woU. Sarna
wola dokCld na zewl1ijtrz si~ nie wyjawUa. nie rna znaczenia,
w dziedzinie prawaf aly nie rna go zar6wno sarno mechaniczne
osWiadczenie,gdytylko pozornie wyrazem jestwoli. Ta~ie polOme oswiadczenie moze bye albo umyslne, albo mimowoloe;:
w pierwszym razie wtedy tylko czynnosc b~dzie niewaina, jezeli
albo obie strony swiadome byfy pozornosci aktn (simulatio) albo·
jeieli okolicznosci towarzyszqce oswiadczeniu nie pozostawia~
wijtpliwosci, ie 000 nie by~o istotnem objawem w.oH, 11 •. p. gay
oswiadczam cos·z z8Itu, przywodzqc przykJad i t. p. W takich
razach i maUefistwo bYloby niewatnem; sarno siE: jednak roZ&!mie, ie owe okolicznosci, uzasadniaj<}ce brak istotnego przyzwolenia, po nad wszelk<} wqtpliwQse muszij bye stwierdzolJe i ie
w tym wzgl€:dzie nawet zgodne przyznal1ie obu stron iadnego
nie stanowi dowodll.
Ale zdarzyc si~ takie mOie,ze ktos nie umysinie, leez z pomylki lub bl~du niewlasciwie wyrazi SWq wolE:, ze oswiadczy €a
innego, jak to, co oswiadczye zamierzat Taki wadliwy objaw woii
sam przez siE: pozbawiony b~dzie moey obowi&zujCleej, nie za~
. wsze jednak pOciClgnie za sob<i niewa:inosc cCllej cZYl1110sci prawnej. Przy kaidej bowiem czynnosci prawnej wola w dwojakim
kierunku musi bye objawiona: po pierwsze, wyrazam mil wol~,
ze chc~ t~ wlasnie a nie inn .. czynnosc, chc~ sprzedac, darowalf
i t. p. Jezeli w tym kierunku zbhldziiem, jeidi 'Wi~c chcijc sprze·
dae z pomylki lub blt:du powledzia~em "daruit:", caka czynl10sc
prawna jest niewazna. Nie rna przeto takie maH;enstwa, gdy kto
pozomie wyrazil zamiar zawarcia onego2:, w rzeczywistosci zas.
co innego mia~ na mysli, gdy 11. p. dziata} w przypuszczeniu, ii
zawiera zar~czyny. BtCld tego rodzaju nit! latwo moie si~ wydarzyc, odkqd prawo pr7episako uroczyst<l rorll't; zawarcia malo.
zetistwa (por. § 153). Po",i6re tyczy si~ objaw woli tresci zawartej czynnosci: przedmiotu, osoby, termir.u i ihnych szczeg6t6vv
zeiistwa-zawis~a

-
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czy skl.ltkiem tego caty akt bE:dzie niewazny, zawisla jut ad istoty
poszczeg61nydl czynnosci prawl1ych. KaZda czynnosc bowiem rna
,pewnij tresc koniecZI1(l, jl.li z jej istoty wyp~ywaj<lCCl; essentialia
l1egotii, jal<: n. p. przy konkrakciekupna oznaczenie przedmiotl.l
i (eny. jeieH ledy zawieraj(lc czynnosc prawn(l wrasnie co do tej
istotnej tresd.. oswiadczy~em mylnie SWq wolE:1 zamierzooa czyn·
nOse bE;d~ieniewaina,w innym razie waina. Odnosnie.domal':
ienstwaistotn<ltx€sdq aktu prawnego jest indywidualne ozna,.
~zenie o~oby; jeieliprzeto w tym kierl.lnku objaw woH jest bh:dnYi
tOi-iest lateH kto .zawar.r manenstwo z pewQ'l OSOO'l w mnie~"miu,~e jest toinna ,qsoba. zawarty przezen akt jest niewainy,
ma.ri_e~stwo, n~e przysdoprawnie do skutku'. Juiz og61nych za:~a4 praw.l1ych wyplywa przeto. ie bhld CO do osoby, 13 r r or
pe rso n a e, czyni zawarde malieflstwa niewainem, CO tei prawO
kQsdeln~ W lupeinosci uznaje.·
Od Mt:du, kt6ry niweczy CZYfH10SC praWflq dlatego, ie wyklucza swiadomosc .objawl! woli, seisle odr6inic nalezy blqd co
do pobudki, e ~ r 0 r i n mot i vis. Dzia!aj'lc pod wpJ'ywem takiego bfE:du mam zupet!1& swiadomosc tego, co czyni~. Dlatego
a.kt prawny mimo bh;dll jest wainy. bo prawo .11waia za rzecz
obqj~tn<l. co mnie sk~oniJo do czynnosci prawnej. Niekiedy prawo
pozytywne ala wzgl~d6w moralnosci llib sfusznosci odst~puje od
t~j zasady, .. pozwala uniewainic akt, kt6ry z istoty rzeczy sam
\y sobie'by!by wainy, Gdzie jednak l1ie rna takiego wyrainego
przepisu, trzymac si~ naleiyprawid~a, ie bkijd co do pobudki,
chocby zresztCi bardzo wieikiej donlosJosci, nie sprowadza niewatnosci aktu prawnego. Odnf)snie do zawarcia marzenstwazowiii kanonisci ten bhtd err 0 r q 1I ali tat i s! poniewaz najcz~·
sdej tyczy si~ przymiot6w osoby, kt6ra wst~puje w zwi1}zek mal'~enski. Ot6i w prawie kosdeil1em co do maUeflstwa jeden tylko
od.powyiszej regulJ znachodzimy wyj1}tek pozytywniellznany:
maUenstwo .jest niewaine, jeieli osoba woIna poslubi osob<: zosiaj,!cq w stanie niewoinictwil, w bl~dnem przypuszczeniu, ie jest
wolnij, err ere 0 n d i t ion i s. Tyczy si~ to w!asciwego jedynie
niewolnictwll, i nie mOle bye zastosowane do innych st05unk6w
osobistej zaleznosci; dlatego tei ten przepis w dzisiejszych stosunkach nie rna wielkiego pod wzgl~dem praktycznym znaezenia.
W iadnym innym razie bl1}d co do w1'asnosci lub stosunk6w
osoby poslubie si~ majijcej nie wywiera wp.l'ywu na wainose mal
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zenstwa, a to nawet wtedy, gdyby ten bJ(ld by¥spowodowaFl~~
Gbcyrn podst~pem (dolus), w kt6rym to razie- ione czynno!>e!
prawne mog1} bye z regufy uniewaznione.
.
,
Od reguly, ie powodem niewaznosd rnaU:enstwa moze by~
jedynie error personae, nie zas error in motivis, alba jak go tn.
zwykle nazywajCl error qualitatis, pozorny tyiko wyj&tek stanoWI
bfijd, zwany przez kanonist6w err 0 r qua i ita t i~ i n ~ e~r s o·
n a rn red u n dan s. Rzecz si~ rna tak: przy zawarcm maizenstwa
idzie ~ indywidualne oznaczenie osoby. Jeie~i .i~ ~nam ?sobisc!:,
wtedy w~asnie ca!a jej osobistosc wyraza ml Ie] mdywld~al~o~c:
bez wzglE:du na jej przymioty i stosunki. JeieJi zas OSObISCl~ Ie}
nie znam moze si~ zdarzyc, ie jakis jej przymiot stanowl ala
rnnie jed;n1} cecht'; jej indywidualnosci. Wiern n. p. 0 ki~S tylko
tyle, ie jest starszym synem mego przyjaciela, fa jedyme cec~a
akresia mi go jako indywiduum. Otai gdybym che~c 0znacz~c
t~ osob~, przez pomylkE: wskazal' inn'l, omyliJem SIt'; ~a pozor
tylko CO do przymiotu, w rzeczywistosci co do same} osoby:
skoro ten, kogo wskazaJem nie jest starszym synem mega przyjaciela, jest dla mnie zupe!nie ino'l osobC!, M6wi<l w6wezas :zachodzi tu error qualitatis, kt6ry jednak oddzialywa na samCi osobistosc, redundat in personam. Nie jest to wi~c w~asdwie osobny
rodzaj bl~dl1, leez raczej tylko odmienna for~a~l~d~ cO do
osoby i dlatego wkasnie przyznaj& mu moe l1mewazmaJil cij malzenstwo. W praktyee jednak nieraz trudno or~ec, ezy bl~d tyc:y
si~ przymiotu, czy osoby. Wkasciwq kwesty~ tormlllm,~ac nalezy
zawsze ta k , ezy osoba poslubion3 jest tl:} samij, ktOf q. ~ruga
strona poslubie zamierzafa? W razie twierdzijcym mah:enstwo
b~dzie wazne, w przedwnym niewazne.

2.

P r z y m u s.
§ 150.

Przymus moze bye albo fizycznym, vis absoluta, jesU. kt.o
fizy czl1 'l przernocl:! bezposrednio znaglony zostal dO. speln~ema
lub zliniechania clegos, albo moralnym, vis compuls!va, VIS ,ae
metus, jesli kto posrednio wpIYfI'I¥ na wol~ irmego: powodl.lJqe
go grozbami do objawienia swej woli w pewnym inenmku. .:
Przymlls fizyczny wyklueza w
wol~: z C~ynno5~i
w ten spos6b wymuszonej,
prawllY zadn1:l m.l,ar'l me moze
powstac. PrlY zawarciu malienstwa, przyrnus tlzyczny nader
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"fzadko moie si~wydarzye, poniewai z reguly forma prawna tego
-aktu tego jest rodzaju, ie do niej bezposrednio nie moina bye
zmuszonym. Natomiast moie tak sarno jak przy kaidym innym
akcie prawnym, tak tei przy makienstwie objaw woH spowodo· wariy bye przymusem moralnym czyli groib~. Przyml.ls· moralny
niewykll.lcza woH 1ak jak gwaH fizyczny, bo to co zostajqcy pod
wpkywem grozby uczynik. jest wypJywem jego woH: quamquam
coactus voluit, tamen voluit. Lubo jednak przymus rnoralny nie
znosi dziataj&cego 1 przeciez wplywa nan w spos6b niedozwolony;
jest wi~c sam w sobie czems niemoralnern. Prawo nie powinno
dopuscic, aby kto z swego moralnie wzbrOl'l'onego czynu odno·
sit korzysc. dlatego rna dae zagroionemu srodek do obalenia
skutk6w owego clynu, a wi~c udzielic mu prawo i&dania uniewainienia przedsi~wli~tej pod wp!ywem groiby (zynnosci. Czyn·
nose wymuszona nie jest wi~c sarna przez si~ niewainq, ale pozytywne prawo pOlwala lazwyczaj takow'! uniewainic. Tyczy si~
to zw~aszcza zawarcia maJ'ietistwa, kt6re b~dqc stosunkem do2gonnym, wi~cei niz kaidy inny akt prawny winno bye wypJ'ywern
wolnej dziaJ'ajqcego woli. Dlatego prawo kokielne uznaje przymus jako pow6d niewaznosci.
W poi!!ciu przymusu !qCZq si~ dwa clynniki: z jednej strony
groiba. z drugiej bojain, vic ac metus. Groiba wywotuje bojain.
·3 bojain jest pobudk'l dziatania. Gdzie nie rna tego przyczynowego zwiltzku mi~dzy groibCj, bOjaifli& i czynnosci<\. tam niema przymusu. Jeieli wi~c kto zawar! maUenstwo pod wpJy.
wern bojairii, ale ta bojain nie byla wywo~ana groib'l (rnetus
intrisecus) albo przeciwnie, jeieli byJa groiba, ale nie wywo~ala
w zagroionyrn bojazni, albo wreszcie jezeli zadano gwalt w innym celu, a nie celem wyrnuszenia malienstwa, matienstwo jest
waine. Aby nadto przymus wywarl wpJ'yw na wainose rnalieflstwa, nast~pujijce jeslcze co do bojaini i groiby winny zachodzie wartmki:
1. Bojain groib,! wywolana rna bye naleiycie uzasadniona
,(metus justus, gravis). Warunek ten okreslajij tak, ie bojain powinna bye tego rodzaju, iiby zachwiae mogla nawet odwainego
rn~zczyzm:, (metus cadens in consiantem virum). Jestto sformu· towanie zoyt og61nikowe i nie zawsze prawdziwe. Naleiy raczej
· ocenie bOjazr'i tak przedrniotowo, jakotei z uwagi na dziCllaji:\ce
· 0soby, Pod pierwszyrn wzgl~dem bojain b~dzie uzasadnionll,
jeieli to, czego siE: kto obawia, sarno przez si~ jest rzeczywistem
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::zJem, t~k, it wobec, t~go :de polijczone z wymuszonGi czynnosci~
·wy.d~ ,Sl~ zlem, n:m~j:Jzem. Uzasadniona uwaza si~ mianowicie
bOl~z~ p.rzed smlerClll. przed kalectwem, przed wi~zieniern, przed
.zhanb!e~!em, utrat& calego lub wi~kszej cz~sci maiCjtku i t p.
.A.le takze ,pOd wzgj~dem podmiotowym ma bye bojain uzasad
mona, 1. 1. ze wzgh:du na wiek, fizycznC! si~~ i inne wlasllosci
,?soby zagrozonej. Inn& miar'l ocenimy bojain mlodej dziewczyny,
~~nq doros:ego m~iczyzllY. Czy wog61e groiba byla tego rodzaju,
.1Z w~wotac mogta uzasadnion& bojaifi. maze jedynie rozwiqzae
s~dlla w kaidym poszczeg6lnym wypadku ze wzgl~du na wszystkle okolicznosci. Jedyo'l przedmio tOWq miarij jest waranek, aby
.zle, kt6rem zagroiono, sarno przez 5i~ bylo ztern wiE:kszem.
Prz~tem . to zle nie rna koniecznie tyczye si~ ssmejie osoby zagroz?neJ, lecz taRze os6b pohjczonycn z niCl scisJym w~dem
r~dzmn~~: Uznae moina dalej tylko wtedy bojain jako uzasad~!om,!. Jesh ze wzgl~du na zacnodzqce okolicznosci osoba zagro·
zon~ dostate:zn y mia~a pow6d do rnniemania, ie osoba gwatt
zadaJ,!ca grozb~ wykonae chee i moie. Przytem uwzglt:dnie trzeba
naieiycie stosunek osoby grozijcej do zagroionej, bo wrasnie ze
wzg1t:du na ten stosunek, n. p. nieproporcyonalnij r6inic~ sity
iizycznej. '~ykonanie groiby mniej lub wi~cej staje si~ niepraw~opodobnern. Gdzieza tern z g6ry przewidziee mOina, ie groiba
Jest plonnq, lub gdzie bojaifi tylko ze zbytniej powsta~a l~kliwo
sci, tam na wainose aktu prawnego wplynCie nie moie. Przymusu rnoralnego nie rna takie wtedy, jeieli w mocy by to zagrozonego odwr6cie od siebie de, kt6rem mu groiono, i w takim
razie bowiem bojain nie jest llzasadniona
2. Co si~ tyczy groiby. to nie rna przeszkody maHenstwa,
gdy groiba jest prawnij. Utarlo si~ w tej mierze zdanie, ie groiba
jest prawnij. skoro' groi&cy rna prawo jij urzeczywistnic. Zdanie
to jest mylne. Groib~ dopiero wtedy moina nazwac praWI1C1,
jeieli groz<!cy rna prawo grozb~ sw'l wykonac w~asnie w celu
wymuszenia iCidanej czynnosci. Nie zawsze groiba je5t prawn'l,
jeieli groiqcy rna prawo i"l w czyn zamienic, potrzeba naato, aby
on tij groibq jedynie chcial to uzyskae, co mu z prawa naleiy.
J tak jeieli n. p. groi~ dluznikowi skargCl. gdy dlugu nie zaplaci,
groiba jest prawnij, jeieli zas groz~ mu tqz skargej, aby wyrn6dz
na £lim darowizn~, lub zrnusie go do malzenstwa, grozba b~dzie
bezprawnC!. Odnosnie do matienstwa mOinaby przeto tylko wted,
:groib~ uznae za prawn'!, gdyby groiC!cy mia~ prawo zrnusie do
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malZefistwa. Takie prawo moie poniekC3d wyptynC3c z zar~czyn..
o He niedopel'nienie tychie sprowadza pewnekary (por. niiej
§ 159). Kto przeto groib" tych kar chee zniewolic zar~czoneg()
do zawarcia maliefistwa, !lie dziaJa bezprawnie, j dlatego taka
groiba nie jest powodem niewainosci. W kaidym irmym razie
groiha jest bezprawn~.
Niekt6rz~1 wYl11ieniajq jako szczeg6lny rodzaj przymusu tak
zwany metus reverentialis, t. j. bojaifi przed osobami, do
.kt6rych zostajemy w slczeg61nem zobowi1j,zaniu, kt6rymmiano_
wicie wirmismy szczeg6lne uszanowanie, jako to, rodzicom, starszym, krewnym, opiekunom. Do tego wypadku jednak stosujq.
si~ w zupelnosci wy}uszezone powyzej zasady; metus reveren~
tialis stanowi przeszkod~ malZ~nstwa pod teml tylko warunkami,
co kazdy inny przymus. Jezeli zachodz<i te wanmki, maUenstwo
jest niewaznern; jesli zas ich nie by~o, lecz ktos jedynie z ulegtosci i posluszenstwa dla starszych dar swe przyzwolenie, wai~
nose maliefistwa nie b~dzie przezto naruszona. ezy gwaH za·
dany zostat przez samq stron~ kontraktujijc~, albo przez kogo
hmego, nie zrnienia istoty przymusu i jego wpiywu na wainosc
rnalienstwa,
c

3. N i e z i s z c z 0 n y war u n e k.
§ lS 1.

Prawo koscielne dozwala takie warunkowego zawarcia matienstwa. Moie to byc atoli tylko wanmek zawieszajqcy (conditio
suspensiva); doloienie wanmku rozwi'izui~cego (conditio resolutiva) bowiern ole datoby sit! pogodzic z nierozwiqzainosciCl maJ'iefistwa. DodajClc warunek zawiesl..ajqcy czyniC! strony zawisl'ern
istnieoie maH:efistwa od jakiejs okolicznosci niepewnej. Jezeli ta.
niepewnosc jedynie jest podmiotowa, mianowleie jeieli wanmek
odnosi si~ do pl"zesz{osci lub terainiejszosci, conditio in praesens
vel praeteriturn collata, wainosc lub niew<linosc rnalzenstwa jUi
w chwili zawarcia jest pewrl'l. Dhitego tego rodzaju wanmki zowiemy niewlasciwemi. To sarno rozurniec sit! powinno 0 warunku,
kt6ry
do przys:dosci si~ odnosi, ale jest pewnym, bo
ziscic si~ musi alba ziscic si~ nie moze, a wi~c 0 warunku koniecznym i
W pierwszym razie czyrmosc od pocZijtku jest wailla, W
niewaina. Tej ostatniej konsekwencyi
koscielne,
zaraz obaczyrny, co do rnal'zenstwa nie

241 -

uznaje, stanowiClc, ie warunek niernoiliwy uwazac nalezy jako
'nie dodany (pro non adjecta). ie przeto malZenstwo od pocz~t~u
jest watne. Warunkowern we wlasciwern znaczeniu jest zawarCle
.malienstwa, gdy strony tegoi powstanie czyni q zawisiern od oko!icznosci przyszJ'ej, przedmiotowo niepewnej. W6wczas istnienIe
rnalienstwa pezostaje w zawieszeniu, ai do chwili, gdy warunek
sie zisci -lub si~okaie, ii ziscic si~nie moze. W pierwszym razie
rn~tiefls~wo b~dzie watne, w drugim niewazne. Ten sam skutek
-i:O ziszczenie si~ warunku wywiera oswiadczenie obu stron, ii
zrzekaj<l sit! onegoi spernienia, tudziei sp61'kowanie rnaUonk6:v
pendente conditione. W obu razach rnalzenst~o w~ru.nkowe. sta!e
si~ bezwanmkowern. R6wny znowu skutek Jak meZiszczeme Si~
wanmku , wywiera okolkznosc, it pendente conditione
jedna
ze
~
.
..
stron zawarrCl maiienstwo: pierwsze tern sarnern Jest mewazne,
,
, . .
.chocby p6Zniej warunek sit! ziSdl'.
Sq warunki, kt6re Z zawarciem malzenstwa iCiczyc SIt! me
mog'l i to b<ldt z tym skutkiem, z~ 1). akt. za~arcia malzefi~t~a
przez dodanie takiego warunku staJ.e Sl~ me~aznym,. ~) bqd~ ze
warunek uwaia sit! jako nieustanowlOny, a w!~c maizenstwo ]ako
.bezwarunkowe. Do pierwszych zaliczyc naleiy warunki, kt6re sie
sprzeciwiajCl istocie i celowi rnaHefistwa, conditiones contra substantiarn contra bona rnatrirnonii, n. p. rnaJiefistwo pod warunkiem, i~ rnalZonkowie nie majij cielesnie obcowac, albo, ze .ti~
dzie w leh rnocy dowolnie rozwiijzac maJienstwo. Natornlast
uwaza sit! mafienstwo mirno dolozonego warunku jako zawarte
bezwarunkowo (conditio pro non scripta habetur). gdy wanmek
nie sprzeciwiajqcy si~ istocie maliefistwa, niernoz~ .bye .d?puszczony ze wzglt!d6w prawnych lub rnoralnych, dale] }ak JUI na~~
mieniono jeieli jest niernoiliwy. Gdyby jednak wanmek w dlWlh
zawarcia 'byi rnoiliwy, a dopiero p6:iniej stat si~ niernozliwym,
naleialoby to uwaiac jako nieziszczenie si~ wanmku. a przeto
rnalienstwo byJ'oby niewaine. Warunek, jeieli rna miecdonioslosc
prawn", musi bye wyraiony albo przy sarnernie zawar~iu rnal;zei'istwa, albo bezposrednio przedtern .w obec parocha I , ..
k6w. Parochowi woll1o zresztCi dopuscic wanmkowego oswlad·
.czenia tylko za wyrainern przyzwoleniern biskupa.

