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CZESe DRUGA. , . 

?PRA WOW ANIE RZl\,D6w KOSCIELNYCH. 

W STE;P. 

A. PojQcie jurysdykcyi "). 

§. 84. 

Dwojakie jest pOJ~C18 rz~du koscielnego; W obszerniejszem 
znaczeniu rozumiemy przezen wszelk~ dziaj'alnosc, zmierza.i~c~ do 
urzeczywistnienia istotnych ('elow koscioJ'a, jedno czy odnosi si~ 
do wewnytrznego czy zewnytrznego zycia wiernych. Rz~dzi tedy 
w kosciele, kto w jakimkolwiek kiernnku wykonywa przelaIi~ na 
koscioJ' wJ'adzy; nie tylko stanowi~c i WykOIlU.i~C prawa, ale takze 
nauczaj~c, sprawu.i~c sakramenta, perni~c po!';~ugi duchowne, chocby 
niemiaJ' inn ego pola dzia£ania jak konfesyonaf. W tyeh granicach 
atoli poj~cie rz~du przestaje bye pojyciem prawnem, bo prawo 
z istoty swej odnosie siy moze tylko do objaw6w zewnytrznyeh, 

*) :{,;iteratura (do §§. 84. 85.) Berardi Comment. in jus 
eccles. univers. (1766. nova ed. Laureti 1847) ad lib. I. et II. de
eret. dissert. I. et proemialis de ecelesiastieajurisdictione. - Mache. De 
delegata episcoporum jurisdictione dissertatio 1859. - Beth mann
H 011 w ego Del' Civilprocess des gemeinen Rechts t. I-III. (1864-
18(6). - M li n c hen. Das canonische Gerichtsverfahren u. Strafreeht 
(1865-66). - Gitzler. De foro interni et externi differentia et ne
cessitudine, dissert. inaug. 1867. - Kaempfe. Die Begriffe del' Ju
risdictio ordinaria, mandata u. delegata (1876). - Ph illi p s IT. 
§. 66. 77. VI. §. 341 nst. - Hinschius I. §. 20. 21. - Ency
klopedya koscielna. v. Jurysdykcya koscielna YIIl. 305. 

RITTNER, Pr. ko.cielne. T. II. 1 



a nie do dziedziny wy~~cznie duchownej, do stosunk6w zycia spo
~ecznego a nie do sfery scisle indywidualnej. Uwazaj~c tedy rzecz 
ze stanowiska prawnego, rozumiemy przez rZf!:d koscielny jedynie 
t~ dzia~alnosc, ktorej bezposrednim, najblizszym celem jest: stwo
rzyc i ubezpieczyc dla spoleczeilstwa koscielnego wszelkie zewn~trzne 
warunki byt.u. Zewnl;)trzny ten zakres dziaJ'alnosci rZltdowej zowie 
sil;) forum externum, zakres zas obejmuj1!cy jedynie zycie duchowe 
forum internum (takze forum conscientiae, for. poli). Pojl;)ciu 
rZltdu koscielnego w obu wytkni~tych tu kierunkach odpowiada 
techniczna nazwa jurisdictio, ktOrlt gdy jej zakl'esem jest forum 
externum, zowif!: jurisd. externa, gdy si~ odnosi do forum inter
num, jurisd. interna. Sprawuj1!cy jurysdykcYl!: zowie si~ judex. 
Zazwyczaj mowil!:C 0 jurisd. interna mamy na mysli jej sprawowa
nie przy spowiedzi; jestto jednak zwyczajny lecz nie jedyny jej 
zakres, poniewaz takze po za konfesyonaJ'em pozostaje pole dla 
dziajalnosci czysto duchownej. Porum internum jest wil;)c poeniten
tiale i extrapoenitentiale 1). Jui nadmienilismy, ie tylko jurisd. 
externa jest rz~dem w prawnem tego sfowa znaczeniu, i dla tego 
w prawie sam wyraz j uri s d ic tio, chocby bez bliZszego okresle
nia, oznacza rZl!:d spoJ'eczny, jurisdictionem externam. W tem tei 
znaczeniu uzywamy w naszym wyk~adzie tej nazwy 2).: Dodae 
Jednak winnismy, ze lubo jurisdictio interna co do swej tresci 
usuwa sil;) z dziedziny prawa, wchodzi przeciez znowu 0 tyle 
w jego zakres, ic kwestya kto do jej wykonywania jest poworany, 
jest kwestn, prawn~ (pOl'. 1. §. 23). 

1) P. Ferraris. Prompta biblioth. v. forum 62. 63. 
2) Co do znaczenia wyraz6w jurisdictio i judex mamy jeczcze 

zauwazyu; W prawie rzymskiem odnosi sil) jurisdictio do sprawowania 
sq,downictwa w sprawach cywilnych, oznaczajq,c w scisfem i zwykfem 
znaczeniu wfasciwe jus dicere w zwyezajnym procesie, w przeciwsta
wieniu do extraordinaria Gognitio, w obszerniejszem zas takze tl) osta
tnilj:, a jeszcze dalej cal'e officium jus dicentis (Bethmann-Hollweg 
II. §. 70. Keller. Del' l'omische Civilproc., 5. wyd. 1870. str. 10. 11). 
Niekiedy nawet przychodzi jurisdictio w znaczeniu najobszerniejszem, 
oznaczajq,c wszystkie atrybucye wradzy rZi}dowej podpadaji}ce pod pojl)
cie imperii meri et mixti (Kampf6 str. 4). - Prawo kanoniczne 
przyjl):to w:tasnie jaknajobszerniejsze znaczenie wyraz6w jurisdictio i 
judex, odnosz::zc je do sprawowania wszelkiej wfadzy, podobnie jak l'zym
skie imperium; tak juz od czasow Grzegorza W. (epist. 8 lib. XIV. 
ad Bonif. Constant. Diac. opera ed. Bened. II. col. 1266). POl'. c. 1. 
de foro competenti in Clement. II. 2. i tytu:ty apud Gregor. de officio 
et potestate .i u d i ci s delegati I. 29 i dc officio judicis ordinarii I. 
31., gdzie jest mowa 0 najrozmaitszych funkcyach rz~dowych. Procz 
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B. Jurysdykcya wiasna zlecona. 

§. 85. 

Sprawowanie jurysdykeyi w okreslonem powyzeJ znaczeniu 
Pol'uczone jest urzl;)dom koseielllym, ktore orgnnieznie ze sob~ si~ 
f~czf!(' stanowil!: razem him'archil!: jurysdykcyi (p. t. I. stL 85). 
Poznalismy je poszczegole \V cZl;)sci pierwszej. vV.!'adza rz~dowa 
przywil!:zana juz z mocy prawa do pewnego urzl;)clu, w.tadza przeto, 
ktOr~ ktos dzierzy dlatego, ie mu jest dany odnosuy urz~d, zowie 
sil;) w:tasnl!:, jurisdictio ordinaria. Pe~ni~cy jurysdykcJl!: z wJ'a
snego prawft moze j~ atoli ca£kowieie lub c.z~sciowo pod ,vzgll;)dem 
wykonywania przelac 11a kogo innego, ktory .il!: wtec1y sprawuje nie 
w swojem, lecz swego mocodawey imieniu. Ta jurysdykcya, nie 
wyplyvvajq,ea z przepisu samego prawn, lecz polegaj~ca jedynie na 
woli wl'asciwego uprawnionego, jest jurysd. zleeon~, jurisdictio 
delegata s. mandata. 

Delegacye zw~aszcza papieskie znane Sf); w kosciele od najda
wniejszych eZiLSOW 1); ze z tyehze cz~sciej n:z w organizmie wfadz 
prnistwowyeh eZJniono uzytek, Uumaezy ogrom terytoryalnego 
zakresu jurysdykeyi papieskiej, nie dozwalaj~ey Z[lwsze' i \ysz~dzie 
osobistego jej wykonywania. Takze ill11i zwierzchllicy koscielni, 
majl!:e szczegolnie w sredni'owiecznym ustroju palistwowym poru
ezone najrozmaitsze sprawy publiczne, musieli cz~sto w sprawowa
niu swych obowil!:zkow urzl;)doy>,ych wyrl;)czac. sil;) delegatami 2). 

, Atoli dopiero z XII. wiekiem, gdy jurysdykeya koscielntt ogar
ll\lWSZY obce jej dot~d dziedzin,Y uzyska:ta nader obszerny zakres 
dziarania (p. t. 1. §. 7), przybrafy delegaeye eha,l'nkter prawid.lowej 
niemal instytucyi koscielnej. Ohc~c odnosne przepisy ujl!:c w peWny 
system, rozwijaj:j;ca si~ w.J:asnie wowezas nauka pmvYa koscielneg'o 
szuka1:a teoretycznego punktu opareia w pra wie rzymskiem. Ale 

tego og61nego s~ jednak znaczenia scisiejsze, a mianOWICle: 1) jak .iu:!; 
w tekscie nadmieniono oznacza jurisdictio przedewszystkiem jurisd. ex
ternam; 2) niekiedy samo sprawowanie s~downictwa, c. 16. X. de 
offieio judicis ordinarii L 3l. 

1) Najdawniejszy przyktad daje uchwa.l'a synodu sardycejskiego 
z r. 343. c. 35. C. 2. quo 6. (H efe 1 e Conciliengesch. I. 568); inne 
przykJ:ady u l'hilli p s a VI. 686. nst. POl'. zreszt~ cosmy powiedzieli 
o legatach w tomie L §. 45. 

2) 0 delegacyi biskupiej mowi ju~ C. 39. (Grzegorza L) C. 

11. quo 1. 

1* 
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wfasnie dla tego zapanowa~ w tym dziale nauki zamf2t pojf2c pra
wnych, z ktorego jeszcze dzisiejsza nauka nie zupefnie zdo~afa sif2 
otrzf);sc. Prawu rzymskiemu bowiem nie obce byro wprawdzie poj~cie 
zleconej jurysdykeyi, zostawaIa ona jednak w najseislejszym zwi!);zku 
z ustrojem s!);downictwa, w ogole z ca~em prawem procesowem. 
Nie baczf);c na zmienionf); ZU1)e~nie postae procesu kanonicznego, 
ani na roznicf2 zachodzf);c!); mi~dzy organizacY1); w~adz rzymskich 
a koscielnych, trzymali si~ kanonisci upornie rzymskich form 
jurysdykcyi szukaj1);c dla nich analogii w prawie koscielnem. W rze
czywistosci analogii tej nie. byro. bo nie byro analogii instytucyi, 
z ktoremi w prawie rzymskiem ~1);czyfy sif2 rozmaite kierunki 
jurysdykcyi. Z prawa 1'zymskiego przyjf2to mi~dzy innemi podzia~ 
jurysdykcyi zleconej na mandata i delegata, niemajf);cy w~asciwie 
odnosnie do prawa koscielnego zadnej racyi i dajf);cyz tf);d powcld 
do wielo1'akich kontrowersyi 3). Z nowszych pisarzow wielu porzucifo 
wprawdzie to bezwzglf2dne analogizowanie pojf2e rzymskich, nie doszli 
atoH do zadowalniajl):cego rezultatu. Zdaje sif2, ze g~owna tego 

3) JurysdykcH zleconlj: prawa rzymskiego jest jurisdictio man
dah, od ktorej scisle odroznic nalezy judicis datio s. delegatio, 
to jest powo~anie s§dziow na podobieustwo naszych przysi§g~ych, b~
dace znow wyp~ywem podzia:tu zwyczajnBgo procesu na post§powanie 
h{ jure i in judicio. .Mianowanie przysi§g:tych nie jest wcale rodzajem 
zleconej jurysdykcyi, gdyz przysi§g:ty nie peIni funkcyi magistmtury, 
ktom go zamianowafa. 1nne juz zupe:tnie znaczenie ma d eleg at i 0 

P r inc i pis w pozniejszych czasach cesarstwa, kiedy (w trzecim WiBku 
ery chrzesc.) ustaJ:y dawne formy procesowe, a miejsce ich zaj§:ta ex
traordinaria cognitio. Ta delegacy a by:ta niejako po:I'lj:czeniem dawniej
szych instytucyi: jurisd. mandata i judicis datio (Bethmann-Holl
weg II. §. 70. 71. III. §. 181). Pojmujlj:c juz dawniejsz~ judicis da
tio jako jurysdyk~n zlecon~ przyj§li kanonisci podzia:I' na jurisd. man
data i delegata. Ze zas proces kanoniczny nie znM: osobnego post§po
wania in judicio, trzeba byJ'o dla tych poj§c 1l0Wlj: stworzyc pod
staw§. Najcz§sciej znachodzono jlj: w okolicznosci, ze jurisd. mandata 
odnosHa si~ do caJ'ej jurysdykcyi mandanta, delegatio zas do poszcze
g61nych spraw . .Iurisdictio mandata tedy zwad'o si§ u kanonistow zle
cenie ad universitatem causarum, del ega t a zlecenie ad unam cau
sam, oba wyrazy w scislejszem znaczeniu, gdyz w obszerniejszem tak 
mandata j .. k delegata oznaczaj~ jurysdykcn zleconlj: w ogole. POl'. 
Reiffenstuel. Jus canon. univ. lib. 1. tit. 29. n. 3. B ouix 'rractat. 
de principiis juris can. p. 530 innych. (ByJ'y jednak i inne okre81e
nia p. Kiimpfe cit. stl'. 223.) Odnosnie do prawa rzymskiego by~o to 
sformu:towanie zupe:tnie mylne i prc)\vadzi:to do mylnych wnioskow. 
W ogole nie dajlj: zrod:ta zadnej podstawy ,10 odrMnienia jurisd. dele
gatae i mandatae, p. Hin schius 1. 182. 

- 5 -

przyczyna tkwi w niew~asciwem pojmywaniu wY1'azu jurisd. ordi
naria. Mif2szaj~ tu bowiem dwa 1'ozne pojf2cia, rozumiej!fc raz przez 
jurisdictio ordinaria jurysdykcy~ z wye zaj n~ w przeciwstawieniu 
do nadzwyczajnej, te znow jurysdykcY!): wbsnf); w przeciwstawie
niu do zleeonej. A przeciez te dwa poj~cia bynajmniej nie sf); iden
tyczne: urzf);d moze bye nadzwyczajny, to jest taki, ktOry tylko 
w pewnych okolicZllosciach bywa postanawiany; a przeciez posia
dacz tego urz~du wykonywa swq, ,jurysdykcYf); jako wfasn!f 4). !den
tyfikuj~c jurysdykcYf); zleconq, z jurysdykcY!): nadzwyezajnq" zakre
sIano najczf2sciej pierwszej zbyt szerokie graniee, alba tez genera
lizowano niewfasciwie poszczegolne przepisy. Blf2du tego mozna 
uniknf);c, trzymajf);c si~ scisle zasady, ze bez wzgl~du na zwyczajny 
lub nadzwyczajny charakter odnosnego urzf2du jest wszelka jurys
dykcya ordinaria (lepiej pro p I' i a), skoro wyp£ywa z samego prawa, 
del eg a ta cz. man d a t a, jezeli opiera sif2 na obcej wolL Z tf);d 
koadjutor biskupi lub wikary kapitulny, jakkolwi8k ich urz~dy Sq, 
nadzwyczajnemi, sprawuj1); jurisdictionem ordinariam, wikary zas 
gene raIny , Inbo urzf);d jego jest zwyczajny, ju1'isd. delegatam 5). 

') Dlatego nie widz§ w tem zadnego post§pu, ze w najnowszym 
czasie Hinschius I. §. 21. a za nim Kampfe §. 16. 17. Vering 
stl'. 612. postawili obok jurisd. ordinaria i dele gat a (lub delegata 
i mandata) jako trzeci rodzaj juris. quasiordinariam, zaliczajlj:c do 
niej ur7 p dy, ktore powstajlj: tylko w okolicznosciach nadzwyczajnych, 
choc lIl" l; zreszttj; atrybucye judicis ordinarii. Zachodzi tu bf'lid logi
czny i pomi§szanie zasady podzial'u. J edno z dwojga: albo wezmy jako 
zasad§ podzia,:tu prawid:towosc urz§du, a wtedJ nie ma w nlm miej
sca dla jurysdykcyi delegowanej - albo istot~ wd'adzy urz~dowej, a 
wtedy nie lIla mi.ejsca dla jurysdykcyi nadzwyczajnej czyli nieprawid:towej. 

5) W:tasnie co do jurysdykcyi wikarego generalnego slB bardzo 
roine zdania; uwazajlj: jlj: blj:dz za w:tasnlj: - jak z nowszych B 0 u i x 
cit. p. 361. Moy de Sons w Archiv.1V.402. Kober. Del' Ursprung 
u. (tie SteHung del' Generalvicare w Tiibinger theol. Quart.alschrift 
1853. str. 588.; - albo za zlecon~, jak S c h u 1 t e II. 273. Phi lli p S 

Lehrb. 438. Mache cit. str.11. Friedle w Archiv. xv. 337. -albo 
pl'zyznajlj: jej charakter mi§szany, jak De v 0 t i 1nstit. 1. 28. §. 3. 
Miinchen cit. I. §. 16. Ginzel Kirchenr. 1. 280; albo wreszcie za
liczajlj: j'li do quasiordinaria, jak Hinschius i Kaempfe cit. - Mo
jem zdaniem w:tadza wikarego gener. ma niew~tpliwie eharakter zleco
ne}; argument, ze tenze prawern oznaczony ma zakres dziaJ'ania, nie 
jest trafny. Przeciwnie zakres dzia:tania wikarego zawisl' zupe:tnie od 
biskupa, a prawo oznacza takowy jedynie na ten wypadek, jezeli bi
skup wyraznie woli swej nie objawi;j', uswi§ca niejako domniema
nie, ze biskup' zleceniu swemu te a nie inne chcia~ dac granice. W;j'a
sciwosc stanowiska wikarego opiera si§ na tem jedynie, ze jurysdykcya 
jego nietylko jest zlecona, ale oraz zast~pcza, vicaria, 0 czem nizej str. 8. 
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00 .si12 jednak tyezy urz~dnikow maj~eych w~adz~ bezposrednio od 
papwza poruczon~, Die da si~ na powyzszej podstawie scisle po
ci~gn~e graniea mi(,dlY J·ury::;d. w4'asna a zleeona' pochodzi to ztad 

v ... Iv· v' - i. , 

ze papiez z moey najwyzszej swej wJ'adzy ustawodawezej moze 
kazdemu przez si~ wydanemu zIece,niu dad powag~ prawa, a wi~c 
moze zlewaj~c na kogo w,l'adz~, poruczyc mu ji): zan\wno jako 
wJ'adz~ wlasnl); lub jako wJ'adz~ zleconl);, albo tez w og61e osobnem, 
niejako au hoc wydanem prawem okreslic jej tresc i obr~b. 
W ten spos6b wladza maj~ea sama w soble charakter wbdzv 
zleconej, przybrac moze cech~ w{asnej, jak n. p. w£adza stahch 
legatOw papieskich, alba na odwrot ezynnosci juz moc% samej ust~wy 
z urz~dem por~czone mogi} przeciez, ze tak chcia'!: prawodawca, po
zostac delegowanemi 6). Tak przekaza:t so hOr trydencki biskupom 
ro~ma~te funkcye z wyra~nem .zastrzezeniem, ze maji): w tej mierze 
dzraIac tamquam deleg'atl seells Apostolicae 7). Pytanie wiec do 
jakiej kategoryi nalezy jurysdykcya w~adz i urz~dnik6w bezpos~ednio 
od papieza powolanych, jest zarowno qunestio facti, jak dalsze 
pytanie, ezy i 0 ile zast6sovvac do nieh nalezy przepisy prawne 
tyezfj:ee si~ delegaeyi. Nalezy to ocenic ze wzgl\2du na poszczeg61ny 
urzfj:d wedle is~oty tegoz 8). Bezwzgl~dne zastosowcmie majl); tedy 
rzeezone przeplsy tylko do delegncyi inny<'h zwierzehnikow kosciel. 

. 6) ~~k~ d~l~gacy~ zowi<t: delegatio a j u r e, a w przeciwstawie-
n~u do meJ w1:asClwe zlecenie del. a b h 0 mi n e p. Ferraris prompta 
blb1. v. delegare n. 5. 

7) P~ Trid. de reform. sess. 5. c. 2., sess. 6. c.2. 3., sess. 7. 
c. 6. 8. 14., sess. 13. c. 5.z. sess. 14. c. 4., sefOS. 22. c. 5. 6., sess. 
2~.. c. 9. 11. 14., sess. 21). c. 9., sess. 25. c. 9. de regularibus. 
W mnych ~st~pac~ (de reform. sess. ? C. 4., .sess .. 21.. c. 3. 4. 5. 7. 
8.; sess. ",2. decretum de observandls et entandls III celebratione 
mls~ae) przyznane sq, znowu biskupom pewne atrybucye z dodatkiem 
,.etlam tam~uam, sedis Apos.tolicae delegatis." Najcz~sciej tJ'umacz<t: 
to w te~ SPOSO?, z~ ~olno blskupom uwazac si~ co do rzeczonych 
atr~bU?Yl al~o.Jako JudICe.s ordinarii, alba ~elegati (p .. Bouix p. 525, 
Phdl:ps \,1.. 810.), co J,:dnak ze stanoWlska prawnego zupeJ:nie by
lo~y me:VJ'asClwem. Rac~eJ nalezy w tej mierze pojsc za interpretacH 
Hlllsc~lusa I. 177.,. ze S<t: to atrybucye nalez'l:ce do jurysdykcyi 
wJ'asne~, a dodatek e t 1 am tamguam it. d. ma znaczyc, ze sJ'uzyc one 
ma!/);. blS~UPOrr: ~awet w .obec osoo i korporacyi wyj~tych zreszt'E z pod 
wJ'adzy blSkupwJ, wtedy Jednak w charakterze delegatow papieskich. 

~ 8) :)ka~u~e si~ to mi~now~cie ~asno z rozwoju wbdz papieskich, 
w sz.czegolno;ci ~?~g~'egacYL kt~r.e ple~wotnie wszystkie mia:ty wJ'adz~ 
d~leg~wan~, . a pozmeJ przeksztalclJ'y Sill w staJ:e urz~dy, z mniej Iub 
wl~ceJ samolstnym zakresem dziaJ:ania; POl'. t. I. §. 43. 

-·7 ......, 

nyeh, do papieskich zas tylko wtedy jezeli zlecenie ma niew%tpliwy 
charakter delegacyi; co znow wtedy szezegolnie nastl);pi, gay papiez 
zleea komus nie wIadz~ w ogolnosci, leez tylko speInienie poszeze
golnych ezynnosci. 

Pami~taji):c 0 powyzszych zastrzezeniach mozna co do delegaeyi 
nast~puj~ce og61ne zestawic prawidfa; 

a) Prawo delegowanin ma kazdy judex ordinarius 9); delegn~ 

towi zas tylko w pewnych przypadkaeh wolno dalej przekazac 
zleeonl); sobie w£adz~, t. j. s u bd e leg 0 wac . .Moze przedewszystkiem 
z waznych przyczyn uezynic to delegat papieski 10), jezeli mu 
w delegacyi tego prawa nie odj~to, lub jezeli delegaeya nie nastfj:
pHa w:!'asnie przez wzg'l!J:d nn osob~ delegata 11). Z innych delegn
tow tylko delegatus ad universitatem causarum, a wi~c takze wikary 
generalny zlecae moze wykonanie poszczegolnyeh czynnos<'i 12). 

b) Delegntem ustano\viony bye moze z reguIy tylko kleryk, 
a tylko z upowaznienia papieskiego takze osoba swiecka 10). Delegat 
ma miec ukonezony 20 rok zycia, 18 rok wystarc.za dla delegatow 
papieskic:h, zresztfj: zas tylko wtedy, jezeli zgodz~ si~ na to 
wszystkie strony interesowane H). Papieze jednak biorfj: swych de
legatow tylko z grona wyzszego duchowienstwa, mianowicie z po
sr6d biskupow, pra~at6w, kf'ononikow 1 wikarych generalnych, 
opatOw 15). Delegaeya dana bye moze takze kilku razem osobom, 
i to znowu alba tak, iz kazda z nieh jest uprawniona, Ze wi~c 
uwaza si~ jako delegowany, kto pierwszy jfj:~ si~ sprawy 16), albo 

9) C. 11. X. de officio judicis ordinarii 1. 31, C. 7. h. t. in 
VIto 1. 16. 

10) C. 3. 28. 43. X. de officio et potestate judicis delegati 1. 29. 
(tytuJ' ten cytowany dalej h. t.), C. 62. X. de appellationibus II. 2g. 

11) C. 3. 43. X. h. t., C. 12. h. t. in VIto I. 14. 
12) Nie ma na to wyrainego przepisu, ale uznano niemal po

wszechnie, p. Hinschiu,s L 192. Kaempfe stL 214. 
13) p, Phillips VI. 765. Hinschius I. 187. Richter §. 

209. 11. 14.; tylko gdzie idzie 0 wykonanie sidownictwa w sprawach 
czysto 8wicckich, mozna takowe poruczy6 takie laikom p. gloss~ ad. 
c. 2. X. de judicis II. 1. - W Austryi W ciiasach pokonkordatowych 
powoJ'ywano osoby swieckie na s~dzi6w przy s'l:dach ma~zeJiskich, p. 
S c h u It e Lehrb. 380. n. 8. 

H) C. 41. X. h. t. ' 
15) C. 15. h. t. in VIto, c. 11. prine. de l'escriptis in VIto 1. 3. 

c. 2. de rescriptis in Clement 1. 2 
16) P. c. 8. h. t. in VIto, c. 12. de haereticis in IVto V. 2. 

Commisorium zawiera w takim razie fOl'muJ'~: "ut omnes aut duo aut 
unus mandatum exequantur", albo "vobis et vestrum singulis." 



- 8 -

tez tak, ze wszyscy delegowani tworz~ jedno ciaJ'o i za~atwiaj~ 
sprawi2 kolegialnie 17). 

C) Delegacya odnosie si~ moze do wszelkich spraw tak admi
nist.racyjnych jakotez s~dowych. ale jej zakres jest roiny. Najnizszy 
niejako stopien delegacyi polega na tem, ze sprawuj~cy urz~d 

zalatwia sam spraw~, zlecaj~c tylko delegaiowi przedsii2wzii2cie 
poszezegolnego aktu, n. p. wykonanie wyroku, przesJ'uchanie swiad
kow. Delegat zowie si~ w takim razie exec u to r, jezeli wykonanie 
zleconej czynnosci miesci w sobie zarazem rozstrzygni~cie jakiej 
kwestyi prawnej, zresztlE zas auditor 18). WazniejszlEjest delegacYR, 
jezeli tyczy si~ ca~ej, jakkolwiek poszczegolnej sprawy, delegatio 
ad un am causam, lub nawet cafej kategoryi spraw, delegatio 
ad universitatem causarum. Kanonisci zowilE cz~sto pierwszy 
rodzaj delegacyi jurisd. delegata w scisfem znaczeniu, drugi jurisd. 
mandata, ktoryto podziaJ: jednak nie ma podstawy 19). Nie wolno 
zas posiadaczowi urz~du zwolnic si~ zupe~nie od obowilEzkow usta
nawia:j!:1c zast~,pc~ dla wszelkich poruczonych sobie czynnosci, gdyi 
w ten sposrSh zwichnii2ty by mogr bye cdy ustroj hierarchiczny 
i udaremniony cel przepisow, wymagaj !);cych po kandydatach na 
urzlEd koscielny odpowiedniej kwalifikacyi. WyjlEtkowe przypadki 
usprawiedliwiajlEce ustanowienie zast~pcy 8~ w prawie oznaczone; . 
poznalismy je w pierwszej cz~scj. 0 ile w tych pl'zypadkacb r.aeho
dzi jurisdictio delegata, jest ona zarazem jurisdictio vicaria 20). 

d) Z wymienionyeh co dopiero powodow wyp~ywa dalej, ze 
nawet w razach dozwolonej delegacyi nie moze deleguji):cy bezwzgl~
dnie odsunite od siehie rozpoznanie sprawy, Przeciw orzeczeniom 
delegata wolno bowiem z reguJ'y odwoJ'ac 8i~ do delegujlEcego, iak 
wi~c iz w skutku delegacyi nowa powstaje instancya 21). W nast~-

I Y) I to znowu albo simpliciter, to jest .Ie bezwarunkowo dzia:rac 
musz<l; wszyscy razem (c. 16. 42. X, 11- t.), albo z klauzul'l; "ut si 
omnes interesse nequiverint, unus aut plures nihilo minus exequan
tul''' (tak zw. klauzula "quod si non omnes") c, :21, pro y, h. t, C. 

13. X. de rescl'iptis I 3. 
18) Por C. 27. X. h. t. C. 43. X. de appellationibus II. 28. 
19) P. wyzej notll 3. 
20) Nieuzasadnione jest ograniczenie jul'isdict. vicariae do przy

padku, gdy ordinarius ustanawia delegata w siedzibie swego urz'2do-
wania "in eodem 10eo ac tribunali, in quo eonsuevit Ordinarius se
dere" jak mi'2dzy innymi Reiffe nstuel I. 28. n. 17. I. 29. n. 28., 
Bouix p. 534. 

21) O. 18. 27. X. h, t. 

pujll;cych tylko przypa.~kach deleg~ljll;~y i delegat uwazani slE jako 
jedna instancya, tak IZ apelacya ldzle wprost do wladzy, kt6rej 
podlega deleguj~cy: . 

1) 00 do jurysdykcyi wikarego generalnego, a to z teJ przy
czyny, poniewaz takOiva nietylko jest delegata, aleoraz vicaria 
(p t 1. str. 199). . 

2) Jezeli delegat papieski subdelegowaf callE zleeonlE sohie 
jurysdykcYll;, apelacya idzie wprost do papieza. 

3) To samo ma miejsce takze w razie eZi2sciowej subdelegacyi, 
jezeli subdelf'gujlEcy umarl lub popadf w kl~tw~ wi~ksz~ 22), albo 
jezeli powodem apehtcyi jest w£asnie nieuznanie jurysdykcyi suhde
leguji/;cego 23), 

e) Delegacya g'asnie: 
1) Skoro delegat wykona~ zlecenie lab upJ'ynlEf termin dele

gacyi lub zaszfy okolicznosci w pismie komisoryjneni wskazane H). 
2) W skutku odwofania, ktore kazdego cza8U moze nast~pie 25) 

z tem jedynie ograniczeniem, ze suhdelega:g.t cofnlEc moze subdele
gacH ad totam causam tylko re integra, to jest jezeli subdelegat 
jeszcze czynnosci nie rozpoczi):J' 26), Odwofanie wywiera skutek 
prawny dopiero od chwili, kiedy doszJ'o do ·wiadomosci delegowa
nego; ezynnosci przedtem przez niego przedsi~wzi~te pozostaji): 
wazne. 

3) \Vskutku smierci delegujlEcego, ale tylko 1'e integra H) 
Nie traci jednak mandatu mimo smierci papieia executor gratiae, 
to jest ten, komu papiez zleci~ wykonanie reskryptu laski 28), 
rownie nie gasn~ literae dimissoriae przez smierc hiskupa, ktory 
je wydaJ 29). 

4) Ozy smiere delegata sprowadza zgasni~cie clelegacyi, ezy 
tez delegacya, przechodzi na jego na,st~pe~ w urz~dzie, ocenic nalezy 
weMug osnowy mandatu 30). Jezeli kilku delegatow ustanowionych 

22) O. 10, h, t. in VIto. 
23) O. 14. h. t. in VIto. 
H) O. ,t 9. 26. X. h, t" c, 12. X. de appellationibl1s II 28. 
25) O. 4. X, ut lite pendente nihil innovetur II, 16. 
26) 0, 6. 7. h. t. in VIto. Jako rozpoez\)cie sprawy uwaza sill 

jU7. wydanie cytacyi, e. 20. X. h. t. (c, 19. eod. mowi 0 litis conte
statio, por. 0 po.J'1);czeniu obu ust\lPOW Phillips VI 789,) 

27) C, 30, X, h. t 
28) O. 9. h. t. in VIto. 
29) p, Hinschius I. 97. n. 2. 
30) O. 14. X. h. t., c. 7. X. de re(:lcriptis I, 3. 
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zostaJ'o in solidum, gasnie delegaeya juz przez smierc jednego, 
ehyba ze zmady subdelegowal jednego z delegatow, a sprawa przed 
jego smierciq zostala rozpocz~ta 31). 

o s~dach delegowanych powiemy jeszeze osobno IV nauee 
o sprawowaniu sqdownictwa. 

C. Poszczegolne kierunki rz~du koscielnego. 

§.86. 

Powiedzielismy, ze najbliiszym ee1em rZf);du koscielnego jest 
zapewnienie spo!ecznosei koseielnej wszelkieh zewn~trznyeh warun
kow bytu. Otoi dla kazdej spoJ:eeznosei pierwszym warunkiem bytu 
jest ubezpieezenie porzqdku prawnego. W tym kierunku kr,idy 
rZqd, a wi~e i rzqd koseielny, speInic ma dwojakie zadanie: po 
pierwsze unormowac stosunki, ktOre wytwarza iyeie spo~eezne, 
orzee co w tym wzgl~dzie jest prawem; powtore zapewnic wyko
nanie, urzeczywistnienie tego prawa, takie wzgl~dem tych, co mu 
dobrowolnie nie chef); si~ poddac. W£adza koscielna tedy jest albo 
us ta woda we z q, albo Sq d ow~. Ale te dwie funkeye nie absor
bujq jeszeze bynajmniej ca£ej dzialalnosei rz~dowej; w sporeeznosei 
koscielnej zarowno jak panstwowej nie moze wystarezyc sarno sta
nowienie praw i wymiar sprawiedliwosei. Sq to konieczne warunki 
jej exysteneyi, ale warunki ujemne; zabezpieczajqe porzqdek prawny 
usuwa rz~d tylko tam~ indywidualnej dziaIalnosci. Dla spo~eczenstwa 
potrzeba czegos wi~ce.i, potrzeba nietylko usuni~cia przeszkod, ale 
dodatniego popareia. Rz~d winien w niem wytworzyc takie stosunki 
i takie instytueye, ktore ufatwic mogi)! dopi~cie wspoJnych celow. 
W zwiqzku panstwowym przedstawia ten wbsnie kierunek dla 
wKadzy rZlj;dowej nieprzejrzal1Y zakres dziafania, ktory zwyklismy 
oznaezac wyrazem a dIll in i s t rae y a, wyraz, ktory lubo co do 
prawa koseielnego nie ze wszystkiem stosowny, zlliewoleni jestesmy 
zatrzymac w braku lepszego. Administracyn, koscielna nie rna tak 
obszernego zakresu jak panstwowa - nie jakoby spoJ'ecznosc ko
scielna nmiej wazne miala do spe~nienia ceIe, ale ze s~ to cele 
wyf~eznje duehowe, ktore tez w znacznej ez~sci duehowyeh doma
gah si~ srodkow, te zas w przepisy prawl1e ujl);C si~ nie dadzlj;. 
Pozostaje przeeiez i prawny dzial administracyi koscielnej, sta
nowi~ey przeto trzecill; funken w£adzy rZl/:dowej. 

31) C. 20. 30. X. h. t. 
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Wymienione powyzej poszczegolne kierunki rZqdu koseielnego 
b'2dq przedmiotem nast~pujqcych trzeeh rozdzia!ow; otrzymamy 
w ten sposob zupe!ny obraz jego dzia~alnosci, 0 ile odnosi si~ do 
sam~j spoleeznosei koscielnej. Wypadnie nam jeszcze osobno przed
stawic jego stanowisko na. zewn~trz: to jest w obee innych 
spo~ecznosci religijnyeh i w obee panstwa. 



ROZDZIAL I. 

Yf LAD Z A US TAW 0 D Awe Z A. 

A) Ustawodawstwo powszechne *), 

§. 87. 

Przed~wszystkiem wypa,da siip tn porozumiec co do znaczenia, 
ktOre zakreslamy poj~ciu ustawy koscielnej. Przepisy koscielne mimo 
wielkiej swej roznorodnosci dadz~ siip sprowadzie do dwoch gfow
nych kierunkow: tyez~ siip albo rzeczy wiary albo porz~dku spole
cznego. Pierwsze - zwane dogmat.a) anatb ematismi, na' so borze 
trydenckim doctrinae, canones - nie wchodz~ w~asciwie w dzie
dzin12 prawa, jllz to dla tego ze przedmiotem przepisow prawnych 
mog~ bye w ogole tylko stosunki spofeczne, juz to ze w rzeczacb 
wiary nie twoI'zy kosciof nic nowego, lecz stwieI'dza jedynie 
w sposoh autentyczny swe zasady, za,wsze jedne i niezmienne. 
NieI'ozumiemy przezto, jakoby zasady dogmatyczne pod wzglt;ldem 
prawnym pozbawione by~y znaezenia. Owszem maj!t je dla dwoch 
przyczyn: raz ze stanowi~ bezwzgl12dn~ granie12 prawa pozytywnego, 
zapor~, poza kt6r~ prawodawea, mimo ze formalnie co do swej 
wladzy jest nieograniczony, nigdy w yjs~ nie moz8, powtore, ze 
bez wzgli2du na wiari2 jest same formalne uznanie dogmatow po
stulatem prawa koscielnego, ktore w nieuznawaniu dogmatu nie 
tylko widzl naruszenie obowi~zku sumienia, ale oraz wykroezenie 
przeciw porzl];dkowi spoleeznemu. Sformu~owanie atoli dogmatu nie 

*) I~iteratura Phillips IlL §, 152-156, V. §. 204. 205.
Sch ulte I. §. 11-21, - Ri chter 166. 
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. rna charakteru przepisu prawnego, nie jest ustawl]; '" znaczeniu 
prawnem. Wyplywa z t~d konsekwencya - 0 zaznaczenie ktorej nam 
tu wlasnie idzie --- ze wszystko, co dotyezy formalnej strony ustaw, 
w szczeg61nosci ieh moey obowiltzujl];cej pod wzgl~dem terytoryal
nym i czasowym, z natury rzeezy nie odnosi si12 do orzeczen do
gmatycznych, ze w ogoJe kwestya, w co i .iak wierzyc nalezy, nie 
jest kwestyl]; prawnl];. :M:6wil];c tedy 0 ustawach, rozumiemy tu prze
pisy okreslajl];ce stosunki spofeczenstwa koscielnego, to co zazwy
czaj obejmujlt wyrazem karnosei czyli dyseypliny koscielnej1). 
Zwano je dawniej canones lub decreta, od soboru trydenckiego de
creta de reformatione Cp. t. 1. 57). 

W zakl'esie prawa powszechnego s~uzy moe wydawania ustaw 
soborowi powszeehnemu i papiezowi, a z upowaznienia papieza i 
w jego imieniu takze niektorym wJ'adzom papieskim. 

L 0 prawn em stanowisku soborow powszeehnyeh, ieh skJ'a
dzie, sposobie obradowania i uchwalania mowilismy juz w innem 
miejscu (§. 58. t. I. stl'. 229). Jak kazda inna ustawa tak tez i 
uehwa~a synodalna obowil];zllje pod tym warllnkiem, ze zostala na
lezycie ogfoszona. Jezeli w tej mierze sam sobol' nie nie postano
wil2), zawisl sposob publikacyi od papieza, ktory w ogole zarzl];
dzic ma wszystko, co potrzeba do urzeczywistnienia i wykonania 
uchwal na soborze powzi~tych a pl'zez niego potwierdzonych. 00 
zatem zaraz powiemy 0 publikacyi ustaw papiebkich, stosuje si~ 

ta,kze do ustaw synodalnych. Publikowana ustawa obowi~zuje w ca
~ym koseiele, chyba ze wyraznie 'ogranicza si~ na pewne teryto
ryum, albo przyznaje sohie eech~ prawa posHkowego, kt6re tylko 
w braku przepisow pal'tykularnyeh ma bye zastosowane 3). 

II. Na oznaezenie przepisow papieskich nie wytworzyJ'a si~ 

sta{a tenninologi[t teehniczna. Nazywano je piel'wotnie epistolae 

1) Rzecz 0 t:tumaczeniu ustaw, 0 analogii, 0 zastosowanill ustaw 
pod wzgl~dem miejsca i czasu i zniesieniu takowych, jest tu pomini~ta, 
poniewaz pod tym wzgl~dem zastosowae nalezy ogolne zasady prawne, 
wy:tnszczenie ktorych znaleze moina w kaZdym podr§czniku prawa 
rzymskiego. Rozbiera je zreszt'1 Schulte 1. szezegolnie w §§ 34. 35. 

2) N. p. nstawa trydencka 0 rezydencyi mia:ta bye publikowan~ 
na synodach prowincyonalnych i dyecezyalnych. sess. 23. c. 1. de re
form., ustawa 0 formie slubOw maUenskich w kaZdej parafii, sess. 
24 .. c, 1. de reform. matrim. 

3) Tak n. p. w ustawach trydenckich 0 formie procesu poprze
dzaj'1cego konfirmacH biskupa (sess. 24. c. 1. de reform.) 0 formie 
examinu konkursowego sess. 24, c, 18. de ref. 
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synodicae, decreta synodica (p. t. 1. stl'. 17.), pozmeJ ustali:t sif2 
wif2cej wyraz epistolae decretaIes, albo krotko decretales. rnne na
zwy: constitutiones, statuta generaIia, mandata, edicta, encycli
cae 4). Najogolniejsza nazwa jest constitutio, ktora mianowicie 
oznacza postanowienie ogolne w przeciwstawieniu do res c rip tum, 
ktore zapada z powodu poszczegolnej sprawy 5). Reskrypta s!/; znow 
rescripta gratiae, jezeli s~ wyp:tywem faski papieskiej, Iub 
rescripta justitiae, jezeli polegaj~ na przepisie prawnym. 

Pod wzglf2dem zewnf2trznej formy odrozniamy w pismach pa
pieskich bullae i brevia 6). GJ'owna mif2dzy niemi roznica polega 
na pieezf2ei: przy bullach przy\vieszona jest pieczf2c olowiana (zt~d 
literae sub plumbo), na ktOrej z jednej strony wycisnif2te imif2 pa
pieza, z drugiej wizerunek 88. Piotra i PawJ'a: brevia zas majl!: 
wycisnif2t~ w wosku tak zwan~ pieczf2c ryback~ (annulus piseato
ris) z wizerunkiem Piotra sw. w .l'odzi. Pieezf2c o:towiana stanowi 
istotn~ formalnoM bulli, tak iz dok~d jej nie przytwierdzono, bulla 
jako taka nie istnieje i traei moe dowodow~, gdy pieczf2c odpad.ta 
lub znaeznie jest uszkodzona 8). S~ proez piecz~ci inne jeszcze ee
ehy odrozniaj~ee bullf2 od breve. Pierwsza pisze sif2 na grubym 
pergaminie, ,powaznym stylem i starozytn~ pisowni~ bez interpunhyi, 
nie ma napisu, lecz tekst poezyna sif2 z pierwszym wierszem od 

4) Szczeg6~owo Ph illi p s III. §. 153. 
5) Por. napisy tytu~ow X. de constitutionibus (tit. X. I. 2. in 

VIto I. 2) i de rescriptis (tit. X. T. 3. in VIto I. 3. in Clem. I. 2.) 
G) Por. co do tego: Mabillon De re diplomatiea libri VI. 168l. 

supplementum 1704), Marini Diplomata pontificum Romanorum 184]; 
Bangen Die romische Curie (1854) str. 430. nst., Phillips III. 
386. nst. 

7) Bulla oznacza w~asci wie puszk~ do przechowania piecz~ci 
p. Du Cange Glossarium mediae et illfimae latiuitatis v. bulla. Zwy
czaj dodawania wisz~cych piecz~ci o~owianych si§ga bardzo dawnych 
czasow; piecz~ci rybackiej zas uzywali papieze najpierw tylko do pism 
prywatnych, poiniej - prawdopodobnie od XIII. wieku - takze w pi
smach urz~dowych. Dawniej na piecz~ciach bul by.fo z jedllej strony 
imi~ papieza, z drugiej krzyz i "Papa", od Urbana II. (1088-1099) 
zas imiona sw. Piotr a i Paw~a, k\ore potem zast~piollO ich wizerun
kiem. Niekiedy zamiast oJ'owianej uzywano z~otej piecz~ci ("dote 
bulle ") n. p. bulla Klemensa VII. "Cum proximo" z r. 1530. (Bull. 
I. 683) opisuj<);ca koronacYI!: Karola V. 

8) C. 5. X. de crimine falsi V. 30. 
~) Z reguJ'y po bcinie, w spra wach koscioJ'a wschodniego nie

kiedy po grecku, a w sprawach tycz<);cych si~ wyJ'<);cznie panstwa pa
pie skiego po w~osku. 

15 ...... 

. slow N. (n. p. Leo bez liczby) Sen-us Servorum Dei. Wygotowa
nie bul nalezy do kancelaryi papieskiej 10), z regud'y nie podpisuje 
iell sam papiez 11), lecz kiIku urzf2dniko,y kuryalnyeh, tylko nie
ktore n. p. zwo:tujf);ce sobol', kanonizaeyjne podpisuje papiez z kar
dvnafami, a te zowi~ siPc consistoriales. Bullae dimidiae zas s~ to 
b~lle wydane przez papieza przed koronacH; na pieczf2ei brak 
w takim razie imienia papieskiego (p. t. 1. 255).Sprawy mniejszej 
wagi s~ zafatwiane w fonnie bfeyium 12), ktore wydaje sekretaryat 
breyium; s~ one pisane na cienkim pergaminie, zwyk:tem pismem, 
po ,tacinie Iub w:toslm, z napisem N. Papa (n. p. Leo Papa XIII). 
Podpisuje je kardynaf sekretarz stanu lub jego substytut. ZwykJ'e 
pisma papieskie, nie wydane ani w formie bulli ani breye, zowif); si~ 

Iiterae Apostolicae, miPcdzy ktoremi znow te, ktore papiez 
sam podpisuje, chi 1'0 g rap h a. 

Postanowienie papieskie nabiera znaczenia ustawy dopiero 
z ehwiI~ ogd'oszenia (publieatio, promulgatio"J. Ponna publikacyi nie 
jest prawem przepisana, zawisd'a wif2c od woli papiez a, 0 ile wy
jfl:tkowo w samej ustawie nie jest naznaezona 13). Od XIII. wieku 
istnieje zwyczaj H) publikowania ustaw przez przybicie takowych na 
drzwiaeh gIowniejszyeh koseio:t6w (ad yalyas basilieae Vatieanae, 
eeelesiae Lateranensis), kancelaryi apostolskiej, tudziez na placu 
Campi Florae (in acie Campi }1'lorae), niekiedy takze przez odczy
tanie w czasie nabozellstwa 15). Ustawa w ten sposob w Rzymie 

10) Niekiedy wystawione s<); z pominif,lciem kancelaryi; zowil!: sit.! 
wtedy bullae curiales, camerales, secretae, wydane zas prawid~owo 
bullae communes. 

11) Koncept podpisuje papiez k~ad<); c swe imi~ i "placet". 
12) Jakie sprawy zal'atwiac nalezy w formie breve okresla kon

stytucya Benedykta XIV. "Gravissimum ecclesiae" z 26 listopada 1745. 
(Bull. Bened. XIV. t. I. 691.) Ma to praktyczn<); doniosd:osc, poniewaz 
wygotowanie bul poeil!:ga za sob<); dose znaczne koszta i op~aty kance
laryjne. 

IS) POI'. n. p. c. 13. X. de poenitentiis et remissionibus V. 38., 
c. 40. X. de simol1ia V. 3. 

H) Pierwszy stwierdzic daj<);cy si~ przyk~ad mamy w konstytucyi 
lI~areina IV. "Michaelem" z r. 1281. prze.ciw cesarzowi Micha~owi 
Paleologowi (BulL I. 157.) 

15) Bulle zawieraj<); zwykle odpowiedni<); klauzul~ publikacyju<);, 
n. p. bulla "Aeterni patris" z 29 czerwca 1868. zwol'uj<);ca sobOl' Wa
tykanski... "mandamus, ut in patriarehalibus basilicis lateranensi, Va
tie ana et liberiana, cum ibi multitudo populi ad audiendam rem divi
nam congregari §olit,a est, palam clara voce per curiae nostrae eurso
res, aut aliquos publicos notarios legantur, lectaeque in valvis dicta-
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ogKoszona uwaza si~ jako promulgowana caKemu swiatu (nrbi et 
orbi) , chociaz zwykle w nowszych zwl'aszcza czasach, procz tego 
rozsy.ta si~ pismo papieskie po dyecezyach 16). 

Z chwil~ pnblikacyi l1stawa staje si~ wprawdzie wazn~, ale nie 
zawsze obowi~znj~c~. Jezeli ustawa sarna nie postanawia innego ter
minu, poezynasi~ jej moe obowi~zuj~ea dla kaZdego z ehwil~, kiedy 
doszJ'a do jego wiadomosci, w kazdym jednak razie nie pozniej jak 
w dwa miesi~ey po jej ogfoszeniu w Rzymie 17). Z tern tylko ograni
ezeniem nalezy rozuIl'liec reguf~: pUblieatio urbi facta est orbi facta 18). 
Skoro nast~pHa publikaeya ustawy papieskiej, dokonane s~ wszel
kie warunki jej waznosci i nie potrzeba weale formalnego jej przy
j~eia ze strony synodow prowincyonalnyeh lub biskupow poszcze~ 
g6lnyeh dyeeezyi. Przeeiwna opinia nie zgadza si~ z istot~ ko
seielnego ustroju i spa('zaj~e zupefnie zasad~ papiestwa moze si~ 
ostac ehyba jako konsekweneya teoryi Pebroniailskieh. 19) Maj~e 

jednak na uwadze, ze odr<.lbne stosunki poszezegolnyeh dyecezyi 
mog~ niekiedy stac na zawadzie bezwzgI~dnemu przeprowadzeniu 
ogolnyeh ustaw, pozwala prawo koscielne biskupom wstrzymac 
w swej dyeeezyi wykonanie ustawy, ktol'a zda im si~ niezgodn~ 

z dobrem koseio~a. W takim razie biskup przedsLawia rzeez pa-

rum ecclesiarum, itemque Cancellariae Apostolicae portis et Campi 
Florae solito loco et in aliis consuetis locis affigantur" .... (Ar~hiv. 
XX. 340.) 

16) Ze do waznosci ustawy nie potrzeba koniecznie publikacyi po 
dyecezyach - j ak to mi~dzy innymi twierdziJ: Vall Esp en (Traetatus 
de promulgatione legum ecclesiasticarum) nie powinno podlegac w~tpli
WOSC! p. Sei tz Revision de Theorie tiber die Promulgation del' Kir
chengesetze w Zeitschrift fur Kirchenrechts- u. Pastoralwiss. I. (1842) 
stl'. 90. 

17) P. c. 3. 10. X. ne clerici vel monachi saecularibus negotiis 
se immisceant III. 50., c. 49. X. de sententia excommunicationis V. 39. 
Termin ten wzi~to zt<)od, ze novella 66. postanowifa go dla ustaw, do
tycz~cych testament6w, co teorya sredniowieczna zastosowaJ'a do ustaw 
w og6lnosci (innego po cz~sci zdania Walt e r §. 179). 

18) POl'. zreszt~ w tej kwestyi po cz~sci spornej dokfadne wy
wody Schultego I. 76. - Takze cytowana w nocie 15. bulla Z;"I

wier a postanowienie "Nos enim per hujusmodi leetionem, pUblicatio
nem affixionemque omnes, et quoscunque quos pl'aedictae nostrae lite
rae comprehendunt, post spatium dum'um mensium a die literarum 
publicationis et affixionis ita volumus obligatos esse et adstrietos. ac 
si ipsismet illae coram lectae et intimatae essent ... 

19) Pot~pia j~ tez wyraiuie bulla Piusa VI. "Auctorem fidei" 
z r. 1794. nr. 11. (Bull. Contino II. 395). 
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. pieiowi,. ezyli jak to nazywaj~ wnosi remonstracn; decyzya po
wzi~ta przez papieza jest dla biskupa 08tateeznie obowi~zuj~Cl1! 20). 

Kazda ustawa two]'z~e nowe prawo, 11chyla tern samem wszel
kie przepisy sprzeczne z jej osnow~. Jest jednak zasad~ prawa ko
scielnego, ze nowa ustawa powszeehna wtedy tylko znosi dawniej
sze przepisy i zwyczaje partykularne. jezeli wyrazne e:o do tego 
zawiera postanowienie. Zt~d to pochodz~ stafe klauzule w ustawach 
kose:ieInych, tyczl}ce si~ zlliesienia sprzee:znyeh przepisow 21). 

Odr~bnym rodzajem przepisow papieskirh s~ tak zwane r e
gulae Oancellariae, to jest instrukeye wydane dla kancelaryi 
papieskiej i innych wfadz kuryalnyeh 22). R6zni'l; si~ one od in
nych usttl-W pod nastii;puj:}cemi wzgl~dami: 

a) Obowi~zuj~ w pierwszym rZii;dzie tylko w~adzii;, dla kt6rej 
zosta~y wydane. Jezeli zawieraj~ postfmowienia prawtt materyalnego, 
majrt wprawdzie moc pmwa og61nie obowi~zuj~cego, ale tylko 0 

tyle, 0 ile w poszezegolnych krajach nie przyj~to praktyki przeci
wnej. Widzielismy n. p. jak regufy tycz~ce si~ reserwato N papie
skich niemal wsz~dzie przesta~y obowi~zywac. 

b) Nawet w powyzszyeh granie[wh obowi~zuje regufa kance
laryjna wfasciwie tylko na czas zycia papieza, ktOry j~ wydaf, a 
utrzymac sir,; moze nadal tylko przezto, ze j~ nast~pcit wyraznie 
zatwierdzi (pOl'. t. 1. str. 51). 

c) Regufy kanceJaryjne wi~z~ w£adz~, dla ktorej sft wydane 
jui od chwili, kiedy je papiez zatwierdziJ'. 0 ile jednak regufa po
stanawia jaki rygor dla osob trzecieh, nabiera moey obowi~zuj~cej 
dopiero z chwil~ publikaeyi, ktorf1: wieekanelerz Iub w jego zastii;p
stwie dziekan kolegium kardynalskiego rna uskutecznic 23). 

d) RegufykanceIaryjne nie stosuj~ si~ do kardyna~ow, jezeli 
wyraznie tego nie stnnowif1: 24). 

III. Wfadze papieskie mog~ wydawac przepisy ogolnie obo
wi~zuj~ee tylko z wyraznego. upowaznienia pllpieza. Ktorym w~a-

20) C. 5. X. de rescriptis I. 3. por., Bened. XIV. De svnodo 
dioec: lib. 9, c. 8. nr. 3.. rrak remonstrowali u. p. biskupi polsey 
przeCl~ ustawom trydencklm, tycz~cym si~ rezydencyi i kumulacyi be
ncficyow, p. tom I. 330. 350. 

.21) Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostoli
cis ceterisque contrariis quibnsqunque i t. P 

22) Historyczna 0 nich wiadomosc p. w tomie I str. 51. 
23) Rig an ti. Commentaria in regulas Cancellariae Apost. 

(1744-4:7) Prooern. nr. 39. sq. 
24) Regula Cancell. 70. 

RITTNER, Pro koiici&lne. T. II. 
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dzom i w jakich gl'anicach stale nadane s!): atl'ybucye ustawodaw~ 
cze, okazuje zakres dzia~ania poszczeg61nyeh kongl'egacyi i ul'zf2-
dow kul'yalnych, 0 czem szczegoJ'owo byla, mowa (t. I. §§. 43. 44). 

B) Ustawodawstwo partykularne autonomiczn6 *). 

§. 88. 

1. Prawo wydawania ustaw w zakresie pal'tykularnym maj!! 
pl'ocz wymienionych w poprzednim §. w~adz jeszcze synody pl'o
wincyonalne i biskupi, i to znow tak, ze piel'wsze idzie pl'zed dru
giem, ze wi~c biskup nie maze sam wydawac ustaw sprzecznych 
z uehwa:tami synodu prowincyonalnego. Co si~ tyczy synodow pl'o
wineyonalnych, odwoJ'ujemy si~ na to cosmy powiedzieli w §. 59. 
(t. 1. stl'. 233). U ch wafy synodalne publikuje metl'opolita z mocll 
obowill;zujll;cll; dla caJ'ej prowincyi; wedfug dzisiejszego atoli prawa 
nie moze przystll;pic do publikaeyi, zanim me uzyska zatwierdze
nia kongl'egacyi trydenckiej (1. 235). To zatwierdzenie, a nawet 
wyrazna aprobata papieska, jest tylko poswiadczeniem, ze uchwaly 
synodu nie zawierajll; nie eoby sif2 sprzeciwiaJ'oprawu powsze
chnemu; nie pozbawia takowych jednak eechy prawa partykulal'
nego.- Odkll;d zaniechano regularnego odprawiania synod6w prowin
cyonalnych pozosta.je wradza prawodawcza w obrf2bie dyecezyi wy
£ll;eznie przy biskupii:>, ktory .ill; sprawuje w kaZdym kierunku zycia 
koseielnego. R6wne z biskupem prawo majll; w tej mierze pl'aelati 
nullius (t. 1. !;tr. 146), wikaryusze apostolscy (t. 1. stl'. 221) i wi
kal'Y kapitulny, kt6ry jednak tylko z waznyeh powod6w winien 
czynic uzytek z tego prawa, wedJ'ug zasady: ne sede vacante ali
quid innovetur 1). Biskup wydaje swe ustawy niekiedy po wysJ'u
chaniu synodu dyecezyalnego, do czego jednak prawnie nie jest 
obowill;zany; czy przed wydaniem ustawy zasi~gnll;c ma konsensu 
lub rady kapituJ'y, za1ezy od przedmiotu (t. 1. str. 195). Ustawy bi
skupie wydane na synodaeh zowill; sif2 statuta synodorum dioecesana
rum; zresztll; og.tasza je biskup w formie listOw pasterskieh (lit. pasto
rales), albo ok61nikow do duchowienstwa (lit. encyclieae, currendae), 
albo wydaje je \\T zast~pstwie biskupa ol'dynal'yat czyli konsystorz. 

*) Literatura. Phillips III. §. 157.- Schulte I. §. 22-31. 
Richter §. 167. 

1) Tit. X. ne sede vacante III. 9. 
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W nowszych czasach oglaszane bywaj!t zwykle rozporz!):dzenia biskupie 
j konsystoryalne drukiem w dzienniku dyecezyalnym. Niekiedy pl'ze
pisy panstwowe ograniezaji); biskupa w wykonywaniu wfadzy ustawo
dawczej, wymagajll;e aby kaZde przez niego wydane lub publiko
wane rozporz~dzenie poddane byJ'o aprobaeie wJ'adz rz~dowych (tak 
zw. p.lacetum 2

) •• W ~ustryi ustaJ'o to ograniczenie od 1'.1850 3
), 

obecme wym~ga. Je~Yllle ustawa z 7 maja 1874 (§. 16), aby bi
skup ogJ'aszaJl1:e Jakie rozporz!):dzenie podaf je rownoc:zesnie do wia
domosci w~adzy politycznej 4). 

Z~kres p~aw?dawczy sobor6w prowincyonalnyeh i biskupa 
przedm,lOtowO. me Jest ograniezony, nie moze przeeiez nigdy prze
kl~oczyc gramcy: postan~wionej prawem powszechnem. Jest w tej 
Imerze. zasadll;, ze przeplsy partykularne mogll; bye ,yydane sec u n
~ II rr: JUs co 111 m un e, to jest celem wy konania lub blizszego okre
slel1la usta,v powszechnych, albo tez p ne t e r jus com m u n e 
to jest w prz,edmiotach prawem powszeehnem weale nieokreslonycl: 
lub ~o do ktorye~ pl awo powszechne pl'zyznaje sobie tylko zna
ezel1le prawa posIJ'kowegJ, ze zas nigdy nie moga bye skierowane 
contra jus commmune. " 

II. ~osciM pl'zyznaje ntworzonym w swym olirf2bie korpora
cyom - Jakoto kapituJ'om, kolegiatom, klasztorom, stowarzysze
~;iom sci~le :'eligijnym - stanowisko autonomiczne, to jest do~wala 
:ill samOlstme urzll;dzae stosunki swe wewn~trzne, jus statuendi, 
JUS ~tatuta eondendi. PrawidJ'a wydane przez kOl'poracye- na pod
staW18 przysfuzaj!):eej im autonomii zowill; sif2 s tat u tn. \'iT seislem 
z~aez~niu 5). Dla ezJ'onk6w korporaeyi Sll; te statuta prawem obo
WIll;z~J~cem i). Waznose takowyeh zawisfa od nast~pujl1:cych wa
runkow: 

! P. jeszeze nizej w rozdziale 0 stosunku panstwa do koscioJ:a. 
) ?,es. rozporz. z 18 .. kwi.et~ia 1850. Dz. u. p. Nr. 156. 
) ~ 0 samo. p,osta?-awlafo JUZ powofane w poprzedniej nocie roz

porzlj;dzellle, tudzleZ pIsmo papieskie .,Optime nosticis" Z 5. listop. 
1855~ (H e y z mann Najnowsze prawa str. 46) Por. t. I. str. 237. 

. D).W obsz?r~iejszem obejmuje wyraz statuta wszelkie przepisy 
papleskle p. wyzeJ str. 14. 
. 6) Jest 0 to spor w tcoryi, ezy moe obowiazujaca statutow jest 
,;ypfywem stosunlru kontraktowego (talc mi~dzy' in;ymi z nowszyeh 
Ge rbe.~ w Mehi." fUr eivilistisehe Praxis t. 37. (1854) i w Jahl'bu
eher fur DogmatIlc des heut. rom. u. deutsch. Privatr. III. (1859) 
S to b be De~tsehes P~ivatr. ~. §. 19. 20.), czy tez wypfywem wfadzy 
i;~wodaweze!. Ostatllle zdallle w ogole wi~cej jest uzasadnione (por. 

ndseheld Pandecten I. §. 19), a co do prawa koseielnego nie 
moze podlegac w'J;tpliwosci; por. tit. X. de constitutiollibus I. 2. 

~ 
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1) Przedmiotem ich jak nadmieniono mog~ bye jedynie we

wn~trzne stosunki korporacyi. 

2) Trese uchwalonych statutOw nie moze sprzeciwiae si~ prze
pisom prawa powszechnego, ani tez w niczem uw~aczae prawom 
zwierzchnosci koscielnej (contra jura superiorum), ani :o.abytym juz 
prawom (contra jura quaesita). Wyzsza wfadza moze tez uniewa
znie wszelki statut, sprzeciwiaj~cy si~ dobru kosciora. 

S) Przy uchwalaniu statutu winna bye zachowana forma 
pm wem przepisana. 0 takowej rozstrzygaj~ przedewszystkiem istnie
jl);ce juz statuta; jezeli takowych nit' ma lub nie w tej mierze nie 
postanawiaj~, obowii);zuj~ co do kapitu~ przepisy podane w §. 47. 
(t. I. str. 193), ktore tez co do innych korporacyi analogicznie 
nalezaloby zastosowae. 

WedJ'ug nowszego prawa potrzeba do waznosci statutu naj
cz~sciej zatwierdzenia biskupiego 7), a gdyby zawieraf postanowie
nia sprzeczne z prawem powszechnem, takZe zatwierdzenia papie
skiego. W innych razach nie wymaga PI' awo aprobaty papieskiej, 
jakkolwiek nieraz kapituJ'y starafy si~ 0 ni.~, chc~c swym ustawom 
wi~ksze zapewnic poszanowanie 8). Ta aprobata nie pozbawia atoli 
kapituJ'y prawa, zmienie swe statuta w sposob przepisany, i zmian 
tych nie jest obowi~zana poddac ponownej aprobacie, jezelinie 
przekraczaj~ wfasnego jej zakresu. 

00 do statutow korporacyi zakonnych obowi~zuj~ odmien
ne po cz~sci przepisy, 0 ktorych mowa b~dzie w prawie za
konnem. 

1) Z prawa powszechnego nie da si~ wykazae przepis wymaga
j~cy w ogole aprobaty bislmpiej (co do c. 9. X. de consuetudine I. 4. 
POI'. z jednej strony Phillips a III. 671. z drugiej Schul teg 0 I. 130). 
Ale w nowszych czasach bulle urz~dzaj~ce dyecezye zawieraj:)) zazwy
czaj ust~p, przepisuj~cy wyraznie dla statutow kapitulnych konfirma
CN biskupa, tak n. p. w bulli Pius a VI. "In suprema beati Petri" 
z 13. marca 1785, tycz~cej si~ biskupstwa tarnowskiego (Bull. Cont. 
VII. 392). '1'0 same postanawia synod prowincyonalny wiedenski z r. 
1858. tit. 2. cap. 5. (Archiv. IV. 626.) 

S) Breve "In Apostolicae sedis" z 12. lipca 1874. urz~dzajl!ce 
kapituJ'y ruskie we Lwowie i Przemyslu (tekst w Wiadomosciach ko
scielnych 1875. Nr. 38 i w Archiv. t. 38. str. 121) stanowi, ze hi
skupi wraz z kapitllJ'ami uJ'ozye maj,!; statuty i przes~ae je do zatwier
dzenia kongregacyi de propaganda fide. 
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C) Przywileje i dyspensy *). 

§. 89. 

Rozebrawszy w poprzednich §§. nauk~ 0 ustawodawstwie po
wszechnem i partykularnem, wypada nam jeszcze mowic z osobna 
o jednym rodzaju ustaw, ktOry w prawie koscielnem wielkiej na-
brM donios~osci: 0 przywilejach i dyspensach. . 

Przywi 1 ej (privilegium, lex privata, lex specialis) w sci
s~em znaczeniu, w ktOrem go tu wfasnie rozumiemy 1), jest ustawlt; 
juris specialis, to jest tworzy prawo dla pewnego, w samejze usta
wie indywidualnie oznaczonego juz podmiotu, tak iz w tym przy- . 
padku powstaje zarazemi jednoczesnie, samym skutkiem ustawy, 
prawo w przedmiotowem i w podmiotowem znaczeniu 2). Takze 
uprawnienie wyp~ywaj~ce z takiej ustawy sZ0zegolowej zowie si~ 

przywilejem. Przywileje prawa Koscielnego 3) Sl); 0 sob 0 we, perso
naIia, jezeli przywi~zane s~ scisle do osoby, r z e c zo we, realia, 
jeieli przywi~7.ane slt; do miejsca lub urzttdu - n. p. privilegium 

*) Li teratura Savigny System des heutigen rom. Rechts 1. 
(1840) §. 10. - Unger System des osten. aUg. Privatrechts (1856) 
I. 587. II. 312. - Windsche id Lehrbuch des Pandektenrechts I. 
(4te wyd. 1875) §. 135. 136. - Schlayer Darstellung del' Lehre 
von den Privilegien nach den Quellen des gemeinen Rechts, w Zeitschrift 
f. Civilrecht u. Process, neue Folge XII. (1855). - Schulte 1. §§. 32. 
33. - V ed ng De principiis dispensationum w Archiv. I. (1857) 
stl'. 577. - Phillips V 147. - S ch u Ite Lehrb. §. 104-106. 
Fredro Const. Dissertatioinauguralis j1'('ridiw de episcoporumin 
dispcnsando libertate. Viennae 1783. Encyklopedya koscielna v. 
Dyspensa IV. 424. 

1) W obszerniejszem znaczeniu oznaeza privilegium ustaw~ juris 
singularis, nadaj~cl} ca~ej kategoryios6b, rzeczy lub stosunk6w wY.i~t
kowe pod wzgl~dem prawnym stanowisko - tak szczegolnie w prawie 
rzymskiem; 1. 12. D. de minor. 4. 4., 1. 7. D. de injusto 28. 3.,1. 196. 
D. de reg. jur. 50. 17. W tem znaczeniu mowimy n. p. 0 przywile
jach stanu duchownego, 0 uprzywilejowanem stanowisku klaszto
r6w i t. d. 

2) Z reguJ'y rzecz si~ ma inaczej: prawo objektywne oznacza 
tylko abstrakcyjnie i bez wzgl~du na osob~ warunki, pod jakiemi stae 
si~ mozna uprawnionym, dopiero za ich nadejsciem nastaje praWQ 
W podmiotowem znaczeniu. Jus generale (commune) mowi: ktokolwiek 
za,wbdnie rzeczlt niczyj'1, b~dzie jej wbscicielem; lex specialis zas: X. 
ma bye wJ'ascicielem tej lub owej rzeczy. 
. 3) W corpus juris canonici traktuj,% ex professo 0 przywilejach: 

tIt. X. de privilegiis et excessibus privilegiatorum V. 33. in VIto V. 
7., ill Clem. V. 7., apud Joann. XXII. tit. 11., in Extrav. comm. V. 7. 
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exemtionis dla koscio£a, klasztoru - lub mi ft s zan e, mixta, jezeli 
nadane sii; czlonkom korpomcyi w ten sposob, iz uprawnionym 
staje sift kazdy, kto wejdzie w sklad tej korpomcyi. - Dawniejsza 
teorya 0 przywilejach sz£a torem w wielu wzglftdach b~~dnym i do 
bl~dnych tez dochodzi~a wynikow, a przyczyn~ tego by£o mylne 
zapatrywanie sift na istot~ praw, wyp~ywaj~cych z przywileju. 
Uwazano je jako odr~bny rodzaj praw, i silono si~ z t1);d na po
stawienie ca~kowitego systemu co do tresci, wykonywailia, zaska
rzania takowych. Tak atoli nie jest. Prawa z przywileju roini~ si~ 
ad praw, wyplywaj~cych z prawa ogolnego, tylko co do sposobu 

,powstania, ale raz powstawszy zostaj~ z niemi na rowni. Nie 
moina wi~c stawia<i dla wszystkich tych praw jednakich prawidel, 
lecz zwazae trzeba na istot~ kazdego Z osobna. I tak wyplywem 
przywileju moze bye w~asnosc, alba jus in re, alba wierzytelnosc, 
alb!} jakies uprawnienie z prawa publicznego, a wszakie dla tak . 
roznorodnych pmw nie mozna tyeh samyeh stawiac regut Wlasnosc 
powRtaj~caz moey p1'zywileju jest tak sarno wfasnoscj~ i tak sarno 
rna bye pod wzgl~dem prawnym uwazana, jak kazda inna wbsnosc 
z pmwa ogolnego biorlJ:ca pocz~tek. 00 si~ wi~c tyczy t1'esci pmw 
przywilejem nadanych nalezy w ogolnosci zastOsowac przepisy ty- ' 
cz~ce si~ tych wlasnie praw '), a nauka 0 przywilejach odnosic 
si~ moze tylko do kwestyi: jak przywilej powstaje i jak gasnie. 

Fdzielanie przywilejow wypJywem jest wfadzy prawodawczej, 
sluzy wi~c w granicach ustawodawstwa partykularnego biskupowi, 
z1'eszt~ zas tylko papiezowi. Pod wzgl~dem formy przepisuje prawo 
koscielne, ze przywilej dany bye rna na pismie 5), ktore si~ zowie 
rescriptum (p. wyzej str. 14) Reskrypt - a wi~c tem samem 
p1'zywilej jest niewazny: 

a) Jezeli opntrzony zostawaf pod wi~ksz~ kl!!;tw~ 6), chyba 

') Dlateg<! mylne jest takze zdanie. jakoby na obron~ przywileju 
sJ'uzyla ~sobna ~karga: actio confessoria. Uprawniollemu sJ'uzy skarga, 
wypJ'ywaJ'!:ca Z lstOty Jego prawa, a wi~c wedle okolicZllosci rei vindi
catio, actio confessoria, actio in personam i t. d. p. S c h u It e 1. 162 

. 5) Reg. ~anc, 27. 52. Konstytucye Grzegorza XV. "Romanus 
PontIfex" z 2. hpca 1622. (Bull. III. 476), Urbana VIII ... Alias feU
cis recordati.~ni~"} 20. grudllia 1631. i ; 11. kwietnia 1635. (BulL 
V. 232. 2(8) 1 Klemellsa XII. "Romanus pontifex" Z 1'. 1732 (Bull. 
Cont. XII. 215) odwol'aly wszelkie przywileje nieudzielone na pismie. 

6) C. 26. X. de rcscriptis 1. 3., c. 1. in VIto I. 3. Tyczy sic 
1,0 tak e.xcon:m .. ferendae jakotez la.tae sententiae (p. niZej): c~ 
do ostatmch Jest Jednak zwykle w reskrypcie klauzula dyspenzacyjna: 

te prosi w~asnie 0 reskrypt uchylaj~cy kl~tw~, lub 0 reskrypt 
dozwalaj~cy apelacyi '). 

b) Jezeli okolicznosci, ktore spowodowa~y wydanie reskryptu 
i w tymze sl1: wy~uszczone, okaz!!; sift nieprawdziwemi 8). Wy~udze-

"me reskryptu zowi~ sub rep t i 0, jezeli prosz!!;cy zataiJ okolicznosci, 
ktOl'e moglyby wplyn!j;c na odmowienie reskryptu 9), 0 b rep ti 0, 
jeieli przywiod~ okolicznosci nieistniej!!;ce 10). Powyiszy przepis nie 
l11a jednak zastosowania, jeieli resk1'ypt zawiera klauzulft "motu 
proprio" wyrazaj!!;c!!;, ze papiez nie by¥ do wydania 1'eskryptu spo
wodowany prosb!!; opat1'zonego (ad preces, ad instantiam) 11). Ale 
i reskrypt motu proprio jest niewazny, jezeli podaje pobudkft, ktora 
okaze si~ niezgodn~ z faktycznym btanem rzeczy, lub opatl'zony 
nie posiada prawem powszechnem przepisanych warunkow, a 1'e
skrypt go od nich wyraznie nie dyspensuje 12). 

Przywilej gasnie: 
a) Z up~ywemczasu, na kto1'y by~ ustanowiony lub ze ziszcze

niem si~ warunku rozwi1);zuj~cego, mianowicie takZe ze smiercilJ: 
udzielaj~cego, jezeli tak wyraznie bylo postanowione H). 

b) Wskutku odwo~ania, ktore moze nast~pic z powodu nadu
zycia, alba ze wzgl~du na dobro kosciola lub z innych waznych 
pobudek. Przywilej musi bye w odwo~aniu szczeg6~owo oznaczony, 
jezeli w przywileju wyrainie to postanowiono, alba dodano klauzulEt 
"donee revocavero"; zreszt~ wystarcza odpowjednia klauzula ogol-

"a quibusvis excommunicationis censuris, quovis modo et qualibet de 
causa latis, si quas forte incurristi, hujus ta.ntum rei gratia absol
l'entes. " 

') C. 1. de 1'escriptis in VIto 1. 3. 
8) C. 2. X. de rescriptis 1. 3., c. 5. X. de cohabitatione clericorum 

et mulierum III. 2. Zt,!:d klauzula. "si ita est", "si preces veritate ni
tantur". Niewaznosc nast~puje przy reskryptach gratiae ipso jure, przy 
reskryptach justitiae per exceptionem, c. 9. 23. 31. X. de reser. I. 3. 

~) N. p. proszi%cy 0 beneficyum zamilcza·{, ze posiada juz inne 
beneficyum. 

10) C. 20. X. de 1'escriptis I. 3 . 
11) O. 23. de praebendis in VIto III. 3. 
12) N. p. ktos uzyskaJ' przywilej na beneficyum, a jest irre

·gularis. 