Rnttnei'. Tom.II. Pl'awG koscielne.
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czyli staiem zamieszkaniem, do m i c iIi u m v e rum, i przyjmuje
nadto niestaJe zamieszkanie. qua sid 0 m i c iii u m to jest miejsee, gdzie kto nie zakl'adai~c stalej siedziby rna zamiar przeciez
pozostae wi~kszq cz~se roku jak n. p. miejsce, gdzie kto przebywa dla nauk, lub w stosunku sluzbowym. Okolicznose, ie ktos
po za swem stalem mieszkaniem w innej parafii posiada urz~
dzony do mieszkania dom, nie tworzy dIan jeszcze w tej ostatniej quasi domicilium , jeieli ono z innych nie wyp.tyyva okolicznosci. Niekt6rym osobom jUl sarno prawo przeznaca mit:ijsce
zamieszkania do m i c iii u m nee e s sa r i u m; itak zona rna
verum domicilium tam, gdzie m~z, maloietnie dzieci tam, gdzie
rodzice, urz~dnicy w siedz;bie urz~du, do
nalei<i.· jeieli
kt6ra z· tych 056b udaje si~ na dluiszy pobyt w ione mle}SCe,
ma zaraiem mieszkanie stale i niestate, n. p. jezeliiona pFZyjmuje sluib~ poza miejscem zamieszkania m~ia. Moina wog61e
miee dwa lub wi~cej zamieszkafl stal'ych lub nicstalych, alba tez nie
miet. ani stalego ani niestalego (vagi, vagabl.lndi).
Ot6i zapowiedzi maj~ bye gl'oszone:
a) przedewszystkiem w param, w kt6rej narzeczony, tudziei
w param, w ktorej narzeczona stale majij zamieszkanie;
b) pr6ez tego takiew param, gdzie jedna lub druga strona
maj'l quasi domitilium; gdyby zaskto posiadal obok stalego
mieszkania quasi domicilia w kiiku parafiach, wystarcza ogloszenie w jednej z tych parafii;
cJ jeieli narzeczeni niedawno dopiero przybywajij w param,
w kt6rej wedJug powyzszych regul wypada gtosie zapowiedzi,
maj'l one nadto bye ogloszone w miejscl.l, gdzie bezposrednio
przedtem dluiszy czas przemieszkiwali. Co do olna<;''?~flia tego
<::zasu r6ina jest praktyka: w austrackich
iermin najmniej szesciotygodniowy;
d) w braku stalego zamieszkania wystareza ogl'oszenie zapowiedzi w parafii niestalego zamieszkania tylko wtedY7 gdy pobyt trwal przynajmniej przez rok .. W' przeciwnym razie naleiy
,oglosic zapowiedzi takie tam, gdzie narzeczony lub narzeczona
ma prawo swojszczyzny, a jt;zeli go nie posiada, w miejscu
urodzenia;
e) gdyby
kto ani stal-ego ani niestaleRo !lie mial za~
mieszkania, zapowiedzi og~osic naleiy w parafii, w ktorej wlasnie
przebywa a nadto w parafii, gdzie rna prawo swojszczyzny lub
w brakl.l onegoi, gdzie si~ urodziJ';
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1) jeieli narzeczeni r6inego Sij obrzqdku, giosie rna. z 1 f),O:
wiedzi wfasclwy paroch jednej i drugiej strony. W szczegc:! i OSCI
przepisano co do marzenstw mi~dzy oso~arn~ obr~. Jacins"ieg.o
Ii ruskiegQ, te przed ogtoszeniem zapowledzl oba] parochowle
musz& si~ przekonac, ii narzeczeni dopelnili warunk6w prawen:
przepisanych. W tym celu najpierw paroch narzeczonego wydac
ma odnosne poswiadczenie, kt6re otrzymawszy paroch narzeczonei ze S\\ ej strony strony stwierdza Lrak przeszkody. . . .
.
Zapowiedzi trac,! moc i musz'l bye powt6rzone, ]ezelJ malienstwo w pewnym czasie po ich ogloszeniu - w dyecezyach
austryackich w przcci'lgu szesciu miesi~cy - nie zostafo zawarte,
Zresztq biskup nakazac moie powt6rzenia zapowiedzi takie po
krotszym czasie, gdy mu to z wainych powod6w wyda si~ po·
trzebnem.
Bez zapowiedzi wolno zawierac matienstwo jedynie na podstawie osobnego zezwolenia, udzielonego od wtasciwego biskupa
(dyspensy, indultu). jeieli narzeczeni do r6i?ych nalei q dyec:,
zyi (lub r6inego S& obrzqdku), naleiy uzyskac dyspens~ obu blskup6w. ad wszystkich trzech zapowiedzi zwolni ?i~k~p tyl~o.
w bardz.J naglqcych przypadkach, a takie od druglej I trzeCle}
tylko z waznych powod6w. Z regu!y nie odmawia si~ dyspen~y
od wszystkich trzech zapowiedzi osobom, kt6re powszechme
uchodzi{y za maHonk6w, luba matienstwa nie zaw.arty al?o z.awarte jest niewaine. Jezeli mahenstwo dla oczywistego I bllzkiego niebezpieczenstwa smierci nie daloby sit: odloiyc (in extremis in articulO mortis), wolno parochowi, 0 He w tej mierze
nie'istnieje dla dyecezyi przepis. udzielie slubu bez zapowiedzi
i bez dvspensy. Instrukcya dla dyecezyi austryackich (§ 83) odkazmawia parochowi to prawo; biskupi jednak upowainia~2!
dym okr~gu jednego lub kilku kaptan6w. aby w wym.lemonych
przypadkach w ich imieniu udzielali dyspen~y od wszyst~lCh trzec~
zapowiedzi. W razie zupehlej dY5pensy maJq narzeczem wyko?ac
przysi~gt=;, ie 0 ile im wiadomo zadna prawna przeszkoda ~WlijZ
kowi ich nie zawadza, juramentum integritatis sive de statu lIbero.
Nieprawne zaniechanie zrpowiedzi nie rna wpr~wdzie zadnego wptywu na waznosc marzenstwa, s.prowa.dza Jed~~k kary
tak dla parocha, ut6ry udzielH sJubu. Jakotez na rna zonk6w.
Pierwszego spotyki'l trzyletnia suspensya; matzol1ka cenzury od
ocenienia biskup3. zawisr~. Gdyby nadto okazala si~ przeszkoda
matienstw<l, to dyspensa z reguty nie b~dzie udzielona.
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Aby si~ przekonae, czy mi~dzy osobami chc<icemi si~ poslubie nie zachodzi przeszkoda ma~ienstwa, s~uiy pr6cz zapowiedzi takie tak zw. egzamin przedslubny; to jest proto..
kolarne przeshlehanie narzeezonych przez proboszcza lub jego
zast~pc~, cz~sto w obecnosci swiadk6w. R6wnie nie powinien
paroch glosic zapowiedzi nie przekonawszy si~, ze narzeczeni
nalezycie S'l obznajomieni z g16wnemi zasadami religii _ehrzesci- jafiskiej.
.
2. S I u b. WedJug postanowienia soborn trydenckiego istotn'l
formij zawarcia malienstwa jest oswiadczenie woH przed wl'asci-·
wym parochem i przynajmniej dwoma swiadkami. W braku jedz tych warunk6w maUenstwo jest niewaine, a przeszkoda
pocnodzqca zowie -si~ przeszkod"l tajnosci, imp e dim e n~
u mel Ii n des tin ita tis. Rozbierajqc szczeg6rowo przepis soboru
mamy co nast~puje:
woH est
kt6re dane jest
wobec parocha, i to paracha wl'asciwego (parochus proprius).
zas jest paroch, w kt6rego panlfli narzeczeni
lub
zamieszkanie, domiciliurn seu quasi domicilium, wedJ'ug p0j~cia prawnego, wyiej okreslonego. Chwilowy
pobyt, z kt6rym ole ,filczy si<: zamiar stal'ego lub przynajmniej
mieszkania, nieuzasadnia kompetencyi parocha. Jeteli
narzeczeni nie rnieszkajq w tej samej param, moze wainie udzie.
Ii, siubl1 wlasciwy
tak jednej jak drugiej strony, rna tylko
"'''t£.,'''-,"'H.. urz~dowego poswiadczenia, ii zapowiedzi naleiycie zostaly ogroszone. W wielu dyecezyach przepisano wprawdzie, ze
narzeczonej powoh'my jest do dania slubu, przepis ten
nie wywiera zadnego wplywu na watnose maUenstwa
i rna tylko znaczenie pod wzgl~dem pobom jura stolae. W szczeg6lnosci tez ma~ienstwa mi~dzy osobami obrz. lac. i ruskiego
mail:! bye zawierane wobec parocha narzeczonej, chyba ie obie
strany zgodz'l, si~ na parocha drugiego obrzijdku. WzgI~dem os6b
nie maj'lcych sta~ego lub niestal'ego zamieszkania (vagi) w~asci
wyrn jest proboszcz miejsca,gdzie si~ w~asnie znajdui"!; w Austryi nle wolno 1m jednak udzielie slubu, pok'id biskup na to nie
zezwoli. Wrasciwy paroch rna prawo upowainie czyli delegowac
do dania slubu inl1ego kap~ana, a to alba umocowaniem szczeg6lowem, alba tei og61nem (n. p. wikary); umocowanie powinno
bye wyrainie udzielone, lubo takie milcz'lce nie narusza watnosci_maUenstwa. Jeieli jest dw6ch paroch6w w~asciwych. kaidy
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:z nich rna prawo delegowania. Generalny delegat. mote suMe..
legowac. Pr6cz parocha kompetentnym jest takie biskup dla caJ'ej dyecezyi, a w jego zast~pstwie generalny Iub tei kapitulny
wikary. Tern sarnem majq tez prawo delegowania. Ze papiez
w caJ'ym ko:kiele udzieiae moie slubu lub w tym celu innego
kapl'ana delegowac, sarno si", rozumie. Moze to r6wniez uczynie
legat a latere w zakresie· swej legacy!, kardYl1al' zas jako taki
tylko co do kosciola in titillum sobie dodanego, sprawuj,,!c tarnie
jurisdictionem quasi episcopaJem. Metropolicie poza SW'l, dyecezyq w6wczas tylko sJ'uiy prawo udzielania slubu, jeieli w droaze apelacyi uchym orzeczenie biskupa, wzbraniaj'l,ce slubu.
Cerernoni~ siubu przepisuje rytual koscielny; wainosc
siubu jednak nie jest
bo esencYDnalnq form<i
jest oswiadczenie woli zawarcia' ma~ien.stwa wobec parocha
i dw6ch swiadk6w. Takie paroch nie
tyrn wzgl~dern
lecz jest jedynie uroczystym swiadkiern. Dlatego
nie potrzeba do waznosd slubu nie wi~cei, tylko
paroch
rnial' swiadomosc 0 znaczeniu odbywaj'lcego
choeby
sam
bierny w nlm bral' udzial
passiva),
sprzedwiat
chocby nawet ze swej strony
I tak siub jest wainy, gdy proboszcza
znaglono do wysl'uchania konsensu. Stanowczll jedynie est okolicznose, ezy paroch sfyszal' i rozumial' oswiadczenie os6b,
chc/:lcych si~ poslubie, choeby widziec i slyszec tego nie chciaJ'.
Obecnose parocha w6wczas dopiero okazaJaby si~ niedostateczn'l, gdyby byJ' w stanie nieprzytomnym, nie mial' wi~c swiadomosci tego, co si~ woko~o niego dzialo. Wl'asnie, ze paroch
nie dziala przy slubie w charakterze duchownego, lecz jako
testis sollemnis, oie potrzeba aby posiadd swi~cenie kapl'anskie.
lui z tego wyplywa, ie takze benedykcya ma~ienstwa oie stanowi istotnego warunku jego wainosci.
Pr6cz parocha obecn! bye mai'l przy slubie jeszcze dwaj
swiadkowie, inaczej siub jest niewainym. Na takiego swiadka
nie potrzeba pr6ez og6lnej zdolnosci pojmowania, zadnych innych przymiot6w prawnych, mog~ wi<:c
swiadkarni tak m~i
czyini jak kobiety, bliscy krewni, kacerze i ione osoby wyklu<:zone od swiadectwa przy innych aktach prawnych iub w sporach. Obecnosc parocha i obu swiadk6w rna bye jednoczesna.
Pr6ez obecnosci parocha i swiadk6w brak wszelkich innych
iormalnosci nie narusza wainosci mal'Ztdistwa, chociaz ustawa
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trydencka wymaga, aby sluby odbywatysi~ w kosciele z za~hQ...
waniem ustanowionych w tym wzglE:;dzie obrz~d6w. Waine jest
przeto takze tak zw. matimonil.lm conscientiae s. occultum, t. j.
matienstwo zawarte bez poprzedniego ogtoszenia zapowiedzi
przed parochem L dwoma swiadkarni --j nie wpisane w metryki
siubne. Paroch bez szczeg6towego upowainienia l5iskupa nie po,;,
winien udzielae takiego sll.lbu.
Mali:enstwo takie przez petnomocnika wainie moze bye
zawarte. Forma siubu jest ta sarna, co przy zwykl'em maHenstwie. Pe1'nornocnik jednak rna si~ wykazac szczeg6J'owe:n pernomocnictwem, w kt6rem dokl'adnie i imiennie oznaczona jest
osoba, z kt6rij rna bye zawarty zwi~zek ma~zenski. Odworanie
petnomocnidwa przez zawarciem rnal'ienstwa czyni ie niewaznem, bez wzgl~du l1a to, czy i kiedy strany 0 odwol'aniu. sie
dowiedzial'y. Rozumie si~, ie odwol'anie petnomocnictwa po sIubie zadnego jui pod wzgl~dern prawnym nie moie miec znaczenia.
Sob)r trydencki 'wydajqc uchwal<: 0 formie rnafienstwa
przepisal' zarazern spos6b jej publikacyi. 0:9,n05na I.Ista~a try-dencka (to jest caput I. sessionis 24. de reformatione matrimonii) rnusi bye ogJ'oszona w kaidej parafii Z osobna i nabywa
rnocy obowiClzujqCej w trzydziesci dni po. ogJoszeniu; Gdzie
przeto uchwaly soboru trydenckiego w og6lnosci byfy wprawdzie publikowane. ale nie by to szczeg6l'owej publikacyi tej
wlasnie ustawy, i to w kaidej Z osobna parafii, tam ona nie rna
rooey obowi&zui,!cej. Nie rna jej r6wnie tam, gdzie wprawdzie
byJa publikowana, ale nie jako ustawa prawa: powszechnego,
leez jako ustawa partykulama, ustanowienie bowiem przeszk6d
wainosci maJienstwa nie lezy w zakresie panykularnego ustawodawstwa. PrawidJow'l publikacy~ zastqpic mote jedynie okolicznose, ie zawsze i stale stosowano si~ do . formy tryrienckiej
w przeswiadczeniu, ie ona prawem powSzechnem jest przepi.
sana.
2. Formy nadzwyczajne.