IS) Jezeii przywilej nadany byJ' przez papieza "ad suae volun
tatis bene placitum" gasnie z jego smierci,!:, nie zas jezeli klauzula 
opiewa "ad sedis Apostolicae bene placitum", c. 5. de reser. in 
Vito 1. 3. 
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nikowa (clausula derogatoria) H). Przepis zas ogolny lub szczego
~owy, nie mnj1fcy klauzuli derogacyjnej nie znosi przywileju, chocoy 
by! sprzeczny z jego osnow~. 

c) Wskutku zrzeczenia sit,j. 
d) Przywilej scisle osobowy ze smlerci~ opatrzonego. 
Dawniej upatrywano takze cZiisto powod zgasni~cia w niewy-

konywaniu (non usn) 15). Zdanie to jednak jest myIne: skutkiem 
niewykonywania nie gasnie nigdy sam przywilej ;mog~ tylko 
zgasn~c wyp:rywaj~ce z tego przywileju prawa, tak sarno jak gdyby 
byty nabyte na podstawie prawa ogolnego. Bez wzgl~du bowiem 
na istnienie pr~ywileju, zgasn~c moze prawo takowym nadane na 
zasadzie ogolnych prawidef, tyez~eych siii tego wfasnie stosunku 
prawnego, a wi~e n. p. w~asnosc przez zbyeie, wierzyLeInosc przez 
zap~at~ i t. p. 

Odr~bnym rodzajem przywilejow jest dy spens a, t. j. zwol
nienie indywidl1alnie oznaczonej osoby od obowi~zu.i~cego prawa 16). 
Dyspensy zawdzi~czaj~ byt swoj tej prawdzie, ze niekiedy bezwzgl~
dne przeprowltdzenie przepisow prawnych w praktyce zbyt okazuje 
si~ surowem, Zf wi~c wyrowMnie nada.i~cej si~ ztf);d niestusznosci 
nadzwyczajn~ drog~ nalezy sprowadzic. Przepis prawny sam w sobie 
moze bye sprawiedIiwyrn i w wi~kszej ez~sci przypadk6w sJ'usznym, 
a przeciez zajsc mog~ wyj~tkowe okolicznosci. kt6re go w danym 
razie zbyt czyni~ surowyrn. Za pomocf); dyspensy ma bye tedy 
usuni~ta ta sprzecziiosc pomi~dzy 8am~ idei)! sprawiedliwosei, a 
wymogami sfusznosei (aequitas); przepis prawny pozostaje w swej 
moey, wszakZe w speeyalnym przypadku pozostaje niewykonany. 
W pierwotnem prawie koscielnem rzadko ezyniono uzytek z pra
wa dyspensy: b~dz to ie dyscyplilHt koscielna w ogoIe by~a 

ostrzejsza, b~dz ie organizm prawny nie zupefnie jeszcze by~ 
rozwini~ty. Od xnr. wieku jednak poczyna udzielanie dyspens 
przybierac znaczne rozmiary, a w XV. sfyszymy juz zewsz~d z tego 

14) "Don obstantibus privilegiis quibusC\Ungue". 
(5) P. 0 tem Fri tz Ueber den Verlust der Privilegien durch 

Nichtgebrauch w Zeitschrift fUr Oivilr. u. Process IV. (1831) str. 
'201. - Ste p pes Ueber c. 6. et 15. X. de privilegiis V. 33., tamze 
XIV. (1~40) str. 126. - Sch ul te I. 168. 

16) Dyspensa tem si12 w.J'asnie rozni od innych przywilejow, ze 
znosi prawo ogolne tylko co do poszczegolnego przypadku, podczas gdy 
przywilej znosi je stale, lu bo takze tylko ze wzgl~du na osobll indywi
dualnie oznaczon<j;. Mirno to dyspensa z poj~cia swego jest przywile
jem, por. Rittner Oesterreichisches Eherecht (1876) str. 147. 

powoda za:!'oby, poniewaz uzyskanie dyspensy zalezalo od Rzymu i po
J'~ellone byfO jak na owe czasy ze znacznym zachodem i wielkiemi nieraz 
kosztami 17). Pozniej zaradzono po cZiisci temu, uchylahe niektOre 
naduzycia, co si~ byfy wkrad~y do praktyki kuryalnej, a nadto 
upowazniaj~c biskupow do dyspensowania w wie111 przypadkaeh. 
Nie da siii przeeiez zaprzeczyc, ze instytucya dyspens, w niektorych 
zwfaszeza dziafa(Jh jak n. p. w prawie malzenskiem, przekroczy:!'a 
znacznie granice rzeczywistej potrzeby, gdyi s~ przypadki, w ktO
rych wJ'adza koscielna nigdy prawie nie odmawia dyspensy, dajltc 
tem samem dowod, ie odnosny przepis naleiafoby raz na zawsze 
usun~c w drodze prawodawczej 18). 

Pod wzgl~dem kompetencyi trzymae si~ nalezy zasady: ze 
IIwolnie od zachowania prawa moze jedynie sam prawodawca, lUb 
ten, kogo prawodawca w tej mierze wskaze. Za tern idzie, ze od 
przepisow juris communis dyspensowae, moze tylko papiez; biskup 
zas jedynie wtedy, jezeli albo sama ustawa to prawo mu przy
znaje 19), alba tei papiez osobuo kn temu go upowaznL To upowa
znienie, zwane facultates 10

) odnosi siii znow albo do poszeze
golnej sprawy, alba daje biskupowi moe dyspensowania w roznyeh 
z gory oznaezonych przypadkach i na dJ'uzszy przeei~g czasa. 
Takie og6lne facuItates nadaje papiez co pi~e lat - fa en Ita tes 
quinquennales - biskupom niemieckim i austryackim :11). Udzie
laj~c na tej zasadzie dyspensy winien biskup wyraznie powo~ac sj~ 

17) Por. mi~dzy innemi Ooncordia Oonstalltiensis .§. 22. bulla 
Eugeniusza IV. z 7 lutego 1447. Gravamina niemieckie z r. 1522. 
(Mun ch Ooncordate stL 344.nst.), punktacye Emskie (tamze str. 408.) 

18) Na sobol' Watykanski uczyniono ze strony niemieckich i fran
cnskich biskupow rozne w tym przedmiocie wnioski, ktore jednak nie 
przyszl'y pod obl'ady, P. :Martin Omnium cone. Vaticani docum. co1-
lectio, ed. 2. p. 154. 163. 177. 

19) Tak n. p. co do irregularitates p. tom I. 98. W zwi~zku 
z teory<); episkopaln<j; usi.fowano zupeJ'nie przewroci6 ten stosunek twier
dz~c, ze biskupom z regu.J'y przys.J'uza prawo dyspensy, papiezom zas 
tylko w przypadkach prawem okreslollych; p. przeciw temu bll11~ Piusa 
VI. "Auctorem fidei" z powodu punktacyi Emskich. 

20) Historyczlli!: 0 nich wiadomosc M e j er Die Propaganda (1852) 
t. II. 201 nst: 

21) Text facultatum quinquennalium pro foro interno et exierno 
podaje Heyzman n Najnowsze prawa str. 293. Procz tego maji!: bi
skupi austryaccy osobne faCilItates trzyletnie co do examinow konkur
sowych (t. I. 320) i dziesifjcioletnie, tycz~ce si~ alienacyi maj~tku ko· 
scielnego (p. nizej). 
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na mandat papieski. - Zresztl): s~uzy biskupom prawQ dyspensy 
tylko od przepisow w£asnego zakresu prawodawczego. 

Dyspensa papieska udzielona bye maze w dwojakiej formie: 
bezposrednio opatrzonemu, co si~ zowie in forma gratiosai 
jest form~ wyjl/;tkowl/; 22). Prawid~owll; jest dyspensa in forma 
commissoria 1 to jest tak iz papiez poleea biskupowi, aby spraw
dziwszy podany stan rzeczy udzieli~ dyspesy w imieniu papiez a 25). 
Zresztl/; moze bye dyspensa takZe warunkowll; (elausulae dispensa
tionum). 

Skutki dyspensy mogl} si~ rozcil):gac alba tylko pro for 0 

interno, albo takze pro foro externo. W pierwszym razie s~uzy 
dla zaspokojenia sumienia, starae si~ 0 nil/; mozna nawet z zataje-· 
niem nazwiska, n. p. za posrednietwem spowiednika. Dyspensa zas 
pro foro extemo ma zupe~nl/; moe prawnl/; takze na zewnll;trz: sto
sunek nieprawny staje si~ przezto prawnym. Dyspensa, ktorej ce
lem jeiit tylko odpuszezenie winy - 0 czem jeszcze w prawie kar~ 
nem - zowie si~ a b sol uti o. Mozna uzyskac dyspens~ albo ze 
wzgl~du na nieistniejll;cy jeszcze stosunek prawny, albo ze wzgl~duna 
dokonanl/; juz czynnosc, ktOrej nie dostaje warunkow prawnyeh, tak 
iZ dyspensa pozwala na dalsze trwanie stosunku, ktOryby inaczej 
by~ nieprawnym. W tym ostatnim razie dyspensa odnosi sit,l albo 
tylko do przeszJosci, alba wywiera skutek wsteczny, to jest czyni 
akt prawny od pocz!);tku waznym, co zowi~ dispensatio in ra
dice. 

Szczegolnego znaezenia nabraJ'y dyspensy w prawie maUen
skiem, 0 ezem jeszeze w swojem miejseu b\ldzie mowa. 

22) W tej formie otrzymujfj; zwykle dyspensf,l biskupi i ksi1!};~ta 
panuja.cy. 

25) 'frid. sses. 22. c. 5. de reform. 

ROZDZIAl. II. 

Yf 1.., ADZ A S 1\ DO W A. 

TYTUL 1. 

K 0 m pet e n c yak 0 sci e Ina. 

A. Pogllljd og61ny 

§. 90. 

Wymiar spmwiedliwosci - juri sd i ctio w najscisiejszem 
znaczeniu - staje si\l potrzebny, skoro stan faktyczny nie jest 
jui zgodny ze stanem prawnym. Wbdza sl/;dowa powo~ana jest 
wowczas zadosc uczynic wymogom prawa, bl/;dz to ~agodzl):e spory, 
blj;dz to wyst~puj~c w imi~ obrazonego prawa jako wfadza kama. 
Z t~d podziaJ' na slj;downictwo w sprawaeh spomyeh i karnych: 
w tamtych idzie wJ'asnie tylko 0 przywrocenie nadwer~zonego 
prawa, w tyeh nadto 0 zadose uczynienie idei' sprawiedliwosei 
przez ukaranie winowajcy. 

Nie wszystkie atoli spory, powstaj~ce mi~dzy cdonkami spo
leeznosci koscielnej i nie wszystkie popeJ'nione prz8z nich ezyny 
karygodne, podpadaj~ juz tem samem jurysdykcyi koscielnej. Bo 
naJezl/;cy do koseio~a nalez~ zarazem do zwi~zku panstwowego, 
ktory przedewszystkiem strozem jest prawa i przestrzega wymiaru 

. sprawiedliwosei. SIl; wprawdzie stosunki, ktOre tylko w J'onie ko
scielnego spofeezenstwa uehodzl/; za prawne, a wil2e tylko koseiel
nem prawem SIl; ubezpieczone; albo tez na odwrot jako stosunki 
wY~l1:cznie swieekie pallstwowemu jedynie podlegajl/; prawodawstwu. 
Co do tych nie rna w~tpliwosci, ze pierwsze nalez~ do jurysdykcyi 
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koscielnej. drugie do panstwowej. Ale jest toz znaezna i108c stosun
kow prawnych, ktore moralny zawieraj1);c pierwiastek zarazern 
koseielnem jak panstwowem okreslone si); prawem: wzgI~dem nich 
tak panstwo jak koseiM przyznaji); sobie jurysdykcN. Moze dalej 
okazac si~ rozniea w zapatrywaniu na istot~ stosunku prawnego 
i wypJ'ywaj~ci); z tl}d kompetencN koseielnq; Iub panstwowi);. For
mu~ka wi~c, ze sprawy koscielne do koscielnej, sprawy swieekie 
do panstwoweJ nalezi); jurysdykeyi, jest wprawdzies~uszna, ale 
bardzo cz~sto okaie si~ niedostateczni); - to tez w odmiennyeh 
warunkaeh odrnlenne z niej dla praktyki wysnuwano konsekwencye. 
Zresztt} i 0 tern pami~tac naleiy. ze wd'adza koseielna. nie rozporz~
dza sarna srodkami exekutywy, ie przeto st}downietwo koseielne, 

. aby takZe na zewni);trz dziad'ae mog~o skuteeznie, potrzebywa~o 
nieraz opieki i pomoey wJ'adzy pailstwowej (brachium saeeulare) 
U zyezaji);c lub odmawiaji);e swej pomoey panstwo rozszerza~o Iu b 
uszezupla~o zakres st}downietwa koseielnego. W szystko to razem 
~nm aezy, dlaezego si);downictwo koscielne w dziejowym rozwoju, 
tak rozne przechodziIo koleje. 

B. Rozw6j historyczny *). 

§. 91. 

W clasacb, gdy jeszczt' koscio~ w panstwie rzymskiem nie 
uzyska£ by£ uznania, mog£a w:I'adza duehowna rozstrzygac spory 
tylko w 0harakterze s~du polubownego, a, Jej wyroki miaiy zna
czenie ty1ko dla tyeb. co 1m si~ dobrowolnie chcieli poddae. 
W szakZe silnie rozbndzony dueh religijny nie pozwalaJ' chrzeseija,
nom wywlekae sporow przed trybuna.J' poganski; woIeH raczej sto
sujt!e si~ do przepisow Apostolskich wezwac bisknpa, do za~atwienia 

*) Li t erat ura Thomassin Vetus et nova ecclesiae disciplina 
P. II. i. 3. c. 101. - Hebenstreit Historia jurisdictionis ecclesiasti
cae ex legibus utriusque codicis illustrata 1773-78. - S chi Hin g 
De origine jurisdictionis ecclesiasticae in causis civilibus 1825..!.... 
Do y e Rich. De jurisdictione eccles. apud Germanos Gallosque pro
gressu 1855. - Bouix De judiciis eeclesiasticis 1855. - Molitor 
Wilh. Ueber canonisches Gerichtsverfahren gegen Kleriker 1856. -
F rie db erg De finium inter ecclesiam et civitatem regnndorum judi-
1859. - Tenze Grenzen zwischen Staat u. Kirche 1872. - Fessler 
Der canon. Process nach seinen positiven Grundlagen u. seiner alteren 
Entwieklung in del' vorjustin Periode 1860. - Miinchen. Das cauon. 
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sprawy 1). W razie przekroczenia ustaw koscielnyeh kara~ bisku.p 
winnyeh, pozbawiaj~c ich ca;!,kowicie lub cz~seiowo prawa uczestn~
czenia w nab :)zenstwie luh wykluczhjt}c w razaeh ci~zszego przewl
nienia ze spo.J'ecznosci koseielnej 2). Duchownych mog.J' nadto za 

kar~ pozbawie urz~du 3). 
00 dot~d faktyeznt! mial:o tylko podstaw~, otrzymaJ:o formaln~ 

powag~ od czasow cesarza Ko~st~nt!na w,. U_znaji);c st}d polubow.n~ 
biskupa pozwolil: stronom zaplsac Sl~ nan naw~t w tedy, gdy J~z 
plzedtem wniesjy sprawQ przed s~d zwycz.aJny 01'). Natem .me 
poprzesta.J'o jednak pozniejsze pmwo rzyrnskIe; przedew.szystkrem 
uznano kompetencY:); st:!:dow koseielnych co do wszystkIch spraw 
czysto duchownych 5); procz tego zas uzys~aJ:o ~uchowie~stwo. dla 
siebie uprzywilejowane si);downietwo, privrleglum forr, oflwra
j~ee si~ na zasadzie, ie kleryk tylko przed kleryka moze bye 
zapozwa,ny. Wypowiedzia.J'y jui j'E niektore synody partykularne 
czwartego stuleeia 6), a stwierdziJ: sobol' Chalcedollski z 1'. 451 7); 

Gerichtsverfahren 1865.- Soh m Die geistliche Gerichtsbarkeit im fran
kischen Reiche, w Dovego Zeitschrift f. Kirchenr. IX. (1869) 193. -
Grash 0 f Die Anerkennung des privileg. Gerichtsstandes des ~leru~ dmch 
die rom. Kaiser, Archiv. t. 38 (1877) str. 3. nst.- Bandthe H2story.a 
prawa polskiego (1850) str. 208. 442.-HubeRomuald Prau'o polskw 
w wieku XIII. (1874) szczeg:61nie str. 53. 201. Encyklopedy~a ko
scielna v. Deputaci duchowni na trybunal w Polsce IV. 1D1. -
Phillips Lehrb. §. 175. nst. - Richter §. 206. nst. 

1) Joann. XX. 23. Math. XVII!. 15., 1. .Corinth. VI. 1._ ~ 
2) Tak juz z czas6w Apostolsklch 1. Connth. IV. 21. V. I-t>. 

1. Tim. 1. 20. 8 
S) C. 9. D. 28. (conc. Noecs. a. 314-325), c. 5. D. l. 

(cone, Nicaen. 325.). . 
') Odnosn~ konst!tucH (z r. 321),u H~ene~a.XVIII~ constitu

tiones, quas: Jacobus Slrmondus .... a. 1??1. dwulgavlt (184~) c'. ~ 7: 
P6zniejsz~ konstytucH (z r. 331) dOpUSCII Konstantyn s~d blS.kupl JUZ 

wtedy, jezeli jedna strona don Sif od:vo~a:ra, ~ .Haenela CIt. c. 1. 
Cp. 0 autentycznosci tej konstytucYL ktoreJ da:V~leJ zaprzeczano Ha e
nel De constitutionibus, guas Sirmondus .... edldlt, 1840 col. 43~. sq.) 
To postanowienie uchylila jednak konstytu.cya c~[,1. A~'ka~yusza 1 Ho
noryusza z r. 398. (1. 7. Cod. Just. de epIscopal! aU.dlentm I. ~), tu
dziez novella Walentyniana III. z r. 452. (w edycyl Haenela tIt. 34. 
col. 244). . 

5)L. 1. Cod. Theod. de religione 16. 11: . (kons~. Arkadyusza 1 

Honoryusza z r. 398) i cytowana w poprzedmeJ nOCle novella Wa
lentyniana. 

8) Por. c. 43. O. 11. quo 1. (cone. Oarthag. III. r. 397.) 
7) O. 46. O. 11. quo 1. 
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pode-zas gdy prawo swieckie przekazalo zrazu biskupowi do os~dze
nia tylko przest~pstwa przeciw obowi~zkom ul'z~du, tudziez lZejsze 
wykroczenia przeciw ka.rnosc.i 8), zl);dajltc w innych razach wyraznego 
kompromisu, ktOry zreszt~ wedlug owczesnych zasad prawnych 
mogi' taHe dotyczye wyst~pkow, podpadaj~cych pod poj~cie deliktow 
prywatnych 9), W ustawodawstwie Justynianskiem zas znachodzimy 
juz privilegium fori znaczniR rozszerzone: spory mi~dzy duchownymi, 
tudziez skargi osob swieckich przeciw duchownym nalezl); bezwzgl~
dnie przed sl);d duchowny. Za zbrodni~ pospolit~ mogl bye kleryk 
przyzwany tak przed sl);d duchowny jak swiecki. W pierwszym 
razie sl);d uznawszy go winriym mial go z~ozye z urz~du i wydae 
sl);dowi swieckiemu. W drugim razie s~dzia swiecki przeprowadza~ 
sledztwo, przed wydaniem atoli wyroku oddawa~ spraw~ do rozpo
znania biskupowi, kt01Y z.fozywszy winowajc~ z urz~du odsyfa~ go 
napowrot s~dzjemu swieckiBmu. Tylko gdy biskup llzna~ oskarzo
nego niewinnym, szb sprawa do cesarza 10). 

Ale dopiero w srednieh wiekach doszlo sl);downietwo koscielne 
swego szczytu; od czasow zwlaszcza Karola 'V. II) rozwija si~ nn 
eoraz to szerszych podstawach, korzystajl);c z razu z przyjaznego 
stosunku do w~adzy pallstwowej, pozniej opierajl);c siPc na przewa
dze pot~gi papieskiej. IT sehYlku XI. i w cil);gu XII. wieku ogar:
nPcla kompetencya koscieJna we wszystkich niemal krajaeh tak ob-

8) L. 12. 23. 41. 47. Cod. Theod. de episcopalis 1 G. 2. 
9) Nov. Walentyniana 12. de episcopali judicio. 
10) Nov. 79. 83, pr., nov. 123 c. 8. 21-23. Jeszcze i w tem 

znaczeniu mieli duchowni uprzywilejowane s1);downictwo, ze wfasciwym 
dla nich sl)dzilf bYf tylko Namiestnik prowincyi, w Rzymie praefectus 
urbi, 1. 33. Pl'. §. 1. c. Just. de episcopis 1. 3., nov. 23. e. 24. POl'. 

zreszt'-1 Bethman-Hollweg Del' Civilprocess t. IV. §. 139. i eyt. 
rozprawl) G I' ash of' a. 

11) W panstwie frankonskiem wzbraniafy synody duchownym 
pozywac sill przed s1);dami swieckiemi, p. synody w Auxerre (1'. 578) 
c. 35., w Mayon I. (1'. 581) c. 8. II. (1'. 585) C. 10. (Monum. Germ. 
III. p. 77.), co jeduak pierwotnie nie wykluczafo s1);downictwa swiee
kiego, jezeli duchowni dobrowolnie mu sil) poddali. J ezeli swiecki ska
rzyl' duchownego, miaf wpierw wniesc sprawl) przed biskupa dla po
lubownego zaJ:agodzenia (synod orlean ski III. r. 538., c. 32. IV. 541. 
c. 20., w Auxerre 1'. 578. c. 43 i inne). Klotar II. wzbl'oniJ: sl1dom 
swieckim orzekac w sprawach przeciw duchownym, zanim nie we
zwano biskupa (edict. Clothari II. z r. 614. c. 4. Mon. Ger. III. 14.) 
Dopiero od Karola W. przyjl)to juz powszechnie zasadl), ze tylko kIe
ryk s~dzic moze kleryka. P. Soh m w cyt. rozprawie. 

szerne dziedziny, :ie sl);downictwu p.allstwowe~u }uz tylk~, podrz~
dne pozosta~o znaezenie. Tych gra~Ic. trzyma.1l);. S.l~ zasadnw~opr~e-

. papieskie zawarte w corpus Juns canODlCl, a odpowlada 1m 
PISY . . . N' 'h we . eJ' wieeeJ' 1)raktyka owego czasu ffiIanOWlC1e w lemczee, 
mnl "t -, ,. . k t 
F neyi w Anglii. - W szczegolnosCl uzasadlllano ompe eneYl); 

k r~cieln~ badZto ze wzgl~du na podmiot, bl);dZto ze wzgl~du na os v tv •• , 

przedmiot sprawy. W O?U kieru~kach przedstawla Sl~ nam owczesne 
sadownictwo w nast~pu.ll);cy sposob: .. . 

v 1) Pod wzgl~dem .podmiotowym uznane jest :" naJQbSZerllleJ~ 
szych grallicaeh uprzywilejowane forum duchowlenstwa. Spraw) 
cywilne llaleza~y przed s~d duehowny, skoro pozwany byl .klery-

k· 11) bez rozniev. czy go pozywano ze stosunku osoblStego, 
18m -, v . • h 13) Gd 

v rzeczowego 12) z J'edynym wyjl);tkIem spraw lennyc . y 
cz" v ,. " 
pozwany by'!: laikiem, trzymano si~ W ogc\le zasady,. ze w1asclw08.C 
sadu stosuje si~ wedle osoby pOZWftnego, actor. seq~utu.r f~rnm .r~l; 
t;k iz kleryk wyst~pujl);ey ze skargll- przeciw la1koWl 11llal H WllIes(' 

zed sad cywilnv • I w tym wzgl~dzie atoli dopuszcza prawo kaPI' v J. • , • H) 
noniczlle wyj~tek na podstawle odr~bnego prawa z""'yczaJ owego . 
W karnycb sprawaeh odpowiadae mia~ kleryk tylko .przed ~~dem 
ducbownym 15). Privilegium fori nie tl1iafo znacze~.Ia OsobIstego 
przywileju, leez stanowilo prerogatyw~ sta~u, ta,k 1Z prawa tego 
kleryk nie mogJ: si~ zrzec 16). Kon~pe~e~cy~ sl);dow. duchow~yc~ 
przekazano takze sprawy osob, szezegolllIeJszeJ petrzebu.l~cych opleltJ, 

jakoto ubogieh, wdow i sierot (?ersona.e m~serabiles) (7).. ' . 

2) Ze wzgl~du na przedmlOt rOZeI~glll~to ~on:petency~ .sl);d~\\ 
duchownyeh na "prawy koscielne, causae ecclesJastICae, nadaJl);e Je-

(1) C. 17. X. de judiciis II. 1., c. l. 2. 9. X. de foro compe
tenti II. 2.; privilegium fori uznaje takze. wyrainie k~nstytucya ,ces~
rza Fryderyka II. z r. 1239, auth. statmmus ad 1. £2. Cod. de epI
scopis I. 3. (Krueger p. 513). 

13) C. 6. 7. X. de foro competenti II. 2. 
H) C. 5. X. de foro compet. II. 2. . 
H) C. 4. 8. 10. 17. X. de ,judiciis II. l. c. 12. 13. de foro 

competenti II. 2. 0 rozwoju s1);downictwa karnego w panstwie fran
konskiem p. Soh m cit. str. 247. 

16) C. 12. 18. X. de foro ?o:upetenti ~I. 2.. . 
17) C. 38. X. de officio jUdlClS delegati 1. 29., c. 15. X. de foro 

compo II. 2. c. 26. X. de verborum significatione V. 20. Z pocz~tku 
ustanawiali biskupi dla tych osob obroncow, defensores, tak w Afry?~ 
juz w V. wieku c.10. C. 23. quo 3. (conc. Carthag. V. 1'.401), poimeJ 
takZe w panstw:ie frankonskiem, syuody w Tours w r. 567., w Ma~ou 
r. 612. 
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dnak telllu poj~ciu nader rozleg:te znaczenie. Obejmowa:ty one naj
pierw sprawy scisle duchowne, causae spirituales, lllerae ecclesia
sticae, to jest sprawy, tyc'l~ce si~ sakralllent6w, nauki koseielnej, .. 
naboienstwa, dyscypliny koscielnej. Nalezaly jednak tu dalej tak . 
zwane causae spiritualibus annexae, to jest sprawy swieckie, ktore 
z religi~ i ze stosunkallli lub urz~dzeniallli koscielnellli w jakilll
kolwiek chocby bardzo dalekilll zostawa:ty zwi~zku. I tak zaliczano 
do kOlllpetencyi koscielnej nietylko sprawy 0 beneficya 18); patI'o:" 
nat 19), dziesi~ciny 20), ale takZe skargi, ktorellli kto na jakiejbil,dz 
zasadzie prawnej dOlllagal' si~ prawa na rzeczy b~d~c('j w posiada
niu koscio:ta 21), nie lllniej wszelkil, spraw~, skoro kto przyj~te lla sil; 
zobowi~zanie stwierdzi:t przysil;gil, 22), albo jezeli w ogole niewy
peillienie zobowi~zallia uwaiac mozna by:to jako grzech 23). Takze 
sprawy z testamentow poddallo orzeeznictwu koscielnemu, uwaza
j~c wykonanie takowych jako rzecz sumienia 14). Jezeli dalej os~
dzenie sprawy zawis~o od poprzedniego ocenienia stosunku podfe
gaj~cego jurysdykcyi koscielnej, tem samem i cafa sprawa do niej 
naleza:ta; n. p. jezeli spor 0 dziedzictwo, 0 posag, 0 alimenta za
wisl od kwestyi waznosci ma:tzenstwa 25). Proez tego przyj~to je
szcze zasad~, ktora tylko krotki czas pop:taca:ta w prawie rzym
skiem, ie bez wzgl~du na istot~ stosunku prawnego wolno jest 
stronie poci!1gnltc spor przed s!1d duchowny 26), dalej zasad~, ze 
mozna kaZd!1 spraw~ przedten s~d wywolac, jezeli s~d swiecki 
odmowi wymiaru sprawiedliwosci 27). W zakresie prawa hrnego 
pozostawione by4'y wy4'l1cznej kompetencyi st):dow duchownych 

18) C. 3. X. de institutionibus III. 7., c. 21. X. de jure patro-
natus III. 38. 

19) C. 3. X. de judiciis II. 2., c. 15. X. de jure patronatus III. 38. 
20) C. 15. X. de decimis III. 30. 
2!) C. 5. X. de foro competenti II. 2. J ezeli kosci61 skarzyl, 

wlasciwym byl s~d swiecki, 0 ile nie byio przeciwnego zwyczaju. 
22) C. 13. X. de judiciis II. 1., c. 3. de foro competenti in VIto 

II. 2. . 
23) C. 13. X. de judiciis II. 1. Innocenty III. powol'uje si\j tu 

za przewodem Benedykta Lewity (Capitul. II. 366) na przepis Kon
stantyna jakoby na konstytucn Teodozego, zatwierdzonq, przez Karola 
W. Por. c. 35. 36. 37. C. 11. quo 1. 

24) C. 3. 6. 17. X. de testamentis et uitimis voluntatibus III. 26. 
25) C. 5. 7. X. qui filii sunt legitimi IV. 17. c. 3. 7. X.de 

donationibus inter virum et uxorem IV. 20. 
26) C. 13. X. de judiciis II. 1. 
27) C. 6. 10.X. de foro competenti II. 2. 
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. wystepki przeciw wierze lub g:townym podstawom spoJ:eczenstwa 
k~scielnego, podczas gdy przy innych wyst~pkach przeciw koscio
:towi 111b duchownym mia.l' oskarzyciel 'YybOr mi~dzy s~dem ducho
wnym i swieckim 28). Odrozniallo atoli procz tego caly szereg tak 
zwany(~h delicta mixti fori, to jest czynow, ktore tak ze sta
nowiska prawa swieckiego jak koscielnego poczytac nalezy jako 
karygodne. 00 do tych wyst~pkow rozstrzyga~a 0 wfasciwosci s~du 
prewencya; to jest orzeka:t s~d duchowny lub swiecki stosownie 
do tego, ktory z nich pr~dzej wytoczya' sIedztwo 29). 

Zs w podanych powyzej granicach s~downictwo koscielne 
wkracza w sfer~ panstwow~, nikt ppwnie nie zechce zaprzeczyc. 
By:tby to jednak s~d nader jednostronny, gdybysmy w tam rozsze
rzeniu kompetencyi duchownej na obce jej przedmioty upatrywac 
chcieli jedynie naduzycie, wyp:tywaj~ee z z~dzy panowania. Zna
czy:toby to przykladac dzisiejsz!)< miar~ do stosunkow ubiegJ'ych 
wiekow. Dzis wymiar sprawiedliwosci widzimy w r~ku wa'adz pan
stwowych, uj~ty w karby prawne i ubezpiec7l0ny srodkami exeku
tywy. Zwazmy jednak, na jak lliskim stopniu rozwoju zostawa:ty 
przez da'ugie wieki epoki sredniowiecznej wszystkie stosunki pu
bliczne, w szczegolnosci sprawowanie sil,downictwa, z jakiemi tru
dnosciami pol~czone by:to dochodzenie prawa, jak slabe' w kazdym 
wzgl~dzie r~kojmie dawa:t wymiar sprawiedliwosci. rryczy si~ to 
przedewszystkiem wykonywania w:tadzy karnej. Wymiar spra
wiedliwosci uwazano w pierwszym rz~dzie jako spraw~ prywatn~ 

2S) C. 8. X. de foro competenti II. 2. 
29) C. 8. X. de foro competenti II. 2., c. 2. de exceptionibus in 

VIto II. 12. Mianowicie u wazano jako delicta mixti fori: zab6jstwo 
i skaleczenie (tit. X. de his qui filios occiderunt V. 10., de infantibus 
et languidis expositis V. 11., de homicidio voluntario vel casuali V. 
12., in VIto V. 4., in Clement. V. 4. tit., X. de torneamentis V. 13. 
in Extrav. Joannis XXII. tit. 9., tit. X. de cleric is pugnantibus in 
duello V. 14., de sagittariis V. 15), cudzolostwo, konkubinat, zgwal'ce
nie i inue wyst\jpki pJ:ciowe (tit. X. de adulteriis et stupro V. 16.), 
kradziei (tit. X. de furtis V. 18., in Extrav. commun. V. 5.), rabu
nek i podpalenie (tit. X. de raptoribus, incendiariis et violatoribus 
ecclesiarum V. 17), lichw\j (tit. X. de usuris V. 19., in VIto V. 5., 
in Clement. V. 5.), falszerstwo i oszustwo (tit. X. de crimine falsi V. 
20 .. in Extrav. Joannis XXII. tit. 10., in Extrav. commun. V. 6); 
krzywoprzysi©stwo (c. 10. X. de jure jurando II. 24), bluinierstwo 
(tit. X. de maledicis V. 26.), gus.J'a, czarnoksi\jstwo i t. p. (tit. X. 
de sortilegiis V. 21), obelgi i uszkodzenia (tit. X. de injuriis et dam
no dato V. 36., in VIto V. 8). 

RITTNER , Pl'. ko"eieJne. T. II. 3 
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mi~dzy winowaje~ a pokrzywdzonym lub jego rodzinl1:, a gdzffi 
w~adza publiezna wdawa:I'a si~ w os~dzenie sprawy, dziafo sif2 fo 
7azwyezaj w sposob barbarzynski, odpowiedni duehowi czasu. 
W obee takieh stosunkow koseio~ bior~e na siebie w zastf2pstwie 
panstwa wymiar sprawiedliwosei, dopefnia~ tylko misyi swej eywi
lizacYJnej: sl1:downictwo duchowne by~o w owych czasach prawdzi
wem dla ludzkosci dobrodziejstwem. Ale w~asnie, ze jurysdyk0ya 
koscielna w sprawach swieckich nie by~a wyp:I'ywemzasadniczych 
idei, lecz konsekwencn faktycznych stosunkow, traci~a racn bytu 
ze zmianl1: tych stosunkow. Widzimy ztl1:d, ze w miarf2 jak w kt6· 
rem panstwie rozwija sif2 w~adza pallstwowa, ustf2puje sl1:downictwo 
koscielne coraz bardziej na pole czysto duchowne. Przejscie to nie 
odbywa siEt bez starc gwaUownych, bo posiadanie w~adzy rodzi 
chf2c utrzymania si~ przy niej, a poczucie si~y wiedzie najczEtsciej 
do jej naduzycia. Spory 0 s~downictwo stanowil1: cZf2sc owej waJki 
mif2dzy koscio~em a panstwem, ktora zapefnia dzieje ludzkosci i az 
do naszycb przeci~gnf2~a 8if2 CZ:1S0W. 

Juz z tego, cosmy dotl1:d powiedzieli, nadaje sif2 wniosek, ze 
kompetencya koscielna nie wszf2dzie w jednaki rozwijafa 8if2 8posob, 
gdyz zaleza£o to od stosunkow panstwowyeh w ogolnosci, a wszcze
golnosei od stanowiska, jakie w~adza panstwow11, zajf2fa wobee ko
scio~a. Reakcya przeeiw zbyt r07szerzonym granicom s~downietwa 

koseielnego pojawia si~ w Anglii juz od XII., we Praneyi g~ownie 
od XIV., w Niemrozeeh od XV wieku i prze odtl1:d konsekwentnie 
do uszezuplenia kompetencyi koseielnej. 

Pozniej niz w innyeh krajach, rozwinf2fo si~ s~downictwo du
chowne w Polsce, gdyz dopiero w XIII wieku, a mianowicie za 

rZl);dowarcybiskupa gniHznienskiego Henryka Kietlieza (t 1219) uzy
ska~o duchowienstwo obszerne pod tym wzglf2dem przywileje. Wnet 
ustawy synodalne przekazujl); sl);dom duchownym wszelkie sprawy 
klerykow przeciw klerykom i wzbraniajl); pozywac kIeryka przed 
sl);d swiecki 0 sprawf2 kryminalnl); Iub sprawf2 majl);cl); cechf2 ko
scielnl); 30) Odtl);d sl);downictwo koscielne coraz rozleglejsze ogal'nia 
dziedziny; zaliczano do jego zakresu procz wymienionych spraw 
takZe wszelkie skargi przeciw klerykom ze stosunkow obowil);zko
wycb, dalej spory 0 posiadanie rzeczy koscielnyeh. niemniej sprawy 
personarum miserabilium; przywiJej zas· przyznany duchownym 

30) P. konstytucye synodu sieradzkiego r. 1262. §. 4. He 1-
cel 1. 359. i synodu Wroc~awslriego f. 1267. §. 9.-11. tamh· 
str. 362. . 
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rozcil);gnif2to takie na osoby osiaMe w dobrachduchownych 31). 
l)t);znosc rozszerzenia kompetencyi koscielnej z jednej, z drugiej 
strony nadto nieokreslone pojEtrie "res spirituales et spiritualibuR 
annexae" prowadzi~y koniecznie do stareia z sl);rlownietwem w./'adz 
~wiec1.ich; to tez juz od czasow Kazilllierza W. niellstajl); zatargi 
o granice duchownego i swieckiego forum, zatargi nieraz gwaho
wne, ktorych nie zdora~y usmierzyc ustawy koscielne i panstwowe, 
zakazujl);ce . ogolnikowo, Iubo pod sllrowellli karami, przyzywac 
sprawy przed sl);d niewiasciwy 3~). Aby te zakazy praktyczne mia~y 
znaczenie, potrzeba by.J'o przedewszystkiem okreslic ustaw~ gran ice 
obustronnej kOlllpetencyi. U zna~ t~ koniecznosc I>ejm krakowski 
z r. 1532, bo wyznaczajl);c kOlllisy~ do korektury praw koronnych 
zlecil jej z osobna scis~e oznaczenie spraw nalezl);cych do st);do
wnictwa duchownego i swieckiego 33). U~ozony z tego pulecenia 
projekt (tak zw. statut Taszyckiego) nie uzyska~ sankcyi prawa, 
ale w~asnie postanowienia tegoz tyczl);ee sif2 st);downictwa kosciel
nego 34) przyjl);J' synod, odprawiony r. 1542. w Piotrkowie pod 

Sl) P. Hub e cit. str. 201.; pOl'. dalej kOl1styt. synodu Uniejow
skiego r. 1326. pod arcyb. Janis~awem, §. 4. 9. Helcid 1. 400. i 
zbi6r Mikobja Tr~by 1. II. tit. de foro competel1ti (u W~zyka p. 113. 
edycya Heyzmanna p. 201). 

52) 'fak juz w statucie biskupa krakowskiego Bodzanty z r. 1369, 
zatwierdzonym przez W~adyskawa J agieU~ r. 1433. art. de saeculari
bus non citandis "Praetera volumus, quod laici deinceps pro debitis 
et in aliis causis civilibus per clericos, ad forum ecclesiasticum non 
trahantur, nisi forte sit causa spiritualis, vel spirituali anexa, aut de
bitum fuerit decimale" (Volum. leg. I. 102). Podobnie statut Jana 01-
brachta z. 1'. 1496. art. de inhibitionibus ecclesiasticis ad judicia 
(Vol. 1. 277). statut Aleksandra na sejmie Radomskim r. 1505. art. 
de causis saecularibus in judicio spirituali uon judicandis (Vol. 1. 304). 
Konstytucya sejmu Piotrkowskiego 1'. 1510., art. ut homines saecula
res ad judicia spiritualia pro 1'e mere saeculari non evocentur (Vol. I. 
370) i sejmu Piotrowskiego r. 1519. art. poena contra evocantes pro 
1'e mere saeculari (VoL 1. 387). POl'. W odwrotnym kierunku uchwar~ 
synodu ~~czyckiego z r. 1523. u W ~zyka p. 115. 

3S) Konstytucya sejmu 1532, art. Prospicientes .... "Et ut C01'rec
tores jurium per Nos designati secernant definiant et conscribant dili
genter, quae cansae saeculares et foro saeculari pertinentes, quaeve 
spirituales vel spirituali anneX<Le et ad forum ecclesiasticum pertinen
tas censeri debeant, ut nemo deinceps ignorantiam juris competelltis 
praetendere et poenam in se constitutam declinare possit." (Vol. I. 506). 

34) Lib. 1. t. 3. de saclosanctis eclesiis, episcopis et cleric is c. 
82-91 (edycya Bobrzyuskiego w Starodawnych prawa polski ego 
pomnikach t. IV. 1874, p. 26.) 
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arcybiskupem Piotrem Gamratem 35), a w r. 1543. konstytucya Zy
gmunta 1. wydana, na sejmie krakowskim 36). Ta,kowa przekazuje 
s~dom duchownym a) ze wzgl~du na podmiot: sprawy 0 zabicie, 
ranienie lub uderzenie ksifEzy, sprawy personarum miserabilium et 
derelietarum, tudziez tych, eo korzystah z prawa przytu~ku (0 czem 
p6zniej); b) ze wzgI~du na przedmiot: sprawy 0 herezn. schyzm~, 
apostazH, bluznierstwo, symoni!!, swifEtokradztwo, gusla, czary, 
o handel rzeczami swietemi, 0 lichwp sI)rawV bedace. w zwiazku 

" 't'.J v" '" 

z sakramentami, w szczeg61nosci z tego tytu.J'u takZe sprawy ma.J'-
zenskie, a zn6w w zwi~zku zniemi sprawy 0 prawosc urodzenia; 
dalej sprawy 0 beneiicya i pmwa nalez~ce do dotacyi koscio.J'a (dzie
si~ciny, czynsze koscielne, wyderkafy \ poswi~tne), 0 prebendy, 
posady duchowne, prawo patronatu, niemniej sprawy wynikajl);ce 
z umowy zawartej wohec s~du duchownego. Sprawy testamentowe 
uznano jako mixti fori, z wYJ3Jkiem testament6w ad pias causa", 
kt6re wyJ'~cznie naleza.J'y do s~d6w duchownych i testament6w spo
rz~dzonych wobec s~du ziemskiego, kt6re zn6w wy~~cznie do fo
rum nalezafy swieckiego. 

Podezas gdy konstytucya Zygmuntowa, jak widzimy, w bardzo 
obszernych granicach uzna~a kompetenC'n koscielnl);, uleg.J'a takowa 
jeszcze w ci~gu XVI stulecia znacznemn ograniczeniu. Dwa mia
nowicie fakty os.J'ahi.J'y donios~osc s~downictwa duchownego. Za Zy
gmunta .Augusta uchylHy konstytucye sejm6w Piotrkowskich z r. 1562 
i 1565 dawniejszp prawo, moc~ kt6rego starostowie obowiazani 
byli udzielac exekucyi wyrokom s~d6w duchownych 37). Dr~gim 
faktem by~o nowe urz~dzenie s~downictwa, mianowicie ustano
wienie trybuna~u w r. 1578 dla korony, a r. 1581 dla Litwy 38). 

:;5) W zbiorze W §zyka p. 119. 
3,6) .Art: D~fferentias ju~icio~um, . VoL I. 578. 581. Mi§dzy po

stanoWlemaml teJ. ~onstytucYl z Je~neJ, a statutem Taszyckiego i sy
nodalnym z drugleJ strony zachodzl tylko ta waznieisza roznica ie te 
ostatnie przekazujq, sprawy posagowe po rozwiazaniu mal:Zenst~a sa
dom duchownym, konstytucya zas Zygmuntowa 0 zawiera ograniczeni~: 
"Cogniti? ~amen seu j~dicium de dote personae per divortium separa
tae, . remlth debet ad trIbunal S. M. Regiae, secundum veterem consue
tudinem." Natomiast statuty Taszyckiego i synodalny warnjq, w mysl 
statu.tu Ale~sa~dra z r. 1505. (art. de injuriis spiritualium jure 'ter
rest~l ~efimendls V?l. I.. 304.) wyraznie forum swieckie w sprawach 
wymkaJq,cych z posladama i wfasnosci dobr wedle prawa pospolitego, 
o czem konstytucya Zygmuntowa zadnej nie zawiera wzmianki. 

37) Vol. leg. n. 621. 692. 
38) ~onstytucya sejmu warszawskiego 1578. VoL II. 962 i sejmu 

warszawsk18go 1581. II. 1020. Ziemie pruskie, tudziez wojewOdz-
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Osobny senat z./'ozony z deputatOw swieckich i duchownyah 39) 
(judicium cornpositum) s~dzn w tym trybunale sprawy kleryk6w; 
ale w~asnie dla tego ,ze teraz duehowienstwo mia.J'o w najwyzszej 
instaneyi s~dowej osobnych reprezentant6w, nie wahano sifE prze
kazac forum swieckiemu wiele spraw takich, kt6re przedtem zali
ezano do kompetencyi duchownej. Zt~d znowu obustronne powsta
wa~y za./'oby, ktOre mialo za./'agodzic porozumienie si~ stanu swiec
kiego i duchownego; ale ta "compositio inter status", do kMrej juz 
na sejmie warszawskim r. 1607. i p6iniej po kilkakroc wyznaczano 
delegat6w 40), nie przysz~a do skutku. W ci~gu tych spor6w waro
wa./'y konstytueye sejmowe dla s~d6w swieekich spory 0 dziesi!ici
ny, sprawy duchownyeh pochodz!);ce z posiadania d6bl', a miano
wicie skargi rzeczowp, spory graniczne i sprawy 0 zbieg~ych pod
danyeh 41); konstytllcya sejrnu grodzienskiego z r. 1726 zaliczy./'a 
nawet do kompetencyi trybuna~u litewskiego in composito judicio, 
sprawy 0 aryanizm, apostazn, jakotez naruszenie immunitatis ee
clesiasticae 42), a traktat z Rossn z 1'. 1768. deklaruj~c przejscie 
od kosciola rzymskiego do innej religii za kryminalny wyst!ipek 
wyznaczy~ dla spraw tych forum w trybunale koronnym i litew
skim 43) Mimo tyeh ograniczen pozosta~ jeszcze s~dom duchownym 

twa brac~a:vskie i wo~ynskie otrzymafy trybuna~ konstytucyq, sejmu 
Warszawsklego Z r. 1089. (Vol. II. 1269. 1271.), wojew. kijowskie 
konst. sejmu Warszaw. 1590. (Vol. II. 1340). 

39) Deputatow duchownych wybierafy kapitufy po dwoch, we
d~ug konstytucyi sejmu grodzienskiego r. 1726 (Vol. VI. 418.) na Iat 4. 

40) Konstytucye sejmu Warszawskiego r. 1607. tyt. compositio inter 
status (Vol. II. 1601), sejmu warszawskiego r. 1609. tyt. reasumpcya 
konstytucyi de compositione inter status (II. 1675), sejmu warsz. 1618 
(III. 325) sejmu warszawskiego 1631 (III. 668), sejmu koronacyjnego 
1633 (III. 812), sejmu konwokacyjnego r. 1764. (VII. 89) i sejmu 
koronacyjnego 1764 (VII. 342). 

H) P. konstytucye sejmu Warszawskiego 1607. tyt. Duchowni 
w koronie dobra dziedziczl1e trzymaj~cy (VoL II. 1603), sejmu war
szawskiego 1635. tyt. Forum ludzi stanu szlacheckiego z duchownymi 
in civilibus realibus (Vol. III. 857), sejmu grodzienskiego r. 1678 
tyt .. Objasnienie apellacyi z stanem duchownjm do trybunaJ'u (Vol. Y. 
637) sejmu warszawskiego 1768. tytuJ'y: forum os6b swieckickich 
Z duchownymi i 0 dziesi§cinach (Vol. VII. 729.) 

42) Art. trybunaf W. ks. Litewskiego compositi judicii Vol. 
VI. 486. 
. 43) Akt osobny I. traktatu 1768. artyk. I. §. 3. (Vol. VII. 571) 
1 akt osobny II. Prawa kardynalne III. (tamze 596) Zarazem ustano
wiono sq,d mi§szany, ktory w drugiej instancyi sq,dzic miaJ' sprawy 
katolikow z dysydentami "cum religione et rebus ecclesiasticis conne-
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az do upadku Polski obszerny zakres dziaJ'ania, ktOremu wJ'adza 
panstwowa nie stawia~a zapory. Wyjednano tylko od papieza Ur
hana VIIT (w l'. 1034) przy.vilej, iz sprawy kryminalne sl);dzone 
?yc majl); ostatecznie w granicach rzeezypospolitej, w wyzszych 
mstaneyaeh przez s~dy duchowne, ku temu osobno delegowane 44). 

W innyeh krajaeh znajdujemy 0 tymze ezasie sl);downietwo 
duehowne nierownie JUz wi~ee.i sciesnione; od ezasow mianowicie 
reformaeyi ograniezenie jurysdykeyi koseielnej nawet w krajach 
katoliekieh szybkim post~puje krokiem. Pod wplywem tyeh samych 
ezynnikow, ktore w no,;vszych czttsach przeobraziJ'y z gruntu sto
snnek panstwa do koscioJ'a, doszla wfadza pal'l.stwowa i na tem 
taHe polu do znpelnej nad koseiofem przewagi. Niezadowalnjaj~e 
si~ juz odzyskaniem jurysdykcyi w sprawach wJ'asnego zakresu, 
rosei,!'a jej sobie cz~stokroc w rzeczach, ktOre nie dotykajl);e sfery 
panstwowej nalezil; niewil;tpliwie do kompetencyi Koscielnej. Punktu 
kulminacyjnego osi~ga ten kierunek w teoryach prawno-panstwo
wych XVIII wieku, ktore skwapliwie przyswoiJ'a sobie praktyka, az 
w drugiej po,!'owie naszego wieku nstl);pic musia,!'y po wiekszej 
cz~sei wolnomyslniejszym pogll);dom. Pozllamy dokJadllie te ~prze
czne prl);dy w osobnym rozdziale traktujl);cym 0 stosullku pansiwa 
do koseio,!'a; teraz Z8,S okreslic mamy, jak ow stosunek s~do
wnictwa duchowllego do swieckiego przedstawia si~ wedJ'ug dzisiej
szego stann prawodawstwa koscielnego i panstwowego. 

C. Dzisiejszy zakres sa,downictwa koscielnego. 

§. 92. 

Zmiany, ktorym w biegu dziej6w uleglo sl);downictwo ducho
wne, dokona,!'y si~ niemal wyJ'iI;cznie bez dobrowolnego wspoJ'dziaJ'a-

xum habentes", a w pierwszej spory graniczne katolik6w i dysyden
t~w wzgl~~em d6bl' koscielnych ifunduszowych (Akt osobny I. §.XIII. 
Vol. VII. (79). Traktat r. 1775. zni6s1' to judicium mixtum a prze
kaza1' powyzsze sprawy assesoryi kr61ewskieJ' (Art. I. §. 3 Vol 
VIII. 61). ' ." 

. 44) Brev~ "S~ngularia atque eximia" z 5 styeznia 1634; pierw
SZ~. l~staney~ Jest b~s~up, . drug~ metropolita, trzeci~ nuncyusz; wwyz
sze.! Il1stancy~, tud~lez gdzle .1Iletropolita jest pierwszq; instancY'lo, spra
",:uJe . S'1dowlllCtwo Jeden z b~skup6w lub sufragan6w jako delegat pa
pleS~l. POI'. K~nstytucH s~Jmu Warszawskiego r. 1635. tyt. Forum 
lu(lzl szlachecklCh z duchownymi in personalibus criminalibus (Vol 
JII. 857). . . 
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nia koseioflt za samodzielnil; sprawl! w1adzy panstwowej. W obee 
wytworzonych na tej podstawie i<tosunkow faktycznych kosciol ze 
swej strony nie upiera si~ wprawdzie przy dawnej kompeteneyi; 
nie zrzeka si~ jej atoli w zupe~llosci. ~ Gfowne zasady, ktorych 
kosciM w tej mierze niez{omnie przestrzega, dadzil; si~ strescic 
w nast~pujil;cych zdaniach: 

a,) ze do wyll);eZllej kompetencyi duchowllej naleziI; sprawy wY-, 
nikajil;ce ze stosunkow seisle koscielnych, a wi~c tyczil;ce si~ wiary, 
sitkramentow, nabozenstw~ stosunkow hierarchicznych, instytucyi 
czvsto koscielnych; 

• b) ze tem samem llaIez~ przed forum koseielne takze wy-
st~pki przeciw wierze i przekroezenie ustaw koscielnych, wszcze
golnosci dyscyplinarne przewinienia duchownych; 

c) ie co si~ tyezy privilegium fori 1) nie nalezy wprawdzie 
twir.rdzic, jakoby forum koscielne dla swieckich spraw duchowien
stwa z zasady powinno ustac 2); ze jednak, 0 He nie idzie 0 spra
wy pod a i b wymienione, kompetencya swiecka da si~ pogo
dzic z zasadami koseielnemi, ie wi~c pod tym wzgl~dem ust~pstwo 
jest mozliwe; 

d) ie zresztl); zas sl);downictwo, jakie po.za, granic~ wyzej wska
za,nil; kosciM w dawniejszych sprawowaX czasaeh, nie' mia,~o pod
stawy zasadniczej i koniecznej, lecz by,!'o wyp,!'ywem faktycznych 
stosunkow, mianowicie niedostateeznej orgallizacyi panstwowej i 
dlatego w miar~, jak te stosunki si~ zmienia:ty, traciJ:o men bytu. 

To sil; w najog61niejszyeh zarysach zasady, wedle ktol'yeh 
koseio{ okresla swoj stosunek do sil;downictwa panstwowego 3), a 
ktOre tam mianowicie liczyc mogl); na, urz8czywistnienie, gdzie 
wzajemne mi~dzy koscioJ'em a panstwem stosunki polegajl); na 
obopolnym ukJ'adzie. Aby dac poznac, jaki w mysl powyzszych za
sad sadownictwo koscielne co do szczego~ow przybiera ksztalt, 
przyta~zamy przepisy, ktore w tej mierze obowi~zywa~y w Austryi 
wed~ug konkordatu z r. 1855. 

1) P. Hi r s ch e1 Die heutige Anwendbarkeit des privilegil1m fori, 
Archiv. VII. (1862) 200. 

2) Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores (ency
lica "Quanti eura" z 8 grudnia 18(4) zalicza do opinii zganionych 
w ust~pie 31 CArehiv. XIII. 316) "Ecclesiasticum forum pro tempo
ralibus clericorum causis sive civilibus sive criminalibus omnino de 
medio tollendum est, etiam inconsulta et reclamante Apostolica sede." 

3) W szystkim, co posrednio lub bezpo~rednio ograniczajq; jurys
dykcy:: koscio~a w sprawach do niej nalez~cych, grozi koscW kl~tw:::, 
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" a) S~dzia k08cielny rozpoznawitc rna wszystkie sprawy ko
sClelne,' a w szczegolnosci te, ktore dotycz~ wiary, sakrarnentow, 
obri~dow koscielnych; tudziez po,/'~czonycb z urz~dem dU0hownym . 
praw i obowiil;zkow, Do s~du k08cielnego nalezi! tez sprawy m'a,/'~ 
zens~ie, ~ w~j~~kiem cywilnych nast~pstw maJ'Zenstwa, dalej orze
~z~m~ ? 4 Istmemu zar~czyn i ich znaczeniu j ako przeszkDdy rna,/'
:ensk:eJ ). JakD. sprawy kDseielne zaliczDne sil; rownie do kDmpe
,eneYI dUc~Dwl:eJ. sP.rawy z patrDnatu; tylkD spDry '0 nast~pstwD 
w patronacle sWlecklffi przekazano sil;dDm 8wieckim, tak w razie 
sp?ru mi~d~y kilkn pretendentami, jakDtez mi~dzy duchowny~i, 
ktDrzy Dd mch byIi prezentowani 5). 

. b) Bisk~pom wolno nak,/'adae kary koscielne na wszystkich 
wlernyeh, ktorzy~y przekraczali koscielne ustawy i rDzporzil;dzenia. 
Na~ . duchown~ml .'v~~onujli; nadto w,/'adz~ dyscyplinarnli; i ·mog~ 
w JeJ wykonanm WI~ZIC ducbownych w kJasztomch, seminaryach, 
lub do mach na ten cel przeznaczonych. Wmzie potrzeby zadae 
mog~ w tym celu pomocy w,/'adz rz~dowych 6). " . 
'. c) Privilegium fori przyznane zosta,/'o jedynie biskupom co do 

cI~zsz~cb przest~pstw kryminnlnycb; gdyz sposob post~powania 
w t~~lC.h l'azac~ oznaczye mieli, gdy by tegD okazafa si~ potrzeba, 
papIez 1 cesarz ). Zl'eszt~ za8 uzna£ papiez "temporum ratione ha
bita:' dla duch?wnych kompetencn 8wieck~ w spntwach 8ciS1e 
eywI~nye~, tudzlez. pod wgl~dem zbrodni i w ogole czyn6w. usta
waml p~nstwoweml zabl'onionych 8). Na z~danie biskupa, a w kaz
d!m razl~ gdy .zapadJ :VYlOk sn;ierci lub wi~zienia wyzej lat pi~-
13m, naleza,/'o blSkupOWI dor~czye wyrok j akta s~dowe, by mog,/' 

od ~torej zwolnic moze tylko papiez; tak dawniej bulla zwana coenae 
cz. III coena do~ini., ktor<j; az do czasu Klemensa XIV. pUblikowano 
z ambo~! co W 1elh czwartek (ostateczn<j; jej form~ ustaliJ' Urban VIII. 
w r. 1 ~27:" Bull. IV. f 1,8), a obecnie konstytucya "Apostolicae sedis 
moderatlOlU z] 2. pazdz. 1869. Archil". XXIII 326. 

4) Art. 10. konkordatu. 
5) Ar.t, , 12. kon~ordatu; oznaczono to wyraznie jako koncesya ze 

strollY p~pleza ,.De Jure patronatus judex ecelesiasticus cognos~et; 
consentIt tamen san eta sedes" .... 

, 6) KOllkor?at artyku.J' XI. i pismo areyb. Rauschera, jako peJ'no
~oen~ka eesarskIego ~rzy zaw~rciu konkordatu, do pe.J'nomocnika pa
plesklego kardynaJ'a VIale Prela., z 18 sierpnia 1855. (Heyzm ann p 
37) nst. 13. . ' 

, 7) Kon~. a~t. XIV . .Tako causae majores oznaczono te, ktore so-
bol' tryden?kl zahcz!.J' do kompetencyi papieskiej, to jest "causae crimi
ll.ales gravlOres, etlam haeresis, quae dispositione aut privatiollf; di-
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orzee 0 karze koscielnej 9). Jezeli zas przewlllIenie tegD by£o 1'0-
dzaju, ze z,trazem wkracza.!'o na pole religijne. mia.!' s~dzia swiec
ki odes.J'ac spraw~ do biskupa i wstrzymae si~ z wydaniem wy
roku, pok~(r biskup w tej sprawie wedJ'ug praw koscielnych nie 
orzekl 10). Kar~ wi~zienia odbywac mieli ducbowni w miejscach 
osobno na to przeznaezonych; karf2 aresztu w klasztorze lub innym 
domu koscielnym 11). 

d) Wszelkie inne sprawy, chocby kosci6,/' wyst~powa,/' w ('ba
rakterze powodu lub pozwanego, nalez~ do s~du 8wieckiego. 

W innem swietle przedstawi nam sif2 kompetencya duchowna 
w krajacb, gdzie koscio,/' nie wywiera bezposredniego wp,/'ywu na 
jej okreslenie, gdzie wif2c rozstrzygaj~cem jest jedynie stanowisko 
prawa panstwowego. 'l'akowe wychodzi przedewszystkiem z zasady, 
ze wykonanie ustaw panstwowych tylko w,/'adzDm pallstwowym 
moze bye poruczone, ze wi~c wszelkie stosunki uregulowane prze
pisami panstwowemi juz tern sarnem dD jurysdykcyi nalez~ pan
stwowej. W rzeczach koscielnyeh si~ga ona przeto tak daleko, jak 
kompeteneya ustawodaweza, kt6r~ sobie panstwo wtyeh rzeezaeh 
przyznaje, a kt6ra znowu rozna jest wedle tego, jak panstwo poj
muje stosunekswoj do koscio~a. Dopiero po za t~ granic~, to 
jest eo dD przedmiot6w prawem panstwowem niedotkni~tych, do
puszcza panstwo kornpetencn koscieln~, i to znowu alba tak, iz 
wobee niej zachowuje si~ biernie, albo ze jej uzycza swej pomocy. 
'l'e zasady plzyj~fO prawodawstwo austryaekie w konstytucyi z r. 

gnae sunt" Trid. sess. :24. C. 5. de reform. Do arylru~u 14. odnosi sib 
tajny dodatek, ze gdyby biskup sta.J' si~ winnym zdrady stanu lU<j; 
obrazy majestatu, moze cesarz, zanim jeszcze porozumie si~ z stolic
Apostolsk11, zarz<j;dzic przeci w winnemu, czego na ra,zie wymaga inte. 
res publiczny, nie ubliZaj~e zreszt~ postanowieniu artyku.J'u XIV. 
(p. Archil" t. 22. str. 324). 

S) Konkord. art. XIII. i XIV. 
9) Ronk. art. XIV. Wyj<j;tek· zachodzH tylko w postQpowaniu do

raznem, p. cyt. pismo arcyb. Rausehera ust~p 11. 
10) Nie ma 0 tem wzmianki w konkordacie, lecz w eyt. pismie 

Rauschera. ust~p 10. Odpowiadaj<j;c dodaje kardyna~ Viale-Prehi uwag~ 
(Heyzmann p. 44) "per se autem patet, causas religionis et fidei 
qua tales ad competentiam judicis saecularis non pertinere". 

11) Konkordat art. XIV. i rozp. min. z 25. stycznia 18501. 1371. 
(Heyzrnann p. 51). 
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1867 12
) i rozwinliJ'o je wpoznirjszych ustawach 13). - W stosunku 

do podanego powyzej prawa konkordatowego wyp~ynlily ztij;d wsz'cze-
golnosci nast~pujij;ce zmiany: . 

ael a) Kompetencyi swieckiej przekazane zosta~y sprawy maJ'
zenskie i patronatowe: orzeczenia w&'adz duchownych w tych 
spra"mch wydane nie majij; zadnego znaczenia w zakresie panstwo
wym. 0 sprawach maHenskich blidzie jeszcze osohna mow a ; spra
wy patronatowe nalezij; do kompetencyi sij;dowej, gdy pows.taje 
spor l11i?dzy kilkoma pretendentami; do w.radz zas administracyj
nych, jezeli spor tyczy sili kwestyi, IJzy wogole istnieje patronat, 
czy tez litera collatio. W&'adza adrninistracyjna ma, zanim wyda 
orzeczenie, wysfuchar. w&'asciwlJ; wJ'adz~ koscieIn1),. Rownie orzekaj1), 
wJadze administracyjne, gdy idzic 0 prestacye z patronatem po
J'~czolle 14) Winne wymiellione tam sprawy ezysto koseielne nie 
mi~sza si~ w&'adza rZ1),dowa, pozostawia je wi~c kompeteneyi ko
scielnej, z11da jedmtk, ahy w~aclza koseielna sprawuj1),c jurysdykcH 
pos~l1giwara si~ tylko srodkal11i cluehownemi, nie uzywajij;e zewn~
trznego przymusu !5). 

ael b) Temuz ograniczeniu podlega wykonywanie s~downictwa 
karnego; wolno przeto w~adzy koscieInej orzekae tylko kary seisle 
duchowne, ktorych wykonanie nie wymaga srodkow przymusowych, 
ani tez w zadnym kierunku nie ubliza prawu pallstwowemu 16). 
'fo sa1110 stosuje si~ takze do post~powania dyscyplinarnego prze
ciw duchownym, tak iZ wbrew swej woli nie mog1), bye pozba
wieni wolnosci lub w ogoJe dotkni~ci karal11i fizycznemi 17). 
W dwoch tylko wypadkach uzyte bye mogij; przeeiw duchownym 

12) P. mianowicie ustawy zasadnicze z 21. grudnia 1867. 0 wJ'a
dzy s'ldowej (art. 1. "W szelkie s~downictwo w panstwie wykonywane 
jest w imieniu cesarza ") i 0 sprawowaniu wJ'adzy rz~dowej i wy
konawczej Dz. u. p. Nr. 144. 145. Por. co do przytoczonego arty
kuiu pismo biskupow austryackich do ministra prezydenta z 30. marca 
1868. w Archiv. XIX. 461. 

13) Nalez~ tu mianowicie ustawa z 25. maja 1868. Dz. u. p. 
Nr. 47. dotycz~ca s~downictwa w sprawach mafzenskich i ustawa 
z 7. ma,ja 1874. Dz. u. p. Nr. 50. 0 zewn~trznych stosunkach pra
wnych kosciofa katolickiego (t~ ostatni~ cytuj~ Us taw a majowa). 

H) P. ustaw~ majow~ §§. 32-34. 0 kompetencyi w sprawach 
patronatowych POl'. R it tn e r Glossen zu den Erkenntnissen des Ver
wa.Itungsgerichtshofes, w oesterr. Zeitschr fiir Verwaltung 1876 Nr. 50. 

15) Ust. majowa §. 19. 
J6) Ust. majowa §§. 18. 19. 28. 
17) P. rozporz~dzenia minist. z 7. czerwca i 7. sierpnia 1869. 

Dz, u. p. Nr. 134. 135. 
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srodki przymusowe, nk inaczej jednak jak za posrednictwem w.\'adz 
rzadowych (politycznych). Takowe bowiem obowiij;zane Sij; uzyczye 
wf~dzy koscielnej swej pomocy: po pierwsze ceJem przeprowadzllnia 
sledztwa dyscyplinarnego, n. p. przymusowego przystawienia Obilt
lowanego lub swiadkow, wydania potrzebnych aktow i t. d., przy
czem jednak z wyj1),tkiem duchowienstwa katolickiego przeslucha
nie odbywa si~ przez w~adz~ rz~dowij;. Powt6re jezeli w.\'a
sciwa w~adza koscielna ol'zeHa usuni~cie duchownego z urz~du 
Iub prebendy, a tenze dobrowolnie wyrokowi nie chce si~ poddac, 
rna wbdza polityczna krajowa prawomocny wyrok koscielny wy
konar, byle tylko w obu przypadkach post~powanie w~adzy kosciel
nej odpowiada.\'o w zupelnosci przepisom prawnym 18). 

ad c) Privilegium fori usta~o takZe co do biskupow 19); mia
sto zas wymienionych wyzej postanowien co do wspo.\'dzia.\'ania. s~
dow swieckich i koscielnych, obowi1),zuje obecnie §. 29. ustawy 
z 7. maja 1874. stanowi1),cy, ze jezeli sij;d pociij;ga duchownego do 
sledztwa 0 zbrodni~, wyst~pek Iub przekroczenie, winien uwiado
mie 0 tern w~asciwij; w!adz~ koscielnij; i przes.\'ae jej potem takZe 
wyrok wydany i jego powody; dalej, ze przy ujf;lciu i podczas 
uwi~zienia duchownych zachOWlte nalezy wzgl~dy naJezij;ce si~ ieh 
stanowi 20). 

T Y T u:t. II. 

Ustroj sqdoW duchownych *). 

§. 93. 

Jak wszelki rZij;d w kosciele, tak w szczegolnosei takze spra
wowanie sij;downictwa jest przy biskupach i papiezu. W praktyce 

18) Ust. majowa §. 27. ,. . . 
15) Pierwszym przykJ'adem powofania biskupa przed s~d SW16Ckl by! 

proces nrzeciw biskupowi linckiemu 0 zbrodni~ zakl'ocenia spokoju pu
blicznego z powodu listu pasterskiego z 7 wrzesnia 1868. p. przebieg 
tej SPrawy w Archiv. t. XXII. str. 166. 323.. .. 

. 20) Rozporz. minist. spraw wewn~trznych z dnm 24go maJa 1869. 
1. 2196. (Dzien. rozporz. ministerst wyznml i osw~aty. z r. 1869: N!. 
45.) oznajmia, ze w mysl art. 2. ustawy zasadlllczeJ z 21. grudl1Ut 
1867 . Dz. u. p. Nr. 142 Cn W szyscy obywatele rowni s~ w obliczu 
prawa") uwazac nalezy jako uchylony przepis 0 ocldzielnem wi~zieniu 
duchownych skazanych przez s~d karny. 

*) Lite ratura. - Walter §. 181-184. 193. Schult e Lehrb. 
§. 100. - Phillips. Lehrb. §. 179. 198. 



44-

atoli ustroj t,ifl:dow duchownych przybiera formy wi~cej skompliko
wane; odk~d bowiem z rozwojem hierarchii obok bisknpow ipa
pieza stan~£ cary szerog stopni posrednieh i urz~dow pomocniczych, 
przeszfo na nich po ez~sci takze wykonywanie w£adzy sfl:dowej. 

I. W sprawach spornych jest zasadfl:, ze kazda sprawa w' 
pierwszej instancyi przed sfl:d nalezy biskupa Inb ustanowionego prze
zen delega tao U znana od samego pOCZfl:tkll zosta£a przeeiez ta za
sada nalezycie utwierdzonfl: dopiero uchwaJ.'ami soboru trydenckiego; 
w epoce sredniowiecznej bowiem sfl:downictwo biskupie w dwoch 
kierunkach doznaIo ograniczenia: przez archidyakonow z jednej, 
przez konkuruj~cfl: jurysdykcn papieza i papieskich legatow z dru
giej strony. Instytueya, archidyakonow doszed£szy w nieprawid£o
wym swym rozwoju do wladzy 'zupefnie samoistnej, okazafa si~ 

wfasnio najbardziej czynnfl: na polu s~downictwa. Widzielismy 
w jaki sposob prze~amano wreszcie pot~g~ archidyakonow (t I. 
§. 48); pod wzgl~dem jurysdykcyi sfl:dowej sobol' trydencki sta
nowczo ukroei~ ieh w~adz~, przekazujfl:c samemu biskupowi na,le
i~ce do nich sprawy 1). Nie mniejszy uszczerbek czyniIa jednak 
jurysdykeyi biskupiej okolicznosc, ze wed~ug praktyki sredniowle
cznej moina by£o wszelk~ spraw~ z pomini~eiem niiszych instan
cyi wniesc wprost przed forum papieskie, a to nawet wtedy, gdy 
spor przed innym s~dem juz byf wytoczony, bez wzgl~du na sta
dyum procesu 2). Zamiast do papieza mozna tez byjo w ten sam 
sposob wywolae spraw~ do sfl:du legata papieskiego (p. t. I. str. 
185). Zt~d nietylko jurysdykcya biskupia traci£a nalezne jej zna
czenie, ale utrudnione byIo zarazem doehodzenie sprawiedliwosci, 
a pieniaekim zabiegom otwarte pole do n~kania przeeiwnika cil);
gfem wywolywaniem sprawy przed sl);d papieski, nawet eo do po
szezegolnyeh ezynnosei procesowych. Papieze ujrzeli si~ sami w ko
nieeznosci wydae w tej mierze niektOre ograniezajfl:ce postano
wienia 3); ale dopiero sobOl' trydeneki stanowczo usunfl:f jurysdyk
cn papieskfl: w sprawach przez biskupa jeszcze nie oSfl:dzo
nych postanawiajfl:c, ze kazda sprawa nalez!);ca do kompeteneyi ko
seielnej w pierwszej instaneyi rozpoznana rna bye przez biskupa, 
a tylko gdyby dfuzej niz dwa la,ta si~ przewleka£a, wo1no jf); wY-

1) Trid. sess. 24. c, 20: de reform. 
2) C. 1. X. de officio legati 1. 30. c. 5. 7. 56. X. de appeUatio

nibus n. 28. 
3) POI'. c. 59. 66. de appel. n, 28.; udzielano tez osobne privi

legia de non Qvocando. 
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wo1ac przed wyzszfl: instancn 4). Bezposl'ednio w s~dach papieskich 
wytoczye mozna proces jedynie wtedy, jezeli tak biskup jakotez 
obie strony na to siEi zgodZf); 5). WeMug nowszego prawa wroeili 
tedy biskupi znowu do jurysdykcyi, ktora' im niew~tpliwie przy
sluza wedle g£ownych zasad ustroju koseielnego i ktorfl: dzieriyJi 
od pocz~tkow ehrzeseijanstwa. - Wfadzy sfl:dowej nie sprawuj~ 
biskupi zazwyczaj sami. lecz przez ustanowionych ku temu dele
gaMw. W szczegolnosci moze bye poruczone sprawowanie sf);do-

- wnictwa ofieyafowi bif>kupiemu, czyli wikaremu generalnemu. Gdzie 
miasto wikarego generalnego alba obok niego ustanowiona jest 
osobna wfadza (konsystorz, ordynaryat, wikaryat,o:fieya~at), tam 
albo ta w£adza jest zamzem sfl:dem biskupim, alba tez dla spraw 
sf);dowych istnieje osobne kolegium (pOl'. t. 1. stl'. 201), i to znowu 
albo jedno dla wszystkieh spraw, alba dwa, jedno dla spraw mafzen
skich, drugie dla reszty spraw. W nowszych czasaeh, gdy zakres 
sf);downictwa koseielnego ulegl znacznemu ograniczeniu, usta£y tez 
w wi~kszej cz~sci dyecezyi osobne sf);dy dyecezyalne, a utrzymafy 
siEi zazwyczaj tylko s~dy mafzenskie. Tak jest mianowicie i w Au
stryi; konkordat z r. 1855 przekazawszy sfl:dom koscielnym sprawy 
ma~zenskie takZe pro foro civili, tern samem koniecz~1); uczynU 
staff); organizacyf); s~dow maHenskich. Dlatego przepisywafa in
strukcya wydana dla sf);dow duchownych 6) (w §. 97), ze w kazdej 
dyeeezyi ustanowie ma biskup sf);d zfozony z prezesa i najmniej 
ezterech, najwi~cej szeseiu radeow. Urz~dzone na tej podstawie 
sf);dy pozostafy dotf);d czynnemi, choeiaz ieh wyroki w zakresie 
panstwowym utraei£y znaczenie.Dla innych natomiast spraw s~
dowych, tylko w niektoryeh dyeeezyach osobne istniejf); s~dy 7); 
zresztf); rozpoznaje je biskup lub delegat ad hoc llstanowiony. -

W dalszym pmwiMowym toku instancyi winne iM sprawy przez 

4) Trid. sess. 24. c, 20, 
5) P. deklaracy<j; kongregacyi trydenckiej z 4. sierpnia 1691. 