§ 154.
W nast~pujqcych wypadkach waine jest zawarcie marzenstwa mimo braku formy trydenckiej;
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a) Jak juz z poprzedniego paragrafu wyp~ywa.. pozostaro
prawo przedtrydenckie w swej mocy tam, gdzie ustawa trydencka w przepisany spos6b nie by~a publikowana; a wi<:c malienstwo przycbodzi w taklGh miejscaGh zawsze jeszcze do skutim sarnem oswiadczeniem woli bez wszelkich formainosd. Moze
je w ten spos6b zawrzec kaidy, kto w tern miejscu rna swe
zamieszkanie, chocby je obrat wrasnie tylko w celu porniniE:cia
'formy trydenckiej. Chwilowy natomiast pobyt, bez zmiany domi·
cilium, nie wywiera tego skutku.
b) Poniewai przepisy koscielne wszystkich obowiqzuj&
chrzescijall, przeto scisle fZee?; biorqc takie maH:enstwa -mi~
dzy katolikami w parafiach, gdzie byl'a publikowana ustawa trydencka, wobec kosciol'il pocz~ tane bye musz'l za niewaine, gdy
nie przyszJ'y do skutku W formie trydenckieJ, a wi~c przed parochern katolkkim, Tembardziej stosuje siE: to do tak z N. ma~
ieflstw mi<;szanyeh, mat rim 0 n i ami x t a, to jest marzenstw
mi~dzy katolikami i niekatolikami. ReguJ'q jest przeto,
t~
. maJ'ienstwa tak sarno jak. matienstwa mi<:dzy katolikami w!edy
jedynie sl:! waine, gdy' ·oswiadczenie woli dane byro wobec wta,sciwego paracha (katolickiego) j dw6ch swiadk6w. W, krajach
jednak 0 znaeznej ludnQsci niekatolickiej nadzwyczaj trudno by to
utrzymac w praktyce t<: zasad<:, zwl'aszcza wobec kienmku, jaki
przybrary w ostatnich czasach ustawodawstwa panstwowe w kwe~
styach wyznaniowych. Nadto w wielu krajach niekatolickich nie
dako si~ nawef stwierdzie naleiyte publikowanie ustawy trydenckiej item samem moifla by to kwestyonowac jej moc obowi(l-

ze

zuj~q.

f

Z uwagi na te okolicznosci uznaj'l osobne konstytllcye papieskie w poszczeg6lnych krajach lub dyecezyach jako' waine.
mal'ienstwa mi<:szane, niezawarte w formie trydenckiej. Te kon~
stytucye majq b&dz[oznaczenie deklaracyi, ie '/if odnosnym kraju
ustawa trydenck3 nie byJ'a jak naleiy publikowana, b'ldi to znam
czenie formalnej .dyspeHsy i jedne i drugie tycz<! si~ tylko maf·
ienstw mi~dzy katolikami i ma~ienstw mi~szanych, poniewai katolik6w obowiqzuje forma trydencka juz na tej podstawie, ie
si<: faktycznie do niej stosowalL Pierwszy ~e60 roclzaju wyjqtek
postanowi{ Benedykt XIV. deklaracy& z r. 1741, (la Belgii i HolIandyi; p6Zniejsi papieie rozszerz li go potem na inne kraje IUD
dyecezye.
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Uczynil to mi~dzy innymi Pius VI. w r. 1780 dla dyecezyj
polskich pod panowaniem rosyjskiem. Grzegorz XVI. w !. 1841
dla archidyecezyi gnieiniefisko-poznafiskiej, i w tymie roku dla
kraj6w korony W~gierskiej. We wszystkich tych dyecezyach
moze bye tedy zawarte ma~ienstwo w jakiejkolwiek formie,
a wi~c· takie przed duchownym niekatoIickim lub przed w~adzCi
cywiln~. Pami~tae jednak nalezy, ie to sit! tyczy tylko tych~miej
scowosci. dla kt6rych papiei wyrainli deklaracyqlub dyspens'l
uznaJ form~· trvdenck/.! jako nieobowi'lzujqCq.
c) wyjqtkowa forma moie mlee niekiedy miejsce przy tak
zw. konwalidacyi, 0 czem w § 157.
Z tego cos my powiedzieJi 0 formie zawarcia maUefistwa,
nadaje
oraz odpow/edi na pytanie l jak zapatrywae si~ mina tak zw s 1 u b y c y w i In e. Trzymamy si~ w
wzglE:dzie
wskazal!smy, mowiqc 0 stosunku
w zakresie ustawodawshva ma~ienskiego
138). Okreslmy przedewszystkiem stanowisko prawa pafistwoJako wog6le panstwu oie moina odm6wic prawa regulowaniastosunk6w mal'ienskich,tak w szczeg6lnosci sfuzy mu
prawo oznaczenia
zawarcia ma~iefistwa. Ale pafistwQ wymoie to
w ten sposob, ii przyjmuje form~ koscielm?j, ie wi~c w swoim takie zakresie czyni zawish.J wainosc
malienstwa od oswiadczenia woH przed parochemi dwoma
swiadkami.
Tak tez bylo rzeczywiscie przez wield: forma koscielna
pozostal'a i w6wczas jesZCit:e obowiqzuj,!c'l,~ gdy prawo maJienskie okreslone zostaJo ustawami panstwowemi. ZatrzyrnaJa iCl
nawet ustawa Jozefinska i ustawa cywilna z r. 1811. Ale i pod
wzgl~dem jednosc koscielnego i panstwowego prawa wobec
nowoczesnych stosunk6w nie daJa si~ utrzymae. Pafistwo cz~
stokroc dozwala ma~iefistwa, kt6re wobec koscioJa zakazanym
lub niewaznym jest zwiqzkiem; oczywista, ie kosci6l nie moze
posredniczyc w onego:?; zawarciu. St'ld posdo, ie jui z k06cem
XVI. wieku, szczeg61nie zas w naszem· stuleciu usfawodawstwa
panstwowe postanowil'y odr~bn<!, od koscielnej niezawis~C!, form~
zawarcia ma~ienstwa przed w~adzq cywiln~. i to znowu ~ trojaki spos6b; alba jako form~ obowiClZkow'l, a wiliC tak, ii tylko
slub cywilny waiJaY jest dla zakresu pafistwowego (obligatorische
Civile he), albo jako form~ fakultatywnC!" tak, ii; woIno ·stronom
obrae slub koscielny lub cywllny (facultative Civilehe), alba wre-
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-szeie jako form~ warunkow~, tak, it regu~~ stanowi slub koscielny, a cywilny wtedy tylko rna miejsce, gdy wladza duchowna odmawia slubu z powodow w ustawodawstwie panstwowem nieznanych (sluby cywilne z koniecznosci, bedingte, Nothcivilehe). W Austryi ustawa z 25. maja 1808 (Oz. pr,p. Nr. 47)
zaprowadzila ten ostatni rodzaj slubow - cywilnych. Ze stanowiska koscielnego kwestya slub6w .cywilnych w bardzo prosty
przedstawia si~ spos6b. Kosc16~ ocenia wainosc maUefistwa jedynie wed~ug wlasnych ustaw; do istotnych zas warunk6w wainosd naiezy takze forma aktu prawn ego. Form~ t~ okreslU
sob6r trydencki, prawo panshvowe zmienie jej nie moie. Gdzie
przeto obowi&zuje ustawa trydencka, tam zwiqzek przed cywiln'l
w~adzq zawarty wobec kosciola nie jest maJ'iefistwem. Kosci61
wi~c domaga si<: po
aby nle
do sIubu
cywilnego, gdy to nie jest
wanmkiem do cywilnej
watnosci matienstwa;
gdzie ta forma ze wzglt;du
na ustawy panstwowe jest konieczn'l, zachowali nadio form~
scielnq i dopiero po
dopei'nieniu uwazali sit; za mai'ionkow.
wainosci malienstwa wystarcza slub cywilny w obliczu koc
sciota tylko w tych wypadkach, w ktorychwyi<ltkowp forma
o tern wyiej mowi!ismy, nie jest przepisana.

C) Prawo zaskarzenia niewaznosoi.
§ 155.

raz nadmienilismy, ze powody niewainosci malzefistwa
ustanowione S,! alba ty Iko w interesie stron kontraktuj~cych,
imped. juris privati, albo ze wzgl~du na interes publiczny i ety=
czny charakter maJ'ienstwa, imped. juris publici. Do przeszk6d
prywatnych nalei<! wedtug prawa koscielnego: brak istotnego
przyzwoienia, bJ&d, przymus, niedopernienie warunku i niemoc
fizyczna, jeieli nie jest notoryjnq; wszelkie inne powody niewa~
~mosci Sq przeszkodami publkznemi. Ot6i z powodu przeszk6d
prywatnych sami tylko maUonkowie zaprzeczyc mog~ wainosci
mal:ienstwa; z powodu przeszk6d publicznych uniewainic je
moze s~dzia na czyjekolwiek z'ldanie, albo tez z urz~du. Pod
.jednym i drugim wzgl~dem podlega jednak prawo uniewainienia
,pewnym ograniczeniom.
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I. Prawo zaskarienla niewainosci dla p r z e s z k 6d
pry w a t nyc h 5:l'uzy maJionkom wedl'ug nast~puiqcych pra-<
widet:
a) Z powodu braku istotnego zezwolenia, bl~du i przymusu zaprzeczyc moie wainosd ma1'ienstwa jedynie ten malionek. po stronie kt6rego brak by\ konsensu, kt6ry zawieral' mal'zenstwo pod wplywem b~~du lub przymusu. Traci prawo iaprzeczenia, gdy po ustaniu przeszkody, a wi~c dowiedziawszy
si~ 0 bh:dzie lub wolny od przymusu, pozostaje dobrowolnie
w sp61nosci marienskiej przez szesc miesi~cy albo dobrowolnie
pe~ni powinncsc ma~ienskq, ale wyrainie zrzeka si~ prawa. uniewaioienia malienstwa.
b) Dla nieziszczonego wanmku prawo zaskarienia stuiy
obu malzonkom, 0 He oie dziaJali podst~pnie; w szczeg61nosci
nie moie zaprzeczyc waznosci, kto fa!szywie twierdzit, ie istniejij
okolicznosci za warunek podane, albo rozmyslnie przemiicza~
icll nieistnienie, kto z wJasnej winy dopetnieniu warunku przeszkodzit, albo warunku si~ zrzekt.
.
c) Z powodu niemocy fizycznej zctdac mog~ uniewaznienia
oble strl)ny, i to bez wzgh:dl.l na to, ezy zawieraictc maH:eflstwo
o tej prieszkodzie wiedzia!y.
II. D I apr z e s z k 6 d pub I i c z nyc h z reg u J'y niewaznosc orzeczona bye moie tak z Uflfidu iakotei na zaskarieniema!ionk6w.jakwreszcienaskarg~kaidegokatolika.ma

i'lcego zdolnosc do dziaJan sijdowych, z wyjqtkiem, gdy wnosi
skarg~ w samolubnym celu, aibo gdy przed zawarciem marzenstwa wiedzia! 0 przeszkodzie i bez wainejprzyczyny 0 niej iamilczM choe zapowiedzi nalezycie bytyog~oszone.
Zastosowanie tej reguty nast~puiijcym ulega ograniczeniom:
a) impedim. aetatis (§ 141) traci cech~ przeszkody publicznej, skoro nieletni doszed! do wieku dojrzatego. Odtijd zaprzeczye moze wainosci jedynie mal'zonek, kt6ry w chwili zawarcia maJienstwa by! nieletnim.
b) Z powodil uprowadzenia (§ 148), uwodziciel nie ma
prawa zadania uniewainienia; traci je r6wnie uprowadzona, jezeli na uprowadzenie zezwolHa, a odzyskawszy wolnosc zaraz
niewaznosci nie zaskarzyta.
c) Jezeli mal.ienstwo jest niewainem z powodu istniejC}cego
w~zta matienskiego (§ 142) a przeszkoda fa przez rozwhp:anie

pierwszego maJienstwa faktycznie ustab, niemoze powokac si~
naniewaznosc ma!ionek, kt6ry drugiego w blC}d wprowadzik,
Sruiy mu przeto prawo zasl<arienia tylko pod wanmkiem, ie
zawierajijc marzenstwo 0 przeszkodzie nie wiedziat, albo ie 0 niej
wiedziaJ takie drugi maJionek.

D) U chylenie niewaznosci.

c) 0 y s pen s y.

§ 156.
Jak w calym zakresie prawa, tak tez w zakresie prawa
maHenskiego mocen jest prawodawca, nie uchyJajijc ustawy
zwolnic od niej przeciei w szczeg61nym wypadku, to jest udzielie dy s pen s y. Rozumie si~ jednak, ze dyspensa nigdy nie
~oze uwlaczac istocie i celowi maHenstwa, dlatego niemasz dyspensy, gdy matienstwo niewaine jest dla braku rzeczywistej
woH, przymusu, nieziszczonego warunku, nieudolnosci fizycznej.
Niemoiliw'l jest r6wniei dyspensa od prawidel. kt6re kosci6J
uwaia za wypJyw prawa boskiego: a wi~c w razieistniejqcego
zwi<}zku maJ'ienskiego, pokrewienstwa w linii 'prostej, tudziei
w pierwszym stopniu Iinii pobocznej. Nie bywa dalej udzielana
dyspensa , pomimo, ie przeszkoda jest tylko juris positivi, w razie powinowactwa ex copula Iicita w linii prostej i jezeli cUdzoJoztwo l'ijczy sil:; z zamordowaniem mal'ionka (§ .147) a przeszkoda nie jest tajnij.
We wszystkich innych wypadkach dyspensa mozebyc udzielona tak ze wzgl~du na maiienstwo zawrzec si~ majijce (in
contrahendis). jakotez na zwi"lzek juz zawarty (in contractis).
Pomijaj,!c og61ne prawidia,tycz"lce si~ dyspens, 0 k t6rych jut
w innem miejscu byta mowa (§ 89), mamy w slczegjlnosci co
do dyspens malieiiskich nadmienic co nast~puje:
I. Poniewai przeszkody malzenstwa' polegajq na prawie
'powszechnem, przeto prawo dyspensowania sIuiyc moie jedynie
papieiowi, biskupom zas oie inaczej jak na za~adzie upowaznienia papieskiego lub z mocy wyrainej ustawy. Ot6z co si~
tyczy powod6w niewainosci - .. 0 zakazach powiemy p6iniej _
uwaia praktyka biskup6w jako raz na zl:n'Vsze bez wyrainego
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. pejnomocnictwa, tacita Sedis Apostolicae licentia umocowanycn
QO dvspensowania jedynie 'pro foro interno, a wi~c gdy przeszkoda jest tajna. Nadto ta dyspensa odnosic si~ ma z reguly
do maUenstwa jui zawartego i spehlionego, i to zawartego in
facie ecclesiae i bona fide, i zacnodzic rna trudnost w uzyskaniu
dyspensyod stolicy papieskiej, czy to dla wielkiego .oddaienia.
czy dla uMstwa stron lub z innych powod6w. Wyj~tkowo moze
dyspensowac biskup, wszakie zawsze tylko pro foro interno,
takie in contrahendis, gdy uzyskanie dyspensy papieskiej na
razle jest niemoiliwe, a malienstwo bez wielkiego niebezpieczenstwa odloiye siE; nie da.
Szersze granice zakreslaj'l kompetencyi biskupiej facultates.
Biskupi austryaccy (i niemieccy) maj& na tej podstawie prawo .
dyspel1sowal1ia w nast~pujqcych wypadkach:
a) Pro for 0 ext ern 0 :
1) w trzecim i czwartym stopniu pokrewienstwa, powinowac twa i publicae honestatis ex matrimonio non consummato,
a to tak· in contractis, jak in contrahendis;
2) w razie zas maUenstwa z nawr6conym heretykiem, nawet w drugim stopniu, byle nie dotykai pierwszego (n. p. stryj
z bratanic<j), i to tylko in contractis;
3) in contractis et contrahendis od przeszkody publicae honestatis ex sponsalibus; tudziez
4) od przeszkody z pokrewienstwa duchownego, z wyj'ltkiem inter levantem et levatum;
5) od przeszkody z wyst~pklJ, jei:eli iadna strona nle nastawala na zycie malionka.
Wszystkie te dyspensy udziela biskup, powokujijc si~ na
facuItates i dodae rna pod niewaznosci& dyspensy klauzul~ "durn~
muli~r rapta non Il.lerit, et sl rapta fuerit, in potestate
raptoris non existat".
b) Pro for 0 i n t ern 0: od tajnej przeszkody w
wszym i drugim stopniu affinitatis ex copula illicHa, in contrahendis jednak
wtedy, iezeli wszystko do zaslubin przygotowano i
zgorszenia odlozyc
zna; in
nego z nastawaniem na zyc!l;
w trzecim i w czwarstopniu pokrewlenstwa j
jeieli datarya udzielila :~:i dyspensy, takowa
''''u,':> '''''''' Z p
ie
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prosz~c 0 ni'l zamikzono, ie mi~dzy petentami nast'lpi1'a jut
copula camaHs. Niekiedy osobne facultates nadajq biskuporn
dalej jeszcze siE;gai&ce prawo dyspensowania, alba nieograniczone albo ograniczone do pewnej liczby wypadkow.
Papieskie 'dyspensy udzielane bywaili· za posrednictwem
dataryi lub penitencyaryi, stosownie do zakresu tych wladz;
jeieli jednak czyn karygodny spowodowaJ: przeszkod~ ma~
ienstwa, zamiast penitencyaryi orzeka kongregacya inkwizy,
cyjna.
II. Oyspensa rna si~ zawsze opierae na wainych powodach
usprawiedliwiajqcych w danym razie odst&pienie od og61nyclf
zasad. prawnych. Praktyka kuryalna uznaje szczeg6lnie nastt:;pui~ce okoHcznosci, jako dostateczne powody do uzyskania dyspensy:
1) Augustia loci, t. j. jesli w miejscu zamieszkania narzeczonej i w pobliiu rodzina jej tak jest liczna, ii trudno jej zawrzee maJienstwo odpowiednie swemu stanowi z kim innym,
jak z krewnym lub powinowatym; 2) aetas feminae, to jest
ukonczony 24 rok zycia, co si~ do wd6w nie stosuje; 3) deficlentia aut incompetentia dotis; 4) lites super succesione honorum, to jest zalagodzenie zawiJych procesow 0 sukcessy~ "Interest enim rei publicae, ut lites extinguantur"; 5).bonum pads}
tj. jesli uzasadniony jest powod do mniemania, ze zawarcie
maUenstwa przyczyni siE; do u~mierzenia nieprzyjazni mi~dzy
moznemi rodzinami; 6) paupertas viduae, numerosa prole oneratae; 7) nimia et periculosa familiaritas, to jest zaiyl'osc, . kt6rej
okolicznosci nie pozwalajCl usunijc; 8) copula praehabita, praegnantia, legitimatio pro lis, byle nie zawi<jzano tego stosunku
wlasnie celem l'atwiejszego uzyskania dyspensy; 9) infamia mulieris, gdy kobieta popadl'a w podejrzenie nieprawego stosunku
z m~iczyznCl, z kt6rym wlasnie rna bye zawarte maUenstwo;
10) w og6\e remotio gravium scandalorum; 11) zapobiezenie
lub
; 12) uzasadniona obawa, ie w raz Ie
odm6wienia dyspensy narzeczeni przej dCl na iIme wyzn anie,
wezm<i slub przed dl.lchownym innego wyznania,
zawrij slub
; 13) revalidatio matrimonii bona fide con14) excellentia
kto 2:1l:lCZne okc'~o ko
i relig:i kJ.tolickiej poloiyJ zashlgl, L-eszti:1 u dziela papiei
nie wymieniaj'ic
tylko wyraiajilc
og61nHw\vo ex certis rationabilibus causi:;.
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Wymienione powody uzasadniaj& wprawdzieprosb~ 0 dyspens~, ale nie dajq do l1iej p-rawa, gdyi dyspensa z poi~cia
swego aktem. jest Jaski. lnstrukeya austryacka zaleca }ednak biskupom (w § 80), -aby gdzie oie zbywa na prawnyeh powodaeh
nie odmawiali dyspensy; w trzecim i czwartyrn stopniupokrewienstwa i powlllowactwa ex copula licita; od pokrewienstwa
duchownego, powinowactwa ex copula iIIicita, jeieli nie zachodzi obawa, ie narzeczeni w linii prostej SCl spokrewnieni;
w trzecim i czwart}m stopniu imp. publicae honestatis ex-ma~
trimonio rata non consummato i od tejie przeszkody, gdy powsta~a z malienstwa niewainego i niespetnionego lub z za~
r~ezyn.

III. Prosba 0 dyspens~ przedstawle rna zgodnie ? prawd q
tak zachodzi:lcij przeszkod~, jakotei powodyuzasadniajqce Qy~
spens~. W s2.czeg61nosci naleiy podae dokfadnie stopien pokre.
wienstwa lub powinowactwa, nietylko wedlug dalszego ale i wedlug bliiszego stopnia,a dalej czy pokrewiefistwo jest jednostronne, czy obllstrOl1ne po ojeu i matee: czy zaehodzi jedna
lub wi~cej przeszkod. Przy kaidej przeszkodzie nalezy takie wyrazie, ezy maHefistwo zostalo jui zawarte, lub rna bye Z3warte,
a w pierwszvm razie, ezy zawiera si~ je bona fide po ogloszeniu
zapowiedzi i z zachowaniem formy trydenekiej i ezy zostato
speJnione.
Gdyby powyisze okolieznosci falszywie przedstawiono lub
rozmyslnie przemilczano, dyspensa by~aby niewain'l. jeieJidy·
. spensa tyezyc si~ rna przeszkody tajnej, mog'l 0 ni.q prosic narzeezeni z zatajeniem nazwiska lub pod nazwiskiem zmysionem,
za posrednietwern innej osoby, najez~sciei spowiednika. Taka
dyspensa rna jednak tylko wainosc pro foro interno. Jezeli zas
przeszkoda jest jawnq, albo jeieli wog61e idzie 0 dyspensE; pro
foro externo rnajq petenci wniese prosb~ za posrednictwem biskupa, podaj'lc dokJ'adnie imi~ i nazwisko obu stron, miejsee
swego zamieszkania, parafi~ i dyecezYE:, do ktorej naleiij. Dyspensy papieskie lJywajij z regulY udzielane w forrnie komi soryjnejl a to pro foro externo za posrednictwern biskupa. Tel1ie
rna zbadac okolicznosci po dane przez petent6w (inforrnatio),
jeieli tego jui nie uezynn, nanim prosb~ przedloiyl kuryi. Dyspensa uwaza si~ za dokonan"l dopiero, gdy egzekutor 0 hie]
Proszllcych zawiadomi.
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b) K 0 n w a lid a c y a.