Trid. ed. Richter p. 389. 
6). 0 tej inssrukcyi pozniej w prawie ma~zenskiem. 
7) rrak mianowicie w Pradze sl);d arcybiskupi dla spraw spor

nych i kryminalnych z wyjl);tkiem spraw ma~zenskich, i to a) jako sl);d 
plerwszej instancyi dla archidyecezyi pl'agskiej; b) jako metropolitalny 
s!1d drugiej instancyi dla sufraganow prowincyi pragskiej ; c) jako de
legowany slld drugiej instancyi dla dyecezyi wiedenskiej i salcbnrskiej; 
d) jako delegowany SlEd trzeciej instancyi w sprawach oSl);dzonych w 
drugiej instancyi przez metropolit6w ofomunieckiego i lwowskiego fac,; 
p. instrukcH dla tego sl);du w Archiv. XXIII. 429. 
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biskupa oSlI;dzone przed metropolit~ jako drugll; 8), a przed papieza 
jako trzecill; instancYl!; 9). I ternu porzll;dkowi ublizano cz~sto, wy
wolujll;c, jak juz 0 tern mowilismy, spraw~ dowolnie przed s~d pa
pieski. W reakeyi przeciw wynikaj:tcym zt:td niedogodnosciom i 
naduzyciom pocz~to si~ juz wczesnie domagac, aby w procesach' 
kanonicznych nietylko przestrzegano prawidJ'owego toku instancyi, 
ale aby w ogole dan1/; byJ'a moznosc ostatecznego zaJatwienia spo
row w obr~bie prowincyi, albo przynajmniej w obr~bie tego sa
mego kraju, przez delegowanych z grona krajowego duehowienstwa 
s~dziow (judices in partibus) 10). W tym duchu juz na soborach 
konstancyenskim i bazylejskim zapadJ'y uchwaJ'y 11); sobor trydBneki 
:lias postanowif, ze synody prowincyonalne i dyecezyalne przedsta
wic maj:t kandydatow, z ktoryeh papiez mianuje delegatow dla 
sprawowania w jego imieniu slI;downictwa 12),judices synodales. 
Gdy poi.niej ustaJ'o regularne odprawianie synodow, upowaznieni 
zostali biskupi. do przedstawiania kandydatow w porozumieniu 
z kapituf:t 13), judices prosynodales; biskupi austryaccy maj1/; 
do tego prawo z moey osobnego pe.tuomocnictwa papieskiego co 
trzy lat ponawianego H). Nie uwl'aczaj[);c tedy zasadzie, ze papiez 
z mocy naczelnej :,lwej wJ'adzy kazdll; spraw~ poci1/;gnll;c moze przed 
swoj trybuna.t 15), ,uregulowano przeciez w nowszem prawie tok 
instancyi w nast~pujll;cy sposob: 

• " 8) Dawniej s'1;dzil metropolita na synodzie prowincyonalnym, p6-
zllleJ sam lub przez swego oficya.ra; por. c. 15. D. 18 .. c. 35, C, 2. 
quo 6., c. 66. X. de appellationibus II. 28; c. 1. de ~fficio ordinarii 
in VIto I. 16., C. 3. de appellat. in VIto II. 15. 

9) C. 1. X. de officio legati I. 30. C. 52. 66. X. de appeUat. 
II. 28. pOl'. zreszt'1; Phillips V. §. 214-218. . 

10) Zwyczaj ustanawiania takich s~dzi6w si~ga juz XII. wieku: 
POl', c. 28. X. de rescriptis I. 3., c. 11. de rescriptis in VIto I. 3. . 

11) P. konkordat konstanc. 1418. c. 4. conc. BasiL sess. 31. 
decretum de causis et appellationibus. 

U) Trid. de reform. sess. 24. C. 20. sess. 25. c, 10. 
13) P. 0 tem bull~ Benedykta XIV. "Quamvis paternae" z 26. 

sierpnia 1741. Bull. XVI. 4l. 
U) 'rext tych facultates triennales u He y z ma nna Najnowsze 

prawa p. 302. 

" 15) T~, ~asad~ powtarza breve papieskie "ad Romanum pontifi
cem (p. lllzeJ not~ 20) "Porro non obstante hac delegatione liberam 
esse volumus fidelibus facultatem Nostrnm, et apostolicae sedis. judi
cium implorandi." 
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a) Pierwsz~ instancn jest w dyecezyal'h biskup, w archidy
ecezyach metropolita. 

b) Drug~ instancn jest dla s:tdow dyecezyalnych metropolita; 
tenze spl'awuje s1/;downictwo drugiej instancyi albo przez ten sam 
s[);d, ktory ma ustanowiony jako . pierwsz~ instanCY1/; dla spraw 
swej archidyecezyi, albo przez osobny s~d metropolitalny 16). 

c) .Iezeli pierwsz~ instancn jest metropolita (w swojej &r
chidyecezyi) albo biskup nie nalez[);cy do zadnego zwi~zku metro
politalnego, moze niekiedy istniec w tejze dyecezyi inny s[);d jako 
s~d drugiej instancyi; tak jest n. p. w archidyecezyi gnieiniensko
poznanskiej, gdzie gnieinienski slI;d orzeka w drugiej instancyi 
w sprawach przez s[);d poznanski os~dzonych i na odwrot s~dpo
znanRki drugll; jest instanen dla tegoz s1/;du gnieini611skiego. Cz~

sciej zdarza si~, ze papiez deleguje w tym celn innych biskupow; 
taka jest w szczegolnosci od r. 1856 praktyka w Austryi, gdzie 
papIez dla kazdej archidyecezyi delegowa~ drugie instancye na 
przeci1/;g lat dziesi~ciu, pozn iej na tenze przeci1/;g czasu pl'zed~uzo

nych. Co si~ tyczy dyecezyi galicyjskich, jest na tej podstawie 
drug[); instancYll; arcybiskup o~omuniecki dla lwowskiej archidyece
zyi .tac. 17), arcybiskup lwowski ~ac. dla tejze archidyecezyi ormiml
skiej, tudziez dla austr. cz~sci dyecezyi krakowskiej wreszcie bi
skup preszowski (Eperies) dla archidyecezyi ruskiej 18). 

d) S1/;downictwo w trzeciej instancyi spl'a wujll; najcz~sciej imie
niem papieza delegowani ku temu biskupi, austryaccy na lat dziesi~c. 
W szczegolnosci w dyecezyach galicyjskich s~ delegatami: arcyb . 
pragski dla spraw z dyecer.yi przemyskiej J'ac., tarnowskiej i z .tar. 
archidyecezyi lwowskiej 19); arcyb. olom uniecki dla spraw z dyece-

16) N. p. w lwowskiej dyecezyi lac. jest osobny s~d maJ'Zenski 
dyecezyalny i metropolitalny, w ruskiej zas tylko jeden S'1;d. 

11) Breve "Vicario munere" z 28. listopada 1856. (Archiv. 
II. 457). 

18) Brevia z 13. marca i 24. kwietnia 1857, dalej 18. grudnia 
1866, 11. lutego i 28 kwietnia 1868 i 28. lutego 1871. Dla archidye
eezyi ruskiej byl dawniej drug'1; instancn lwowski arcyb, lac. (trzeci~ 
o1'omuniecki). Dia krakowskiej dyecezyi zas by1' pierwotnie osobny s'1;d 

. drugiej instancyi ustanowiony w Krakowie, jako s~d delegowany metro
polity warszawskiego. p, pismo tegoz metropolity do administratora 
dyecezyi krakowskiej z 6, marca 1857. (H e y zma nn p. 278). IV in
nych prowincyach nast~puj~ce s~ drugie instancye: arcyb. o1'omuniecki 
dla pragskiej, arcyb. pragski dla wiedenskiej i salcburgskiej, arcyb. 
wiedenski dla o:tomunieckiej i goryckiej dyecezyi, tudziez dla spraw 
os~dzonych w pierwszej instancyi przez s~d wikarego polnego. 

19) Breve z 22. wrzesnia 1857. 
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zyi krakowskiej, biskup ungwarski (munkacki) dla spraw z ruskiej 
dyecezyi przemyskiej i archid. lwowskiej, metropolita lwowski· ruski 
dla spraw z ormianskiej archidyecezyi 20). 

II. Podobnie jak w sprawach spol'nych rozwinl!~ si~ usfroj 
sl!dow duchownych w sprawach karnych. Laikow sl!dzi~ pierwotnie 
archidyakon, pozniej hiskllp sam lub przez oficya~a; co do klery
k6w zas zasadi} by~o dawniejszego prawa, ze sprawy tychZe kry
minalne rna si}dzic biskllP z przyzwaniem innych biskupow it), 
lub przynajmniej swego presbyteryum 22) albo tez na synodzie. ' 
W pozniejszem prawie orzeka sam biskup lub s~d przez niego de
legowany 23), a tylko jezeli idzie 0 degradacYl! kleryka winien 
przyzwac kilku pralatow 24). Sprawy kryminalne biskupow naleza~y 
pierwotnie przed zgromadzenie okolicznych biskupow 15), z rozwo
jem ustroju metropolitalnego przed synod prowincyonalny 26); 
w ostatniej instancyi lub gdy oskarzony tego si~ domaga~, szJ~, 
sprawa do papieza 27). W czesnie juz jednak przyj~to zasad~, ktOra 
ustali~a si~ pod wpfywemprzepisow pseudoizydorowych, ze ci~z
sze przewinienia biskupow s!j:dzi wY~l!cznie papiez 28). To samo po
stanowil sobOl' trydencki, zastrzegajl!c kompetencyipapieskiej he
rezYl!, tudziez inne wazniejsze sprawy kryminalne, nil, ktOre nll
znaczona jest kara z~ozenia z urz~du. Nawet gdy papiez deleguje 
metropolit~ lub biskupa do przeprowadzenia sledztwa, ostateczny 
wyrok sam tylko wydac moze. Lzejsze sprawy karne biskupow 
przekaza~ sobOl' trydencki synod om prowincyonalnym 29). Zresztl! 

:0) Breve "ad Romanum Pontifiicem" z 4. grudnia 1857 (Ar-
chiv. II. 636) i z 28. kwietnia 1868. 

1I) C. 3. 4. 5. C. 15. quo 7. (conc. Carth. 348., 390., 397). 
22) C. 23. D. 86., c. 2. C. 15. quo 7. 
23) C. 13. X. de foro competenti II. 2. 
H) C. 1. de haer. in VIto V. 2., Trid. sess. 23. C. 4. de ref. 

Ze ci przyzwani prafaci uie s~ ty1ko swiadkami czynnosci biskupiej, 
ale sp6~s~dziami p. Benedykt XIV. De synodo dioec. 1. 9. c. 4. 
i Ko b e1' Die Deposition u. Degradation nach den Grundsatzeu des 
kurchlichen Rechts 1867. 

20) C. 3. 4. C. 15. quo 7. 
26) C. 1. 5. C. 6. quo 4., c. 46. C. 11. quo 1. 
27) Tak juz synod w Sardyce r. 343. odprawiony, (c. 3.); jest 

wiele sporu 0 t~umaczenie tej uchwaJ'y, p. tel'az Slzczeg61nie He fele 
Conciliengesch. 1. §. 64. i Walt er §. 19. nota 27. 

18) C. 2. de trimslatione episcopi I. 7. 
29) Trid. de reform. sess. 13. c. 8., sess. 24. c. 5. 
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jest w sprawach karnych ten sam tok instancyi, co w sprawach 
spornych, w szezegolnosci pod wzgl~dem delegacyi sl!dow wyz
szyeh instancyi. 

T Y T U t. m. 

S<'!downictwo w spra wach sporn ych *). 

A. Proces kanoniczny i jego znaczenie. 

§. 94. 

Porz~dek prawny wymaga, aby ktokolwiek w prawach swych 
mieni si~ pokrzywdzonym, nie wymierzaf sobie sam sprawiedliwo
sci, lecz wezwa~ pomoey st,t;dowej. Sposob, w jaki to ma uczynic, 
rownie jak dalszy tryb post~powania s~dowego. uj~ty jest w pe
wne formy prawne.Ogof ezynnosci przepisanych celem dochodze-

*) Li teratura. Zaliczyc tu na1ezy przeclewszystkiem dziela do
tycz~ce procesll pospolitego, a mi~dzy temi szczeg61nie: Lin de Lehr
buch des deutschen gemeinen Civilprocesses 8. wyd. 1850. - B r i eg-
1eb Ein1eitung in die Theorie del' sUlllmarischen Processe 1859. -
Ma rt in Lehrbllch des deutschen gemeinen burgerI. Processes 13. 
wyd. 1862. - Bayer Vortrage uber den deutschen gemeinen ordent
lichen Civilprocess, 10. wyd. 1869. - Wetzel System des Civilpr. 
3. wyd. 1872. - Renaud Lehrb. des Civilpr. 2. wyd. 1872. -
Endemann Das deutsche Civilprocessrecht 1868.- Specyaillie 0 proce
sie kanonicznym z nowszych: B 0 u ix De judiciis ecc1esiasticis II. 397. 
- Fe s sle r Del' canonische Process in del' vOljustillianischen Periode, 
1860. - Munchen Das canon. Geriehtsverfahren u. Strafreeht, HW5.
G ro s s Die Beweistheorie im canonischen Process 1. AUg. Theil 
1867. - M u c he 1 Das Verfahren bis zur Litiscontestation im ordentI. 
can. Civilprocess 1870. - Perlllaneder Handbuch d. Kil'chenrechts 
(4. wyd. 1865) §. 301-322. - GinzeL Haudbuch des neuesten in 
Oesterr. geltenden Kirchenr. t. II. (1862) §. 433-449. - Szamo
tulski Grzegorz (p. t. L 84. n. 14) Process1~s jU1'is brevior Iuannis 
Andreae, w Krakowie 1524, 1531, 1537. - Janidl:owski Jakob 
(t. L 84. n. 15). Processus judiciarius ad praq;im fori spiritua
lis regni Poloniae conscriptus, Cracoviae 1619, 1643. - Mam
cZY11,ski Stanisl. Praxis commissorialis fori spiritualis titulos tns 
complectens, w Poznaniu 1745, 175:"5. - Zgim'ski Winc. z Cie-

. chanowa Kiszka. Praces kanoniczny Tzq;dowy i sq;dowy w teo-
1'yi i praktyce zastosowaneJ do ustaw rossyjskieh w Warszawie 
1820. 

RITTN1i:I~ , Pro koiici&lne. T. II. 4 
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nia praw w obec 8~du zowiemy pro c e 8 em 1), a jezeli to s~ prawa 
pry watne procesem cywi In ym. 

Juz kilkakrotnie mielismy sposobnosc wskazac, jak w sre
dniowiecznej teo1'yi i praktyce zacie1'afy si~ granice mi~dzy pm
wem prywatnem a publi0znem. Stosownie do owczesnego ustroju 
Pallstwowego i spol'ecznego zapatrywano si~ na wszeIkie prawa, 
a wi~c i takie, ktore hy~y wypJ'ywem stosunkow puhIicznych, ze 
stanowiska wi~cej indywidualnego, prywatnego, uwazaj~c n. p. za
kres dzia£ania urz~dnika jako pmwa, kt6re tym samym, co inne 
pmwa indywiduaIne, podlegaj~ prawidJ:om i w ten sam sposob sl} 
ubezpieczone. Dlategotez poj~cie procesu cywilnego ze wzgI~du na 
owe czasy, a mianowicie takZe ze wzgI~du na p:rawo kanoniczne 
nierownie od dzisiejszego jest obszerniejsze. Nie ogranicza 8i~ bo
wiem do praw prywatnych, Iecz przedmiotem post~powania s~do
wego moze byc wszeIkie pmwo, skoro 0 nie wszcz~J: si~ spor. Na- . 
zwa wii%c cywiIny na oznaczenie p1'oce8u kanonicznego nie jest 
w~asciw~. Aby ten proces odroznic od post~powania w sprawach 
karnych, stosowniej llzywac wymzow: sp1'awy sporne, post~powa
nie VI' spmwach spornyeh 2). 

Postepowanie przed s~dami duchownemi przyj~J'o pie1'wotnie 
g£owne z~sady procesu rzymskiego. Pod wpfywem atoli german
skich instytucyi procesowych ulegJ'o zupe£nemu przeobmzeniu. Gdy 
w XII. i XIII. wieku rozsze1'zony zak1'es sll;downictwa koscielm~go 
wymaga./' doHadlliejszego ok1'esIenia form p1'ocesowych, ltrosJ' 
z owych pierwiastkow - rzymskiego i niemieckiego - samoistny 
proces kanoniczny. ,V dekretalia,ch papieskich i teoryi glossatorow 
do najdrobniejszych wykonczony szczegofow, sta£ on si~ w Niem
czech gf(\wnem zr6dlem procesu pospolitego i by£ w ogole his to
ryczn~ podstaw~ wszystkich pozniejszych ustaw procesowych. Zna~ 
jomosc procesu kanonicznego jest z tego wzgl~du niezb~dnym wa-

I) Dopiero prawo kanonic.zne uzywa tego wyrazu w tec.hnic.znem 
znac.zenin, p. szc.zegolnie c.. 22. X. de resc.riptis I. 3. tit. X. ut lite 
non c.ontestata non procedatnr ad testium receptionemvel ad senten
tiam definitivam II. 6., c. 18. X. de officio judicis ordinarii I. 31., c. 
2. de verbornm significatione in Clem. V. 11. 

2) Mowimy takze 0 post§powaniu :' ~prawach niesp~rnych, j n
risdictio voluntaria w przeciwstawlemu do cOlltentIosa: s~ to 
sprawy, w ktorych ustawy wymagaj~ lub dozwalaj~ w~po.f'dzi~.f'ania 
s~du, lub innej w:tadzy puhlicznej celom urz~dowego st:,lel'dZellla P:
wnych faktow, lub ubezpieczenia praw i t. d. W taklch razach me 
ma procesu, bo nie ma sporn. 
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runkiem nalezytego poznania rozwoju ustawodawstwa procesowego., 
kluczem do wi~kszej cz~sci instytucyi proeesowych 3). T~ stron~ 

proeesu kanonieznego mozna jednak przedstawic tylko w zwi~zku 
z eaf~ teorn i history~ procesu cywilnego, nie ma dla niej miej
sea w wykfadzie prawa koscielnego. 

Uwazaj~c natomiast proces kanoniezny nie z owego ogolnego 
stanowiska prawno - historycznego, lecz ze stallowiska dzisiejszego 
prawa koscielnego: nie 1l10zemy jllz dOll tak wieIkiego przywi~zy
wac znaczenia. PostradaJ' je IV llaszych czasach z roznych przy
czyn. Przedewszystkiem z powodu sciesnienia kompetencyi kosciel
nej; spmwy. prawno-prywatne, a wi~c wfasciwy przedmiot post~
powania spornego przesta£y nalezec do s~dow c1uchownych. Pozo
staly przy nich wprawdzie jeszcze sprawy scisle koscielne; ale 
pod tym wzgI~dem przemogfo odmienne od sredniowiecznego za
IJatrywanie si~ na istot~ praw, pozbawionych cechy prywatnej. 
S~usznie uwazano, ze niew~asciw~ jest rzecz~ spory, ktorych przed
miotem rzecz duchowna, rozpoznawac wedlug modJ'y ustanowionej 
ze wzgl~du na prawa prywatne. Ooraz to wi~cej wladze koscielnc 
odst~pywaJ'y w tego rodzaju sprawach od przepisow zwykfego pro
ceSH kanonicinego; odk~d mianowicie kongregacyonl' rzymskim 
przekazano przewazn~ cz~sc s~downictwa, wyrobi~a si~ tamze oc1-
rPcbna praktyka post~powania b~dowego. Proees kanoniczny pozo
sta£ norm~ tylko dla tych spraw, co z istoty swej zblizone s~ do 
praw p1'ywatnych, jak przedewszystkiem sprawy patronatowe i 
mal'Zenskie, chor eo do tych ostatnich w~asciwosc stosunkll maf
zenskiego sprowadza wazne l1lodyfikacye pod wzgl~dem proce
sowym. 

W miar~ jak p1'oce8 kanoniczny tracH bezposrednill; prakty
czn~ c1oniosfosc, pocz~i takZe w wykladzie prawa koseielnego po
sledniejsze zajmywac miejsce. Podczas gdy dawniejsi kanonisci 
bardzo obszerne traktitty poswi~caj~ prawu proeesowemu 4), nowsi 
autorowie poc1r~cznikow pomijaj~ je zazwyczaj caJ'kowicie, alba 
kilkoma zbywaj~ uwagami. Pojclziemy drog~ posredni~, przedsta
wiaj~c bez rozbierania szczegofow gfowne zarysy procesu kano
nicznego. 

3) POI'. Mittermaye r Die Bedeutung des callon. RechtR als 
Hauptquelle des gem. biirg. Processes, Archil' f. civil. Praxis t. 40. 
(1858). Gross cit. p. 3. 

4) POl'. n. p. Reiffenstuel Jns canOll. ulliv. in l. II. decreta
liUll. - De v oti Institut. can. 1. II. 

4* 



B. Zarys post~powania sf\dowego. 

I. Proces zwyezajny. 

A) GMwne zasady. 

§. 95. 

Z poszczegolnych postanowien praw3" proce~owego wysnu,:a 
nauka pewne zasadnicze prawidJ'a, 'I. ktorych Jedne wypJ'yw~JI! 
z samej istoty proeesu cywilnego i dlatego wspolne Sl! wszystkIm 
prawom procesowym, inne zas stanowil! ceeh~ od:-ozniajll;cll; jede~ 
system od drugiego. Odnosnie do procesu kanolllcznego wskazac 
~ozna nast~pujll;ce gJ'owne zasady : . 

1. Sedzia nie dziala z urz~du, lecz jedynie na wniosekstron. 
Nazywaj!). "to zasad~ wolnej rozprawy (Verhandlungsprincip) 
w przeciwstawieniu do 'las ady s led c z ej, ktora kaze s~dziemu 
z urz~du spraw~ badae. Ta ostania jest podstaw~ procesu karnego, 
podczas gdy zasada wolnej rozprawy wypfywa z istoty praw prywa
tnych. Skoro bowiem w zakresie prawa prywatnego kaZdemu woln? 
zrzec si~ swego prawa, musi tez bye mu pozostawione do woh! 
czy i 0 He prawa tego f3!).downie chce dochodzie. Ale wlasnie dla- . 
tego nie mozna tej zasady stosowae tam, gdzie stosunekb~dttcy 
przedmiotem procesu nie ma tej cechy pr~watnej. Obaczym!, n. p: 
ze w procesie md'zenskim zasada wolneJ rozprawy ust!).plC mUSl 
prawie zupelnie przed zasadtt sIedcztt, wlasnie dlatego, ze st08unki 
prawne wypJ'ywaj~ee z maJ'zenstwa usuwaj~ si~ z pod wolnej stron 
dyspozycyi. 

Z zasady wolnej rozprawy nadajtt si~ w szczeg6lnosci nast~-

pujl!ce konsekwencye: '.. 
a) Rozpocz~cie sporn zawisJ'o od woli stron, lllkt przeto llle 

moze bye zmuszony, ahy praw swych dochodziJ' s~downie, invitus 
agere vel accusare nemo cogitur 1) Wyjll;tek stanowi~ procesy pro
wokacyjne, 0 czem nizej. 

b) TakZe w dalszym toku procesu trzymac si~ winien s~dzia 
reguJ'y: ne procedat ex officio. Oceniaj~c zatem spraw~. nie. wolno 
mu nwzgl~dniae okolicznosci przez strony nie ~rzywl.edzlOnych, 
choeby mn zk~dinll;d byJ'y znane: quod non est III actIs, non :st 
in mundo. Prawo J'agodzi niekiedy ostrosc, tej reguJ'y, dozwalaJ!).c 

1) L. un. O. Just. ut nemo invitus 3. 7. 
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sedziemu wyjll;tkowo - ezy to ze wzgl~du na spraw~, czy to ze 
,;zgl~du na strony spor wiod~ce - wyjsc z tej biernej roli i sto
sownemi pytaniami zwroeic 11wag~ stron na okolicznosci, ktore 
mogll; im posJ'uzye do osill;gni~cia celu 2). 

c) Pod wplywem tej samej zasady zostaje dalej takZe sta
dyum post~powania dowodowego, gdyz s~dzia z reguJ'y nie moze 
nakazae dowodu, lecz ograniczyc si~ winien na srodkach dowodo
wych przez stron~ dostarczonych. Wyj~tki poznamy poiniej. 

d) Wreszcie i wyrokuj~c zwi~zany jest s~dzia wnioskami 
stroll, gdyz nigdy nie moze p6jsc ultra petitum; moze przyznae 
stronie co najwi~cej to, czego si~ domaga~a, choeby wynik pro
cesu wykazaJ', ze jej si~ nalezy wif,lcej. Tylko koszta procesowe sta
nowill; poniek~d wyj~tek, gdyz przyznae je moze s~d stronie, Iubo 
tego wyrainie nie z:j;daJ'a. 

2. Zanim s~dzia rozstl'zygnie spraw~, winien wysJ'uchac obie 
strony. Ta zasada wyshchania obn stron nie tyczy si~ tylko 
w¥asciwego z~dania, stanowi~cego przedmiot sporn, ale przewodzi 
w ogole ca.!'emu procesowi. 0 kaZdym wniosku jednej i drngiej 
strony nalezy rozprawiae contradictorie, to znaczy 0 kazdej czyn-

'noBei procesowej, 0 kaZdym wywodzie lub oswiadczeniu jednej 
strony musi bye przeeiwnik zawiadomiony, by mogf objawie swoje 
zdanie lub wniosek przeciwny, by w ogole nie by:!' pozbawiony 
moznosci obrony. Oczywiscie, ze tej zasadzie staJ'o si~ zadose, 
skoro sE2dzia daJ' stronie sposobnosc przedstawienia swych srodkow 
obrony; jezeli strona z tego nie korzysta Iub nie korzysta w spo
sob prawem przepisany, naraza si~ na to, ze SpI awa traktowana 
b~dzie bez jej wspo~udzia.tu, ze n. p. zapadnie na nill; wyrok in 
contumaeia. 

3. Jedn~ z glownych cech procesu kanonicznego jest dalej 
zasada pismiennosci, to jest prawidJ'o, ze s~dzia wyrokuje je
dynie na podstawie wniosk6w na pismie mu przedstawionych. 
Pierwotny proces kanoniczny, rownie jak proces rzymski, byJ' prze
waznie procesem ustnym 3); wnoszono spraw~ bezposrednio 11 s~

dziego, ktory mia~ 0 niej wyrokowae, przedstawiano w wywodzie 
slownym wnioski i srodki dowodowe a s~dzia na tej podsta,wie wy
dawa~ wyrok. W miarE2 jak formy procesu kanonicznego wif,lcej 

2) Por. c. 10, X. de fide instrumentorum II. 22. c. 2. de ver
borum significatione in Clem, V. 11. 

3) O. 45, O. 11. quo 1., c. 43. X. de testihus et attestationibus 
n.20. 
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stawary si~ zawiJ'e, post~powanie ustnR coraz bardziej ust~p~Hva~o 
pismiennemu, a w cil!;gu XIII. wieku zasa,da pismiennosci opano
waJ'a ploces kanoniczny we wszystkich jego stadyach 4). Nawet 
w wyjl);tkowyeh wypadkach, w ktorych prawo pozwala wniesc 
ustnie skarg~, lub ilmy wniosek proeeso\vy, nie zarzuea przeto za
sady. pismiennosei; bo nie te ustne wnioski stanowia podstawe 
wyrokowania, leez akt stwierdzaj/!cy je na pismie (prot;k 6.)'), a naj~ 
cz~sciej urz~dnik spisujl);cy wnioski stron nie jest s~dzil); wyroku
j/!cym. I w tym wi~c wypadku nie sJ'owo, leez pismo sJ'tlzy za 
podstaw~ orzeczeniu sl);dowemu. 

4. W slad za pismiennem post~powaniem idzie jako konie
czne tegoz nast~pstwo tak zwana zasada przezornosci Cgventu
alprincip). Gdy bowiem kaide pismo spome stronie przeciwnej 
wr~czone bye ma do odpowiedzi (wyzej ad 2), nie byJ'oby konca 
tej wymianie pism, gdyby strona kaidy swoj wniosek w osobnem 
mogJ'a przedstawic pismie. Dlatego naznacza ustawa dla kaidej 
czynnosci procE:sowej pewne stale stadyum, tak ii pozniej przed
si~wzi~ta bye nie moze. J ezeli tedy strona ten sam cel osil);gn~e 
moze kilku srodkami procesowemi, musi je wszystkie przedstawie 
jednoczesnie, choc majl); tylko znaczenie ewentualne, to jest ehoe 
potrzeba drugiego nastaje dopiero wtedy, gdy pierwszy okaZB si~ 
niedost<ttecznym. I tak pozwany, ktOry n. p. pr7ieciwskardze 
powoda bronic si~ moze zarzutem niewaznosei aktu prawnego i 
zarzutem przedawnienia, musi obft zarzuty wniesc w swej exeepeyi 
i dowodzic tyehZe w przepisanym toku proeesu, ehoeiaz dowiodJ'
szy pierwszego zarzutu na pierwszy powoJ'ywae si~ nie potrzebuje. 
Kto tedy nie chee bye po7.bawionym srodka zaczepki Iub obronv 

" , 
musi go z przezomosei przedstawle w procesie nawet wtedy, gdy 
mu sluzl); jeszcze inne do tego samego celn zmierzajl);ee srodki, 
z ktorych w pierwszym rz~dzie chce zrobie uzytek. Wyj~tek od 
wymienionej co dopiero zasady stanowi~ tak zwane excepeye spor 
uchylajl);ce (p. stl'. 61). 

B) Strony procesowe. 

§. 96. 

Proces jest walk/! 0 prawo mi~dzy dwoma stronami. Strona, 
kt6ra dziaJ'a zaczepnie domagaj/!c si~ u s~du uznania swego prawa, 

4) C. 11. 15. X. de probationibus II. 19. e. 1. X. de libelli obla
tione II. 3., c. 2. de verborum significatione in Clement. Y. 11. 
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zowie sift P ow odem, a c to r; stronazas przeciw ktorej pretensya po
woda jest skierowana, ktorej stanowisko przeto przewaznie jest od
pornem, zowie si~ pozwanym, reus. Niekiedy w tym samym 
procesie kilka wystftpuje osob, bil;dzto w charakterze powoda, b1);dz 
pozwanego, a wiftc tak, ze jeden powOd doehodzi tej samej pre
tensyi przeciw kilku pozwanym, lub na odwrOt kilku powodow 
przeeiw jednemu pozwanemu, alba kilku powodow przeciw kilku 
pozwanym; strony d7.ia~ajl);ee w tym samym kierunku procesowyl11 
zowiemy wspolnikami sporu, litis consortes. - Wielosr. stron pro
cesowyeh moie powstae takze przezto, ze obok powoda i pozwa
nego wst~puje do procesu ktos trzeci jako uezestnik sporn (inter
veniens). Powodem do interwencyi moze bye okolicznosc, ze jakies 
prawo interwenienta 7iawislo od wygranej Iub przegranej powoda 
lub pozwan8go, albo tez, ze w razie przegranej interwenient mogJ'
by bye poci/!gnifttym do wynagrodzenia szkody. Przyst~puj~e do 
sporn jest niejako pomocnikiem strony, ktorej wygrana stanowic 
ma 0 jego prawaeh 1). Interwencya trzeciej osoby moze bye alba 
dobrowolna, albo wywoJ'ana z~daniem strony spor wiod/!cej, co si~ 
zowie zapowiedzeniem sporu, litis denuntiatio. Zapowiedzeni8 sporn 
moie bye warunkiem do poszukiwania regresll w razie przegranej. 

Obok wJ'asciwych stron procesowych dzia,j'aj~ niekiedy w pro
eesie inne jeszeze osoby, a to obok stron, albo w ieh zast~pstwie. 
Do pierwszyeh nalez/! rzecznicy, advocati (takie jurisconsulti, 
oratores, patroni, causidici), ktorzy stronom rad:} sl!; pomocni 
pr7.:Y doehodzeniu praw. Nie mogl); wyst~pywac jako rzeezniey przed 
s~dami duchownemi zydzi 2), heretycy 3) i exkomul1ikowani 4). Co 
innego s/! zastftpcy stron, procnratores 5), to jest ci co dzia~aj!l: 

nie obok, lecz zamiast strony w jej imieniu lull zastftpstwie. Jezeli 
prokul'fttor zastftpuje osob~ prawn1); lub zbiorowl);, zowie sift zwykle 
s yn di e us, zastftpca zas nieobecllego, ktDry dobrowolnie podj~~ si~ 
sporu, de fen so r. Zast~pstwo moze bye koniecmem , to jest polegae 
na ustawie lub postanowieniu s~dowem, albo dobrowolnem, to jest 

1) C. 38. X. de testibus et attestationibus II. 20., c. 2. ut lite 
pendente nihil innoveturin VIto II. 8. - I w ten jeszcze sposob przy
st~pic ktos moze do sporu, ze obok powoda i pozwanego wnosi pre
tensYlJ; do przedmiotu spornego; jestto tak zwana interwencya g:t6wna. 

2) C. 16. 18. X. de judaeis V. 6. 
3) C. 13. §. 6. X. de haereticis V. 7. 
4) C. 8. de sententia excommunicationis in VIto V. 11. 
5) POl'. tit. X. de procuratoribus I. 38., in VIto I. 19,. in 

Olem. 1. 10. 
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polegae na pe:tnomocnictwie. Koniecznych zast~pcow naznacza 
ustawa Iub s1);d osobom, nie maj1);cym zdolnosci dzia:tania 'Wobec 
sl!du, jakoto maJ'oletnim lub chorym na umysle, cz~sto 'takze nie
obecnym. Takim zast~pc1); jest ojciec, opiekun, kurator; uwazani 1l~ 
zupe:tnie na rowni z tym, co w wJ'asnem imieniu spor wiedzie. 
Mandatem zas postanowiony bye moze zast~pca do wszelkich pro
cesow (procurator omnium rerum), albo do poszczegolnej czynno
sci Cproc. speciaIis). S!); czynnosci procesowfl, wymagaj1);ce zawsze 
osobnego umocowunia, jakoto ugoda s1);dowa, zapis na s!);d poIu
bowny, ofiarowanie, odkazallie lub przyj~cie przysi~gi, prosba 0 1'e
stytucY1); 6). Mandat ogoIny choeby nieograniczony, nie upowa
znia do przedsi~wzi~cia rzeczonych aktow procesowych, jezeli 
w klauzuli wyrazaj!);cej nieograniczonosc pelnomocnktwa nie wy
mieniono przynajmniej przykladowo jednej czynnosci wymagaj!);cej 
specyalnego mandatu 7). Krewni wst~pni i zst~pni, rodzenstwo, da
Iej powinowaci w linii wst~pnej i zst~pnej i w pobocznej do dru
giego stopnia (ale tylko dok!);d trwamaJ'zellstwo uzasadniaj!);ce sto
sunek powinowactwa), wreszcie m!);z w zast~pstwie zony, uwazani 
s~ jako zast~pcy, dok1);d osoba przez nich zast1);piona nie zapro
testuje (mandatum praesumtum). 

c) Wlasciwosc sqdu. 

§. 97. 

WJ:asciwosc s!);du w dwojakim nalezy uwazae kierunku, S~ 
najpierw sl1;dy roznej kategoryi, to jest postanowione z roznym 
zakresem dziafania, Oczywista, ze tego zakresu przekroczye im nie 
wolno, ze wi~c sl1;d nie moze wdae si~ w spraw~ nalezl1;cl1; do sl1;du 
innej zupefnie kategoryi. W szakze pod tym wzgl~dem ustroj sl!;
downidwa koscielnego jest 0 wiele prostszy od s~downictwa pan
stwowego; widzielismy, ze wfasciwie jeden jest tylko sl1;d pierw
szeJ instancyi dla wszelkiego rodzaju spraw, to jest biskup, tak 
iz roznica w kompt3tencyi powstae moze jedynie wtedy, gdy biskup 
sprawuje sl1;downictwo przez s!);dy delegowane, ustanowione z 1'6-
inym zakresem dziabnia. .Ale ta kompeteneya in abstracto nie 

6) C. 4. de procuratoribus in VIto I. 19., c, 9. X. de arbitris 
1. 43" c. 3. de juramento calumniae in VIto II, 4. 

7) C. 4. de procm. in VIto I. 19" c. 2. h, t, in Clem, 1. 10. 
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wystareza; zachodzi bowiem ?ytanie, ktory. s!);d z posro.d s~dow tej 
samej katego1'yi powoJ'any Jest do s~dzema sprawy Hi concreto, 
ktOry st1;d jest wfasnie dla niej sl1;dem wfasciwym, forum comp~
ten s 1). Pod tym wzgl~dem najogolniej8z!); jest reguft1;, ze wlasCl
wase sl!du stosuje si~ do miejsea zamieszkania" ze wili;c kaZdy rna 
swe forum przed tym st1;dem, w ktorego obr~bie stale za,mieszkal, 
forum domicilii. Jezeli strony prawujl1;ce flili; majt1; 1'ozne domi
cilium, rozstrzyga miejsce zamieszkania pozwa,nego: actor sequitur 
forum rei 2), Osoby nie l1lajl1;ce stalego zamieszka,nia, mogl1; bye po
zwane w miejscu, gdzie je przydybano lub gdzie l1lajt1; jakl1; posia
dfase. 

Procz tego powszechnego sl1;du (forum generale) s~ dla pe
wnego rodza,ju spm w sl1;dy szczegolne, fora, s p e cia Ii a. I tak 
w szczegolnosei: 

a) forum rei sitae: to jest sl1;d, w ktOrego okr~gu znachodzi 
si~ rzecz b~dl1;ca, przedmiotel1l sporn 3); 

b) fOlum contractus: dla skargi z umowy sl1;d tego miejsca, 
gdzie umowa, ma bye wykonan!); 4); 

c) forum gestae administrationis: dla spraw wynikajt1;cych 
z zarzl1;du cndzego Iub wspOlnego majl1;tku, sl1;d, w ktorego okr~gu 
zarzl1;d sprawowa,no; 

d) forum delicti: dla spmw cywilnych wypJ'ywajl1;cych z wy
st~pku Sl1d, w ktorego okr~gu wyst~pek popeJ'niono 5). 

e) forum continentiae causarum ex connexitate: to jest spra
wy zostajl1ce ze sobl1 w takim zwil1;zku, ze jedna bez drugiej na
lezycie nie moze bye rozsl1;dzona, mog!); bye wyniesione przed ten 
sam s!);d 6); 

1) .Por. tit. X. in VIto. in Clement. de foro competenti II. 2, 
2) C. 5. 8. 13. 17. 20. X. h. t. 
3) C. 3. X, h. t.; w prawie kanonicznem jest to forum wyJ'1j;cz

nem, a wi~c wyklucza forum domicilii. 
4) C. 1. §. 3. h. t. in VIto; pow6d ma wyb6r mifJdzy tem fo

rum, a forum domicilii, chyba ze miejsce zapfaty ustanowiono w kon
trakcie jedynie na rzecz pozwanego, c. 17. X. h. t. 