§ 157.

Waznose czynnosci prawnej oeenia si~ wedfug chwili jej
powstania; jezeli w6wczas istnialy prawem przepisane wymogi
czynl10se jest wainq, w przeciwnym razie niewaina, dlOeby p6zniej pow6d niewainosci zosta~ usuniE:ty: quod ab initio vitio,
sum est, non potest traetu temporis convalescere. Wyjijtkowo
tylko postanawia prawo pozytywne, ie niewaina cZYl1l1osc prawna wskutek ustmiE:cia przeszkody rna bye uwaiana jaka" od
poczqtku waina, a t~ przemian~ niewainego aktu na wazny lOwiemy u w a i n i e n i e m ez. k 0 n w a lid a C y II (kol1walesceney<'l) w wfasciwem sfowa znaczeniu. Co sie tyczy malzenstwa, niema-;z w prawie koscielnem przepisu, ktoryby
z rnoey og6lnego prawa uznawaJ konwalidacy~ w przytoczonem
eo dopiero znaezeniu; usunh;:cie przeszkody, ezy to faktyczne
p. gdy imped. ligaminis ustalo WSk111ek smierci rierwszego
rnaUonka), ezy tei na zasadzie dyspensy, nie uchyla przeto niewainosci malzenstwa, lecz wywiera jedynie ten skutek, ie
zefistwo odt'ld
wainie mofe bye zawarte.
ponown€ zawarde
niewazl1ego zowi~ takie Ii: 0 n·
w a lid a c y ,,!, wyraz ze stanowiska teoretyczl1ego niewl'asclwy,
zakresie
maUenskie~o
dawn3 jest
si~ konwallodr6inic

form, a
odnomaJionkarni,
b)
natomiast przeszkoda jest zoana,
wogole lizyskano dyspens~ pro for oexterno,
ponowiony
a
proboszczem

Ritfcner~

Prawo koscielne Tom II,

17
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W jednym i drugim razie przypuszcza siE: jednak•. ie pierwotne (niewaine) zawarde ma~ienstwa odby~o siE: wed~ug formy
trydenckiej. Gdyby bowiem malienstwo niewaine bylo w~asnie
z powodu nieformalnosci, siub odbycby si~ musia.~ wed~ug formy przepisanej; choc j w takim razie osobom, kt6re powszechnie za malionk6w uchodzily. nie odmawia si~ dyspensy od
wszystkich zapowiedzi. Rozumie si~ zre"ztij. ie powyzsze prze·
pisy nie odnosz'l siE: do miejsco\Vosci, gdzie wo~6le forma trydencka nie jest ohowiijzujijca, gdzie przeto maUenstwo juz pier~'
wotllie bez formainoscimoglo przyjsc do skutku.
Cos my tu powiedzieli 0 konwalidacyi maUenstwa, nie powinnoby sit: wlasdwie stosowac do wypadku, gdy przeszkoda
maUenstwa uchylolla zostala przezto, ii uprawniony do zaskarzenia niewainosci prawo to utradl (§ 155), jak rniano I\;jcie
w razie przeszkody z bh;du, przyrnusu, nieziszczonego warunku.
W takim bowiem razie malzensty.'b wcale nie byro niewaznem;
niewainosc jego byla warunkowCl, zawisla .d okolicznosci l ' ie
uprawniony waznosci zaprzeczy. Warunek ten nie. zisci~si~,
a wi~c temsamern rnaJienstwo od pocz<itku jest waznem' i nie
potrzeba ani ponowienia konsensu, ani tern rnniej zaehowania
formalnosci.
W praktyce iednak przYi~to ieo do tego rodzaju przeszk6d
wymienione wyiej prawidla, tak, .iz gdy przeszkoda nie jest
tajnij, wymagajij nawet ponowienia slubu przed paroehe m
,j dwoma 5wiadkami. Konwalidar:ya wywiera ten skutek, ii mal'tenstwo uwaza si~ tak, jak gdyby jut pierwotnie waZnie byto
.zawarte.
Od zwyezajnej konwalidacyi r6ini si~ tak zw. dis p e nsat i 0 s. san a t i 0 in r a die e mat rim 0 n i i. Jestto' rzeczywiste uwainienie maUenstwa z mocy nadzwyczajnej dyspensy
papieskiej, tak, ii malienstwo uwai.ane jest jako od pocz&:ltku
wasnie zawarte i nie potrzeba na to ponownego zawarcia malienstwa.
Pod tym wlasnie ostatnim wzgl~dem dispensatio in radice
r6ini si~ od zwyklej dyspel!sy; ta bowiem umoiliwia • tylko zawarde malienstwa, tamta pierwotny akt zawarcia uznaje jako
wazny. Tylko z bardzo wainych .,owod6w zwykl papiez czynic
uiytek z tego rodzaju dyspensYi w szczeg61nosd wtedy, gdy zachod:d obaw8, ie obie strony lub jedna z nich dowiedziawszy
si~ 0 niewaznosci maUenstwa nie dadzll ponownie swego przy-
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:,zwolenia i sprowadzC! w ten spos6b rozwiijzanie maUenstwa.
Niekiedy udziela papiei og6lnCldyspens~ in radice, gdy w 'za~
:sach nadzwyczajnych Iub za panowania nieprzyjaznych kosciolowi
oustaw panstwowych, albo z winy samejze wladzy ducbownej wielka
ilosc niewaznych maUenstw przysz~a do skutku. Tak np. upowainit Pius VII. biskup6w francuskich, aby jako in radice waine
uznali maUenstwa cywilne zawarte w epoce rewolucyjnej; a Pius
,IX. po zawarciu austryackiego konKordatu udzielil dyspensy il1
radice dla wszystkich maUenstw, kt6re na zasadzie ustawy cywilner z roku 1811 rnimo zachodzCicej przeszkody koscielnej zo.:Sta~y pozawierane.

E)

Malzenstwa zakazane.
§ 158.

Dot~d byJ'a rnowa 0 powodaeh niewainosci ma~ieiistwa.
iPrawo postanawia jednak nadto przeszkody. kt6rym wprawdzie
.nie przyznaje moe uniewainienia marienstwa. ala kt6rych jednak
rnaUenstwo uwaza jako wzbronione. Prleszkody te, jak jut raz
nadmienilisrny. otrzyrnaly u kanonist6w l1azw«:: i m pe dim en hi.
j m p e d.i e 11 ti a.; wyplywaj'l one w szczeg61nosci z nast~puj'lcych
.okolicznosci.
.1)Przeszkoda z Lar~czy n'; 0 tern powiemy w nast~pnym
~paragrafie.

2) Przeszkoda z powodu r6inicy wyznania chrzesdjaflskiego,
drnped. mixtae religionis.
Malietistwa mi~dzy chrzesdjanami a niechrzescijanami Sij :
jjak jut wierny, niewazne (§ 146); ma~ieiistwa natomiast mi~dzy
katolikarni a innymi cnrzescijanami uwazakosci6~ jako watne,
ale zawsze jako wzbronione. Pod tym wzgl~dem jeanak zacDodzi
·r6inica rni~dzy z3sadCi a praktyk'l, kt6rq nawet sarni papieie,
.uwzgl~dniajClc ,faktyczny rozw6j stosunk6w, toleruje. W zasadzie
.pot~pia~ kosd6l zawsze maUenstwa katolik6\v z niekatoUkami,
przyznaj'lc jedynie papietowi prawo dyspensowania; stwierdzajl:}
to liczne ofzeczenia papieskie, mi~dzy innemibulla Benedykta
XIV. "Magnae Nobis" z 29. czerwca 1748 wystosowana do bi..skup6wpolskich. Ten bezwzgl~dny zakaz ust~pU jednak p6iniej
17*
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J'agodniejszej praktyce 1 kt6ra w wielu krajach uzyskal8 sankcy~
p~piesk~. Zestawiamy tu prawidta, jakie na tej podstawie uwaiac
nale:iy jcKO dzisiejszCl dyscyplin~ koscieinq:
a) Aby zawarde maJienstwa mieszanego byJ'o w obliczu kosdola dozwolone. potrzeba dyspensy papieskiej; papiez: jednak
upowaznia ku temu zazwyczaj biskup6w:
b) Dyspensa zawista od dopelnienia pewnych wanmk6wo_
Mianowicie majt:! obie strony pismiennie si~ zobowi&zac,ie b~d~
:wychowywac dzieci w religii katolickiej, a nadt~ strona katolicka
przyrzec rna uroczyscie, ii jej staraniem be:dzle nawr6cic mal-:ionlUl do koscioJa katolkkiego.
c) Jezeli po dopelnieniu powyiszych warunk6w uzyskan?,
w;dlu g ostrzeldyspenst:! m.oie paroch ~~tolicki .udzielic slubu i
szei praktykl po za kosclolem I bez uroczystOSCl slubnych, wedJu"g J'agodniejszej, przYi~tei mianowkie obecnie w Niemczech
i w Al.lstryi w zwykkej formie.
Na
osobnych rozporz&dzetl papieskkh dozwonawet w
przepisanych
'lono VI poszczeg6lnych krajach,
i
od nich dyspensy paroch
za koscio~em
przy siubie VI charakterle duchownym, leez jako swia- ~.
seu auctorisabilis, GO jak wiadomo, wystarTaki biemy wsp6ludziaf, ass iw Austryi z mocy
w f. 1841 dla ~raj6w
hiemieckiego nalez~-

:0.
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4) Tempus clausum s. sacratum. JUi od dawna zate<.:af!, przepisy koscieine, aby zaniechac uroczystosci weselnych
'w pewnych okresach. majqcych szczeg6lne znaczenie w iydu ko:scieInem. Sob6r trydencki przepisal' w tej mierze, ie jako ezas
:zakazany, tempus clausum, uwaiac naleiy okres od pierwszej
niedzieii adwentowej do Trzech Kr6ii, tudziez od srody popiel~
i:owej do pierwszej niedzieli po Wielkiejnocy. Zakaz soborl! odnosi si~ wiasciwie tylko do. uroczystosci weselnyeh, ustawodaw:stwo parlykularne jednak wzbronito najcz~sciei odbywania slnb6w wog6Je.
5) Powiedzielismy w innem lniejscu, ze wedl'ug dzisiejszego
:prawa brak zezwolenia rodzicielsk·iego nie rna zadnego wptywu
na dozwolone maiiefistwa; Wszakie prawo uznaje jak·o oiedo:zwolone malie6stwa, kt6rym rodzke ze stusznych powod6w odrnawiaj(l swego przyzwolenia. Czy w dal1ym razie Sq sfuszne do
.odm6~ienia. powody, ocenia biskup.
6) Koscielna przeszkoda maUenstwa moze dalej wyplYI1CiC
takie z us taw pan s two w y d. Czy malZenstwo jest waine
ocenia wprawdzie kosci6l zawsze wedrug wfasnego prawa; nie
przynaje wi~c nigdy ustawodawstwu swieckiemu moe l.miewainie.nia maUenstwa, kt6re wed!ug zasad koscielnych jest waine. Wszakie
,kosci6t nie ubliia tej zasadzie, jeieli jednoczesnie zaleca swym
,~zJonkom, aby slosujqC si~ do ustaw panstwowych nie zawierali
zwi qzk6w, temi·ustawami zakazanych. Maj'lc przeto na uwadze
<obowiqzek posruszenstwa dla wJadzy panstwowej, uznaje kosdM
,przeszkody maaefistwa, postanowione prawem panstwowem takie
jako przeszkody koscielne, tak, ii paroch bez przyzwoleniawla:sciwej wladzy wzbronione rna sobie udzielenie slubu. Owe prze:szkody panstwowe zas SCI bardzo rozmaite i nie dadz'l si~ "!liClc
W pewny system; niekt6re z nich sprowadzajCl w zakresie pan-stwowym niewaznosc malienstwa, inne czyniCi je tylko wzbronio;nem; wobec koscioJaoczywiscie jedne i drllgie majCl jedynie
.znaczenie zakaz6w imped. impedientia,
7) Vet it u m e c c Ie s i a e. Ustanowienie przeszk6d maUen:skich naleiy do zakresll prawodawstwa powszechnego; biskup
,przeto nie rna prawa og61ne W lej mierze wydawae przepisy. Na:;tomiast mocen jest wzbronic sitibu w poszczeg6lnym wypadku
z waznych powod6w, zwlaszcza gdy naslJwa si~ podejrzenie pra,wllej przeszkody lub przeciw malieflstwu wniesiono uzasaclnione
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zarzuty, albo gdy zaehodzi obawa powszeehnego zgorszenia lu!),
innego dego. PokCld biskup zakazu nie uehyU, nie woino zawierae ma~ieiistwa; nigdy jednak przekroezenie tego zakazu nie na·
rU5za wainosci ma~zeiistwa, jeieli inna prawna nie zaehodzi przeszkoda.Rc)Zumie sie, ie r6wny zakaz wyjse moie od papieia,
kt6ry nawet z moey wtadzyswej prawodawezej wzbronie moie'
matienstwa pod niewaznosci/.i.
.
8) Wzbronione jest dalej zawarcie maHenstwa, pokCld nlirzeczeni nie wykai/.i. ie zapowiedzi jak naleiy by~y og~oszone. R6~
wnie nie dopusci parceh slubu, zanim z przed~oionycn sobie dokument6w nie przekona sre. ii nie zaehodzi iadna przesz~oda.
Do tycn· . dokument6w naleiy mianowicie poswiadezenie stanu
wolnego (liberi status) i metryka ehrztu; ehyba, ie paroeh z wtasnych ksii~g parochlalnyeh przekonac sil'l moie 0 mOie 0 wieku
j poehodzeniu narzeezonyeh. W kaidym innym razie tylko biskup
zwolnic moze od przedloienia metryki. ZresztCi obowiCizujij w tej
mierze szczeg6~owe przepisy rZ/.idowe, kt6rych paroeh seisle przestrzegac jest obowiijzany.
9)' Kto jui zostawat w zwiClzku mal'ienskim, nie moze bye>
przypuszezony do powt6rnego ma}zenstwa, pok&d nie udowodni;.
ie pierwsze zostalo rozwi&zane. Z regu~y dostarezy tego dowodu ,>
prledkladajijc metryk~ smiercipierwszego maUenstwa, tub inny
zupelnie wiarygodny dokument. Jeieli niema bezposredniego dowodu smierci, zachodzijednak wszelkie prawdopodobienstwo, ie
malzonek Qie jest jut przy iyciu, moie orzeczenie biskupie uzmie
go za zmadego i dozwolic powt6rnego zawarcia malz€nstwa.
Prawo koscielne nie czyni tego orzeczenia zawis~em od warunk6w seisle okreslonych; przepisuje tylko og61nie, ie mu ~z'l bye
wykazane takie okolieznosci, kt6re 0 smierci nieobecnego ma~-,
ionka wCltpic nie pozwalaj/.i. Ale nawet prawomoene orzeczenie,..
'u'znajijce k'ogo za zmarlego, rna tylko znaezenie domniemania
piawne~o; g~yby' wi<:e p6iniej okazalo si~, ie uznany za zmar··
lego byl przy iyciu, drugie maUe6stwo byloby niewainem, jakto
jui z teg6 wyplywa, cosmy powiedzieJi 0 przeszkodzie Jiga-·
minis.
Zakaz malienstwa moze bye uchylony na podstawie d ys pe ns y: co do kompeteneyi przyj~to prawo zasad~ przeeiwn'l,
jak co do przeszk6d wainosci. Prawo dyspensowania sJuiy bowi'em biskl.lpowi z wyjCllkiem :0) gdy zakaz slubu wyszed~ od papieia; b) w wypadkaeh wyrainie papieskiej. dyspensie zastrzeio-
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nych, to jest w szczeg61nosd co do maUenstw mi~szanych i co
do dozgonnego slubu ezystosci lub wstClpienia do zakontl.

r)

Zar~czyny.

§ 159.

Zawarde maUenstwa wyprzedzajij niekiedy z are c z y n y.
sponsalia. sponsalia de futuro, t. j. umowa, moe'l ktorej metezyzna i kobieta przyrzekaiCl zawrzee z sobij w przysdosci mat·
ienstwo. Zareezyny rozniCl sie przeto od slubu maUenskiego tem,
:ie tu wola skierowana jest na terainiejsze za warde maUil.llstwa,
tam zas strony objawiaj~ wol~ zawrzee maUenstwo w przysdosei.
Ze stanowiska prawnego zaliezye wiee nalezy zareezyny do um6w
przygotowawczyeh, pacta de eontrahendo, kt6ryeh przedmiotem
jest zawarde innej umowy. Wlasnie dlatego, ze zar<:ezyny S& tylko
aktem przygotowawczym do zawarcia maUenstwa. przyznaje 50hie kosci61 takte co do zar~e:z:yn Iwmpeteneye w tym samym.
co wzgledem maUefistwa zakresie.
,
Zart!ezyny nie Sij koniecznym wanmkiem zawarcia slub6w
ma~ienskich, ehociai dawniejsze prawo partykularne eZElsto je
przepisywalo, aby w braku innyeh formainosci zapobiedz w ten
spos6b niewainym malieiistwom. Pod wzglc:dem zar~czyn oboWi'lzujCl w prawie koscielnem nastc:pujClee przepisy: .
I. Niezdolni do zawarcia zar~ezyn s~ ci. co nie maill woli
w rozumieniu prawnem, a wic:e chorzy na umysle i dzieci niiej
lat siedmiu. NiedojrzaH natomiast mogij wainie zawierae zareezyny, a nawet rodzice mogij je zawrzec w kh imieniu; w jednym
i drugim razie Sll niemi zwiClzani ai do dojseia do wieku dojrza~ego, poc::zem wolno im jednostronnie od nkh odstllpic. Zezwo·
lenia rodzicielskiego nie potrzeba wprawdzie do wainosci zareczyn, ze s~usznyeh powod6w wolno jednak rodzicom iCldacrozwiijzania zar~ezyn dzieci, zostaj'leyeh pod w~adz'l ojcowsk'l.
Niewaine s~ zareezyny, jeieli miedzy stronami zachodzi przeszkoda maJieiistwa (z wyjijtkiem niedostatecznego wieku), a to
nawet wtedy, gdyby zawierano zareczyny pod wanmklem uzyskania dyspensy,
II. Ani dawniejsze prawo kanoniczne, ani postanowienia sobOfU trydenekiego nie przypisuj'l iadnych formalnosci dla zawareia
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zar~czyn. wystarcza zatem w tym wzgl~dzie sa mo oswiadczenie
woH. Tylko partykularnie z~dano zazwyczaj dawniejs aby zan~- ,czyny wobec kaplan a przychodzUy do skutktl albo przypisywano
inne formalnosci, co jectnak nie miaro wplywu na waznosf zar!~
czyn. Takowa zawisla jedynie od waznosci oswiadczenia, kt6rCl
ln6w ocellic nalezy nie wedle prawide~, tyczllcych si~ malZe6·
stwa, tylko wedlug og61nych zasad 0 czynnosciach prawnych obustronnych. R6inica okaie si~ st~d mianowide pod wzgl~dem dodania warunk6w. Warunek rozwi~zui~cy przy zar~czynach nie jest.
wykluczony. a dodanie warunku niemozliwego lub niemorainego
sprowadza niewaznosc zar~czyn.
III, Gt6wnym skutkiem wai:nych zar~czyn jest obowi~zek
zawarcia maUenstwa. Obowi~zek ten rna VI prawdziecech~ prawn~,
ulega iednak pewnym ograniczeniom, bo nie moze uwiaczac zasadzle, ze zawarcie marzefistwa winno bye wypl'ywem wolnej woli.
Prawo rzymskie t~ zasad~ na pierwszem k~adijc miejscu, odmawiaro· skargi z zar~czyn i dopl.lszczaJ'o jedynie l.ltrat~ arrhae sponsalitiatl, t. j. tego, co dana na znak zawarcia zan~czyn. Prawo kanoniczne pozwala wprawdzie wfliese formaln"l skarg~ 0 dope}nieflie zar~czyn, a wi«;c 0 zawarcie ma~ienstwa a nawet zniewalalo
cz~sto w srednich wiekach srodkami przymllsowemi, jak wi~zie
niem Illb grzywnarni, do maUefistwa, wog61e jednak przyj«;fii si~
zasada. ie moina jedynie cenzurami koscielnemi dziakae przeciw
tym, co nie chcij dotrzymae danego w zar~czyna'h slowa, tudziei
zobowiijzac iCh do wynagrodzenia szkody. P6zniejsza praktyka
zarzilca nawet ten przymus; dopuszcza wprawdzie jak dawniej
skargi Z zar~czyn, ale s~dzia uznawszy je jako waine, stara si~
przedewszystkiem pogodzic strony. a gay si~ to nie powledzie,
nakbda jedynie na winnego obowiijzek wynagrodzenia szkody,
tub odsyla go z t'l pretensy'l do sij,du cywilnego. T«; praktyk~
it" ierdz:a takie instrukcya, wydana dla s'ld6w duchownych w Austryi. Kara umowna (poena CO!1ventionalis) jak jut wedlug rzymskiego, tak i wedrug kOscielnego prawa przy zar~ezynach jest
niewaina.
Dok'ld zar~czyny trwai~, obowh~zai1i Sq zar~czeni do wzajemnej suble wiernosci; dlatego inne zar~czyny w czasie tym zawarte set niewaine i mog'! nadto sprowadzic na winnego kary
kosdelne. Zatem idzie dalej, ie zar~czyny czyni(l niedozwolonem
maliefistwo zar~czonego z trzeciij osobij. Jeieli z tego powodu
wniesiony jest zarzut, a parochowi nie powiedzie si~ usun~c go
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ugodij, wstrzymae si~ rna z udzieleniem slubu, pok~d sijd duchowny nie orzeknie 0 waznosci zar~czyl1. Ale nawet gdy sa}d uzna
zar~czyny za waine, ustaje przeszkoda, skoro strona pokrzywdzona przYi~ta wynagrodzenie szkody tub odesrana zosta~a z tij
pretensyCl do s~du cywilnego. 0 innym prawnym skutku zar~
czyn, to jest przeszkodzie malzefistwa mi~dzy jednym zar~czo
nym a krewnym i drugiego, imp. publicae honestatis;by~a jui
,ffiowa w § 144.
IV. Zar~czyny mog'l bye rozwillzane: a) za obustronnem zt:!zwoleniem (m~tl.lO consensu) i chocby nawet przysiligij byly stwier;.
dzone; a jeieli strona w czasie zawarcia zar~czyn byla w wieku
niedojrzalym, przez tejie jednostronne oswiadczenie, dant: zaraz
cpo dojscill do dojrzalosd (p. Nr. I.); b) na z,!danie rodzicow,
w wypadku wyiej nadmienionym; c) przez zawarcie mal-zen:stwa z inn,! OSOD'l; d) przez wstClpi.enie do zakonu lub przyj~
de wyiszycb ~hli~cen; e) jednostronnie wolno odst'lpie od zar~czyn; f) na zijdanie strony moze takze SCld duchowny orzee
rozwi'lzanie zar~czyn, jeieli po zar~ezynach zaszly lub wiadome
si~ stal'y takie okolicznosci, kt6re wedl'ug ocenienia s~dziego by,.tyby stron~ odwiodly od ich zawarcia. Nawet wtedy uZl1ac moze
:s~dzia zar~czyny jako nieobowi~zuj'lce, gdy rozwaiywszy wszystkie okolicznosci, sl'usznie przypusdc moina, ie maUenstwo mif;-'
dzy zar~czol1ymi by~oby nieszcz~sliwe .. Rozwi~zanie zar~czyn.
jeleli nast~pao z winy strony, obowiijzuje jij do wynagrodzenia
~szkody.