5) C. 14. X. h. t, 

6) I to znowu albo tak, ze od rozstrzygnifJcia jednej sprawy za
wis~o rozstrzygnifJcie drugiej, c, 21. X. de judiciis II. 1., c. 3. X. de 
ordine cognitionum II. 10., POl', c. 1. X, de causa possessionis et pro
prietatis II. 12, c, 1. X. de seguestratione possessionum et fructuum 
II. 17., c. 5. X. qui filii sint legitimi IV. 17., c. 3. X. de donationi-
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f) forum reconventionis: dla skargi wzajemnej (p. str.61) 
w4'asciwym jest ':i<}d pierwszej skargi 7). 

Niekiedy osobny przywilej przeznaeza dla pewnych osob lub 
pewnych spraw s!);d wyjq,tkowy, forum privilegiatum; takowy 
moze bye mianowicie wyp4'ywem wyjq,tkowego ustroju hierarrhi
cznego; wojskowi w Austryi n. p. nie podlegajq, si');downictwu bi
sku pow dyecezyalnych, leez s!);dowi wikarego polnego (p. t. I. stl'. 222). 

Fora, 0 ktorych dot!);d byfa mowa, polegajq, naprzepisie pra
wnym (fora Iegalia); wolno atoli stronom poddae si~ dobrowolnie 
jurysdykcvi sadu niewiasciwe!:!,o pod warunkiem ze sad ten ma .., v '-' ,(.. 

w ogolnosei moe s!);dzenia tego rodzaju slJraw. Taki sil;d polega
j!);cy na dobrowolnem poddaniu si~ stron, zowie si'i) for u m co n
ventionale s. prorogatum 8). Prorogaeya moze bye zresztq, 
alba wyraina, albo domniemana, co mianowieie wtedy ma mieJsce 
jezeli pozwany przed s!);d niewJ'asciwy wdaf si~ w spor (13. nast'i)' 
pny §.), nie podnoszil;c zarzutu niekoll1petencyi. . 

n) Tok post~powania. 

u) PostE)powanie przygotowawCZ;6. 

§. 98. 

Postypowanie sq,dowe w sprawach spornyeh rozwija si~ 

w trzech gJ'ownie stadyaeh: post~powanie przygotowaweze czyli 
instrukeya procesu, post~powanie dowodowe i wyrokowanie. Przy
gotowawcze post~powanie ma na celu w4'asci1ve sformu4'owanie 
sporu: to jest okreslenie zil;dan powoda i pozwanego, tudziez wszy
stkieh okolicznosci faktycznych i prawnyeh, ktore w tej sprawie 
sil; stan?wcze, wr~szei() stwierdzenie; 0 iI.e te okolieznosci pozostajl!; 
spome 1 wymagaJq, dowodu, w ogole wl~e dokfadne wyswiecenie 
sprawy, status causae et eontroversiae. Odbywa to si~ za pomocll; 
wymiany pism spornych. 

bus inter virum et uxorem IV. 20; alba tak, ze dwie sprawy polegajij; 
na tych samych zasadach prawnych i faktyeznyeh, a wille jednako 
winne bye zafatwione, c. 43. X. de rescriptis I. 3. 

7) c. 1. 2. X. de mutuis petitionibus II. 4., c. 3. X. de ordine 
cognitionum II. 10, 

8) C. 18. x. h. t. e. 32. 40. X. de officio et potestate judicis 
delegati 1. 29. 
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1. Pierwszll; czynnosciq, procesowq, jest s k a r g a, act i 0, to 
.est (w znaczeniu procesowem) 1) akt, moc!); ktorego strona powo
~owa domaga si~ u sll:du uznania sNego prawa. Z :'egl~~y sbrga 
wniesiona bye ll1a na pisll1ie, a takZe to pismo zOWle SI~ skarg!);, 
1 i bell us 2). Pod wzgI\)dem tresci winna zawierae skarga a) za
sade faktycznlJ;, to jest wywod wszystkich okolieznosci, z ktorych 
po,;Od prawo swe wywodzi (fund amen tum agendi proprium) 3~ 
b) zasad~ prawn!);, na ktol'ej pretensn opiera (fun~amentum ~gendl 
remotum) 4), wreszeie c) w4'aseiwe z[j:danie, petItum, a WI~C to 
czego si~ wlaseiwie od sll:du domaga. Domagae si~ zas moze tylko 
uznania swego prawa, jak n. p. przy skargach preJudycyainych, 
albo nadto skazania przeeiwnika do jakiegos swiadczenia lub za
niechania. Proez tych istotnych wymogow ma skarga takZe pod 
wzgl~dem forma]nym bye lliewadliwij;, a mianowieie zawierae do
Madne oznaczenie stron powoelowych i pozwanych, jakotez wIasei
wego sll:du. Skarg~, ktOra pod wzgl~dem fonny Iub tresci nie o.~
powiada powyzszym warul1R:om, rna s~dzia ~Ibo wprost O~l:zuCle, 
albo przy usterkach mniejszej wagi wezwae powoda do JeJ uzu-

pe~nienia. 
2. Skarg~, ktorej nie nie mozna zarzucie pod wz~l~dem for-

malnym, s~dzia de k ret u j e, to jest udziela j!); pozwanemu z we
zwaniem, aby w terminie odpowiedziaJ'. W proeesie kanoniczllym 
najcz~sciej ~!);ezy si~ dekretowanie skargi z p 0 z we m, cit at i 0, to 
iest wezwaniem, aby strony osobiseieprzed sll:dmn stan~Iy 5), ezy 
~o ella dania wyjasnien, czy to celem tentow1tnia ugody, do ktorej s~
elzia przed rozpocz~ciem proeesu rownie jak w dalszym jego toku 
el1!zye powinien 6). Juz samo dor~ezenie skargi, insinuatio, wywiera 
niektore skutki procewwe 7) i tak: a) s!);d p070staje w£asciwym, choeby 

1) W znaczeniu prawa materya1nego znaezy skarga ty1o, eo 
prawo dochodzenia swej pretensyi w obee s~du; por. Pl'· lnst. de 
actionibus IV. 6. "Actio nihil aliud est, guam jus persequendi in ju-
dicio, quod sibi debetnr." . . . 

2) J ezeli skarga wniesionq, zostafa ustnie, SPlSUJO urz§dmk S~-
dowy wywOd srowny (protokof), ktory zast\)puje miejsce pisma skargo-
wego, c. 2. de verborum significatione in Clem. V 11. . . 

3) C. 6. 15. X. de judiciis II. 1., c. 2. 3. X. de 11bel11 obla-
tione II. 3. 

4) P. eytat w nocie 3. 
5) C. 3. X. de dolo et eontumacia II. 14. 
6) C. 11. X. de transactionibus I. 36., c. 1. X. de mutuis pe-

tionibus II. 4. 
7) Sl} takze skutki w zakresie prawa materya1nego, CO tu nie nalezy. 
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pozwany przeszedJ' pod kOl11petencH innego Rl}dU 8); b) delegaeya 
nie gasnie w skutek smierci delegujlj;eego (p. wyzej stL 9); 
e) z przedl11iotcl11 spom nie wolno przedsiiibrac zadnej zl11iany 9). 

3. WJ'aseiwy spor poczyna siii dopiero wtedy, gdy pozwany 
oswiadczy. iz nie uznaje pretensyi powoda i z1!daniu jego zadosc 
uczynic nie chee; to oswiadczenie zowie siii lit i s con t est at i 0, 

wdanie si~ w spor 10). POl11in1!wszy skutki, ktore litis contestatio 
wywiera w zakresie prawa l11ateryalnego 11), ma ona takze znacze
nie w prawie procesowel11; i tak: a) wdawszy si~ w spor nit' 
moze pozwany czynic juz uzytku z prawa wyJ'1!czenia s1!du (reeu
satio judicis), chyba ze dopiero potem zaszJ'y lub wiadome siii 
staJ'y okolicznosei uzasadniaj~ce wyJ'~czenie 12); b) nastiiPuje mil
ez~ca prorogacya s1!du (p. wyzej str. 58); c) zastiipeow ustanowio
nych do prowadzenia sporu mog~ strony po kontestacyi odwolac 
tylko z waznyeh powodow 13). 

Pozwany wdaj~c si~ w sp6r wywodzi zarazem swoj~ 0 b ron ii 
przeciw skardze powoda (defensio, exceptio w obszerniejszem zna
czeniu). Obrona zas opiera siii alba na prostem zaprzeczeni u 
przywiedzionyeh przez powoda fakt6w albo na przytoczeniu takich 
okolicznosei, kt6Ie przypuseiwszy nawet prawdziwosc faktu, z~da

nie powoda ezyni~ bezskuteznel11. Ten srodek obrony zowie si~ 

zarzutem, ex c e p t i 0 w seislem znaczeniu 14). Excepcye mog1! bye 
zaczerpni~te z prawa materyalnego - n, p. excepcya zaplaty, 

8) C. 20. X. de officio et potestate judicis delegati I. 29. c. 10. 
X. de officio legati I. 30., c. 19. de foro competenti II. 2. 

9) C. 2. ut lite pendente nihil innovetur in Clem. II. 5. 
10) W dawnem prawie rzymskiem litis contestatio oznaczala akt 

uroczysty, ktory konczyl postf2powanie przed magistratur<): (in jure) 
i przekazywal: sprawf2 przed s~dziego (in judicium). Poj~cie to zmienilo 
si~ ze zmian~ form procesowych. Dzis rozumiej<): litis contestatio albo 
w znaczeniu podanem w texcie albo w obszerniejszem, to jest kaZd<): 
odpowiedz pozwanego na skarg~, a wi~c takze przyznanie; p. 0 tem 
Arndts Pando (ote wyd. 18(9) §. 113. Windscheid Pando (4te 
wyd. 1875) §. 126. POl'. tit. X. de litis contestatione II. 5. in VIto 
II. 3. 

11) P. Arndts i Windscheid cit. 
12) C. 25. X. de officio judicis delegati I. 29. c. 4. X. de ex

ceptionibus II. 25. 
13) C. 2. de procuratorihus in VIto I. 19. 
14.) Por. tit. X. de exceptionibus II. 25., in VIto II. 12., in 

Clem. II. 10. 
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przedawIi.i~nia - a~bo tez z ~r~wa pr?c.osowego, n .. ~. zarzut n.ie
wlasciwoSCl s1!du, meformalnoscl skargl 1 t. d. DaleJ Jest exrepcya 
albo per e m p tori a, to jest zarzut niwecz~cy z~danie pow~da: 
n. p. zarzut zapfaty, albo dilatoria, odwloczna, moc~ ktor~J 
pozwany tylko na teraz z~da oddalenia powoda, n. p. exceptIO 
fori. Pozwany winien wyczerpn1!c w obronie ca~y zasob swych 
srodkow odpornych, gdyz pozniej z regu~y takowych uzye juz nie 
wolno. S~ jednak takZe zarzuty wY~1!czaj~ce, cz. spor uchylaj~ce, 
exceptiones declinrtto1'iae, ktore uwalniaj~ pozwanego od 
wdania si~ w spor; do tych nalez~ mianowicie w procesie ka
nonicznym zarzut niewJ'asciwosei s~du (exe. fori) i zarzut sprawy 
osadzonej lub zagodzonej (exc. de 1'e judicata s. transacta) 15). 

" Zdarzyc si~ tez moze, ze pozwany ma ze swej strony pre
tensn do powoda; wolno mu w takim razie wytoczyc 0 ni~ skar~~ 
przed ten sam s~d, w ktorym wisi pie1'wszy proces, a wte.dy. 1'0-

wnolegle obok siebie tocz~ si~ dwie sprawy. Skarga w~lesIOna 
przez pozwanego w toku proeesu zowie ~i~ s k a r g.a, w z aJ e m ~ a, 
reconventio, mutua petitio 16); mozna m~ dochodzlC tylko takrch 
spraw, dla ktorych przepisany ten sam Hposob post~pow~nia ~o 
dla pierwszej sprawy 17). Zapozwany n. p. skarg~ pet~torYJn1! nIe 
moze skargij; wzajemnij; zaskarr.ac naruszenia w posiadaniu. 

Obron~ pozwanego udziela s~dzia }Jowodowi, wzywnj~c go, 
[tby w terminie oznaczonym na ni~ odpowiedzia~; odpowiedz powoda 
na obron~ pozwanego zowie si~ l' e p 1 i k 1!. Nowych z1!dall w replice 
stawiae nie woluo ; nowe okolicznosci zas 0 tyle tylko w niej mog~ bye 
przywiedzione, 0 He dopiero obronl): zost!1£Y wywoJ'ane . .fezeli n. p. 
pozwany bronil siii excepcn przedawnienia, moze powod w re
plice powoJ'ae si~ na okolicznosci, wykazujij;ce przerw~ lub niedo
puszczalnosc przedawnienia. Z replik~ tez pof~czyc nalezy obronii 
na skarg~ wzajemn~. Na replik~ odpowiada znowu pozwany w pi
smle spornem zwanem d u p 1 i k ij;, ktora wymierzonn l11a bye 
jedynie przeciw faktom i wywodom, umieszczonym w replice. 
Z reguly z duplik~ nnstiipuje zakOllczenie post~powania przygoto
wawczego (conclusio in causa); za przyzwoleniem s~dziego moze 
jednak nast~pic dalsza wymiana pism, a wiiic odpowiedz na du
plik~ tryplika, a na tryplik~ kwadruplika i t. d. 18). 

15) C. 1. 2. de litis contestatione in VIto II. 3. 
16) Tit. X. de mutuis petitionibus II. 4. 
17) C. 4. X. de ordine cognitionum II. 10. 
1~) Por. C. 10. X. de fide instrumentorum II. 22. 



Jako srodek p1'zeciw procesom, podj~tym Ii z pieniactwa Iub 
dla n~kan~a przeciwnika s1uzy tak powodowi jak pozwanemu po 
kontestacYI ,s~oru prawo .zl1dania od przeciwnika tak zw. przysi~gi 
n.a s~usznosc sprawy, Juramentum calumni1te (Gefahrde
e:d) 19), ~o jest przysi~gi, ze dziaJ'aj~ z przekonania i postl1Pil1 so
ble w c1llgu proceSll wedle najlepszej wiedzy i sumienia. Procz 
tego s~dzia odnosnie do niektorych czynnosci procesowych zaza
dae n~oze . od str~n .takiej przysi~gi. Strona, ktora odmawia wy
konama teJ przySI~gl, tem samem przegrywa spor. 

b) Dowodzenie*) 

1. 0 DOWODZIE I OBOWL-iZKU DOWODZENIA. 

§. 99. 

Strony spor wiod~ce majll przekonae s~dziego 0 prawdziwo
sci przywiedzionych przez si~ faktOw. Ogo./' powodow przemawia
j~eych za pmwdziwosci~ przywiedzionego w procesie twierdzenia 
zowie si~ dow 0 d em, pI 0 bat i 0, a czynnoRC zmierzajaca do ze
brania i przedstawienia tych powodow dowodzeniem. 'S"edzia oce
niaj~c wypadek dostarczonych dowodow orzec ma, co"jest pra
wdll. Pod tym wzgI~dem przyj~./'y prawa procesowe dwa 1'ozne 
.systemy : ;ved./'ug jednego s~dzia wed./'ug wJ'asnego ocenienia 
1 przekonama, powoduj~c Bi~ jedynie og61nemi zasadami 1'ozumu 
i logiki orzeka, czy fakt uwazae naIezy jako prawdziwv Iub nie
p1'~,wdziwy; we~./'~g dr~giego przepisuje ustawa z gory, ,; kiedy s~
d.zla fakt przYJ~C ma Jako udowodniony. Pierwszy system zowie 
Sl~ teorn dowodow~ s w 0 bod n ~, drugi teorn dowodow~ u sJ a
wow ~ 1), pierwszy w./'asciwy jest prawu rzymskiemu 2) i pierwo-

19) Tit. X. de juramento calumniae II. 7., in VIto II. 4. 
*) P. szczeg61nie Gross Die Beweistheorie im canonischen Pro

cess I. cz~sc 1867 (~ot:):d n!edokonczone); i opr6cz dzied' cyt. przy 
§. 94. End ema nn DIe Bewelslehre des Civilprocesses 1860. 

1) Y ~ta:vow:): odr6zni~j:): dalej na dod at ni:):, jezeli s©dzia musi 
fakt przYHc Jako udowodmony, gdy zajda okolicznosci ustawa wska
zan~; i uj em n.:): jezeli ~prawdzie s~dziem~ nie wolno przyj:):c j~ko pra
Wc1Z1WY fa~t, mel;dowodmony w spos6b legalny, jezeli jednak z drugiej 
strony pomlmo, ze. dostarczono dowodu llstawowego, s~dzia uznac go 
moze w danym raZle jako niedostatecznv. 

2) P. Kell er. Der rom. Civilpro~;ess (5te wyd. 1876) str. 269. 
Endeman II §§. 5. 6. 
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wotnemu koscielnemu 3), podczas gdy pozmeJszy proces kanoni
czny z nielicznemi wyjl);tkami ho./'duje teoryi ustawowej, wil);z~c 

s~dziego tak co do srodkow dowodowych, jakotez co ao oc:enienia 
ieh donioslosci. Przyj~cie tej teoryi jest jednl1 z gJ'ownych cech 
proeesu kanonicznego j wszystkich praw procesowych, wytworzo
lJych na jego podstawie. 

Najwazniejsze podziajy dovyodow S:): nast~pujl);c:e: 

a) Dowod bezposredni, (naturalny) i posreani (sztuczny). 
Bezposrednim jest dowod, jezeli zmierza wprost do stwierdzenia 
faktu, 0 ktorym s~dziego chce przekonae; posrednim jezeIi w pier
wszym rz~dzie stwierdza inny fakt, z ktorego jednak fakt dowiesc 
si~ maj~cy z koniecznoscil); wypfywa. DowiodJszy n. p. ze by£em 
w miejseu X. dowodz~ posrednio, ze 0 tym samyl11 czasie nie by
~em w miejseu Y. Zwi~zek atoli l11i~dzy jednym a drugim faktem 
ll1usi bye rzeczywiseie tak scisJ'ym, iz drugi z pierwszego z Iogi
cznl); wypJ'ywa koniecznosci~. W przeciwnym bowiem razie jest 
tylko wyzszy Iub nizszy stopi811 prawdopodobienstwa, ale nie ma 
dowodu. 

b) WedIug wyniku muze bye dowod zupe./'nym (prob"atio 
plena), jezeli s~dziego caJkowicie przekonywa, alho ---: co wed./'ug 
teoryi ustawowej na jedno wychodzi - jezeli s~dzia fakt przyj~c 
winien. jako prawdziwy. Jezeli natomiast rezultat dowodu nie 1'0-

(lzi doM silnego przekonania 0 prawdziwosci faktn, ale przeciez 
dosi~ga wysokiego stopnia prawdopodobi811stwa, zowie go niekiedy 
uiltawa dowodem nieznpe./'nym cz. pOlowicznYl11 (probatio 
semiplena), dozwalaj~e go uzupebie innemi srodkami dowodo
wemi. 

c) W zwi~zku z tym podzia./'em pozostaje dalszy na dowod 
pojedynczy i zJozony (probatio simplex et mixta), stosownie 
do tego, czy go p1'zeprowadzono jednym, ezy tez klikoma srodkami 
dowodowemi. 

d) Odrozniamy daIej dow 0 d g./' 0 w n yip r z e c i w n y, czyli 
dowod i odwod (probatio, reprobatio). Jezeli howiem stronama
jl);ca obowi~zek dowodzenia, przeprowadzHa prawny dowod jakiego 
faktu, woIno mimo to przeciwnikowi podjl);e si~ ze swej strony 
dowodu, ze ten fakt me jest prawdziwy. Na pozor zdaje si~ to 
bye niedorzecznem: bo skoro wykazano, ze cos jest prawd~, nie 
mozna przypuszezae, ze to samo jest nieprawdl);. Zwazye jednak 
nalezy, ze prawda w proeesie nie jest prawd~ hezwzgI~dnlj;, mate-

3) Endemann §. 8. 
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matycznl}, lecz zawsze tylko pmwd1); wywnioskowanl}, tak. zw. 
prawdl} formalnt!. Powodom przemawiajt!cym za tt! prawdt! rno
zna niekiedy przeciwstawic inne powody, os~abiajl}ce moc dowo
dowl} pierwszych. PodjQcie tedy dowodu przeciwnego nie jest logi
cznl} sprzecznoscil}, zwJaszcza w obec teoryi dowodowej z ustawy. 
Taki zas dowod, majl}cy stwierdzic przeciwienstwo tematu dowo
dowego przez stronQ przeciwnl} postawionego, zowie siQ od
wodem '). 

Wielkiej doniosrosci pod wzglQdem teoretycznym zarowno jak 
praktycznym jest kwestya, na kim ciQzy obowil}zek dowodzenia? 
Zostaje ona w scisfym zwil}z'ku z dalszem pytaniem, co jest przed
miotem dowodu '? Nowsza teorya formufuje odpowiedz na te pyta
nia w sposob nastQPujl}cy: Zasada kazdego zl}danitt procesowego 
jest dwojaka: prawna i faktyczna, to jest strona wywodzi swe 
zl}danie z przepisu prawnego i z faktycznych okolicznosci. Ustawy 
nie sl} przedmiotem dowodzenLt, bo je sQdzia z urzQdu znac powi
nien; przedmiotem dowodzenitL sl} fakty. Otoz ktokolwiek wystQ
puje w procesie z samoistnem zl}daniem, winien wykazac, a w ra
zie pot{zeby udowodnic faktyczn~ podstawQ tego zl}dania, bez 
wzglQdu na to, czy jest powodem czy pozwanym, czy przywodzi 
fakt dodatni, czy ujemny. A wiQc powod winien wykazac. pod
stawQ swej skargi; ale zarowno pozwany rna obowil}zek d,pwodze
nia, skoro przywodzi ku swej obronie fakt samoistny. Powod n. p. 
skarzl}cy z pozyczki, winien udowodnic, ze kontrakt pozyczki przy
szed~ do skutku; pod tym wzgl~dem wystarcza pozwanemu go~o
s~owue zaprzeczenie. Jezeli zas pozwany bronit!c siQ twierdzi, ze 
zap~aci.l, juz to twierdzenie musi stwierdzic dowodem. 00 w da
nym razi'l nalezy do faktycznej podstawy skargi, to jest jakie oko
licznosci zdolne sl} uzasadnic pretensn prawnl}, jest juz kwestn 
prawa materyalnego 5). . 

Zamiast wy~uszczonej regu:I'y przytaczaj~ kanonisci za prze
wodem glossatorow innl}: affirmanti non neganti incumbit proba-

') Rep rob a t i 0 ma u kanonistow scislejsze znaczenie, bo oznaeza 
dowod skierowany przeciw dopuszczalnosci lub wiarygodnosci swiad
kow, c. 49. 50. X. de testibus et attestationibus II. 20. Ze jednak 
samo poj~cie odwodu znane jest prawu kanonicznemu, nie moze pod
legac w~tpliwosci, p. c. 36. X. de officio delegati I. 29., c. 5. 6. 14 
X. de probationibns II. 19., c. 10. X. de fide instrumentorum II. 22. 
POl'. Gro s sstI'. 24. 

5) P. Un gel' System des osterr. Privak II. str. 555. W ijn d- . 
s che i d Pando §. 133. 
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tio, a wiQc ze tylko kto twierdzi, nie kto przeczy, ma obowil}zek 
dowodzenia 6). . W tej l'Ozeit!gfosc:i jest to zdal1ie lliewt!tpliwie ze 
stanowiska teoretycznego mylne, bo rowl1ie ja.k z faktu doda
tniego, tak z faktu ujemnego mozna wywodzic swe prawa. W&zakZe 
przyznac trzeba, ze najcz~sciej dowod negatywnego faktu jest nad
zwyczaj trudny, nieraz Wptost niemozIiwy. Dlatego prawo kanoni
czne idl}c raczej za wzglydami Sluszllosci. niz za scis£a konsekwen
cyt! prawnt!, zwalnia od dowodu stron~,· opierajl}cl} s;e zl}dania na 
fakeie ujemnym, uwazaj~c, ze w takim razie fatwiej bQdzie prze 
ciwnikowi dowodzic przeciwi611stwa, a zntem faktu dodatniego. Od
st~puje atoli od tej zasady, (t wiyc wraca do prawid,towego roz~o
zenia ciQznru dowodu, gdzie w dal1ym razie wfasnie za tern prze
IIlawiaj~ przewazl1e wzgl~dy sfusznosci 7). 

Powiedzielismy, ze przedmiotem dowodu Ell} jedynie fakty, nie 
pntwa; regllfa ta w obu kierul1kach dopuszcza wyjl}tki: niekiedy 
prawo wyrnaga dowodu, i na odwr6t strona wolna jest od dowo
dzenia faktu. 

1. Z praw sl} przedmiotem dowodu: 
a) Obce prawa, CO ze wzglQdu na powszechnl} cechQ prawa 

koscielnego stosuje si~ tylko do ustaw partykularnyeh, 'nieobowie-
zuj~cych w obrQbie s~du wyrokujl}cego. v 

b) Prawo zwyczajowe 0 tyle, Z'l s~dzia zazl}dac moze w Wl}t-
pJiwych wypadkach, aby wykazano istnienie zwyczaju. 

c) Statuty korporacyjne. 
d) Przywileje 8). 

W szakze w tych nawet wypadkach, gdzie wyjl}tkowo przepis 
pntWl1Y moze stal10wic przedmiot dowodzenia, nie wyrnaga siQ do
wodu scisrego w technicznem znaczeniu, jak przy dowodzie fak
tOw. Owszem sydzia moze pod tym wzglQdem oprzec siQ na wfa-

6) L. 2. Dig. de probat. 22. 3. "Ei incumbit prohatio, qui dicit 
non qui negat", na ktor~ si~ zwykle powo£ywano, znaczy w£asnie: ten 
dowodzi, kto twierdzi, a nie kto zaprzecza twierdzeniu przeciwnika. 
Pl:~eczyc z.as ~ie znaczy k~niecznie przywodzic fakt negatywny; bo gdy 
mOJ przeclwlllk przywodzl fakt negatywny (nie by£em wowczas we 
Lwowie), ja przecz~c temu przywodz~ fakt dodatni (by£es). 

7) P. c. 2. O. 6. quo 5. "quum per rerum naturam factum ne
gantis probatio nulla sit", c. 23. X. de electione et electi potestate I. 6. 
C. 5. X. de renuntiatione I. 9. c. 11. X. de probationibns II. 19. etc. 
POl'. Gross. cit. 

8) O. 1. de praescriptionibus in Vito II. 13. c. 7., de, privilegiis 
ill Vito V. 7., c. 13. 18. X. de privilegiis V. 33. 
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snej wiedzy. alba poprze~tae na tem, ze strona w jakikohviek wia
rygodny sposob stwierdzi istnienie przepisu, 11a, ktory si~ po
woJ'uje 9). 

II. Z fakt6w nie wymagajf): do\vodu: 
a )b' a k t Y not 0 r y j n e. Notoryjnym jest falt powszechnie 

i z wszelkf): pewnoscif): znany (quod om11e8 sciunt, quod publice 
constat), tak iz kazdy uznae go musi jako prawdziwy, a zaprze
czenie tegoz moz11aby jedynie policzye na karb lekkomysInej 8wa
woH lub szykany 10). 

b) Okolicznosci, za ktoremi przemawia d 0 m n i em an i e p r a
w n8 11). Domniemanie rozni sili od posreduiego dowodu (p. wy
iej). ze tenze opiera si~ na koniecznym logicznym zwi~zlm faktu 
dowiedzionego z faktem dowieM si~ maj~cym, podczas gdy do
mniemanie opieraj~e si~ na jednym Iub kilku faktaeh i uwzgl~
dniajltc prawiMowy bieg rzeczy przychodzi jec1ynio do wniosku, ze 
za prawdziwoscif): jakiegos faktu przemawia wi~cej prawdopodo
bienstwa, jak za, jego przeciwi811stwem. Ta,kie c1omniema~ie p01e
gajf):ce jedynie mt wnioskowaniu, zowie si~ pro s t em, praesump
tio hominis s. judicis, i nie moze bye poczytane jako dowOd, choeby 
za, niem wszelkie przema,wiaJ'o prawdopodobienstwo (praesumptio 
violenta). S~dziemu wolno powofae si~ na tego roelzaju domniema
nie tylko wtedy, gc1y go ustawa wyraznie do tego upowaznia 12), 
Iuh W ogoJe oeenienie dowodu wyjll;tkowo pozostawil1 sam emu s~
dziemn. S~ natomiast domniemania uswi~cone ustaw~; to jest l1ie
kiedy nstawa kaze z jednego faktu wllioskowae 0 innym, postana
wiaj~e, ie ten lub OW fa.kt zostajll;cy w zwif):zku z innemi dowie
dzionemi faktami, ma bye uwazany jako prawelziwy, pok~d przeci
wienstwo nie zostanie udowodnione. Z fakLn n. p. sporkowania, 
kaze wnioskowae 0 ojcostwie c1ziecka w pewnym czasie zroc1zonego. 
'I'ego roc1zaju domniemania zowitt si~ p raw n e m i, praesumtiones 

9) P. co do prawa zwyczajowego vVind s ehe i d Pandeeten 
§. 17. 133. 

10) C. 22. 23. X. de eleetione I. 6, c. 10. X. de filiis presbyt. 
1. 17., c. 3. X. de testibus cogendis yel non II. 21. i bal'dzo wiele 
innych miejsc. Dawniej silono si~ na scis~e okreSlenie poj~cia notoryj
nosci, co z jednej strony jest niemoZliwe, z drugiej zbyteczne; por. 
G! oss. stl'. 50. 

II) Por. tit. X. de praesumtionibns II. 23. 
12) rrak n. p. instrukcya dla sq,d6w ma~zeliskich uznaje jako do

stateezne do udowodnienia eudzo.tostvm eelem separacyi "praesmntio
ues violentae" (§. ~29). 
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JUrIS. i zwalniajij; oc1 dowodu, przenosz~e obowiij;zek dowodzenia na 
stron~ przflciwn~. Oezywista, ze dowodzll;ey zwolniony jest tylko 
oel dowodzenia tego wfasnie faletu, za ktol'ym przemawia domnie
mallie, nie zas od dowoc1zenia faktyeznyeh podstaw, na ktOrych 
to. c10mniemanie si~ opiera, n. p. powofuj~c- si~ na ojcowstwo do
wiese ma faktu spoJ'kowania, a woIny jest tylko od c1owodu spfodze
nia. S~ zresztf); domniemania prawne, nie opieraj~ce si~ na ff);czno
sci faktow, tylko nil, przepisie bezposrednio postanawiaj~eym, ze ja
kas okolicznosc ma bye uwazana jako prawdziwa, pokf);d jej prze
ciwiellstwo nie b~dzie wykazane. Powo~uj~c si~ n. p. na zasiedze
nie, mam za sobff domniemame dobrej wiary, pok~d przeciwnik 
nie dowiedzie, iz c1zin~al'()m w zlej wierze.- Dornniemanie juz z po
j~cia swego nie wykIucza odwodu: praesumtio cedit veritati, Wy
jf);tkowo kaze ustawa fakt jakis bezwzgl~dnie przyj~e jako pra
wdziwy, nie dopuszczahc c1owoc1u przeeiwiellstwa; jakkolwiek nie 
1l10zna tu juz wfasl'iwie mowi6 0 c1omniemaniu, leez raczej 
o fikcyi prawnej 13), to przeciez teehnieznie sJ'uzy nazwa praesum'
tiones takZe na oznaczenie takieh postanowiell prawnych i ze 
wzgl~du na todziel~ presumeye na praesumtiones juris tan
tum, to jest c1omnicll1ania dopuszezajf);ee oc1wodu, i praes. juri s 
e t de j u r e, domniemania nieodparte, niewzruszone, co do ktorych 
elowod przeci wny nie moze miee miejsea. 

c) Dowodu wYll1agaj~ jedynie fakty s po r n e, odpada przeto 
potrzeba dowodzenia, eo do okolieznosei przez stron~ przeciwnl} 
przyznanej. P l' Z Y z nan ie, eon f e s si 0, jestto oswiadezenie strony, 
moc~ ktorego uznaje jako prawdziwy fakt przet przeeiwnika w pro
cesie przywiec1ziony. Z istoty swej nie jest przeto przyznanie srod
kiem c1owodowym, lecz raczej dowod ezyni zbyteeznym, poniewaz 
s~dzia fakt przyznany juz przezto samo uwazae musi jako pra
wc1ziwy H). 

13) R6zni si~ od fikcyi jedynie tem, ze domniemanie przyjmuje 
jako prawdziwy fakt w~ tp Ii w y, fikcya zas kaze przyjlllc jako fakt, 
co z pewnoscilll nie jest prawdlll. 

H) Kanonisci zaliczajlll przyznanie r6wnie jak notoryjnosc i pre
sumcye do srodk6w dowodowych, a nawet nazywajlll je najcelniej
niejszym srodkiem, regina probationum, optima probatio, liquidissiina 
probatio n. p. Reiffenstuel II. 18. §. 1. n. 12.: nowsza zas teorya 
sk.tania si~ przewaznie do zapatrywania podanego w tekscie; przy
najmniej co do przyznania sllldowego. J estto zresztlll kwestya wY~llIcznie 
teoretyczna. POl'. S a v ig ny System des heutigen rom. Rechts t. VII. 
str. 6, nst. Endemann §. 33. Gross stL 67. 
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Nie kaMe przyznanie jednak ma sarno przez si~ moe zasti!
pienia dowodll, albo, co ostu,tecznie na jedno wyjdzie '. moe ~?\~O
dowi!. Pod tym wzgl~dem wazn~ jest przedewszystkl:ll1. n:zn:ea 
mj~dzy przyznaniem si);dowem i zasi!dowem (eo:ltesslO Ill . .Ju
di,cio, cont'. extrajudieialis). 8f!:dowem jest przyzna:ue .1IczYlllone 
W obee sadu, i to w toku tego samego procesu; kazde Illne przy
manie -" a wi~c nawet w obee si!du, ale w innejsprawie z~o
ZDne -- uwazae nalezy jako zasij:dowe. Otoz bezwzgI~dnf!: moc do
wodowi); ma tylko przyznanie si);dowe 15) i to jedynie pod nast~pu-
jij:0fHni warunkami.: . , , . 

1) Przyznajil:cy musi miee zupeh1il: zdolnose rozrzi!dzan:a 
(Dispositionsfahigkeit) tem wfasnie prawem, do ktoreg.o przyzll.an:e 
Ri~ odnosi. Przyznanie jednak, z~ozone przez maJ'o?etIll~g? po .UkOll: 
ezonym 14 roku jest wazne,ehoeiaz wedJ'ug okohcznosci moze bye 
obttlbne za pomoei); rest,) tucyi. Zast~pey osob niewJ'aBnowolnyeh 
magi); ezynie przyznania w idl imieniu; zresztil: zas potrzeba na 
to 080bnego upowaznienia 16), chyba ze zast~pca przyznaJ' w obe
enosei strony, a ona nie zaprotestowaJ'a zaraz lub w przecif!:gu 
trzech dni 17). 

~~) Przyznanie ma bye wypJ'ywem wolnej woli; bJ'il:d i. przy
mus wpfywajil: 13rzeto na jego waznosc w ten sam sposob, ,lak na 
inne ezynnosci prawne 18). 

3)' Przyznanie nie ma zadnega znaezenia, jezeli stosunek pra
wny, ktOrego dotyezy, nie podlega wolnej dyspozyeyi stron. Ztlj;d 
n. p. w sporach 0 waznosc maHenstwa s~dzia na przyznaniu stron 
nie moze oprzee wyroku. 

Skutkiem 13rzyznania sil:dowego, opat1'zonego jJowyzszemi wa
runkami, jest, ze co do sprawy w toku b~dil:cej fakt p1'zyznany 
przyjmuje si~ jako udowodniony, bez wzgl~du na 13rzedmiotowil: 
prawdy, a wif;)e nawet wtedy, jezeli s~dzia 0 13rzeriwienstwie jest 
przekonany. Przyznanie bowiem nie jest salllem tylko swiadeetwem 
ale rna zarazem ceeh~ aktu 13rawnego. Gdy zas stronie prawami 
13rywatnemi dowolnie rozrzlj;dzae wolno, wolno jej tez w formie 

15) p.nt. X. de confessis II. 18., in Vito II. 9. 
16) C. 62. X. de apellationihus II. 28. c. 20. X de censiblls, 

exactionibus et procurationiblls II. 39. 
17) "In continenti, id est tridllO proximo" glossa. ad c. 42. X. 

de electionibus 1. 6., ad c. 7. X. de testihus cogendis II. 21. 
H) C. 1. C. 15. quo 6., C. 4. C. 31. quo 2., c. 3. X. de confessis 

II. 19. 
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przyznania C'zyuw przeclwnikowi ust~pstwa, a s~dzia nie jest po-
,vaIany temu przeszlwdzic. . 

Inne zupdnie jest znaezenie przyznania zasildowego; me mo
ina go bowiem bezwarunkowo poezytae zawyraine oswiadczenie stro
nY, ii chee, ahy s?c1zia fakt uwazaf jako prawdziwy. Zalezy to ra
t;ej od tow'clrzyszileych oswiadezeniu okolieznosri, czy strona miaJ'a 
rzeezywiseie zamiar 131'z,Yznania. animum eonfitendi, ezy tez oswiac1-
('zv~a cos wInsnie w tem przekonaniu. ze jej takie oswiac1ezenie nie 
wraie. Wioc1.toby to do najwi~kszej niesfusznosci i kr~powa~o swo
bode sJ'owa, gdyby jakiekolwiek okolieznoseiowe powiedzenie mia,to 
iHZ "pmwnie zobowi~zywae Iub stanowie podstaw~ wyroku si);c1o
'~vego. Ztil:d przyznaje pm'i'\70 zasi!dowemu przyznaniu w wyjil:tko
wveh tylko wypadkaeh moe clowodow~, mianowieie wtedy, jezeli 
z;miar 'przyznania nie podlega w~tpliwosei. Pmwo kanoniezne po
zostawia pod tym wzgl~dem 3·fus7,nie wszystko ocenieniu s~dziego: 

rozwazaj1);c wszelkie okoIicznosei ma on orzee, e'LJ i 0 ile przyzna
niu zasadowemu przy13isae nalezy moe dowodowl}. Rozumie si~, ze 
sam fak"t p1'zyznania musi bye w razie zaprzeczenia dowiedziony 
wed~Hg tyeh samych prawide~, co kaM!y inny fakt. 