TYTUt HI.

PraWlle skutki malZenstwa.
a) Stosunek prawidtowy.

§ 160.
Mal'ienstwo tworzy skutki prawne w dwojakim kienmku:
}jedne tYCZij si~ samychie malionk6w, drugie stanowiska dzied.
I. Wzajemny stosunek malionk6w uSllwa si~ w zna czne1
,.cz~sd z pod rygoru prawnego i wkracza w dziedzin~ etyki. Sto:sunek ten bowiem rodzi obowiijzki, kt6re cz~stokroc nawet pra'·wnie okreslic sie nie dadz'l. ani tei co z reguiy ceehCl jest obo-
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wi&z:<6w prawnych, nie dadzli si~ wymusic. Nadto powstajl,\ z mat·
zenstwa stosunki wprawdzie prawne, ale natury seisle swieckjej~
talc, iz ich okreslenie podpada w zupeJnosci pod prawo panstwowe.
Tyezy si~ to przedewszystkiem maj'ltkowej strony stosunku mal·
zenskiego, nie mniej jednak tych skutk6w ma}zenstwa, kt6re·
w bezposrednim zostajCl zwi&zku Z I.m:(ldzeniami panstwowemL
I talc do ustawodawstwa panstwowego nalezCl kwestye, ezy zona
przyjmuje nazwisko i stan mE:za, jaki wp~yw ma}zenstwo wy·
wiera na jej obywatelstwo, przynaleznosc i zdolnosc do dziala6;
prawnych, jak daleko si~ga w~adza mE:zowska. Pra.wo koscielne
normuje swemi przepisami tylko seisle osobiste stosunki ma}zonk6w. Pod tym wzglE:dem zalicza do praw i obowiClZk6w ma}zenskich:
1) Prawo wyhjcznego obeowania cielesnego; wyp~ywaiijcy
stCld obowi~zek przedstawia siE: w kierunku d-::>datnim jako obo-wi~zek powinnosci makienskiej. debitum conjugaJe, od kt6rego
nie zwalnia nawet jednostronny slub czystosci, lub przyj~cie swi~·
cen; ujemnie zas jako obowi'lzek zaniechania obcowania z ka··
i.dll innll osobCl. Przekroczenie tego obowi&zku stanowi wyst~
pek cudzoloztwa, adulterium, na kt6ry prawo naznacza kary•..
kt6ry nadto obrazonemu daje prawo odm6wienia powinnosci.
maizenskiej, a nawet prawo rozwi~zania wspolnosci maiienskiei,
(p. nast~pujf4cy §).
2) Prawo wsp61nego poiycia i wsp61nego mieszkania. MieF·
sce zamieszkania oznacza mClz; jest ono zarazem prawnem mie-·
szkaniem zony. Dlatego Ill'li domagac siE: moze od iony, aby'
z nim dziema mieszkanie, rownie .jak iona od mE:ia, aby iCl d(},
swego mieszkania przyj'lt
H. Takie stosunek d z i e c i do rodzic6w naleiy bCldi to do"
zakresu etyki, b&di tei 0 ile tyczy siE: stosunkow prawno·prywa-tnyeh do zakresu ustawodawstwapanstwowego, Prawo koscielne
zajmuje si~ jedynie kwestyCl. kiedy dzieciE: jako slubne Iub nieslubne nalezy uwaiac. Wprawdzie i pod tym wzgl~dem co do
skutkow prawno·prywatnych rozstrzygajij ustawy swieckie; gdy
jednak takie w dz'edzinie prawa kosciell1ego okolicznosc, czy kto
jest pochodzenia slubnego, jest pod wzgl~dem prawnym wazna •.
przeto tei praWO koscielne zawiera samoistne 0 tym przedmiode postanowienia.
Siubnemi czyli prawego (oia, Ii b e r i i e,g i t i mi, S'I dzied,
sp}odzone w malienstwie. Id'lc pod tym wzgl~demza. prawem~
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n:ymskiem uswi~ca prawv kanoniczne domniemanie, ie dziecie-'
sp~odzone jest przez malzonk6w; jesli nie przysdo nCl swiat
wczesniej nii w 182 dniu po zawarciu maUefistwa, ani tez p6iniej niz w dziesiE:c miesilicy po jego rozwiClzaniu. Presumeya
fa nie wyklucza jednak przeciwdowodu. - Rozumie siE:, ze mat··
zeflstwo, nadajace dzieciom charakter slubnyeh, ma bye wainem.
Otego stanowi jednak wYicatek maHenstwo dobrej wiary, m a-:
t'r i m 0 n i Il m put at i v u m, to jest maHenstwo, kt6re dla za-·
chodzC:4eej przeszkody jest wprawdzie niewaine, ale zawarte bylo
z nieswiadomosciCl przeszkody. Dzieci z takiego malienstwa uwaiaiCl siE: jako siubne, chocby tylko jedna strona dzia~aJa w do:..
brej wierze, ~a kt6rCl zresztCl przemawia prawne domniemanie ..
Nie wywiera rzeczonego skutku maHenstwo putatywne,jezeli
nie zostato zawarte w formie trydenckie}. albo jeieli tam, gdzie'
la forma 'nie obowiclzuje, l1ieprawnie zanieehano ogtoszenia zao.
powiedzi. Wszystkie inne dzieci, a wiE:c dzieci nie splodzone·
w maUefistwie wain em lub putatywnem, Sll nieslubnemi ezyli
~oia nieprawego, lib e r i i II e g i tim i. Prawo kanoniczne rozroinia nast~puiClce kategorye dzieci nieslubnych: nat u r a Ie s zoo
wie dzied, sp~odzone przez osoby, miE:dzy kt6remi w czasie po-·
cZE:cia dzieeka nie zachodzila iadna przeszkoda wainosci malienstwa. W razie takiej przeszkody zowi& si~ s pur i i. Spurii SCi
znowu: ad u I t e r i ni jeieli rodzice, hIb tylko ojdec albo matka,
w czasie poczE:cia dziecka zostawa!i w innem maJienstwie, i n
c est u os i, jeieli mi~dzy rodzicami zachodzi.!' stosunek pokrewienstwa lub powinowactwa, a z tych moVt u n e fa ri i dzieci
sp~odzone przez krewnych linii prostej; nakoniec sac r i Ie gi, je~
ieli ojdec by~ mnichemlub klerykiem wyiszych stopni, albo matka
zakonnica_
Skutki nieslubnego pochodzenia usuni~tebyc :nog& przez
uprawnii:mie, leg it i mat i o. Legitymacya dzieci nieslubnych nast~pi ipso jure, skoro miE:dzy rodzicami maUenstwo przyszlo do
skutku, legitimatio per subsequens matrimonium.·
WYiCltek zachodzi jedynie co do dzieci sp~odzonych w cudzo!ostwie (aduiterini), te bowiem nie mog~ bye uprawnione, dlOcby
po usuni~ciu przeszkody, to jest po smierci maUonka cudzo!ostwem obr aionego, rodzice waine zawarli makienstwo. Praw0 koscielne dopuszcza bowiem legitymacyi per subsequens matrimonium na tej podsta'hie, ie jui w ChWlli poczE:cia rodzice, chocby
:i moey dyspensy, mo~1i zawrzec waine maJ'ienstwo, ktory to,
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wanmek nie zachodzi co do dzieci cudzoloinych, poniewaz imp.
,Ugaminis naleiy do przeszk6d juris divini. ,Ten skutek wywiera
:jednak cudzoJ'ostwo tylko w tym wypadku, jeieli obu stronom
.jako takie moie bye poczytane. Legitymacya wi~c flie .jest wy-·
kluczona, skoro jedna przynajmniej strona nie wiedziala, ie· do-·
puszcza si~ cudzolostwa. -. Ten sam skutek co zawarde maJ-·
:ienstwa wainego, wywiera pod wzgl~dem legitymacyi zawarcie.
maUenstwa dobrej wiary. - Skutek prawny Jegltymacyi w o.bn;-,
bie prawa koscielnego jest ten, ze dzieci~ legitymowane dost<!pic
moze tych wszystkich praw, kt6re wyJ,!cznie dl edom sluDl1ym
Sij zastrzeione. Wyj'!tek stanowi godl1osckardynalska.
Legltymacya moie miec takie miejsce przez reskrypJ pa,pieski, per res c rip tum pap a Ie; papiez bowiemz, mocy
~swej wladzy ustawodawczej uchylic moie prawne skutki nieslub·
,nego pochodzenia.

b) R 0 z l 'l c zen i e cod Q s t 0 lui 10 i a.

§ 161.

Prawo koscfeine wykluezaj,!c, jakto w nast~pnym paragrafie
powiemy, moznosc rozwiqzania w~zla malienskiego, dopllszcza
przeciei pod pewnemi warunkami z:niesienia wsp61nosd malienskiej. To rozlqczenie malionk6w, separatio quoad thorum
e t men sam, moze jednak nast'lpic tylko na podstawie wyrokll
s'ldowego i z powod6w w prawie wymienionych, nie jest wi~c
pozostawione dowolnosci samychze mationk6w. Moze zas rozJilczenie bye albo dozgonne, separatio per pet u a, albo tylko
czasowe, separat 0 t e m po r a ria.
l. Dozgonna separacya moie byczn6w alba d 0 b row 0 I n a,
albo p r z y m U sow a. Pierwsza wtedy tylko rna miejsce, ' jeieli
.' mali;onkowie lub jedno z nieh wst~puje do zakonu. albo m'll:
,przyjmuje wyzsze swi~cenia. co jednak od dw6ch zawislo warun. k6w: a) Od przyzwoienia obu malzonk6w; gdyby jeden z malionk6w bez zezwolenia drugiego zloiyl sluby zakonne, drugi
mote go zmusic do powrotu do wsp61nosci malienskiej. Slub lub
swi~cenie nie tracq jednak i w takim razie znaczenia, poniewai
po smierci maiionka stanowiil prawn'l przeszkod~ do zawarcia
;Jrmego malienstwa. Nie potrzeba :r.ezwolenia malionka, ~t6ry si~
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'stal wirmym cudzolostwa. b) Obaj malionkowie mai'l wstijP~~:
do zakol1u IUD mqz przyjqc swiE:cenie kaphulskie, a zona wst~PIC
do zakol1l1. 1 ylko wtedy, jesli jeden z mationk6w wst~puje do
zakol1u, a drugi jest w podesdym wieku i nie za:hodzi oba,w~
rozwil:p:rego zycia, wystarcza z jego strony pro sty slub czystoSCL.
Dozgonna separacya bez obop6lnego porozumienia si~ ma~
zonk6w tylko w jednym wypadkll moze bye dopuszczona, t. l.
- z powodu cudzo!ostwa. Domagac si~ moie sep~racyiz tego powodu Lk miji jak i zona. Iv1aHonek traci prawo z'Idania separatyi ~ a) jesli si~ sam dopuscil cudlOJostv:a: .al~o ~lJdlOtost~a
swego maUonka- sta~ si~ wsp6twinl1ym; b) jesl! mewmny malzonek winnemu przebaczyl', bqdi to wyrainie, b'ldi w spos6b do=
. mniemany, mianowicie zostai&c znim l1adal dobrowolnie w sp61 .
nosei ma~lefljkiej.
ROz!ijczeni malzonkowte mogq za obop61nem porozumieniem si~ wr6cic zn6w do wsp61nosci maaensl<iej; winny cudzolostwa musi to uczynic, skoro si~ tego matzonek domaga.
Z wainych powod6w dozwala ~rawo s<paracyi czasowej,
mianowicie wtedy, jezeU wsp61ne pozycie mahenskie dla obu IUDjednego z mationk6w
wzgl~dern religijnyrn,
, fizy=
cznyrn
materyalnym stat si~ mote
Szczeg61nie uwaza
duchowny jako dostateczny pow6d czasowej se·
paracyi: odst&pienie od religii chrzescijanskiej, uwodzenie
rnahonka do odszczepienslwa lub do wyst~pk6v\l,
"..","'''''',.,
cielesne lub zasadzki na zdrowie i zyde, trwaJe
takze
lub dobrej slawie
bye albo
albo w

§ 162,
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"dnak w tern, ze jedne dozgonnose i nierozwi~zalnosc maitenstwa
,uwazaiCl za bezwzglE:dnCl i bezwarunkowCl tak, it waznie nwarte
ma1Zenstwo tylko przez smiere moze bye rozwiclzane, inne zas
dopuszezajq rozwiijzania ma~iefistwa, jakkolwiek z powod6w
w prawie wyrainie okreslonyeh.
L Prawo kosdelne idzie co do marzenstwa fizycznie sperf1ionego za pierwszym poglijdem: wedlug nauki kosciora watnie
zawarte i spe~nione maJienstwo, matrimonium ratum et eonsumatum, nie inaczej jak tylko przez smiere moze ustae; r 0 z W6 d,
d i v 0 r t i urn, dissolutio matrimonii quoad vinculum, t. j. rozwiCl~
zanie w~da ma!'zenskiego z tym skutkiem, aby ma~ionkowie za'.wrzee mogli inne ma~iefistwa, jest niemoiliwem. Splerajij si~
,0 to, ezy nauka kOSCiOhi 0 bezwzglE:dnej nierozwictzalnosci ma~
,ienstwa jui pierwotnie by~a umana lub w p6iniejszych dopiero
·przyj~~a siE: czasach; utrzym ujij niekiedy. ie w pierwotnem prawie dopuszczone byl'o rozwiijzanie mafienstwa z powodu cudzo!ostwa iony, tak jak to byJo w prawie zydowskiem. Niezaprze,czony jednak i dla prawnika stanowczy jest fakt, ie nierozwiij· zainose maltenstwa dogmatycznie 'jest stwierdzona uchwai'l sobom trydenckiego; niemniej pewna. ie jui z pierwszych wiek6w
chfzescljafistwa liczne s~ ofzeczenia kosdol'a 0 nierozwiClzalnosci
·ma~ienstwa. ze praktyka cZf;stokroc wprawdzie od tej zasady od:sh:powa~a, ie jednak od IX. stulecia takze w praktyce utrzymac
zdoiai kosci6l' dozgonny charakter ma!zenstwa.
Poniewai nierozwiCizalnose maiienstwa spoczywa wediug
nauki kosciora na jus divinum, przeto tyczy siE: nietylko mai. zenstw mi~dzy chrzescijanami, ale wog61e kaidego mc:aiienstwa •
. kt6re w obliczu kosciol'a jest waine. 0 tej zasadzie i jej kon. sekwencyach, jako tei 0 jedynym wyj~tkl.l. jaki w tej mlen:e jest
,dopuszczony, m6wilismy w § 142.
.
H. Zasada, ie maizensrwo winny spos6b jak przez smierc
,oie moie bye rozwhlzane, tyczy siE;: jednak, jak to jui nadmieni. )ismy, tylko mal'ienslwa flzycznie spel'nionego~ Jeteli maUenstwo
wprawdzie wainie zosta~o zawarte, ale malzonkowie ze sob"
jeszcze nie sp6ikowali, mat r. non con sum at u m, uwaia
kosci61 zwiCizek marienski jako rozwiClzalny. Ale.j wtedy rozw6d
mote nastijpic tylko W dw6ch przypadkach: to jest albo wSkutek
.dotenia uroezystego slubu zakonnego (per professionem religio.
,'Sam), alba z mocy dyspensy papieskiej.
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1. Maizenstwo niespernione zostaje rozwiClzane przez dozenie uroczystych slubOw zakonnych. Kiedy slub, jako uroczysty.
'Votum sollemne, moze bye poezytany, m6wiHsmy w § 155. Dodac t} Iko naleiy, ie pod tym wzgl~dem zakon Jezuit6w nie stanowi wyjijtku, ie wi~c i w tym zakonie dopiero z!ozenie w~asci
wej profesyi sprowadza niewain05e maUefistwa. Jeieli kt6ry
z malionk6w chc~c z tego prawa korzystac, odmawia powinnosci malienskiej, S'ld dllcnowny na z~danie drugiego maU:onka
wyznacza mu termin. z reguly dwumiesiE;czny, w kt6rym albo
spelnic rna maJ'zenstwo, alko wstClpie do zakonu. Do uplywu
. tego terminu i p6zniej przez caly czas nowkyatu kwestya rozwiijzania malienstwa pozostaje w zawieszeniu. Po zl'ozeniu proifesyi zas wolno pozostaremu m.;ikzonkowi zawrzee ponowne maio
ienstwo. Czy zachodz'l warunki prawne rozwi'lzania maUenstwa
,per professionem religiosam, stwierdza orzeczenie s(ldu maizen·
skiego. Przyi~cie swiE:cen kaplanskich !lie moie sprowadzic rozwiijzania mal'ienstwa.
2. Takie papiez z mocy wl'adzy swej ustawodawczej, rozwiij-zac moze niespetnione jeszcze mah:enstwo. Czyni on to zazwyezaj w bardzo wyiijtkowych tylko wyp.adkacn, m~anowicie zas
wtedy, jesli wed~ug wszelKiego prawdopodobiefistwa ma~ienstwo
jest niewaine, ale dowodu tei niewaznosci nie rna. Zwbszcza
jezt Ii niemoc fizyczna jest oczywist'l, a nie rna na to prawnego'
dowodu, z dmgiej zas :mony dow6d jest na to, ie copula carnalis jeszcze nie nast~pil'a, orzeka dyspensa papieska rozwi,!zanie
mali:enstwa .

TYTUt.
Post~powanie s~dowa

v.

w sprawach malzanskich.
§ 103.

Sprawy maUenskie r6zniClc si~ co do istoty od innych sto:sunk6w prawnych, podlegajCi tez w wielu wzgJ~dach odmiennym
prawidiom procesowym. Rzeczona r6tnka zas gMwnie polega na
tern, ie prawa wyp~ywajCice ze stosunku maUenskiego nie majll
ceehy praw wY~Cicznie prywatnych, kt6remi uprawnionemu dowol·
<oie wolno rozrzijdzae, a w szczeg6lnosci, te stosunek matienski
Iflie moie bye jak inne stosunki prawno-prywatne dowolnie roz-
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wiClz,my. Gdy wiE:c Z regu~y w procesach cywilnych strony maj<!l
zupeknCl swobod~ dzia1<inia tak pod wzglE:dem wdrozenia procesu,.
jakotez co do uzycia srodk6w dowodowych "lub zrzekania si~
swych praw, w procesie matietiskim wprowadzone Sq .ogranicze.·
nia, majqce w~as!1ie na celu utrzymac dozgonl'lY i nierozwiijzalny
charakter wt:z~a maHetiskiego. Dlatego zamiast zasady wolnej
. rozprawy, przewodzi procesowi malienskiemu zasada sleccza
(por. § 95); tyczy si~ to wpierwszym rzt:dzie procesu () uniewazmenie malienstwa. Wytkniemy gt6wne r6inice, jakie stqd
wyplywaj~ pod wzgl~dem post~powania w kazdem stadyum pro- .
cesowem.
a) 'Proces 0 uniewaznienie malz:enstwa wdroiony bye moze
nietylko na zasadzie skargi, ale takze z urz~dl.l. Kiedy i pod jakiemi warunkami to moie l1astijpic, mowilismy w § 156, Ale
takie i w tych przypadkach, gdzie sqd oie dziata z url~d!.l, nie
zostaje proces pod wpl} wern zasady wolnej rozprawy, lecz s'ld
z
dochodzi

~ d) Z wtasciwosci stosunku maUenskiego wyp~ywajCl dalej
1akze pewne modyfikacye pod wzgl~dem srodk6w dowodowych.
.~Tyczy si~ to przedewszystkiem przyznania i przysi~gi. I tak w pro'cesach 0 uniewainienie maUenstwa przyznanie uczynione po za. warciu malienstwa nigdy nie dowodzi okolicznosci, maj'lcej uza~
sadnie niewainose malienstwa ; za wainosci,! zas stuzy jako srodek
dowodowy tylko wtedy, jezeli wtasnie przyznaj'lcy wyt,!czne rna
prawo zaskarzenia niewainosci. To sarno przysil;:ga maUonk6w
nie stanowi nigdy dowodu przeciw wainosci, ani tei dowodzi za
waznosdq, gdy przeszkoda jest juris publici; s~dzia dopusci jej
jedynie, gdy strona chce przy~iE:gq do~odzie okolicznosci, przemawiai,!cej przeciw istnieniuprzeszkody prywatnej. ezy w pro,eesach separacyjnych przysi~dze stuzy moe dowodowa, zawislo
od ocenienia s~dzjego. - Jako swiadkowie mog'! bye wprawdzie
w sprawach maH;enskich sruchani takze blizcy krewni, zwkaszcza
co do takich okolieznosci, kt6re im naj\epiej mog~ bye znane;
tak w tym, jak w kaidym innym razie rna jednak s~dzia dokbdnie badae sumiennose swiadka i polegac jedynie nCl swiadectwie
os6b pod kaidym wzgl~dem wiarygodnych. - Osobny tryb postE;powania przepisano w procesach 0 uniewainienie matienstwa
z powodu niemocy fizycznej. Wyrok sqdowy zapada w takim razie na podstawie zdania znawc6w, biegrych w sztuce leka,rskiej.
Jeieli dw6ch lekarzy przez sijd powo!anych zgodnie oswiadczy,
ii zachodzi niemoc zupetna, bezwzgl~dna i nie do uleczenia
i ie ona juz istniara przed zawarciem marienstwa, moie zapasc.
wyrok uniewainiajClcy malienstwo, chyba, ie strona zaiCida przesluchania trzeciego znaJrcy. Z urz~du Z33 naleiy trzeciego
znawc~ wezwae, gdy tamci uznali niemoc jiiho wzgl~dn<l. Jezeli
znawey nie stwierdzajij wprawdzie stanowczo wymienionych okoliczl1osci, ale przynajmniej dw6ch znich uzoaje oiemoc za bardzo prawdopodobnq i jeieli zarazem kaide z maUonk6w potwierdza jejistnienie, a zaskarienie niewainoki nastl:!pilo przed
up~ywem trzech lat od zawarcia maiienstwa, "iilbo tei dowieaziono, ie matienstwo nie jest spehlione, moze sqd wydac wyrok, zobowi'lzui&cy maJionk6w do pozostania w sp61nosd mal
zenskiej przez oznaczony przeci,!g czasu, tak, abyw kaidym razie trzy lata ze soi;l:! iyli. Gdy po uprywie tego czaSl! ponowi q
prosb~ 0 uniewaznienie malienstwa, a s,!d si~ przekona, ie
zawsze jeszcze wszelkie prawdopodobiefistwo .przemawia za nie=
D
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pierQ zapada wyrok uniewazniaj,!cy matienstwo.
e) Wydaj'lc wyrok rna s~dzia trzyrnae siE; zasady, ie do-,rnniemanie prawne przernawia za wainosciea maiienstwa.ie
przeto wtedy tylko orzec motna niewaznose, gdy przeszkoda.
maH:enstwa ponad wszelkC! wCltpliwose zostata udowodniona.
_ f) Takze pod wzgh:dem ap e I ac y i r6zni si~ post~powanie'
w sprawach maJ'zenskich od zwyczajnego (por. . §l04), a to
szczeg61nie w procesach 0 uniewatnienie maH:enstwa. W· tych.·
sprawach bowiem orzekaj<a niekiedy cztery instancye, apelacya
zas moze bye wniesiona, dokCld nie orzekly dwie instancye wain~sci, albo trzy instancye niewaznosci maJ'ienstwa; stronynie
tracea prawa apeiaeyi, choeby go si~wyrainie zrzekJ'y. Nadto wyrok. orzekai'lcy niewaznose maJienstwa przejsc musi przynaj~
mniej przez dwie instancye. W szczeg61nosci rzecz si~ ma tak::
1) Wyrok pierwszej instancyi zatatwia spraw~ ostatecznie
tylko wtedYl gdy l.lznat maJienstwo jako waine, a iadna strona
nie wniosla apelacyi.
2) R6wnie zalatwiona jest sprawa ostatecznie, jeieli pierwsza
instaneya uzna wainose marzenstwa, a druga ojrzucaj'lc apelacy~:
stron, wyrok zatwierdzi.
3) Jeieli .las druga instancya uwzgl~dn~ apelaey~, a wi~c~
uzna maUenstwo jako niewaine, defensor matrimonii obowi<!zany
jest bez wzglfidl.l na to, ezy kt6ra z stron apeluje lub oie, odwolac si~ do trzeciej instaneyi.
4) Ody w powyiszym przypadku trzecia instancya zatwierazi,
wyrok pierwszej instancyi, sprawa jest ukonczona (maJienstwo
watne); gdyby zas odrzucila apelaey~ obroficy maJietistwa. a wi~c
z,uwierdzUa wyrok drugiej instaneyi, rna defensor prosie papieia,
o ustanowienie czwartej instancyi, kt6rej wyrok stanowezo spraw~
z8latwia.
5) Jeteli jilt w pierwszej instancyi zapadl wyrok uniewainia·
ja,cy. defensor w katdym razie musi wniese apelaeYt:. W razie zatwierdzenia wyroku moze zaniechae apelacyi; albo tez wniesc
spraw~ przed trzeciij instaney~, kt6rej wyrok, gay poprzedzaj~ce
dwa wyroki zatwierdzi, nie dopuszeza dalszej apelaeyi.
6) Odyby zas w powyzszym wypadku trzecia instancya. pn:ychylaj,!c si~ do wniosku defensora IlznaJa watnosc maH;enstwll•.
wolno stronie prosic 0 ustanowienie czwartej instanc.yi i wytoezye. prz;ed niCl spraw~.

-

.

275 -

7} Jezeli wreszcie zaraz druga instancya wskutek apelacyi
defensora uchyla uniewainiaj,!ey wyrok pierwszej instaneyi, wolno
stronie odwo~ae si~ do trzeciej. Wyrok tej instancyi jest ostateczny, jeieli zgodnie z drug,! instancyCl orzeknie wainosc; jeteli
zas przychyli si~ do apelacyi, a wi~c uzna malienstwo jako niewaine, rzeez~ jest defensora wniesc spraw~ przed czwart'! instancy~, umysinie ku temu delegowanCj.
Defensor nie traci prawa ape\acyi wskutek zanieehania tel.
mimi; gdyby mimo wezwania s,!du apeJacyi nie wni6sJ, winien
biskup innego ustanowic obrone~.
WJasciwosci& procesu malzenskiego jest takie zasada, ze
wyrok orzekaj'!cy wainost lub niewainose malienstwa, nie nabywa nigdy zupe}nej moey prawa. Odyby nawet po ostatecznem
zalatwieniu sprawy wyszJy na jaw okolicznosci, swiadezC!ee 0 nieprawnosci wyroku, postE:powanie sCldowe musi bye wznowione,.
a nowy wyrok wywiera skutek wsteczny. Jezeliby przeto osoby.
kt6rych matienstwo zostato uniewainione, zawarly inne matzenstwo, a p6iniej ten wyrok uniewainiajqcy zostal uchylony, pierwotne ieh maUenstwo bE:dzie waine, tem samem p6zniej Zf' olewatne.
W sprawaeh 0 separaeYE: SCI zawsze tylko trzy instancye,
a przeciw dwom jednobrzmi<teym wyrokom ni~ ma apelacyi.

-

ROZDZIAt H.
STOWARZYSZENIA RELlGIjNE.

A) Zakony.
1. R 0

Z

w 6 i his tor y c z n y.
§ 164.

W ~onie spo~eczenstwa koscielnego potworzyl'y siE: wbiegu
dziej6w Hczne ~ stowarzyszenia os6b swieckich i du.chownych
wtym celu, aby wiodClC wsp61ne zycie wedl'ug prawldel' przez
kosci61 zatwierdzonych, w szczeg6lrws:i zas zachowuj~c rady
ewangieliczne czystosci, ub6stwa i pos~uszenstwa, dost~p!e wy~
szej doskonafosci chrzescijanskiej. Takie stowarzyszenla rel!gijne zowiemy z a k 0 n ami 0 r din es, W obszerniejszem zl1a-

.

czeniu.
Pocz&tek sw6j bior,! zakony z zycia pustelniczego anacho·
ret6w czyli eremit6w,
jest owych chrzescijan, co uchodzili
w odlegtepustynie, w zupetnem od swiata odosobienin wiese zyde w modlitwie i kontemplacyach dUChownych. W IV. wieku
zgromadzi~ okoto siebie Pachomius (t 348) anachoret6w Egiptu,
zobowi&zui&c ich do wsp61nego zycia wedtug przepisanego porZijdku. Tak powstalo pierwsze stowarzyszenie ziJkonne, za kt6·
rem bardzo szybko poszty inne; do my przeznac;zone na wsp61ne
rnieszkanie zwano coenobia, monasteria, claustra. Jesz\:ze
w tym samym wieku ulozyl' sw. Bazyli Wielki (t 379) r.egu~E: kla· .
sztornij, kt6rij przyjE:ty wszystkie zakony na Wschodzle, zwane
stijd zakonem Bazylian6w. Nier6wnierozmaitsze ksztaHy przy-

to
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bral'y zakony w zachodnim kosciele,
gdzie jut od IV. w'Ieku za
.
sprawC} sw. Atanazego, arcybiskupa Aleksandryjskiego i kilku z _
konnik6w egipskich powstaly liczne klasztory, mianowicie :e
Wkoszech i Galii. Niespodziewany wzrost otrzymarozycie zakonne
gdysw. Benedykt z Nurcyi (w Umbrii) zatozyr w r. 529 klaszto;
na g6rze Monte-Cassino, przepisLljCJ,c dIan nowCJ, regur~. Zakon
ten wed~ug swego zatoiyciela benedyktynskim zwany, zobowiqzany by1- wediug regul'y nietylko do ewiczen reJigijnych i zycia
kontemplacyjnego,aie oraz do pracy fizycznej i umystowej. To
tez wierni tej regule Benedyktyni w pierwszych zw~aszcza wJe·
kach swego istnienia nieo.cenione poJozyJi zas~ugi oko~o oswiaty
i cywilizacyi. Ale juz w VII!., szczeg61nie zas w IX. j. X. wieku
wsr6d ogolnego zepsucia i upadku zycia koscielnego rozprz~gfa
siE: takze kamose zakonna; przyczyniJ'a si~ do tego niemato i ta
okolicznosc, ie kaidy klasztor stanowil odrE:bnq dla siebie catosc
i w iadnym do innychnie zostawal' zwi&zku. Ot6z cliqc podniesc zakony z upadku, poczt::to J'CJ,czye kilka klasztor6w w jeden zwi&zek (;zyli kongregacYE:, poddaj(lc jCJ, naczelnemu nadzorowi opata wi~kszego klasztoru. Niekt6re kongregacye przyjt;ty
zarazem obostrzenia reguJ'y Benedyi<tynskiej tak, iz wlasciwie
nowy tWOfZyty zakon. W ten spos6b powstaty zaKony Benedy.
ktyn6w kluniackich (zaJozyt sw. Odo, opat klasztoru Clugny 927
~941). KameduJ'6w (sw. Romuald w Cameldoli w Toskanii okoto
r. 1018), Kartuz6w (sw. Bruno w Chartreuse pod Grenobl q 108~),
Cysters6w (sw. Robert w Citeaux 1098} i wieleinnych. R6wnoczesnie dokonafa si~ inna jeszcze reforma, to test cz~sc kanonik6w wr6cifa do wsp61nego zycia i dawnej regu1y sw. Augu.
styna, tworzqc w ten spos6b zakol1 k a non i k 6 w re g u I a rAye h (canonici regulares), kt6ry zn6w rozgal'E:zit si~ naposzczeg6!ne kongregacye: kanonicy lateranenscy, str6ie sw, grobu
jerozolimskiego, Norbertanie czyli Premonstratenci i inni.
Nowy ksztah przybral'o zycie zakonne, gdy w czasie wojen
krzyzowych zawiCJ,zaly si~ z a k 0 n y rye e r ski e celem walki
z niewiernymi i opieki nad chorymi i ubogimi pielgrzymami.
St(ld wzi~li poczijtek (r. 1118) Templaryusze (fratres militiae
templi), (r. 1120) Joanici (milites hospitalis s. Joannis Hierosolymitanl) od XVI. wieku takie kawa!erami maltanskimi zwani
i (r. 1191) niemiecki zakon rycerski czyli zakon krzyzak6w
(Deutschherrn, deutscher Orden, ordo equitorum teutor.icofum,
inl.tres teutonici S. Mariae Hierosolyrhitanae), kt6ry osadowiwszy
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si~ w XIII. wiek'l w Prusach,

tak nieszcz~snij w dziejach Polski

odegra~ rol~.

Nowa epoka W historyi zakon6w poczyna si~ z powstarliem
z a k 0 116 w Ze bra cz y c h, mendicantes, tak nazwanych, poniewai slub ub6stwa nietylko jak inne zakony stosowaty do poje·
dynczych mnich6w, ale do catego zakonu; czlonkowie·ich utrzy
mac siemieli jedynie z jalmuiny. Pierwszym zakonem iebraczym
by~ zaioiony przez sw. Franciszka z Assyiu a przez papieia Ho·
110ryusza m. w r. 1223 zatwierdzony zakon Franciszkan6w ciyH
Brad Mniejszych (fratres Minores, ordo Seraphicus). Niebawem
przYi~ly reguh~ iebracz& takie inne zakony, tak mi~dzy innemi
(w r. 1220) zakon Dominikan6w czyli kaznodziejski (Ordo S.
Dominici 'Praedicatorum), kt6ry Dominik w r. 1216 zatoiylcelem opowiadania stowa bOiego, mianowicie przeciw szerz"cym
si~ w6wczas sektom Waldens6w i Albigens6w; zakon Karmelit6w (Ordo Beatae Mariae de Monte Karmelo), kt6ry w XII. wieku
w Paiestynie zalozony, w poczijtkach XIII. przeni6s~ si~ do Eu.
ropy i wiele innych. Pierwotna surowosc zakon6w iebraczych
ust~pHa jednak jeszcze w ci&gu XIII. wieku woiniejszej regl.lle;
a tyiko cz~sc wr6cUa do dawnej reguly scislejszej. Tak bylo mia~
riowicie wzakonie franciszkanskim: odtijd otrzymali minoryci,
trzymajijcy sl~ reguJy wolniejszej, nazw~ convehtuales (u nas
zwykle zowi~ ich Franciszkanami), ci zas co przyi~1i regut~ sci·
s}ejsz~, observantes. W Polsce obserwand zowi q si~ Bernardynami, co Stijl[ pOSZ}O, ze pierwszy ich klasztor w Krakowie zbu·
dowany by~ pod wezwaniem sw. Bernardyna zSieny. P6iniej
mi~dzy obserwatorami zn6w odgal'~zny si~ osobne kongregacye.
przyjmui'lc pewne odmiany w regule, jakoto Rekolekci czyli Re~
formaci, Kapucynii inni.
Wyliczylismy tylko gl6wne kierunki zycia zakonnego; bo
pr6cz wymienionych powstal'o jui przed XVI. wiekiem wiele innych stowarzyszenreligijnych. \Vszystkie atoH przescign&! d05ko·
nafosciij organizacyi i wszechstronnosci'l swego dzialania zakon
Je z u i t6 w (Towarzystwo Jezusowe, Societas jesu). zaloiony przez
Ignacego z Loyoli (ur. 1491. urn. 1556) a przez papieia Pawla III.
w r. 1 ~40 zatwierdzony. W pierwszym rz~dzie wymierzony przedw reiormacyi, poczyta.r sobie wog61e za zadanie krzewienie wiary
katolickiej i utrwalenie wptyw J koscielnego we wszystkichkierun·
kach iycia spol'ecznego. Jezuici naiezij do kategoryi kle r y k 6 w
f e g u I a r nyc h. to jest zakon6w, w kt6rych tylko duchowni maj&

.