Po wyJ'il:ezeniu fakt6w powyzej pod a, b i c wymienionych, 
pozostaje reszta przywiedzionyeh w 13rocesie okolieznoscijako whsciwy 
materya£ c1owodowy. Aby takowy nalezycie sformu£owae, sJ'uzy w pro· 
":esie kanonieznym tak zwane post~13owanie 13 er P osi tiones et 1'es
pon:- ion e s 19) ; c8Jem jego jest oznaczyc dokIadnie !akty: w~mag~
,i'lce dowodu, aby nie przelVlekae proeesu dowodzemem faktow me 
stanowczych Iub nies13oniych. Po kontestacyi sporn winna tedy 
kaZela strona w zwi~zfych zdaniaeh (positiones) przec1stawie z ()SO
bl1lt poszczeg61ne fakty, z ktorych wywodzi swoje zt);danie; s~dzia 

wykluczywszy pozycye niewlasciwe, wzywa stron~ przeciwni);, a~y 

stajil:e 13rzed nim osobiseie na kaidil pozyl;.Yi); z 080bna odpowle
dzia~a zwiezle i stanovvczo (responsiones). Zaprzeczellie odpowie-
chi uwaza vsi~ jako przyznanie 20). S~dzia moze takZe ze swej stro
Iiy celem wyjasnienia sprawy zadawac stronom stosowne pytania 21). 
Pozyeye pozostajilce spome, zowii); sil( art y k u jam i dow 0 d o
weIll i, articuli probandi, i ztt);d cale to post~powanie artykufowa
nem. Sforn1U<fow~lllew powyzszy sposob twierc1zenia 81); tedy przed
miotem dowoc1u. Strona ma 13rzekonae s~dziego 0 ieh prawdziwo-

19) P. tit. X. de litis contestatione II. 5. 
20) O. 2. de confessis in VIto n. 9. 
21) C. 11. C. 30. quo 5. 
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sci, It przekonae za pomo(;~ srodkow dowodowych, pl'zez prawo 
uznanych. \V procesie kanonicznym s~ srodkami dowodowemi: s~
dowe ogl~dziny, zeznania trzecich osob, mlanowicie swiadkow 
i znawcow, dokumenty i przysi~ga. 

II. POSZCZEGOLNE SRODKI DOWODOWE. 

1) Si3tdowe ogl~dziny, swiadkowie 1 znawcy. 

§. 100. 

L Najprostszym i zarazem najbardziej przekonuj~cym srod
kiem dowodowym jest bezposrednie, naoczne przeswiadczenie sie 
s~dziego 0 stanie rzeczy, obejrzenie spornego przedmiotu, czyli s ~~ 
do we 0 g I ~ d ziny (inspectio ocularis, probatio per aspectum), przed
przedsi~wzi~te nil, wniosek strony. Ten srodek dowodowy rzadko 
jednak moze bye zastosowany, bo tylko wtedy, gdy idzie 0 spraw
dzenie stauu rzeczy, trwaj~cego jeszcze w cii!gu procesu, n. p. gra
nic spornego gruntu, stanu budowli i t. p. podczas gdy w proce
sie najcz~sciej wypadnie dowodzie faktOw przesz~ych. Ogl~dziny 

nalezy przedsi~wzi~c w formie przepisanej, mianowicie wezwae do 
takowych obie strony, jakotez swiadkow i stwierdzie protokolarnie 
wypadek tychZe. 

II. 0 wiele cz~sciej przyjdzie pOW04'ae si~ w procesie nil, ze
znania s will, d k 0 W 1). Swiadkiem, t e s ti s. J' est kto nie wiodac ;, v 

sam sporu stwierdza przed sqilem z wbsnego spostrzezenia pra
wdziwosc faktu. Wiarygodnosc swiadectwa zawis4'a przedewszyst
kiem od wiarygodnosci swiadka, a zupe~nie wiarygodnym jest swia
dek, 0 ktOrym przypuscic mozna, ie prawd~ zeznae moze i chce. 
W przeciwnym razie swiadectwo alba zgofa pozbawione jest zna
czenia, albo przynajmniej jest podejrzane. Bior~c wzgl~d 11a te 
okolicznosci odroznia prawo obok swiadkow zupe~nie wiarygodnyeh 
(testes cil'cumspecti et onlni exceptione majores, testes classici), 
swiadkow niezd olnych (testes inhabiles) i pod ejrzany eh (t. su
specti). Do pierwszych zalieza prawo kanoniczne: 

a) Dzieci i l1iedojrza~ych 2); jezeli dojrzary stwierdza fakt, 
ktory spostrzeg~ w czasie swej nieletnosci, ale po skonezonym 7ym 

1) POI'. tit. X. de testibus at attestationibus II. 20.. in VIto 
II. 10. in Clem. II. 8., tit. X. de testihns cogendis vel non' II. 21. 

2) C. 1. C. 4. quo 2. et 3. 
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rokll zytia, zaJezy od oceniellia s~dziego, ile temu zezwwiu przy
pisae moina \Vinry. 

b) Ohor),c11 nit llmysle lub zn<ljduj~cych Sl~ IV stanie prze-

l11ijaj~cej bezprzytomnosci. 
c) Pozbawionyrh w:tadzy spostrzegani1t w tym w:tasnie kie

runku, do ktorego odnosie si~ ma irh zeznauie 11. p. 81epi, glusi. 
cl) Skazanyeh za krzywoprzysi~stwo lub za zbrodni~, pozba

wiaj<1c~ l'zci obywatelskiej, luh zostuj~cyeh w sledzt.l7ie 0 te wy

st~pki 3). 
e) Tych co dali si~ juz raz przekupie do fafszywego swia-

dectwa 4). 
t) W ykltttrch i heretykow, tudziez zydow w sprawach rhrze-

scijan 5). 
g) Z reguly kobiety, od ezego jednak wiele cl0puszczH.no 

wy.i~~tk6w 6). 
Nie 1ll0g~ bye rinvnie s.l'uchani j",ko swiadkowie spowiednicy 

eo clo okolicznosci powierzonycb im przy spowiedzi. i urz\2dnicy 
('0 do pOlvierzonej im tajemnicy urz~dowej. - Jako podejrzanych 
poczytuje prawo: krewnych i powinowatyeh, maHonkow, s~ug pod
czas trwania stosunku slnzbowego, osoby, ktore ze stron~ prowa
dZil;cl); dowod zostflj~ w~ scis~ej zaiy~osei lub z przeciwnikiem w nie
nawistnej nieprzyjazni, osoby, ktOrez procesu Rpoc1ziewar, si~ mog~ 
dla siebie korzysei Inb szkody, adwokatow i prokuratorow stron 
spor wiod}}cych 7). Roznica mi~dzy niezdoInymi a podejrzanymi swiad
kami jest til" ie pierwszyr;h s~dzia sam z urz~du wykluczyc ma 
od swiadectwa i do zeznall ieh, gdyby byli przesfuehani, zadnej 
nie \volno prz'ywi~zywac \Vagi. pod(:z~s gdy okolieznose, iz swia
dek jest poclejrzany, tylko w skutku wniesionego zarzl1tu moze bye 

mvzgl~dniona. 
Moc dowodowa swiadectwtt zayvisJ'a nietylko od wiarygodnosei 

zeznaj~cego, ale HuettO od nast~puj~eych warunkow: 

3) C. 7. 9. 10. 13. 20. 54. 56. X. de testib. II. 20; c. 1. X. 
de exceptio nib us II. 25. 

4) C. c. 9. X. de testibus II. 20. 
5) C. 8. de sententia excollllllunicationis in VIto V. 11. c. 1. 

X. de haereticis V. 7. 
6) POl'. og61nikowi); zasadQ W c. 10. X. de verborulll significa

tione V. 40. - Wyj'!tek zachodzi mianowicie w sprawach lllarz(di
skich 

7) C. 3. C. 4. qn 2, 3. c. 1. C. 3. CjU. 5. c. 18. C. 3. q. 9., 
C. 3. de testibus in VIto II. 10. c. 22. 24. X. de testibus II. 20. 



Ct) Swiadectwo opierac si~ ma zawsze na wbsnem spostrze
ieniu: swiadek stwierdza jedynie to, co sam widzia.r 1ub sJyszaL 
Zeznania przeto po1ega,irtce jedynie na wnioskach, Iub na tem co 
swiadek wie od innych (testes de credulitate, de auditu) nie majl);· 
iadnej mocy dowodowej S). 

b) Swiadectwo z~ozone ma bye ustnie w obec Srtdu z zacho
waniem przepisanych form 9). 

c) Winno bye wyrazne i jasne, bez zadnych sprzecznosci Iub 
dwuznacznosci 10). 

d) Wreszcie ma swiadectwo moc dowodowi); tylko wtedy, je
ieli zostaJ'o zaprzysi~zone 11), chyba ze strony wyrainie uwolnify 
swiadka od przysi~gi 12). Zreszti); uwolnieni silo od zaprzysi~ienia 

swych zeznan jedynie· swiadkowie. stwierdzaji);cy fakt tyczi);cy si~ 

ich urz~dowania, poniewaz w takim razie wystarcza przypomnienie 
przysi~gi na urzi);d. Przysi~g~ sklada swiadek przed przes.J'uchaniem 
i przyrzeka w niej na ewallie1i~, iz w prrzedmiocie, 0 ktorym b~

dzie pytany, zezna zupeflli); prawd~, nic nie dodaji);c Iub zmie
niaji);c 13). 

ZupeJ'ny dowod stanowi z regu.ry ty1ko zgodne zeznanie przy
najmniej d woch zupeJ'nie wiarygodnyeh s wiadkow 14), 
opatrzone wymienionemi warunkami. Zeznaniu jednego swiadka 
moze s~dzia wyjatkowo przvznae zupeJ'na moc dowodowa J'eieli 

v oJ '-' ", 

zfozy~ je biskup Iub urz~dnik co do czynnosci swej urz~dowej 15). 
Post~powanie przy dowodzie ze swiadkow jest w krotkosci 

nast~puji);ce: Strona, powoluji);ca swiadkow, ma takowych s~dziemu 
doHadnie oznaczye i przedfozye zarazem w osobnem pismie arty
kuJ'y dowodowe (articuli, capitu1i), to jest pytania, ktOre do swiad
kow chce miee wystosowane. S~dzia zawiadamia 0 tern przeci
wnika, ktory wyst~pie moze z zarzutami przeciw dopuszcza1nosci 
dowodu ze swiadkow w ogoInosci, lub przeciw dopuszczalnosci po-

bus 

8) O. 15. O. 3. guo 9. 
9) O. 2. 37. 52. X. de testibus II. 20. 
10) O. 48. 53. X. de test. II. 20., c. 9. X. de probationi

II. 19. 
11) O. 5. 17. 39. 47. 51. X. de test. II. 20. 
12) O. 3. 9. cit. 

13) Por. instrukcJ<l, austr. dla s'l:d6w ma:tzenskieh §. 162. 
H) C. 4. 10. 23. 28. 47. X. de testibus II. 20. 
15) C. 36. C. 11. quo 1., c. 23. X. de eJectione I. 6. c. 11. X. 

de praesumtionibus II. 23. 
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szczegolnych swiadk6w H), a procz tego ze swej strony dodac py
tania (interrogatoria) 17). S~dzia orzeka wyrokiem p r z e.d stall 0 w
e z ym (se,ntentia interlocutoria), czy dopuszcza dow-od ze swiad
kow, ktorzy swiadkowie i na ktol'e artykufy maji); bye pytani. Po
\VoJ:any na swiadka musi sit,; stawic przed sl!dem i moze bye do 
teD'O zniewolony karami koscielnemi 18). N a wyznaczonyrn terminie 
odbiera s~dzia najpierw od swiadkow przysi~g~ w obecnosei stron, 
poczem kazdego swiadka pytit z osobna w nieobeenosci inl1ych 
swiadkow i stron 19), zadaji);C' mu najpierw pytania ogoIne (ad ge
neraIia), ktOre tyCZi); si~ osuby i stosunkow fiwiadka, potem pytal1in 
szezegoJ:owe (ad speciHlia) w mys1 artykuJ'ow dowodowych i inter
rogatoryow. Przes.l'uchal1ie odbye si~ moze takze przec1 s~dziil: ku 
temu umyslnie delegowanym. Po przesJ'uchaniu wszystkich swiad
ktSw zestawia sl?dzia zeznanift, tye7.i);(·.r, sil? tego samego artykuJ'u 
(rotuIus examinis testium), poczem je stronom pubIikuje. Stronom 
\~oIno w osobnych pismach wywor1zic SW8 wnioski z wypadku 

przes.l'uchania. 
III. Do ocenienia, stanu rzeczy, na ktorym s~dzia oprzee ma swoj 

wyrok, nie wystareza niekiedy zwykJ'a wfadza spostrzegania, lecz 
potrzeba fachowych wiadomosci. Powo.l'ane w tym celu osoby zo
wii); si~ znftwcami cz. biegJ'ymi Carte periti, experti); roznii); 
si~ od zwyHychswiadk('w- tem, ie swiadek stwiel'dza ZiLwsze tylko 
faktyczny stan rzeczy, znawca zas obja\via swe zdanie, na faktach 
i wnioskach oparte. Prawo kanoniczne, jakkolwiek nie obcy mu 
jest dowod ze znawcow 20), nic przeciez pod tym wzgl!?c1em hlii
szego nie postanawia, nalezy przeto zastosowae do znawcow wszy
stkie przepisy tyczi);ce si~ Rwiadkow 21). W szczego1nosci potrzeba 

16) C. 9. X. de probationibus II. 19., c. 3. X. de testibus II. 
20. c. 1. X. de except. II. 25. 

17) C. 2. de testibus in VIto II. 10. 
1&) Tit. X. de testibus cogendis vel non n. 21. 
19) Taka wyrobiJ:a si§ praktyka; p. instrukcH dla s~d6w ma~

zel'lskich §. 164. <l18. W dawniejszem prawie sfuehano swiadk6w 
w obecnosei stron, c. 2. 41. X. de testibns II. 20. 

20) POI'. e. 4. 14. X. de probationibus II. 19., e. 42. X. de te
stibus II. 20. c. 3. 6. 7. X. de frigidis et maleficiatis IV. 15., c.18. 
X. de homicidio voluntario vel casuali. V. 12. 

21) W zr6dJ:ach cz§sto nazywani s~ tez znawcy testes, ieh opi
Ilia testimonium; c. 4. X. de probationibus II. 19. c. 42. X. de testi
bus II. 20. c. 7. X. de frigidis et maleficiatis IV. 15. POI'. §§. 165. 
227. instrukcyi. 
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:10 zupe~nego dowodu zgodnej opmll przynfljmllleJ dwoeh przysie
zn~eh znawcow. S~dzia oznaeza wprawdzie 7.naweow z regnlY ~a 
wlllosek stron; wolno mu jednak powofae ieb takze z ur~edu eo· 
\vtedy mianowieie ma miejsee, jezeli znawey przez strony o~na-· 
ezeui niezgodnlt dali opinilt. Nie moze bye sfuchany jako znawca 
kto do swiadeetwa jest niezdolny, lub uchodzi za swiadka podej~ 
rzanego. 

2) Dokumenty. 

§. 101. 

Do k u 111 e n t em (instrU1116lltllm 1 dOCllmentu111) w znaczeniu 
pro<.:tlsowem zowie si~ pismo, majltce stwierdzie prawdziwosc jakie
p:os faktu 1). Ze wzgl~du na pochodzenie dokument jest 13 II b I i
t: z n y 111 (instr. publicll.m), jezeli go wystl1,wiJa w,l'adza Iub asoba 
~ubli('zneg? zaufania w zakregie swego urz~dowania; w kazdym \ 
mnym raZle p ryw a tnym. 

Dokument moze bye uzyty jako srodek dowodowy tylko pod 
nast~plljltcemi warunkami: 

a) Przedewszystkiem musi bye pl'awdziwy ezyli auttlntv
cz 11 y (veritab documenti): to jest pochodzic rzeczywiscie od tei<) 
kto na dokumencie jako wystawiciel j8st podpisany. Pod tyn~ 
w7.gl~~em zacbodzi wazna rozniea mi~dzy dokumentami publi
ezneml a prywatnemi: pierwsze bowiern, skoro formalnie sa nie
ivadliwe, majlt za soblt domniemanie autentycznosci 1 podcza~ gdy. 
autentycznosc prywatnego w razie zaprzeczenia musi bye udowo
dniona. 

b) Dokument rna, byC; w a 1., n y (fides doC'umenti) 1 ze wzgl~du 
na przepisanlt fOl'm~. Do istotnych form dokumentOw pub!icznych 
n~le~y .w ka,1.,dym razie podallie miejsea, i czasu wystawienia, pod
pIS I pleczfZc urz~dowa 2). Procz tego postanawiajlt ('z~sto osobne 
pr7.episy, jakieh form przestrzegae nalezy przy dokumentac:b pe-

1) 0 dokumentach p. tit. X. de fide instrumentorum II. 22. -
\V obsze.rn~e.isze:n znac,z~niu. ozna~za "instrumentum" wszystko,' co sluiy 
do pow~I~Cla wlad~moscl 0 Jakims fakcie, a wi~c n. p. swiadkow; pOl'. 

1. 1. Dlg. de fide mstrum. 22. 4. 
2) C. 2. o. X. h. t., c. 11. X. de probationibus II. 19. 
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wnego rodzaju, wymagajltc n. p. przyzwania swiadkow, aktu no
taryalnego i t. p. 

c) Nie powinien przedstawiac wad zewn~trznych, ktore wzbu
dzajl} podejrzenie podrobienia lub sfa~szowania. Stosownie do zna
czenia tyeh wad moze s~dzia, zupe~nie Iub cz~sciowo odmowic do
kumentowi wartosci dowodowej 3) 

cl) 1'v10c dowodowlt ma tylko dokument oryginalny; odpis zas 
tylko wtedy, jezeli wJ'adza, ktOm wystawi~a doknment, stwierdz~t 

zgodnose odpisu z oryg·ina~em. Zresztlt kopie (exemplar, copia) 
chocby uwierzytelnione (copia fidemata, videmata) nie majl} zna
('zenia orygina~u 4). 

1\1:oc dowodowlt dokumentow, opatrzonych powyzszemi w.ta
snosciami, inaezej ocenie nale1.,Y przy dokumentaeh publicznych, 
inaczej przy prywatnych. Pierwsze stanowj~ zupe£ny dowod faktu, 
wzgl~dem ktorego zostaly sporz~dzone 5), chociaz nie wyklllczaj~ 
przeciwnego dowodu 6). Pry watne dokumenty zas maj~ pod wzgl~
dem dowodu ro1.,ne znaczenie, stosownie do roznorodnej swej tre
sci. I tak moze bye dokument tylko 13rostem pismienllem po
swiadczeniem faktu przez trze(;i~ osob~, nie maj~c~ w sporze 
udzia~u. W takim razie wystawiciel wyst~puje w chitrakterze swiadkfl,; 
a poniewaz tylko ustne swiadectwo, bezposrednio w s~dzie dozone 
ma wartose dowodow!!, przeto tego rodzaju dokurnent nie moze 
uchodzie za srodek dowoclowy. Dokument moze ato] i pochodzie 
takze od sitmejze strony spor wiod~ce.i i przedstawiae si~ jako przy
znanie. Rozumie si~, ze nie stanowi on wowczas dowodu na ko
rzysc wystawiciela, scriptum privata pro scribente non probat; 
wszakZe moze mipe moe c1owodow~ p r z e c i w wysta w icielowi, je
zeli zaehodz~ ogolne warunki waznego przyznania, w szezegolno
sci jezeli wystawiciel zdolny byf do czynienia przyznania i wysta
wi~ dokument cum animo eonfitendi, to jest w zarniarze, aby sfu
zyf za dowod. Dokument \vreszeie moze miee znaczellie d owoc1u, 

3) C. 3. 6. h. t., c. 7. X. de religiosis domibus III. 36. 
4) Postanawia to wyraznie c. 1. X. de fide instl'umentol'llm 11. 

22. "Si scripturam authenticam non videmus, ad exemplaria nihil fa
cere possumus." Niektorzy broni'lJc zdania, ze kopia uwierzytelniona 
z?staje na rowni z pierwopisem czytaj'l: zamiast ad, aut i kl'ad'l: przy
cmek po exemplaria, n. p. Linde §. 275. nota 5. Permaneder 
§. 315. Por. c. 16. h. t. 

5) C. 2. 10. X. h. t. c. 11. X. de praesumtionibus II. 23. 
6) C. 10. x. h. t. 
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ze pismienna forma, ktorej prawo wymaga dla niektorych ezynno
sci prawnych, zosta4'a zachowana. 

. Przeprowadzaj~c dowod z dokumentow nalezy przedewszy-, 
~tkIem stwierdzic autentycznosc takowych. 'IV tym celu wiuna stro
n~ na tErminie ku temu przeznaczonym okazac przeciwnikowi ory
gm~4' dokumentu, celem uznania tegoz (agnitio, reeognitio). Jezeli 
to Jest dokument pubIiczny, niemajl}c.y wad formalnych, a przeci
wnik z,l,przecza jego autentyczllosci, winien twierdzenie swoje, a 
wJ<~e nienutentycznosc dokumentu udowodnic. Jezeli natomiast do
hument jest prywatny, spada ci~iar dowodu na strone dowodzaca. 
~koro tylko przeciwnik autentycznosci zaprzeczyf. Dowodzic vz~~ 
m0l:na autentycznosci dokumentu prwz swiac1kow, przez znawc6w, 
to .lest przez por6wnanie pism, alba przez p1'zysi~g~ l1a niep1'zy
znallie pisma (juramentum dHfessionis), to jest wzywaj~c p1'zeci
IV.nib; aby p1'zysi~gJ', iz c10kumentu nie poc1pisywaJ, ani W ogole 
me Wle 0 autelltyczllOSci tegoz. Jezeli .pl'zeciwnik przysi~gi tej nie 
vl7ykona, c10kument uwazany b~c1zie jako autentyczny. 

3) Przysi~ga *). 

§. 102. 

P r z y s i ~g a (jusjuranc1um, juramentum, sCl,cramentum), jetitto 
uroezyste poswiac1czenie . prawc1y przez powofanie si~ na swiadec
two samego Boga. Takowa zowie si~ pl'zysi€g~ przY1'zekahc~ 
(juram. promissol'ium), jezeli odnosi si§ c10 uczynioneg-o przyrze
ezenia; s twierc1zaj ~c~ (juram. assertorium), jezeli poswiac1cza pra
wc1ziwosc faktu. Mowi~c 0 przysi~dze jako sroc1ku c1owoc1owym mamy 
zawsze na mysli przysi~g§ stwierc1zaj~c~. - Wartosc i znaczenie 
przysi~gi jako sroc1ka c1owoc1owego roznorodnym poc11ega sadom. 
raz mienil); j~ najc1zielniejszym dowodem, bo zawiera'- ze;nanie 
tej w4'asnie osoby, ktOra 0 prawdzie najlepsz~ ma wiac1omosc, 
to z~6w wskazuj~ na pokus~ krzywoprzysi~stwa, gdy pozwalajttc 
strome przysi€gac czynimy ji1: s~dzi~ we w4'asnej sprawie. Obu a1'
gumentom nie podobna oc1mowie racyi; i z t~c1 prawoc1awca c10-

*) Por. procz cyt. przy §. 99. II ins chi u s Beitl'iige zur Lehre 
von del' Eidesdelation mit besonderel' Ri.icksicht auf das canonische 
Recht. 1860. 

1) 0 przysi~gach w ogole p. tit. X. de jurejurando II. 24. in 
VIto II. 11. in Olem. II. 9. 
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puszczajl);C c1owoc1 z przysi~gi ogranicza przeciez jej uzyeie pewne
mi wanmkami materyalnemi i forll1alw~mi. R6zne s~ one st.oso\Ynie 
do rodzaju przysi~gj; r6znorodno.se za{; przysi{Lg- w p1'o('e8ie wy
p~ywa cZ~Sti~ ze Zllfl(;Zenia, jakie fakt przysi~g~ stwierdzic si~ ma
j1);(:y miec mo~e c1la osttdzenia spmwy, (11. p. przysi~ga stanoweza, 
przysi~ga szacunkowa, przysiftga ,y,Yjawienia) cz~sci~ ze stosnnku. 
w jakim przysi~ga zostaje do calego zasobu sroc1kow dowodowyc.Jj 

. (przysi~ga stanowcza i uzup8Iniaj~ca). 
1. P r z JR i ~ g ~ s tan 0 we z ~ (juramentum litis c1ecisol'i HIll, 

jUl'. c1elatum) zowie si~ przysi~ga c1obl'owolna i wskazana, ktora mll 
stanowic zupelny c10wM przywiedzionego w procesie faktu. Jest 
ona dobrowoln~ (juramentum yoluntarium), nie nakazan~ (jur. ne
cessarium), bo jej nie nakazuje s~c1zia, leez ofiaruje strona 2); jest 
IV s k a zan l:t (jul'. delatum), a nie w~asn~, bo strona dowoc1z~('a 
IV pierwszym rz~dzie nie przysi~ga sama, lecz pozostawia przeciw
nikowi zaprzysi~zenie przeciwienstwa. 'IV prawie rzymskiem prze
waia ul110wny charakter przysi~gi; strony goc1zi~y si~, ze w ra7ie 
wykonania oznaczonej przysi~gi spor w ten lub ow sposob b~c1zie 

zakOliczony 3). Dla tego mog~a stl'ona przysi~gac nietylko na fakty, 
ale i na prawa. Prawo kanoniczne natomiast zapatl'uje si~ na przy
si~g~ ze stanowiska aktu religijnego, pojmuje jt:); jako uroczyste 
swiac1ectwo, fl. wi~e jako wlasciwy srodek dowoc1owy, ktory przeto 
odnosie si~ moze jedynie c10 faktycznych stosunk6w. UWftia.ill: 
nadto pr,'two kanoniezne jako sroc1ek dowoc1owy ostateC'zny, kt6ry 
nie ma bye c1opuszczony, jezeli stroM na popttreie swego twiel'
dzenia zac1nego innego nie posiac1a sroc1ka 4). Przysi~ga nie moze 
s£uzyc za c1ow6c1 w sprawach, co c10 ktorych takZe przyznanie nie 
stanowi c1owoc1u dla tego, iZ nie maj~ cechy pl'ywatnej, leez wy
l1lagaj~ urz§c1owego c1ochoc1zenia. 

2) rune znaczenie majq; te wyrazy w prawie rzymskiem: jusj. 
necessarium zuaczy przysi§g~ o~arowanq; in jure, kt6rq; przeeiwnik mu
sia1' przyjq;c Iub odkazac; vol un t ari u m przysi~g~ zasq;dowq;, polega
j~Cq; na umowie. 

3) Tyczy si§ to szczegolnie przysi§gi in jure delatum, 130 jus 
jurandum in judicio mia1'o juz wi§cej cechy srodka dowodowego. 
P. K e 11 e l' Oivilpr. stl'. 304. 315. Istoty przysi~gi in jure nie zmie
nia okolicznosc, ze gely przysi§g~ ofiarowano, pretor zmusza! pl'zeci
wnika do pl'zyj§cia lub odkazania L 34. §. 6. de jurej. 12. 2. 

4) P. c. 2. X. de pl'obationibus II. 19., ktory to ust§p jednak 
wed1'ug Hinschiusa cit. str. 4. nie tyczy si~ przysi~gi wskazanej, 
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Dowod z przysi~gi przeprowadza si~ w sposob nast~puj1!cy: 5) 
1) Stromt dowodz~ca w s k a z uj e przeciwnikowi przJsi~g~, to 

jest wzywa go, nby stwiHclziJ' przysi~g~ przeciwienstwo tematu do
wodowego (juramentulll deferre); wskazuj~cy zowie si~ deferentem, 
przeciwnik delatem. W skazae przysi~g(~ moze kaicly, kto rna zdoI
nose dziaJ'ania przed s~dem; peJ'nomocnik potrzebuje specyalnego 
mandatu (str. 56). 

2) Stronie, ktOrej wskazano przysi~g~ (delatowi) wolno: a) przy
si~g~ pI zyj~e, to jest oswiadczye, iz j~ wykona ; b) przysi~g~ 
o d k a z a e (juramentum referre), to jest zitdae, aby deferent sam 
zaprzysi~gd' swe twierdzenie; c) podjlj,e si~ zallliast przysi~gi innego 
dowoclu, l:0 zowi~ duwodem dla ulienia sumieniu (probatio pro 
exoneranda eonscienLia). Gdyby mu si~ ten clowod nie udal, moze 
jeszeze pl'zyj~e Iub odkazac przysif2g~. J ezeli delat w oznaczonym 
terminie zadnego nie cla oswiadczenia, temat dowodowy uW1tza si~ 
jako przyznany; Deferent (reI at) musi przyjitc odkazan~ sobie przy
si~g~, inaezej upada w dowodzie; tylko gdyby jui po delaeyi do-_ 
wiedziaJ' si~ 0 nowyeh srodkaeh clowoclowyeh, moze podj~c si~ do
woda pro exonerandrL eOIlseientia, ale upaclJ'szy z nim nie moze 
juz bye dopuszezony do przysi~gi. Na i~danie delata ma cleferujitey 
wykonac juI'1tmentllm ealumniae. 

4) Ozy przysi~ga przyj~ta Iub odkazana moze bye wykonana, 
orzeka, s~dziit. Dopusei on pI'zysi~gi jedynie na okolieznosei "I' 

sprawie stanoweze, jezeli nie ma innyeh sroclkow dowodowyell 
i Jezeli z toku bprawy nie nasun~ mu si~ nzasadnione w~tpliwosei 
co do pmwdziwosei f~lktu, lIHtj~eego si~ zaprzysi~dz. Nie lIla, bye 
dopuszczony do wykonania pl'zysi~gi, kto nie ma nalezytej swiado
mosei tego, co ezyni (judieium in jurante), mianowieie dzieei az 
do lat 14., ehoI'zy na nmysle, ehwilowo nieprzytomni 6); Townie 
wyklueza prawo tego, kto juz raz winnym sta,]' si§ kI'zywoprzysi~
stwa 7). Orzeezenia, ezy przysi~ga ma bye dopuszczona, nie w.ydaje 

5) W prawie kanonicznem bardzo maJ'o jest przeplSOW, odnoszf);
cych sill do przysillgi stanowczej; a nawet zdaje sill, ze takowa przez 
cif);g wiekow sredn.ich rzadko bywaJ'a zastosowana, p. Hinschiusa 
cytow. rozprawll. Dopiero pozniejsza doktryua opiel'ajlJ,c sill o\prawo 
rzymskie, ale zmiehiaj~c je stosownie do pojllc prawa koscielnego, wy
tworzyJ'a szczegMowe w tej mierze przepisy, przyjllte w praktyce sq.-
dowej. , -

6) C. 14 15. 16. C. 22. quo 5. 
7) Od delacyi nie -wyklucza prawo krzywoprzysillscoW, tylko od 

przysi¥gania. Moie on przeto deferowa6 przysi~g¥ 1 ale delacya traci' 
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sedzia 080 bno, leez v" samymze wyroku stanowezym, ktory przeto 
,; takim razie jest warnnkowym. Nie ma tu wi~e jak przy dowo
dzie ze SWiiLdk6w Jub znawcow wyroku przedstanowczego. Rotn 
przysi~gi musi byc w wyroku dokJ'adnie oznaczona. 

4) Po prawomoenosei wyrolm ma strona do tego zobowif)cZitllH 
wykonae przysi~g~ ntl OZllftCZonym sobie terminie. 'l'ylko juramen
tum ealull1niae wolno wykonae przez zast~pe~ 8); zreszt~ zas kaid'1 

-przysi~g~ wykonae naleiy osobiscie w sposob uroezysty, clotykajlj,e: 
ewanielii (dla tego juram. eorpomle) i stwierdzajite rot~ sJ'owami: 
Tak mi Boze dopomoz i ta swi~ta Ewanielia 9). Kto na tel'rnilli,~ 

nie stanie lub przysiygi nie wykona, pI'zyznaje tem samem przeei
wi611stwo faktu, ktory miaJ' zaprzysiitdz, ehyba ze go pr7.eeiwnik 
od wykonania przysi~gi wyraznie zwolnit 

n. Pod(;,zas gdy przysi~ga, 0 ktorej dot~d byJ'a mowa, stano
wi dowod sarna przez si~, sJ'uzy w innyl:h razaeh przysi~ga jedy
nie do uzupefnienia illnego clowodu, i to b~clz ,y kierunku dodat
nim, blj,dz ujel11nYl11. Jezeli bowiem strona podj~wszy si~ dowodu 
nie przeprowadzi£a go "I' prawdzie w zupeJ'nosci, przeeiez tak, iz 
Zit jej twierdzeniel11 wi~l:ej niz za pl'zeeiwienstwem przemawia 
pmwdopoc1obienstwa, czyli jak to zwykle wyra7;aj~ jezeli. wi~cej niz 
pofow~ dostarezyd'it dowodu (probatio plus quam semiplfma): moze 
reszty dopeJ'nie stwierdzaj~e (IW fakt przysi~g~ wd'asn~, ktelm w 
tym razie zowie si~ prlysi~g~ uzuped'niajite~ (juram. sup
pletorium). Jezeli natomiast stopien prawdopodobienstwa jest mniej
szy, albo powody za i przeeiw przemawiaj~ee sobie rownowazl);: 
wtedy s~dzia przeei wnika c10pusei do przysi~gi 0 c z y s z e z ah e e j 
(juram. purgatorium), ktora postawiony clowocl wszelkiego pozbawia 
znaezenia I"). Jecln~ i drug~ przysi~g~ dopuszeza s("dzia z urz~du, 
a nie jak przysi~g~ stano,yez~ na wniosek stron: s~ to przeto 
przysiPcgi konieczne ezyli nakazane. 0 tern czyprz 'ysi~ga uzupe.J'nia
j~ea, Iub oezyszezaj~ea "I' danym razie ma byc dopuszezona i ktorej 

z.naczenie, skoro delat mu jf); odkaze, alba zazf);da tylko juramentum 
calumniae. J ezeli krzywoprzysillscy deferowano przysi~gQ. musi j~ od
kazac, alba podjq,c sill dowodu pro exolleranda conscientia. 

5) C. G. 7. X. de juramento calumniae II. 7. c. 3. de eod. in 
VIto II. 4. 

9) C. 4. X. de jurejurando II. 24.; por. konstytucy:); Piusa IV. 
"Injunctum nobis" z 13 listopada 1564. Bull. II. 138. 0 dawniej
szych i nowych formu~ach p. AI' n old Die clu:istliche Eiclesfonnel 185 J • 

10) O. 36. X. de jurejurando II. 24. 
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z nirh nalezy si~ pierwszenstwo, orzeka s~dzia w prawdzie 
dJug powyzszej reguJ'y, ale ocenienie stopnia porawdopodobienstwa 
musi bye pozostawione jego przekonaniu. PrawidJ'a, ktore IN tej . 
przywodz~, slE tylko ogoln~ wskazowklE dla s'tdziego, ale go wcale 
nie wilEz~. I tak z reguJy zeznanie jednego wiarygodnego swiadka 
stano wi pofow~ dowodu, a poparte zeznaniem swiadka podejrzanego 
wi~cej niZ poJow~; mimo to s~dzia wedJug okolicznosci moze na tej 
podst,Lwie niedopuscie przysi~gi nzupefniajlEcej, lecz nakazae przy
si~g~ oczyszczajlEclE 11). - J eieli strona, ktorej przysi~g~ nakazano, 
takowej nie wykona, twierdzenie strony przeciwnej uwazae nalezy 
jako udowodnione. ZresztlE stosuje si~ co do wykonania przysi~gi 
to, cosmy powiedzieli 0 przysi~dze stanowczej. 

III. Odr~bnym rodzajem przysi~gi jest przysi~ga s zacu n kowa 
czyli na ilose (juram. in litem). Strona, ktora do wi odfa ,. ze jej 
przeciwnik ,vinien wynagrodzic szkod~, moze bye dopuszczona do 
przysi~gi celem oZllitczenia wartosci tej szkody. Rozni si~ ta przy
si~ga od przysi~gi stanowczej tem, ze jest przysi~g~ wJ'asn~, moze 
bye zas alba dobrowoln~, alba przez s~dziego nakazan~. S~dzia 
moze tez wedfug wJ'asnego ocenienia oznaczye maxymalIl~ gra
nic~, po kt6r~ strona zaprzysi~dz moze wysokose szkody 12). 

IV. Sit procz tego inne przysi~gi, nie tyczlEce si~ wfasciwych 
faktow spornych, ktore s~ podstaw~ wyroku, leez niektorych kwe
styi wpadkowych (ineydentalnych), ktore zajsc mog~ w cilEgu pro
cesu. I tak: juramentum ealumniae, juramentum diffessionis (str. 76) 
przysi~ga wyjawienia (jUl'. editionis), moc~ ktorej ktos stwierdza, 
ze oznaczonej rzeczy nie posiada, przysi~ga na ubostwo, aby si~ 

uwolnie od kosztow procesu. 

c) Wyrok i exekucya. 

§. 103. 