:lZl.lpelne praIA a cztonk6w. Od XVI. wieku az do naszych czas6w
.powstato :vi~c:j tego :~dzaju stowarzyszefi religijnych, przewainie
.celem .udzlelamanaukl 1 sprawowania misyi, zreszt~ zas organilacy~ I tendencyami rnniej lub wit:cej Jezuitom pokrewlJych: tak
kongregacye Teatyn6w, Bamabit6w (congreg. S. Pauli). Pijarow
(S.ch~la~um Piarum), Misyonarzy czyJi .tazaryst6w (congregatio
MISSI?nlS), Redemtoryst6w czyli Ligoryan6w (congr. sacerdotum
s~b titulo sanctissimi Red.emtoris), Zmartwychwstancow; z szczegoi~em zadaniem opieki nad chorymi zaloiyt sw. Jail, zwany
Bozym (t 1550) zakon Brad Milosierdzia (fratres misericordiae
beati Johannis De Deo, we W~oszech fatte bene fratelli bonifra..
trzy) zatwierdzony 1572.
.
'
R6wflolegle z zakonami m~skiemj rozwijaty si~ takie stowanyszenia religijne kobiet, tak, ii kaidy niemal z gt6wniejszych
,zako~6w m~skich wywoJ'aJ' analogiczny zakon ienski (Benedy~1ynkl, Kanoniczki, Dominikanki, Franciszkanki czyli Klaryski
;l t. ~.). Nadto powstafO samoistnie wiele kongregacyi kobiecvch.
oddaJ&cych si~ mianowicie pje!~gnowaniu chorych, opiecenad
ubogimi, udzielantu nauki i innym uczynkom mi~osierdzia (pOL
nast~pny paragraf).
Gdy tal< zycie zakonne coraz bardziej si~ wzmagalo i coraz
·to nowe przybieralo formy. doznal'o w nowszych czasach z.na.czl1e~~ uszczerbku ze strony wladzy panstwoWej. Od drugiej mianOWICle po.rowy zeszJ'ego wieku przyszto w wielu krajach albo do
.zl.lpeh:ego zl1iesienia zakon6w, aibo przynajmniej do znacznej redukcYl kiasztor6w. Naicz~sclej padal ofiarCl tego kierunku zakon
. Jezllit6w,kt6ry nawet w r. 1773 formalnie przez papieza Klemensa XIV. zosta.r zniesiony, ale jui w r. 1801 dla Rosyi, a w r.
1814 ~ ca~ym kosciele przez Piusa VII. restytuowany. We Francy!
w czaSle rewolucyi zniesionowog6le ws',!.ystkie klasztory; zlla.czna tychie redukcya pol~czona z zupetn& kasat~ wielu zakon6w
.na~t~pifa
Austryi za cesarza J6zefa II. Wsr6d przyjainiejszych
kosc~oto"':'l . stosunk6w polepszy.r si~ takie los zakon6w; po wi~
kszej CZ~SCI odzyskaty dawniejsze prawa albo przynajmniej moi.nose, egzystency~. \~. ostatni,~ atoli czasie ten sam prCld, kt6ry
wogole stosunkl kosCielne roznorodnym ze strony panstwa pod,dat ograniczeniom, skierowaf si€; takze przeciw zakonom' tak'
pojawUy si~ ustawy, znosz&ce zakony calkowicie IUD w zrl~cznej
,CZt;lSCl we WJoszech (1866-1873) w Niemczech, a szczeg61nie
'iN Prusach (1872), w Szwajcaryi; jui przedtem nast<lpita na wielkil

v:
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skal~

kasata klasztor6w pod panowaniem rosyjskiem. W Austryipod tym wzgl~dem zadna od czasu konkordatu !lie zasz~a)
zmiana.
dot~d

n.

Zlikony wed1'ug'dzisiejszego prawa.

a) Ustanowienle zakon6w i' klasztor6w.
§ 165.
Stowarzyszenie religijne nalezy do kategoryi zakon6w, 0 r d 0
.(w obszerniejszem znaez.) pod dwoma warunkami: po pierwsle,
ie jego ez1'onkowie sk1'adaj'l stuby czystosci, ubOstwa i pos1'uszeflstwa, powt6re. ze jego ustawy uzyskaty zatwierdzenie kosciofa.
Pod pierwszym wzgl~dem dzielCl si~ zakony na dwie gMwne kategorye: stowarzyszenie, kt6rego czkonkowie lub przynajmniej
. cz~sc ich zwiC}zana jest slubem uroczystym, a wi~c na cafe zyde'
ooowiC}zuj&cym. votum sollemne,perpetlium. zowie si~ zakonem
w scisl'em znacleniu, re I i g i 0, jego cz}onkowie reg u I are s (re-Jigiosi); stowarzyszenie zas, kt6rego czionkowie skl'adajCl iedy~ie
stuby proste na czas ograniczollY lub nieograniczony, zowie si€t
k 0 n g re g a c y C} (w scislem znacz.), a jej cz¥onkowie qua s i
reg u la res. Do rz~du kongregacyi naJeiy mianowicie wiele zakon6w ienskich, jak np.kongregacya Si6str Mitosierdzia (zatoiona 1634 r. przez sw. Wincentego a Paulo), Angielskich Panien,
Si6str Niepoka\anego Pocz~cia. Najsw. Panny (w Jazl'owcl.l,apro-bow ana 1863). ezy stowarzyszenie jest wl'asciwym zakonern lub
kongregacy~, ocenic nalezy we 'Hug osnowy aprobaty papieskiej.
Do powstania nowego stowarzyszenia scisJe zakonnego koniecznym jest warl.lnkiem, aoy papiez zatwierdzil' jego statu,t czyli
reguh~ z wyrainem postanowieniem, ze stowarzyszenie jako wtasdwy zakon, ordo religiosus rna bye uwazany. Jezeli istnjei~cy
jUi zakon zak~ada nowy konwent lub klasztor, uzyskac winien
przedewszystkiern zezwolenia biskupa odnosliej dyecezyi; biskup
zas nie udzieli zezwolenia, nie przekonawszy si~ wpierw, ie fiOwy klasitor zdo!a sj~ utrzymae bez uszczerbku dla innych istnie-j<lcych jut zakonQw i bez zbytniego ci~iarl.l ala mieszkanc@w.
tldzielone na tej podstawie zezwolenie biskupa. musi bye przez
papieia zatwierdzone.
Do powstania kongregacyi wystarcza zezwolenie biskupa,.
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kt6ry zatwierdza jej statut (constitutiones). lazwyczaj uzyskujCl'
kongregacye po niejakim czasie takze aprobat~ papieskC}, zwi'aszcza,..
gdy nie ograniczaj& si~ na jedn,! tylko dyecezy~. Aprobata pa·
pieska moze bye takie udzielona na czas ograniczony.
Ustanowiony za aprobatc} papieskC} zakon lub klasztor tylkoprzez papieia maze bye zniesiony.
N ljcz~sciej potrzeba do ustal10wienia nowych zakon6w
i klasztor6w takie zezwolenia rzC}dowego. W Austryi obowiqzuje
obecnie w tym wzgl~dzie rozporzC}dzenie ministeryalne z 13. czerwca
1858 (Oz. pro p. Nr. 95) wydane na podstawie konkordatu (art.
28). Wed}ug tego rozporz~dzenia biskup, zanim wprowadzi nowy, to jest w Austryi n eistniejC}cy ieszcze zakon lub kongrega· cy~, wlnien za posrednictwem politycznej w~adzy krajowej i ministerstwa wyman i oswiaty· uzyskae przyzwnlenie cesarskie
i w tym celu poinformowae dokl'adnie rZlId 0 celach, organizacyi
i srodkach utrzymania nowego zakonu, przedkJadaj,!c zarazem
zatwierdzony przez wlascilJi.'(l w{adz~ koscieln~ statut. Takie usta· nowienie nowego klasztoru w zakonie juzistniej~cym wymaga
zezwolenia rzC}d,)wego; udziela go polityczna 'Afadza krajowa,
· z upowainienia ministerstwa wyznan. Stowarzyszenia i klasztory,_
kt6re powstalY po r. 1855, a nie uzyskaly powyiszej aprobaty,
· rZCidowej, nie Sq uznane jako osoby prawne.

a) Przynaleznosc do zakonu.
§ 166.
L W wJasciwych zakonach odr6inie nalezy trzy stopnie przy-naleinosci: a) Nowicyat czyli czas pr6by, nov i t i at us, tempus,
probationis; b) zl'oienie slub6w prostych ; c) zloienie slub6w uroczystych czyJi professyi zakonnej. professio religiosa. Dwa
pierwsze maj& tylko charakter przejsciowy: stanowiij warunek douzyskania zupe}nej przynaleznosci, kt6ra dopiero skutkiem jest
, professyi. Professi, kt6rzy maj,! oraz swi~cenie wyzsze. zowi& si~;
profess! ad chorum, inni laici et conversi; CI ostatni
(bracia laicy) spelniaj'l zwykle niisze posl'ugi w kosciele i kiasztorze. Analogicznie odrozniajq takie w zakonach zenskich pro..fessae ad chorum i conversae.

-

282-

-

283

#

Od jakich warunk6w zawis~o przyj~cie do zakonu, postana'wia przedewszystkiem odnosny statut; Sij' jednak wymogi. prawem powszechnem dla wszystkich zakon6w przepisane. Dzisiejosze prawo polega mianowicie na ustawach soboru ·trydenckiege
i wainych w tym przedmiocie przepisach, jakie wydat papieZ·
Pius IX, bqdi dla calego kosciola, b/ldi specyalnie dla parbfwa
.al.lstryackiego. GMwne postanowienia SCI:
1) KOlliecznym warullkiem professyi zakonnej jest przebycie
jednorocznego przynajmniej now icy a t.n, 0 ile ustawa zakorma
nie wymaga dluiszego. Nie wolno przyjmowae do nowicyatlil
ludzi z~ej s1'awy lub gorsz/lcych obyczaj6w. obciCiionych d~ugami.
dzieci bez pozwolenia rodzic6w, daJej kandydat6w. kt6rym brak
warunk6w statu tern przepisanych. Prosz/lcy 0 przyi~cie (postulanS)
winien przed1'oiye swiadectwo swego biskupa, stwierdzaj<lce istnie- '.'
· nie prawnych wymog6w. W zakonach m~skkh orzeka 0 przyi~ciu zwykle starszy prze1'ozl)Iiy (prowincyal), w ienskich biskup.
·
Nowicyat, b~dqc czasem pr6by. nie zobowi,!zuje kandydata
do pozostania wzakonie: wolno mu kaidego czasu wystijpic
i kazdego tei czasu przez przeJ'oionego moze bye wydalony.
.Aby mu co do wyst~pienia zostawic zupein~ swobod~. odmawia
mu prawo zdolnosci rozrz~dzania mai(ltkiem; tylko pr.eeniesienie
mai'!tku, zdzia~ane wostatnich dwoch miesillcach nowicyatu wa· ine jest, ale dopiero od ezasu, gdy professya zostanie doiona.
· Takie rodzieom i krewnym nowicyata nie wolno czyni, zadnej
· darowizny z jego maja.tku na rzecz klasztoru: wyst~puj",eemu
przed profess),,! musi klasztor zwrocic wszystko, co do niego
przed wst~pieniem do nowicyatu naleia~o.
Pod jakiemi warunkami zonaci przypuszczeni bye mog~ do
slub6w zakonnych, m6wilismy przedtem. Biskup ehe,!c wst,!pic do
zakonu, rna uzyskae przyzwoienie papieskie.
2) Po odbyciu nowic~atu wolno by1'o wedlug prawa trydenckiego przyst<lpie do zloienia professyi zakonnej. Pius IX. zas 1'0stanowil, ie w zakonach m ~ ski c h muszCl bye najpierw dOione
v 0 t a s imp I j ci a, a dopiero w trzy lata po tychZe doieniu
moze bye wykonana professya, inaczej jest niewazoa. General
lub prowincyal mog'! dalej jeszcze odroczyetermin professyi, byle
. oie poza 25-ty rok tycia kandydata; w Austryi w kaidym razi'e
odroczye naleiy professy~, pok&d slubuja.cy ole ukonczyl lat 21.
R6wn'oczesnie upowainil papiez biskup6w austryackich, aby

'hdd:e w zakonach ienskich kazali skladac' przed professy'! vota
simplicia i odraczali professy~ do 25.tego roku zycia.
Vola simplicia, dotone celem p6iniejszego wykonania professyi, zobowi<izujij jui slubuj<!cego do pozostania w zakonie; za·kon zas (gen~ra}) moie te sluby rozwi'!zae bez formalnego procesu, jeieli si~ okaie, ie slubujijey nie rna powo}ania do zycia
zakonnego lub z innych wainyeh przyezyn. Zresztij dyspensa od
'tyeh sluMw zastrzeiona jest papiezowi. Poniewaz tym, co z1'ociyli proste stuby, nie jest jeszcze zaparty powr6t do swiata, przeto
nie trac", wfasnosci swegCl maj~tku, a tylko zarz&d zdae/ wirmi na
kogo innego; mogij zas maj~tkiem dysponowae tyko pod temi
ngraniczeniami, co w nowicyacie. Professi votorum simplicium
majq w zakonie te same prawa i obowiCjzki co professi votorum
"solemnium: mog& bye jednak. dopuszczeni tylko do tonsury i nit.szych swi~cen.
3) SoMr trydenckl przepisal' do waznosci professyi ukofi·
-(:why szesnasty, dia Icobiet wyjijtkowo za przyzwoleniem biskupa
'Jja\,,:et 12-ty rok iycia. Obecnie w zakonach m ~ ski c h jut do z~o
zenia slub6w prostych potrzeba miee ukonczonyeh lat 16, a wi~c
-do doienia professyi lat 19, 0 ile statutem wyzszego oie przepisano wieku. Kto tylko jako Ia:ik (laicus et conversus) chee 1'0.zostac w zakonie, ma miec ukonczonych lat 25. Co do zakonow ienskich pozosta1'o obowiCjzujlleem prawo trydenckie. Najcz~sciej jednak prawodawstwo. swieckie posun~lo daJej granic~
wieku: wedrug prawa austryackiego kobiety mog'l sk~adac pro;fessYE: dopiero po skonezonym 24, m<:iczyini r6wniez z regu1'y
po 24, po 21 roku zas tylko wtedy. jezeli po odbytym nowicyade jui trzy lata przebywaJi w zakonie. Te przepisy obowi&zujij
nbecnie w Austryi zarazem w zakresie koscielnym.
4) Professya, jak kazdy slub ma bye wyp1'ywem woloej
woH a przeto jest niewazoa gdy doiona zosta1'a w stanie nieprzytomnym, pod wp1'ywem istotnego bl~dulub groiby. Form~
przepisuje ustawa zakonna; trese zas zawisla od regu}y, w'ka.zdym razie zawiera trzy siuby zakonne; czystosci, ub6stwa
i posfuszenstwa. 0 skutkach symonistycznej professyi byra juz
mowa .
Dodae jeszczenalezy, ie w Austryi wolno zakooom, uzna·
.jqcym stabilitatem loci, przyjmowae professy~ tylko od obywateli austryackich i ie obcokrajowcy, kt6rzy za granic& zloiyli
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wstClpic mog~ do takiego zakonu dopiero po uzyskaniu obywatelstwa austryackiego. W zakonach zas pobienijijcych
subwencye z fundusz6w publicznych, prowincyat przyjmujqc nowych cztonk6w, porozumiec si~ rna wpierw z politycznq wtadr'l
krajoW<:l.
]eieli professyi zbywa istotnych warunk6w. prawem po-wszechnem lub ustawCl zakonn~ przepisanych, domagac si~ mote
jej uniewainienia, bCldi sam zakonnik,' bqdz jego rodzice, blidt
klasztor, nie p6zniej jednak aniieli w pi~c lat po zroieniu pro'-- fessyi. Skarg~ wniese nalezy do biskupa i przeJozonego z.~kol1u,
ich zas wyrok zapada po przeprowadzeniu formalnego procesu,
kt6ry wedJug przepisu Benedykta XIV: w analogiczny naleiy prze.prowadzic spos6b, jak proces 0 uniewaznienie mafzenstwa: wszcze_g6lnosci ustanowic wi~c nalezy obronc~ professyi, defensor profe~sionis.
Z wyjqtkiem .uniewailiienia professyi wystqpic moina z la-_konu tylko w nast~pujClcych wypadka:ch:
a) z mocy dyspensy papieskiej. kt6ra uchyla wszystkie skutkL
professyi;
b) wskuteks e k u I a r y z a c y i, to jest orzeczenia papieskiego,
ie zakon w caJosci lub cZ~8ciowo si~ znosi, albo ze pojedynczy
czlonkowie wr6cie maiij do stanu swieckiego. Jezeli papiez inaczej nie postanowi, pozostaj,! zakonnicy nadal zwi,!zani slubem
czystosci ;
c) przez wstClpienie do zakonu ostrzejszej reguty; zresztijzrnienic moina zakon tylko za dyspens,! papiesk,!;
d) wskutek wykluczenia w wypadkach ci~iszego przewinienia, . ustaw'! zakonn<! oznaczonych; siub czystosci pozostaje w takim razie w swej mocy. Samowolne porzucenie klasztoru ll.lb
zakonu nle znosi slub6w i rna bye surowo karane.
11. Co si~ tyczy kongregacyi zakonnych, w kt6rych nie skiada
sj~ slub6w uroczystyc:h, orzeka 0 przynaleznosci do zakonu, to jest
o wstqpieniu i wyst,!pieniu, statuto Vota simplicia sktadane bywai~
albo jako dozgonne, alba na czas nieograniczony; w pierwszym
razie dyspensa naleiy do papieia, w drugim 1. j. gdyby przed
uptywem czasu chciano wystqpie, do biskupa.
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c) Organizacya zakonow.
§ 167.

o or g ani z a c y i zakonu stanowi w pierwszym rz~dzie
jego statut i w og61nosci jednak przybral'y zakony pod tym wzgl~
de_m dwojaki ksztah: albo caty zakon w jedno zorganizowany
jest ciato, albo dzieli si~ na samoistne, nieiawisl'e od siebie cz~
sci. W pierwotnych zakonach kaidy klasztor stanowiJ osobnq rodzin~ zakonn,!, a zakonnik na zawsze do niej naleiaJ', s tab i I it a s loci, przel'oiony zwat si~ 0 pat e m, a b bas. T~ organiza.
eYt; zatrzymaly dawne zakony mianowicie reguJ'y benedyktynskiej
kano nik6w regularnych ;tylko, gdy p6zniej porqczylo si~ kilka
klasztor6w w jedn~ ca~ose, stan,!i na czele kongregacyi opat S!,eneralny (abbas generalis, pater abbas), a pr6cz tego pojedyncze
Idasztory otrzymaiy przeloionych (abbates priores conventuales).
Opat6w wybierae rna z reguJ'y konwent; li.:zne lednak od tego
s~ wYi~tki. Dawniej mianowicie ustanowienie opat6w w wielu
kJasztorach zastrzeione byio papieiowi; cz~sto zn6w panuiilcy
ksj,Clz~ta uzy;;kali prawo nominacyi lub prezenty. Tak mianuje dot&d cesarz ,austryacki opat6ww~gierskich z grona trzech kalldydat6w wyborem oznaczonych. Opaci klasztor6w wyj~tych z pod
jurysdykcyi biskupiej musz'l uzyskac konfirmacy~ papieskij; ala
innych wystarcza zatwierdzenie biskupa, kt6ry im tei udliela benedykcyi. Oodnosc opata jest doiywotnia.
. Inaczej urz<!dzily si~ p6zniejsze zakOny, a mianowicie iebracze i kleryk6w regularnych, tudziei kongregacye. CaJ'y zakon zostaje pod wsp61nym przeloionym, g en era I em zakonu (supe~
rlor magister, praepositus generalis), kt6ry zwykle rezyduje 'II Rzymie. Zakon podzielony jest na okr~gi czyli prowincye, -Obejmuj,!ce znaczniejszq Hose klasztor6w pod naczelnym kierunkiem
pro win c y a t a (superior, praepositus provincialis), a kaidy·
znowu klasztor rna swego przel'ozonego (superior, prior, rector,
guardianus). Czionkowie I'lie S,! stale zwii:izani z iadnym klasztorem, lecz stanowi q . jed no Chilo albo w kaidej prowincyi (n. p.
Franciszkanie, Dominikanie), albo nawet w catym zakonie (n. po·
Jezuici). Plze}oionych miejscowychwybiera albokonwent, albo
kapitul'a prowincyonalna, to jest zgromadzenie przeor6w i delegat6w wszystkich konwent6w prowil1cyi; prowincyara obi era ka.
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pitul'a prowincyonalna, generab kapitula genera!na, to jest zgm-madzenie prowincyal6w i delegat6w prowincyi. Przetoionycn
obiera sj~ na czas ograniczony, kt6ry oznacza statuto W zakonie Jezuit6w przel'ozonych mianuje general', sam obrany dozywotnio przez kapituf~ generaln<J. Spos6b wyborn i warunki obie-ralnosci okreslajij ustawy pojedynczych zakon6w; prawo po.wszechne przepisuje,ie przel'oiony winien bye kaptanem i miec;
przynajmniej 25 lat.
Takie zakony i kongregacye ienskie alba przyj~IY stabilita.tern loci, tak, ii jeden lub wi~cej klasztor6w stanowi osobn'l calose pod zarzqdem k s i en i, abbatissa, albo, ie cafy zakon zostaje
pod przeloion'l generaln& i podzielony jest na okr~gi i pojedyn- cze konwenty. Ksieni~ i przetoionij (przeorysz~. starszij matk~)
wybieraja zakonnice, kt6re zloiyty jut professy~; obranq moze bye
zakonnica, ktora ukonczyta czterdziesty rok iycia i przynajmniej
od osmiu lat jest professl"l; wyi~tkowo biskup kierujijcy wyborem
moze pozwolie, aby obrano zakonnic~,kt6ra dopiero przed pi~cili
laty ztozyJa professy~ lub lkzy dopiero 30 l.at. WybOr odbywa
si~ tajnie w obecnosci biskupa lub protektora zakollu, wspos60
statutem blizej okres!ony. Generalm~ przeloiol1i:l obiera kapitu.fll
generaina naj sierw prowizorycznie;- jezeli po uplywie pewnego·
czaSl! znowu wyb6r na l1i& padnie, piastuje sw~ godnose dotywo·tnio. Przeroi;oni:l prowincyonalull obiera w niekt6rych zakonac~
zgromadzenie odnosnego okr~gu, w innych mianuje je przelozona
generall1a. Przetoiol1& konwentu mianuje zwykle przefoiona pro-wincyonalm.
W wainiejszych wypadkach, statutem blizej okreslonych,
winien przefoiony zasi~gllqe zdania Iub nawet przyzwolenia kOfk
wentu, kt6ry do niego w analogicznym pozostaje stosunku, jalc
kapituta do swego biskupa. Nadto majll udzial w rz~dach, tak
zw. k a pit u l y z a k 0 fl n e, to jest zebrania starszych w zakonie"
maj~(e przestrzegac wsp6lnych spraw zakonu i dyscypliny. Naj·
pierw zaprowadzone zostary ,w zakonie Cystersow, a potem postanowieniami czwartego sobonl lateranenskiego i trydenckiego,
tudziez ustawami zakonnemi og6lnie zalecone. W zakonach cum
stabHitate loci odprawiaill si~ kapituty generalne; zakres ich dziatania postanawia ustawa zakonu. Przeloionym dodani s~ do rady
i pomocy cz~sto hmi jeszcze zakonnicy (consultores, definitores~~
assistentes, consilium generale).
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d) Prawne stosunki w zakonach.
1. W z a k res i e p raw a m a j & t k

0

we g o.

§ 168.
L Z a ko n y. Pod wzglE:dem zdolnosci posiadania i !labyw8.nia majqtku stosuje si~ do zakon6w i klasztorow wszystko,.eosmy mowili wog6le 0 maj&tku koscielnym i tegoz podmiocie-(§§ 119, 120). Zakony i klasztory, skoro w prawny powstaly spos6b, S<i osobami praw!lemi i mog& przeto zostawae w stosunkach prawno·majqtkowych. Od tej reguJy wyj~te byly wedtug da.wniejszego prawa wszystkie zakony zebracze 0 tyle, ii imnie
wolno by.to nabywac majqtku nieruchomego; sobOrtrydencki
og~aniczyt jednak ten zakaz do -Franciszkan6w ostrzejszej reguty
(Mmores de observal1tia, u nas Bemardyni), tudziez do Kapucynow; zreszt& polegae moze niezdolnosc nabywania majijtku na.
statucie zatwierdzonym przez papieza juz po soborze trydenckim.
W zakresie prawa swieekiego podlegaJy zakony co do nabywania mai&tku tym samym ograniczeniom co inne zaklady koscielne;,
najcz~sciej by!y one wrasnie w pierwszym rz~dzie skierowane
pn:eciw zakonom. W Austryi obowiijzuje pod tym wzgl~dem obe-eRie rozporz<&dzenie ministeryalne z 13. czerwca 1858 (Dz. pro p.
Nr. (5): zakony i kongregacye, prawnie uznane, mogct we wszelki
prawny spos6b nabywae majijtek, 0 He icll statut temu si~ nie
sprzeciwia. W czynnosciach prawnych zast~puj~ je przeJ'ozeni,
miejscowi: w zakonach podzielonych na prowincye potrzeba dowszelkich £zynnosci wychodzijcych po za obr~b zwykfego zan;<tdu. takte przyzwolenia prowincyata. Jeieli statut postanawia
iRne jeszeze ograniczenia. obowiijzuj& one trzecie osoby tylko
wtedy, jeieli podane zostaly (za posrednictwem ministerstwa wy.Znan) dopublicznej wiadomosci. Zarzijd maj&tku okresla statut;_
w kaioym razie przestrzegae mUSZij zakony przepis6w tyczq.:ych,
si~ zbywania majijtku koscielnego (§ 132). W AUSlfyi fa.cuiti:1lesdecermales upowatniajll biskup6w dozwalae sprzedaiy d6br za.konnych do wartosci osmiu tysi~cy ztr., zaci&gania dJug6w do wy;..
sokosci dwunastu tysi~cy i zawierania kontrakt6w najmu i dziertaw)' do lat pi€:tnastu.
U. Z a k 0 n n icy. Podczas, gdy zakony jako takie w og61Rosd zdolne sijposiadae i nabywae majijtek, wypkywaj(i dla po..,
jedynczych cdonk6w z przynaleinosci do zakonu, a w szcze.
c

288 g61nosci z uroczystego slubu ub6stwa, bardzo watne pod tyrn
wzgl~dem ograniczenia. Wskaiemy tu najpierw zasady prawa
posp0litego, jakie si~wytworzyty na pods\.awie prawa fl.ymskiego i kanonicznego, a potem odr~bne przepisy prawa austryackiego.
a) Wedlug prawa pospolitego cary maj&tek slubujqcego
z chwil'l, ztoienia proft:ssyi zakonnej przechodzi na klasztor, tylko
-ojetl wolno nawt;t po zroiehiu professyi rozdzielic maj&tek mi~
dzy dzied, a w kaidym razie winien wst~pujijC do zakonu pozostawie dzieciom przynajmniej cz~se obowiqzkow&, jakaby im przy-·
padta jako dziedzicom konieeznym. Zreszt'l rozporzijdzenia ostatniej woH oie majq iadnego znaezenia, a nawet zdziabne przed
wstqp:eniem do zakonu tracij moe prawnq. Zloiywszy professy~
oie traci wprawrlzie zdolnosci nabywania mai&tk.Ll; nie nabywa
jednak dla siebie, tylko dla klasztoru, tak, ie sam nie moie posiadae iadnego maj&tku. W szczeg61nosci tyczy si~ to takze praw
dziedziczenia: zakonnik dziedziczy tak z testamentu, jak zustawy,
moie bye powolany do sukcesyi beztestamentowej i przeciwtestamentowej; wszak.ie ·wszystko co w ten spos6b nab~dzie, przy_pada klasztorowL Wtedy tylko nie rna zakormik 2dolnosci nabycia (incapax). jezeli zakol1, do kt6rego nalezy, wyj<j,tkowo jej nie '-,
rna. Maj&tek, kt6ry slubuj&cy posiada w czasie professyi, przypada w takim razie w brakutestamentudziedzicom z ustawy.
-Cz}onkowie zakon6w rycerskich uzyskali najcz~sciej na podsta
wie osobnych przywilej6w lub prawa zwyczajowego prawo po-'
siadania maj&tku i rozrz q dzal1iu takowym.
b) lane przepisy obowi&zujq w prawie austryackiem.Maji.j,tek, kt6rym zakollnik pIzed z~oieniem professyi nie rozporzijdzil', nie przypada zakonowi, ani tez uwaiany jest jako sPJdek
beztestamentowy, tylko pozostaje ai do smierci zakonnika pod
zarzijdem ustanowionego sijdownie kuratora, poczem rna miejsce
zwyczajna sukcesya testamentowa, beztestamentowa lub przeeiwtestimentowa.
Juz z tego, co wlasnie powiediiano, wyptywa, ze wedlug
prawa austryackiego nie tracij zakonnicy zdolnosci prawnej, bo
zostaj& nadal w stosunkach prawnych prze d professYij powstalych. Tracij jednak prawo zawiadywania i roZfz&dzania majqtkiem,
tudziez zdolnosc nabywania nowych praw majijtkowych, w szcze~61nosci nie majij zdolnosci sporzijdzania testamentu (ustawa
.cyw. §§ 538, 5~3). Te ograniczenia tYCZij si~ r6wnit: jak wedlug
e

zakormik6w,co we wl'asciwym zakG'
nie
professy~ zakonoq. bacho'
dz'l jedna!:
; w szczeg61nosci ~
1) W rycerskim zakonie
ci czlonkowie, co
po ztoieniu uroczystych slub6w u\l\azani
jako religiosi w scistem znaczeniu, postajG! w posiadaniu i uzywaniu maj~tku i mogE!
nadal nabywac prawa majijtkowe tak z akt6w mi~dzy iyjqcymi, jakotei z rOlporzqdzen ostatniej woH. Za przyzwoleniem W. Mistrza
(on sam za przyzwoleniem W. Kapituly) mogG\ sporz'ldzic testament; w braku testamentu dziedz!czy zakon bez naruszenia jednak
cz~sc(~obowiClzkowej dziedzic6w koniecznych. Tylko k apr ani
tego zakonu, dla kt6rych w nowszym czasie urzijdzono konwenty,
poddani zostali tym samym ogrankzeniom co inni .zakonnicy.
Takie kawalerowie maltanscy, nie zas kaphmi tego zako!lu, maiq
zdolnosc testowania.
2) Zakonnicy, kt6rlY uzyskali zwolnienie od slub6w zakon·
nych, albo wyst&pili wskutek sekularyzacyi z zakonu lub kIasztoru, odzyskui'l zdolnosc nabywania mai~tkl1 i sporz~dzania
testamentu.
3) To sarno tyczy si~ zakonnik6w, kt6rzy po
klasztorem
powohmi Sij do stalych funkcyi.

za

2, Pod w z g I ~ d e m r z & d u

karnoscL

§ 169.
Prawa i obowi&zki zakonnik6w okresla w pierwszym rz~·
dzie ustawa zakonna; wsp61ne wszystkim s'\ obowi,p:ki/~~nada
jqce sit: z trojakiego slubu czystosci, ub6stwa i PO:duszellstwa.
Z pierwszym
sit; mianowicie waine skutki w zakresie pra·
wa matienskiego (por. §§ 145, 158, 162); jaki wplyw siub uboq
stwa wywiera co do stosunk6w maj&tkowych,m6wilismy w poprzednitn paragr.; slub posl'uszenstwa zobowi&wje slubujqcego
poddac si~ rozkazom przeloionych i seisle przestrzegac ustawy
zakonnej.
W. obr(!bie tych zasad karnosc w zakonie przybiera bardzo
r6inorodne 1 < 7t al'ty i stopnie; objawia si~ zas szczegolnie
we wsp61nem II 7.: ~ 'u, kt6re w kaidym kierunku do najdrobniej-·
19
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3f~eh nietaz s,zft:eg61'6w okresiaj'l ustawy poszezeg611l~c~rfi:(:--'
n6w, w pierwotn~ch zakollach r e gu I a e, wpvzllielszycl1i kongr@gac~ach co n S t j t uti 011 eszwane. Z :i~ciem klasztorJem fqcz~ si~ Ii: I au z u ra, to jest przepis, ze· zakol1l1ik bez pozv,'olenia
przeroionego nie moze opuscic klasztoru i ze do kJasztor6w
m~skich kobiet~, do zen skich m~zczyzni z reguJy nie majq mlet
liIrzyst~pu. Szczeg61nie ma bye klauzura seisle przestrzeganaprzez
zakorlllice, kt6re Z{ozy£y uroczyste sluby, tak daiece, ie im tylko
w razach naglego niebezpieczenstwa woll1o opusze...:ae klasztor;
zresztCl i pod tym wzgl~dem regula zakonna bliisze podaje postanowienia.
Rzqd wewll'ltrz klasztoru nalezy do przeJozonego; jemu sluiy
mianowieie wladza dyscyplinarna w granicach ustawq zakollnCl
zakreslonych; obeCnie zachod ":! w tej mierze na zasadzie ustaw"
5wieckich Oiraniczenia, 0 hJrych jui byJa mowa. Zakon stano·
wiEle samoistfHl korporacy~ koscieln'l i majijc rZ/id sw6j wJ'asny,
,odlega przedez jak kazda inna osoba fizyczna i zbiorowa jurysdykcyi biskupa. W wiekach srednich zdolafy jednak klasztory
wyJ'amac si~ z pod wiadzy biskupiej, jak 0 tem w innem miejscu
byJ'a mowa, az dopiero sob6r trydencki przywr6ciJ prawidlowy
wi~cei stosunek. Biskup macen jest s/idzic przewinienia zakonnik6w, popelnione po za klasztorem; mil. prawo w charakterze delegata papieskiego wizytowac klasztory i czuwa nad zachowani~m
karnosc!. Zenskie zakony, jeieli na ieh czele nie jest postawiony
przeJ'ozony pokrewnego zakonu m~skiego, w zupernosci poddane
51:} kierownictwu biskupa. Egzemcya pozos tala tylko klasztorom
m~skim co do zwiijzku parochialnego. Zresztij zas nie wolno
klasztorom mi~szac si~ do zarzijdu dyecezyi, ani tez zakonnikom
.,@Z szczeg61nego pozwoienia biskupa lub przywileju papieskiego
I'rZiidsi~brae fLmkcyi duchownych po za klasztorem. Jezeli kJaszt&rowi inkorpowana jest parafia 1 podJega co do duszpasterstwq
hezwzgl~dnie biskupowi.
..
.

B:ractwa.
§ 170.
3 r Ii c twa (fraternitates, confraternitates, sodalitate.s)· Sij to
l'.twi.r4roon~ przez wradze; koscieln~ stowarzyszenia os6D swieckich
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l.u~ du.choWhych w celach seisle religijnych lub duchownych.
zm<\, Sl~ od zakon6w i kongregacyi, te cr,ronkowie !'lie wiodill
wspolnego z,:cia, ani .~ie. skladaj~ wlasdwych slub6w, te mog(!!
kazdego Cla~u wyst'lple, ze wog6Ie przynaletnosc do bractwa nit
ma wplywu na stosunki prawne czlonk6w po za stowarzyszeniem,
Poczqtek takich towarz:ystw si~ga bardzo,odleglych czas6w, w wiekaeh sredn ich zas przybieraj(l one juz rozliczne formy. Poswi~caly
si~ nietylko cJY!.czE:.niom religijnym. ale rozwija}y cz~stokroe nadef
g!<U.tefZTlL i ,dobroczyrir,qttla spoJ'eczenstwa dzialalnose humani ..
tarnij: piel~gnuj'l chorych, grlebi& zmarlych, wspieraj~ pielgrzym6w i ubogich, wychowujq biedflq mJodziez, niekiedy nawet buduj& drogi, podnoszq rzemiosta i t. p. Gdy p6zniej liczba bractw
nadzwyezaj wzrosfa i r6zne do nieh wkradly. si~ naduiycia, pod·
dana je scisiejszej kontroli wtadz koscielnych. Mianowide zapro"
wadzenie nowego bractwa wymaga zawsze zatwierdzenia biskupiego, a jeieli ma uiywac wyjijtkowych przywilej6w lub rozci'lgnijc swe dziaJanie na obszar kilku dyecezyi, aprobaty papieskieJ.
ZresztCj pod' kaidym wzgi<;dem podJega bractwo jurysdykcyi hi·
skupa. Cz~sto powstajq bractwa przy kosciele parafialnym, a w fa·
kim razie paroeh moie 1m przewodniczyc. Takie z niekt6remi
zakonami pO}i1czone magq bye braetwa, jak mianowicie tak zwane
zakony trzecit!j reguty czyli tercyarzy i tercyarki (orda tertiamrum fratrum et sororum de poenitentia). zawi~zane najpierw w zakonie Franciszkan6w; albo tez istniejC}ce jui bractwo tworzy inne
pomniejsze jako towarzystwa fdialne, pierwsze zowie si~ wtedy.
arc y bra c t w e m (archifraternitas).
W Austryi cesarz J6zef H. zni6slszy wszystkie bractwa, po·
zwolil jedynie· przy kazdej parafii urzqdzic jedno bractwo "czynnej
mi1'osci blizniego". Na podstawie konkardatu ustaro to ograniczenie; rozporzijdz~nie ministeryaine z 28. czerwca 1856 (Dz. pro p.
Nr. 122) orzeklo, ze stowarzyszenia katolik6w, z!l.wi'lzuj,!cych sj~
pod kierownictwem duchowienstwa w celach reiigijnych i dobro·
czynnych bez przYi~cia na si~ zobowiijzania prawnego, podJegajij
potwierdzeniu i kierownictwu biskupa. Obecnie stosuje siE: do
67
bractw og6!na ustawa 0 stowarzyszeniach z 15. listopada
(Dz. pro p. Nr. 134).
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§ 171.

M6wiiismy 0 trm na wstE:pie, jak w Jonie koscio~a katoiickiego wytworzyJy s;~ w biegu dziej6w scislejsze kohl, osobne
spoiecznosci 0 b rz ~ d k ami, r it us zwane, jedne co do wiary,
r6Zne przeciez co do niekt6rych kierunk6w iycia koscielnego.
Tamie byla mow a 0 organizacyi tyeh obrz'ldk6w; ~teraz wypada
nam jeszcze w kr6tkosci wyl'oiyc, jaki jest_ wzajemny onychie
stosunek, a co dlo. nas przedewszystkiem ma znaezenie, stosunek
obrzadku ruskiego do facinskiego.
Kaidy obrzf!dek tworzy samoistnq spdeeznosc koscielnq; nasuwa si~ wi~e pytanie, kto do niej naleiy, w jaki spos6b moina
do niej wst'lpici z niej wyst<lpic. Pod tym wzglr;;dem nie obowi!jzuj'l we wszystkich obrzqdkach te same przepisy, leez naJety
odr6inic: a) obrzqdek ruski, b) wh)sko-grecki, c) inne obrz'ldki
wschodnie. 0 Rusinach zaraz powjemy. Halo - grek6w tyczy si~
waina konstytucya Benedykta XIV, "Etsi pastoralis" z 26. maja
1742. \V teJie postanow;ono, ie 0 przynaleinosci do obrzijdku
rozstrzyga chrzest, z wyjqtkiem chrztu Z PJtrzeby; rodzicom obrz.
J'acinskiego wolno chrzeic dzieci tylko w laeinsKim, rodzicom zas
greckiego obrz. za obop61n& zgod q i zezwoleniem biskupa takie
w ladr'iskim obrzijdkll. W matienstwach mieszanych, jeieli oj dec
Jaeil'lnikiem, idq wszystkie dzied za jego obrzijdkiem; jeieli oorz.
grecki~go, wolno oietl wszystkie dzieci dat ochrzcic alba w }acin c
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