Po ukonczeniu post~powania dowodowego s~dzia formalnym 
aktem uznaje spraw~ jako dojrzaJ~ do os~dzenia (cOl\clusio 

11) 'fak tez w cytowanym w poprzedniej nocie ust§pie "Sane si 
actor omnino in probatione defecerit, reus debet etsi nihil praestiterit, 
obtinere. Praesumptione vero faciente pro illo, reo deferri potest ad 
ostendendam suam innocentiam juramentum, nisi judex ins p e c tis 
personarum et causae circumstantiis illud actori videat de
ferendum. " 

12) POI'. C. 7. X. de his quae vi metusve causa fiunt I. 40. 
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caUsae 1), a proees wchodzi w nowe stadyum: SlEd ma orzel', czy io He 
zadaniu powoda stae si~ ma zadosc. 'I'o orzeczenie s%du zowie si~ 
.; v r 0 k i e Ill, sen te n t ia, a ze zawiera rozstrzygni~cie samejze 
sP~'a wy g£ownej, wyrokiem stanowczym, sententin, definitiYa, w 
}Jrzeciwstawieniu do orzec-zPllia w kwesty~eh. spornych ,:padkowych, 
to jest wyroku przedstallUwezego, sententw mterloeutona 2). WY~'ok 
stosuje si~ seisle do z~dania, jakie powod stawi<i' w skardze, Jest 
'odpowiedzilE na jego wniosek i 1110ze przeto ze wzgl~du na tresc 
trojaki przybrae kS7.ta.ft: a) S~dzia przychyla si~ do zi);dania powoda, 
a wi~c orzeka, iz pozwany winien uznae prawo powoda lub uczy
nie, czego tenze zlEda: wyrok jest wtedy skazuj~eyl11, sententia 
condemnatoria; alba b) odrzuc<t to zi);danie, a wi~c orzeka wedle 
wniosku pozwanego, ie tenze nie jest winien zadosc uczynie z~
daniu powoda: wyrok jest wowczas uwalniajlEcy, sententia absolu
toria: albo wreszcie c) wyrok 1)10Ze bye mi~~zany, bo s~dzia tylko 
w cz~sci sHoniJ' si~ do zlEdania powoda. Nigdy zas wyrok nie moze 
przyznae wi~cej lub co innego, jak powod i~daf 3), tak ja.lc L dru
giej strony nie moze wyrok pojsc dalej jak do uwolniellia pozwa
nego: pow6d skazany bye nie moze. Jedyny wyjij;tek stanowil:): koszta 
procesowe; z regufy skazuje na nie s~dzia stron~ w sprawie upadajlEc~, 
wygrywajlEca ponosi jedynie koszta, wJ'asl1~ spowodowane win~ 4). 

Jezeli s~d wyroku.i~cy stanowi eiaJ'o zbiorowe, wyruk zap ada 
b8Z'NzgI~dn~ wi~kszoscilE gloi:;ow, a podstaw~ obrad i uehwa<i' stanowi 
\VIliosek jednego z s~dziow (refer ens , ponens). Blizsze szczego~y 

l10stanawia regnlamin czyli instrukcya. Pod wzgl~dem formy prze
pisano, iz wyrok ma bye zawsze wygotowany na pismie, opatrzony 
piecz~cilE, tudziez podpisem s~dziow i trzYl11aj~cego piaro 5). Dawniej 

1) POl'. c. 5. X. de causa possessionis et proprietatis II. 12., c. 
9. X. de fide instrumentorum II. 22.; ze konkluzya stwierdzona rna 
hyc protokolarnie c. 11. X. de prohationihus II. 19. 

2) N. p. wyrok dopuszczaj~cy dow6d ze swiadkow, wyrok roz
strzygajl{:cy kwestJ'l: kOIll petellcyi. Inne postanowienia s~dowe nie ma
j~ce na celu rozstrzygni§cia punktow spornych, lecz maj~ce jedynie pro
cesowi nadac wJ:asciwy kierunek, jakoto: cytacye, oznaczenie terminow, 
przyzwanie swiadkow i t. p. zowi~ si§ decreta, alho interlocutio
n e s mer a e. 

3) C. unic. X. de plus petitionibus II. 11. 
4) C. 4. X. de poenis V. 37. W toku procesu moze bye kaMa 

strona zawezwan~ do zaliczenia kosztow; c. 11. X. de accusationihus 
V: 1., c. 11. §. 8. de resriptis in VIto I. 3. 

5). c. 11 X. de probationibus II. 19., c. 5. X. de sententia et re
Judicata in VIto II. 14. c. 2. de vcrbol'Um sign if. in Clem. V. 11. Por. 
illstrukcy~ austr. §. 194. 243. 

6 
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odczytywano wyrok stronom 6), wedJ'ug pozniejszej praktyki dor~c 
go 'wozny sl!dowy 7). OryginaJ' nchwal'y i koncept wyroku maj~ 
przedlOwane .'IV aktach s~dowyeh. 'h reguJ'y udzielic lliLlezy stronOlll 
takZe powody wyroku (rationes dubitandi et decidendi 8). 

Wyrok zakoilCza ostateeznie s13raw~: s13rawa jest os~dzon~, res 
judicata 9). To co wyrok postanawin jest dla s13oruj~cych si~ 13ra
wem, sententia jus facit inter pnrtes, tnk ze ani 13owod ani 130-
zwany nie mi1j~ obowi~zku wdae si~ w ponowny spar 0 t~ sam~ 

spraw~ 10). ZupeJna skutecznosc wyroku moze jednak pozostae 
jeszcze w znwieszeniu, dlatego, ze stronom wolno wniesc s13raw~ 
przed s~dziego wyzszej instancyi: wyrok w takim razie nie jest 
jeszcze p raw 0 moe n y m. Prawomocnosci nabywa 13l'zeto wyrok: 

a) jezeli wyji);tkowo strona nie ma prawa odwolania si~ do 
wyzszej instaneyi; 

b) jezeh z prawa tego niekorzystaJ'a w zakreslowym terminie 
lub w ogale w sposab przepisany; 

c) jezeli wyrok zapadJ' w ostatniej instancyi. Warunld te 
wyswieci nam jeszcze blizej nast~13ny §. 

G:tawnym skutkiem prawomocnosci jest, ze pozwany zmuszony 
bye moze do urzeczy \yistnienia tego, co stanowi tresc wyroku 
czyli inaczej, ze na~ti);pic moze ex e k u c y a wyroku. I pod iym 
wzgl~dem nie mozna Sl1memu sobie wymiel'zae sprawiedliwosci, leez 
nalezy zawezwae pomocy s~dowej 11). WJ'asciwym jest sftdzia, ktary 
wydaJ' wYl'ok, Iub jego delegat 12); do niego udaje si~ strona 
z prosbl1; (nie jak w prawie rzymskiem z formaIn~ skarg~, actio 
judicat.i) 0 przymusowe wykoname wyroku, wykazujl1;c tegoz pra
womocnose, fj, wedJ'ug okolicznosci dope£nienie wal'unkaw, od kta
ryeh wedJ'ug osnowy wyroku Zltwis£ obowi~zek skazanego. S~dzia 

6). P. c. 5. de sententia et re judicata in VIto II. 14. 
7). Instrukcya austr. § 195. 
8) Co jednak nie jest koniecznem; POl'. c. 16. 18. 22. X. de 

sententia et re jUdicata II. 27. c. 68. X. de appeUationib\ls II. 28. 
9) Por. tit. X. de sententia et re jUdicata II. 27. \in VIto n. 

14. in Clem. II. 11. 
]0) Blizszy rozbi6r skutk6w prawnych, kt6re si~ pod tym wzgl~

dem ~1l:CZ~ z wyrokiem, jest InvestH prawa cywilnego; p. szczeg61nie 
Savigny System des heut. rom. Rechts t. VI. (1847) §. 280-301. 
Windscheid Pando §. 127. ust. . 

1]) L. 6. §. 2. Dig. de re jUdicata 42. 1. 
12) C. 5. X. de sententia et re judieata n, 27, c. 28. §. 3, X. 

dE) officio judicis delegati 1. 29. 
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wzvwa skazanego, aby zadosc uczyniJ' wyrokowi i oZllacza mu do 
tego termin 13); po bezsklltecznym npJ'ywie tel'minu zarz~dza s~dzia 
nlt ponowlll} prosb~ strony przymusowe sl'odki exekucyjne. Sposob 
exekucyi zawis~ od jej przedmiotu: jezeli r:;kazany obowi~zany jest 
do wydania l'zeez}' ruchomej Iub nieruchomej, kaze s~dzia w pierw-
811y111 razie rzeez przez woinego odebrae i 'vr~czye exekwento\vi, 
w drugim zas l'uguje skazanego z posiadania i wprowadza exekwI>nta. 
Jf!zeli przedmiotel1l exekucyi jest swiadczenie pieni~zne, nastl}pi za
j~eie rzeczy shzanego, a ewentualnie sprzedaz tycbZe H); swiad
ezenia wreszcie innego rodzaju w}'l1luszone bye mogl); karami pie
lli~zne111i, wi~zieniem, Iub tez w ten sposab, ze na koszt skazanego 
ktos trzeci swiadczenie \yykona 15). Jezeli skazany nie zostaje pod 
jurysdykcH s~du exekucyjnego, Inb przedmiot exekueyi w innym 
zostaje okr~gu, s~d exekucyjny wezwac ma inny f~d do przepro
wadzenia exekllcyi. W tOkll post~powsllia exekucyjnego wolno 
wIlosie takie tylko zarzuty, ktore wymierzone s~ w~asnie przeciw 
"posobowi post~powania Iub opiernj~ si~ na fakcie zaszJ'ym juz po 
WyrOkll; n. p. skazany twierdzi, ze zapJ:acit Wyslllchawszy obie 
strony orzeka s~dzia, czy zarznt jest uzasadniony, a wi~c czy exeku
"ya 111a bye wstrzymana. 

d) S rod kip raw n e p r z e c i w w y r 0 k 0 ill *) 

§. 104. 

Kto wyrokiem si);du w swych prawach mieni si~ pokrzywdzo
nym, moze domagae si~ zmiany wyroku; srodki ku temu wskazane 
zO\vii); si~ srodkami prawnemi (remedia juris.) Owo z~danie zas 
l'O'l:poznaje alba ten sam s~dzia, ktary wyda~ wyrok, alba co jest 
regll£~, s~dzia, wyzszej instancyi; w ostatnim razie srodek pra
wny zowiemy dewolutY"vnym. Pod wzgl~dem bezposredniego 

13) C. 15. X. de seutentia et 1'e judo II. 27 
14) Areszt osobisty w p1'awie scisle kanonicznem nie jest srod

kiem egzekucyjnym, p. c. 2. X. de pignoribus et aliis cautionibus III. 
21. "Lex habet, ut homo libel' pro debito non teneatur, etsi res defu
erint, quae possint pro debito addici". 

15) C. 3. X. de testamentis et ultimis voluntatibus III. 26. 
*) H ergenrii ther. Die Appellationen Hach dem Dekretalen

reehte 1875. 
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skutku odrozniamy srodki prawne na odwlekahee (remedia su
spensiya) i nieodwlekahee (rem. non suspensim), stosownie 
do tego, ezy wstrzymujl); dalszy bieg sprawy, a w szezegolnosei exe
kueY!); i:yr?l~u. Zaez~piajl);e wYl:ok. oprzee. moze ~tr9:1a swe zarz~ty 
na dwoJakwJ zasa,c1z18: albo mWlll go mespmwledJlwym albo llle-

. waznym. W pierwszym razie sroc1ek prawny zowie si~ apelaeYl);, 
IV drugim zaskarzeniem niewaznosei, Jako nadzwyczajny srodek pm
wny s4'uzy nadto niekiedy prosba 0 przywroeenie do dawnego stanu, 
ezyli 0 reRtytueyl);. 

I. ApelaeYl); C'zyli odwohniem si~ (appellatio), zowiemy 
zl);danie strollY spor wioc1~cej, aby s~dzia wyzszej instaneyi rozpo
zna.l' ponownie spraw~ i uchyliJ' krzywd~, wyrz!);dzonl); jej orzecze
niem s!);du nizszego 1). W('dlug dawniejszego prawa wolno bylo 
oc1woJ'ywae si~ przeeiw kazc1emu rozporz!);dzeniu s!);dowemu, bAz 
wzgI~du na to, czy takowe orzekalo w sprawie gJ'ownej lub roz
strzygalo punkt podrz~dny, zupe~nie formalny 2). 00 wi~cej, przyj
mywano nawet protesty przeciw mozliwym pokrzywdzeniom w toku 
rozpo('z~tego dopiero Iub wcale jeszcze nie wc1rozonego procesu 3), 
pozbawiajq,c tem samem s~dziogo pierwszej instancyi jnrysdykcyi 
w tej sprawie. SobOl' trydencki ograniczyJ' prawo oc1woJ'ania si~, 

"tanowiq,c, ze apelacya ma bye jec1ynie dopuszczona przeeiw wy
rokom stanowczym i takim przec1stanowczym, ktore przes!);dzaj1i 
sprawie gJ'ownej; wszelkie inne zazalenia poll);czyc nalezy z apeJa
en przeciw gJ'ownemu wyrokowi 4)._ ApelacYl); wolno wniese przeciw 
kazdemu wyrokowi bez wzgl~du na vvaznosc sprawy Iub wartose 
przedmiotu spornego 5); IV nast~puj!);eyeh ty Iko przypadkaeh alJe
lacya nie rna miejsea: 

a) przeciw wyrokom zapadJ'yrn na podstawie przyznania G); 

I) Tit. X. de appellationibus, recusationibus et relationibus II. 
28., in VIto II. 15. in Clement. II. 12. 

2) POI'. c. 10. X. h. t. c. 19. X, de judiciis II 1. c. 1. X. de 
dilationibus II. 8. c. 7. X. de testibus et attest. II. 20. c. 15. X. de 
sententia et re judicata II. 27. 

3) C. 5. 12. X. h. t. 
4) Trid. 8ess, 24, c. 20. de ref.... ,,11181 a definiiiva sententia 

vel a definitivae vim hahente et cujus gravamen per appellationem a 
definitiva reparari nequeat." 

5) C. 11. h. t. 
G) C. 25. 41. C. 2. quo 6., c. 61. §. 2. X. h. t., c. 3. §. 6. h. 

t. in VIto, c. 10. X. de probationibus II. 19. - WJ:asciwie odnosza 
si~ te ust~py do post~powania k~u'nego; ale stosowano je powszecbnie 

- 85 -

b) w razie zaocznego skazania 7); 
c) jezeli papiez ustanawiaj~e delegata wyraznie apelae,H wy

kluczyJ' (" appellatione remota"); 
d) jezeli strona apelacyi si~ zrzeka 8); 
e) jezeli w trzech instaneyaeh zapad:ty jec1nobrzmi~ce wyroki 9). 

[to chee korzystac z prawa apelaeyi, musi j!); najc1alej w dziesi~c 
dni po dor~czeniu wyroku zapowiedziee u s~dziego, ktory wydal: 

. zaskarzony wyrok (judex a quo); zaniechanie tego terminu sprowadza 
utrat~ prawa apelaeyi, a tern sarnern prawornoenoM wyroku 10). 
Jeieli jednak jec1na strona apelowa~a, wolno c1rtlgiej stronie takZe 
po u,lJJ'ywie terrninu, w ogole w toku ca:tego post~powanitt apela
\~yjnego przystitpic do apelacyi (ac1haesio) 11). W zapowiedzeniu 
interpositio, oznajmia strona jedynie, iz zamierza wnieM ape
laeyq,. Judex a quo rna rozpoznac, ezy apelacya zostab w ezas 
zg~oszonq" i ezy nie zaehoc1zl); okolieznosd, wykluezaj!);ee takow~; 

na tej podsta'~ie albo odrzuea apelaeY!); wprost od siebie albo wy
daje apelantowi pismo, upowazniajq,ee go do wniesienia apelaeyi do 
s~dziego wyzszej instancyi (judex ad quem) W oznaezonym terminie. 
fro pismo zwane Apostoli albo Iiterae c1imissoriae, wyda 
jednak s~c1zia dopiero na ponownq, prosb~, ktor!); apeJant wniesc 
ma najclalej w 30 dni po zapowiec1zeniu, gdyz po uprywie tego 
terminu uwazac nalezy, iz od apelacyi oc1st~piJ' 12). Uzyskawszy 
aposLoli ma apelant w zakreslonYl11 sobie terl11inie wniesc apelacH 
u s~dziego ad quem. Ten akt zowie si~ in tr 0 d u c ti 0; apelant 
moze si~ w niej ograniczyc do wskazania tyeh punktow wyroku, 
ktoremi l11ieni si~ pokrzywdzonym, prosz!);e 0 terl11in do wywodu 
i usprawiedliwienia swyeh zarzutow, justifieatio 13). S~dzia apela,' 

takie do spmw spornych. Rozumie sil) jednak, ze tylko wtedy apelacya 
jest wykluczona, gdy pozwany p1'zyznaje powodowi prawo, nie zas gdy 
tylko przyznal' fakt, na kto1'ym sl)dzia oparJ: wyrok. 

7) L. 23, §. 3. Dig. de appellationibus 49. 1. 
8) C. 20. X. de officiio et potestate judicis delegati I 28. 
9) C. 39. 65. X. h. t., c. 1. de sententia in Clem, II. 11. 
10) O. 8, h. t. ill VIto, c. 15. X. de sententia et 1'e judicata II. 

27. Sl)dzia nie moze przedl'uzyc tego terminu; mog,!: to jednak uczy
nie strony na podstawie ohopolnego po1'ozumienia si~; c. 4. h. t. 
in Clem. . 

11) C. 4. de electione in VIto I. 6. 
12) C. 1. 6. h. t. in VIto, c. 2. 6. h. t. in Clem. 
13) C. 4. 33. 44. 57. X. h. t. 



cY.Jny, jezeli z powodow formalnych wprost apelacyi nie odrzuci, 
wyznacza apelantowi term in do justyfikacyi najdJuzej na rok z wa
znych powodow na dwa lata 14), a s~dziego a quo wzywa osobnem 
pismem (literae compulsoriales) 0 przesJanie aktow procesowvch 
i wJasnego sprawozdania. Praktyka s~dowa uprosciJ'a w nowsz~ch 
czasach ten rozwlekJy tryb post~powania; zwykle judex a quo, 
skoro zapowiedziano u niego ape1acH, przesyfa j~ sam wraz 
z aktami wyzszej instancyi, i wyznacza apelantowi termin do wni/'
sienia wywodu przed s~d apelacyjny 15). Otrzymawszy wywod ape
~acJ~jny udziel~ go s~dzia przeeiwnej stronie do wniesienia obl'ony 
I llledopuszczaJ~c dalszych pism spornych, przyst~puje do os~dzenia 
sprawy fill, podstawie aktow pierwsz~j instancyi. Z regu~y nie mog~ 
strony przywodzie w posti;!powaniu apeJacyjnem ,tIli nowych faktOw. 
a.ni nowych srodkow dowodowych (nora) 16); wyj~tkowo mogll: bye 
takowe dopuszczone, j ezeH zostajll: w zwiazku z okolicznosciami 
kt?l'~ .b~J'y. ·prze.dmiotem rozprawy przed piverwsz~ imtancn 17), tu~ 
dZIez Jezeh doplero po ukonczeniu rozprawv zaszed~ no'vy fakt 
lub strony uzyskaJ'y nowe srodki dowodowe 18). WYrok Odl;osi sie 
.ied!ni~ .do zaskarzonej cz~sci wyroku ,albo go zat;'ierdzaj~c alb~ 
zm IelllaJll:c. 

.Apelacya wywiera skutek odwlekajll:cy: s(;ldzia i strony wstrzv
mac. si~ ma~i~ od dalszych rzynnosci procesowych, ro s~dzia ap~
JacYJny po llltrodukcyi jeszcze osobnym zakazem (literae inhibito
riales) zaleca 19). W szelki akt wbrew temu przedsi~wzi~ty (innovata, 
~ttentata) jest niewazny, a jezeli wyszedf od apelanta, apelacya 
Jego za kar~ traci moe prawn~ 20). - W ten sam sposob jak od wy
~'oku pierwszej instancyi, odwolae si~ mozm od wyroku wyzszych 
mstancyi, pokll:d trzy jednobrzmi~ce nie zapitdd'y orzeczenia 21). 

II. Zaskarzenie niewaznosci (querela llullitatis) zmierza 
do ulllewitznienia wyroku, tak, iz sprl1wa ponownie m~si bye w 

c. 4. 

H) C. 5. 57. X. h. t., c. 3. h. t. in Clem. 
15) POl'. instrukcy'! austr. §. 102. 
16) C. 5. h. t. in Clem., c. 2. de testibus in Clem. II 8, 
11) O. 10. X. de fide instrumentol'um II. 22. 
18) C. 17. X. de testibus II. 20., c. 4. de exceptiollibus II. 25. 
8. de electione in VIto I. 6., 
19) c. 3. §. 3., c. 7. h. t. in VIto. 
20) O. 7. h. t. in VIto, c. 42. X. h. t. 
21) P. not~ 9. 
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dierWf:iZpj instancyi os~dzon!l. Niewaz,n~se -:yroku wtedy je~t. uza
sadniona, jezcli w toku pl'ocesu pomllll~to lstotne fOl'malnoScl lub 
ucbybiono przeciw zasadniczym prawid~orn pr~cesowym. Powody 
niewaznosci mog~ si~ odnosie do osoby s~dzlego n. p. sprawa 
toczyra si~ przed s~dzill: niew~asciwym; lub nie zdolnym 22); do 
stron 23) n. p. strona nie miafa zdolnosci dzia:tania w obec s~du 
do samego post~powania H), n. p. s~dzia nie wysJ'uchaJ' obu stron, 
nie przypusciJ' prawnych srodkow dowodowyeh i t. p. 

Skutek za.skarzenia niewaznosci i tok post~powania rozny 
jest wedrug tego, cz~ je stro,na, ~~i~RJ'a TW .terminie 10 d.niowym, za
kreslonym dla apelacyl , czy tez pozmeJ. W pIerwszym raZIe ma zaska
rzenie jak apelacya charakter dewolutywny i odwlekaji);cy: to jest spm
wa przychodzi przed wyzsz~ instancH, a skutecznosc wyroku pozos~aje 
w zawieszeniu. S~c1zia apelacyjny orzeka \vowczas, czy wyrok Jest 
wazny lub niewazny, it jezeli orzeknie niewaznosc, nie wdaje si~ 
w os~dzenie sprawy, lecz takowa wraca do pierwszej instancyi. 
W olno tez po~~czye zaskarzenie niewaznosci z apelacYll:, a wi~c 
zaczepic tak waznosc jak sprawiedliwosc wyroku. W owczas s~dzHt 
gdy niewaznose uzna jako nie uzasadnion~, os~dzie ma spraw~ in 
merito, jak przy zwyk~em post~powaniu apelacyjnem. Sama niewa
inose moze bye zaskariona takze przeciw wyrokowi ostatniej in
stancyi, ktOra wowczas sama 0 niej orzeka. - Zresztll: s~dzia wi
nien z urz~du baczyc na to, czy wyrok odpowiada wymog0m pra
wl1ym; moze przeto uniewaznie wyrok nizszej instancyi, ctoe strona 
tego wyraznie nie zll:daJa, lecz tylko wllies~a apelacy~ 25). . 

Po upJ'ywie terminu apelacyjllego moze strona wprawdW3 
zaskarzyc nicwaznosc, wszakZe nie wstrzymuje to prawomocl1osci 
wyroku i niema w ogole skutku odwlekaj~cego. Zazalenie moze 
bye w takim razie wniesione alba przed sq,d, ktorego wyrok rna, 
bye zaskarzony, albo przed wyzszll: instancn, chociaz praktyka 
s~dowa gSwi.adcza si~ przewaznie za kompetencytl: wyzszej instan-

22) O. 13. X. de rescriptis 1. 3., 0.24. X. de sent. et 1'e judi
cata II. 27., c. 2 de sententia in Clem. II. 11. 

25) O. 1. X. de procu1'ato1'ibus I. c. 38., c. 3. de judiciis in 
VIto II. I. 

24) O. 22. X. de; rescriptis I. 3., c. un. X. de litis contestatione 
II. 5., c. 2. X. ut lite non contestata non procedatur II. 6., c: 10. 1.8: 
X. de sententia et re judicata II. 27., c. 7. X. de confirmatlone utIh 
vel inutili II. 30., c. 2. de sententia in Olem. II. 11. 

25) O. 18. X. de sententia et 1'e judicata II. 27. 
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cyi 26). 8trona traei skal'g~ 0 niewaznosc aopiero wskutek prze
dawnienia; a wi~e po up£ywie Iat trzydziestu, 0 ile idzie 0 prawa 
koseioi'a po lataeh ezterdziestu; moze si~ jednitk i pozniej powofac 
na niewaznosc w formie excepcyi. 

III. P r z y w r 6 c e n i e dod awn ego s tan u (in integrum 
restitutio)27) jest nadzwyczajny srodek, ktory prawo udziela wyj[j;t
kowo ze wzgl~dow si'usznosci przeciw prawomocnemu nawet wy
rokowi, dozwalaj[j;c obalenia tegoz i ponownego oS[j;d7.enia sprawy. 
Id[j;c za prawem rzymskiem dopuszcza prawo kanoniczne w proeesie 
restytucyi z powodu mafoletnosci 28), nieobeenosei 29), z powodu 
szalbierstwa (praevaricatio) adwokata 30), daIej jezeli strona nowemi 
srodkami dowodowemi zdoJa wykazac faJ'szywosc przysi~gi, swia
deetw lub dokument6w, na ktorych wyrok si~ oparl 31); prawa 
sJ'uz[j;ce maJ'oletnim przyznano takZe koscioi'om i zakhdorn dobro
czynnyrn 32). i[j;dae mozna restytucyi w przeci~gu czterech lat 33) 
liC7[j;C od czasu, kiedy strona dowiedziafa si~ 0 okolicznosci uzasa
dniajl}cej restytucYl}, u mafoletnich od dojseia do pefnoletnosei; 
tylko z powodu fafszywyeh swiadectw restytucya sJ'uzy przez lat 
Qwadziescia 34). Prosby 0 restytucYlJ: wniesc mozna alba u s~dziego, 
ktory wydaf wyrok, itIbo u wyzszej instaneyi; przedrniotem zas 
rozpoznania jest jedynie kwestya, ezy restytueyit ma bye dopuszezona 
Iub nie. W razie przyzwolenia sprawa wraca do pierwszego stanu, 
a wi~c uwazit si~ tak, jak gdyby wyrok nie by£ wydany. Restytu
eya 0 tyle ma skutek odwlekaj[j;cy, ze nalezy wstrzymae si~ z egze
kUCJ<1, jezeli jeszcze nie zostaJ'a cafkowicie przeprowadzona 36). 

26) P Reiffen stuel Oom. in L II. tit. 28. n. 31. 
27) P. tit. X. dein integrum restitutione 1. 41., in VIto I. 21, in 

Clem. 1. 11. 
28) L. 9. pr., 1. 29. §. 1., 1. 42. Dig. de minoribus viginti

quinque annis 4. 4., Ood. tit. si adversus rem jUdicatam 2. 27., c. 8. 
X. h. t. 1. 41. 

29) rrit. Ood. quibus ex causis majores in integrum restituuntul' 
2. 54. 

30) L. 1. O. de advocatis diversorum judiciorum 2. 7. 
~1) Tit. O. si ex falsis instrumentls vel testimoniis judicatum 

erit. 7. 58. L 31. Dig. de jurejurando 12. 2., e 9. X. de testibus II. 
20. c. 3. 6. X. de exceptionibus II. 25. 

32) O. 1. 2. 3. 7. X. h. t. 
33) L. 7. O. de temporibus in integrum restit. II. 53. C. 1. 2. 

h. t. in VIto, C. 1. h. t. in Olem. 
34) O. 3. X. de exceptionibus II. 25. 
35) Tit. O. in integrum restitutione postlliata ne quid novi fiat 

2. 50., c. 6. X. h. t. 
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Restytucya zreszt~ nie tylko jest srodkiem prawnylll p~'zeciw wyro-

k ill ale nzvskana bye moze taki(~ co do poszczeg. 'olnyeh l'zyn-
0," " . h . 

nosei proeesowyeh, mianowieie z powodu niezawinion~go zamee 'tll:3 
tel'minu. 0 przyzwoleniu tej restytueyi orzeka s~dzla, pI zed kto-

rym toezy sit;l proees. 

II. Nadzwyczajne fonny procesowe. 

§. 105. 

Zwyczajny tok post~povmniit pl'oeesowego, ~wfaszez~ b~k 
[ormalnv i rozwlekfy jak w procesie pospolitym, me nadaJe. SI';l 

dobrze do spr<1W, hore rych£ego wyl11agajl} zahttwie~ia. Dla t,ego 
wytworzyfy si~ obok prawidJ'owego ~rybu pos.t~pow~llla. s~czeg~lne 
formy procesowe dla pewnego rodz<1Ju spr~w I sporow., 0 Ile ogolna 
ich eeeha na tern si<;l zasadza, ze plJzwalaJlj; traktowae rze~z z p~
minieeiel11 nieistotnyeh formalnosei, a wii;!e w post~powamu skl'o
con61;l, sUl11matim, otrzyma£y wsp01nl} nazw~ pro c e sow s n 111 a
ryeznych I). W pmwie kanonicznem sumarye~ny spo~ob post~po
wania z tad bierze pocz[j;tek, ze papie~ deleguJlj;c s~dzlego cz~sto
kroe go u~owitzniaJ', aby z pominiPctiem scisrye~ form p1'oc:80wych 
zbadar sprawy w prosty i najll-rocej do celu wlOd~cy sposob ("de 
plano et sine strepitu judieii"). Poiniej przyjyto to skr6eone po
stepowanie jako prawidJowe szezegolnie w sprawach 0 heneficya, 
dziesiPcciny i w sprawach maHenskich 2). Rozni siy zas s~m~ryczny 
p1'oce8 od zwyczajnego, pomijitjl}c podrz~dne fonny, g~owllIe teI~, 
ie s~dziemu przyznany jest wi~kszy wp.J'yw na tok ~rocesu, ze 
mianowicie w szerszyeh od zwye7.ajnego procesu granrcaeh korzy
stae moze z prawa zadawania pytan, ze ma wi~kszl} swobod~ w 
wyborze przedstawionyeh przez strony srodkow ,dowo~owych 
wszystko w tym celu, aby mog! przyspieszye zako~c~e11le proeesu; 
z tej samej przyezyny wyznaezone s~ dla czynnosCl proeesowych 

krotsze te1'miny 3) 
Do odrybnyeh form proeesowyeh wiedzie jednak nietylko 

dltZllOSC skrocenia proeesu , ale takZe niekiedy wJ'asciwosc samejze 

1) Bayer Theorie del' summarischen Pl'?cesse, 7 wyd. 1859. 
Brie gle b Einleitung in die Theol'ie del'summanschen P1'ocesse (1859 
wiele 0 p1'awie kanon). - M ii n c he n cit. 1. 334. 

2) O. 2. de judiciis in Clem. n. 1. 
3) O. 2. de verborum significatione V. 11. 
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kwestyi spornej. Sf); tedy procz sum aryeznego inne jeszc7,e nad
zwyezajne formy post~powania. I tak: 

1. Sprawy posesoryjn( 4
). Stronawytaezajf);csporsf);dowy, 

dziaJ'ac moze na dwojakiej zasadzie prawnej: niekiedy opiera si~ 

na prawie, ktore jej s,!'uzy wobec przeciwnika, i zf);da uznania 
tego prawa, niekiedy znow powoJ'uje si~ na sam fakt po s i ad an i a 
i dOl1laga si~ tegoz utrzymania. ,TV pierwszYI1l razie proces zowie 
si~ petytoryjnym (in petitorio), w'drugim posesoryjnyin (in posses
sorio). Z natury rzeczy wyp~ywa, ie sf);c1owa obroM po~iadanilt nie 
moze podJegac tym samym prawidJ'om praw nym, co proces pety
toryjllY. Ohocby ju:!: przez sam wzglf);d na pOl'zf);dek spoJ'eczny, 
l1lusi pmwo posiadaczowi uzyczyc raznej pomocy, a wi~c przede- _ 
wszystkiem szybko przeprowadzic proces. To znowu nie tylko za
wis,to od uproszczenia post~powania pod wzgI~dem formalnym, 
leez wymaga oraz, aby sama kwestya sporna pod wzgl~dem mate
rJalnym jak najmniej prz<>dstawiaia trudnosci. Z t~d prawo kwe
~tye ~porne z posiadania odff);eza od kwestyi prawnych, postana
\\iajf);c 1m obronie posiadania osobne srodki prawne. W,!'ascieiel 
n. p. wyzuty z posiadania swej rzeczy, jezeli chce wystf);pic /, 
skargf); poseroryjnf);, nie potrzebuje przeprowadzac procesu 0 w,ta
:,:nosc; prawo pozwaia mu zaskarzyc samo naruszenie posiadania 
i w ten sposob krotSZf); drogf); dojsc do ceIu, do odzyskania swej 
wla"nosei. .],tkie to srodki s,tuzf); posiadaczowi jako takiemu, jest 
w.ftlseiwie kwestyf); prawa cywilnego; wszakie niepominiemy jej 
zupel'nie dla tego mianowicie; ie pod tym w,tasnie wzgl~dem 

wpJyn~Jo pritwo kanoniczne stanowczo na rozwoj nowszych pra
wodawstw. 

In t e r die t a, kMre wedJug prawa rzymskiego sfuzyl'y' net 
obl"on~ posiadania, przesz.J'y taHe do prawa kanonicznego: jako 
interd. retinendae possessionis, a wi~e na ohron~ naruszollego po
siadanill in terd i c tu 111 uti po S sid e tis 5), jako interd. recupe-

') Z odnosnej literatury cywilnej wymieniamy jako traktuj~ce 
szczego~owo 0 prawie kanonicznem procz cytow. w nocie 1): Savigny 
Recht des Besitzes 7. wyd. (Rudorffa) 1865. Bruns Recht des Be
sitzes iill Mittelalter (UI48). T e nz e Die Besitzklagen des romischen und 
heutigen Rechts 1874. Maassen Zur Dogmengeschichte del' Spolien
klage w Jahrb. des gemeinen deuts. Rechts III. (1859). Wit t e Das 
interdictum uti possidetts als Grundlage des heutigen possessorium 
ordinarium. 

5) W~asciwie interd. uti possidetis co do nieruchomosci, interd. 
utrubi, eo do ruchomosci; juz w prawie justynLnskiem zatady sj~ je-
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l'ltndae possessioni:,;, to jest Ill1 ohron~ utraeonego posiadania i ~1 ~ 
.' .d· .tum unde \'i 6). oba, w prawie kanonicznem, a b'lrdzIe.] 
te lIe' , d hIt -
: , \" teol'\'l' 4redn owieczneJ' w zftsadniczych wzgl~. a;; u eg y 
Jeszcze : . ".'. . 
)l'zeobrazemu. I tak: . 
I ) Obrona naruszoneO"o po.siac1ani.a. W tym celu s~uzy rzym-
a." 'd' tt 

-ki interdykt uti possidetis; to j~st kto w swem. p08Ut amu 'lOS ill 

~; niepokojony - czy to ze przeciwnik sam na Jego rz:eezy wyko
:l~waJ' ctkty posiadania, ezy tez ze jemu. w. wykonywamu takowY~'h 
~ zkadza~ - moze domagae si~ usunu~cHl przeszkody, wynaglo

D,zeb . . Rd' , 'zy 
dzenia szkody i zakazu dalszego niepokoJema. :-~ ~I~ :na ~lzee,. (: ,; 
zaszro naruszenie posiadania; a ponipwaz . ~aJ ~z~seteJ. oble, ' S~lO~Y 
wykonywane przez si~ ezynnosei przedstawlaJf); Jako obJaw waa;;ne~o 
p~sillc1aJ1ia, wi~c wlaseiwym przec1miote~ .s~doweg~ rozp?~nanu~ 
bec1zie kwestya, kto jest posiadaezem? .poswdaezowl UStf);PIC. mUSl 
p~'zeciwnik, cbochy miaI silniejsze od l1Iego pm~vo do rzeez.y , mu
siafbv tego prawa dochodzic skargl} petytorY.Jnf);, bo pI.ete~s~~ 
pra,;ne nie sa przedmiotem sporu posesor,)jnego. Usprawledhw~c 
sie moze jedy;ie zarzutem, ie sam przeeiwnik w nieprawny sposob 
(yi, dam, preeario) wyzuJ' go z posiaclania 7). Proees przeprowadza 

si~ wedfug zasad post~powania sumarycznego. ,. ..' , 
Od XIII. wieku przyby~ do interdyktu uti posSidetIs n?wy 

srodek obrony; nazwany p6zniej (od XVI. wiehu~ possesso rIum 

~ 11 111 mar i is sim u m. Pierwotnie mia~ on eecb~ srodka sf);dowo-po-
licyjnego: jezeli bowiem z pow~du .. sP0r11;go pos~ac1ania, prz~sz:to 
do gwaftownych mi~dzy Etronaml zaJsc, mog~ s~dzla, c~oeb~ n~wet 
zadna strona nie wez,yaJ'a jego pomoey, z urz~du wnll~szac Sl.~ w 
spraw~, wydajf);c tymezasowe postanowienilt, ktory~h stroJ1y az do 
przeprowaclzenilt procesu poseso~yjneg~lub ~etytor~Jnego prz~strze
gae 111usialy. W ten sam sposob musmf tez. R~dZ.Ht ('z~sto w . toku 
proeesu uregulowac prowizorycznie stosunkl posmdanHl ~oJ1llftdz~ 
stronamL Podstaw~ tego tymcz<1s0wego zarzl:tdzenia stanowll ostatm 

dnak zupe,tnie roinice rni~dzy jedn~rn .a ~rugirn" a w prawie pospoli-
tern utrzyma~a si~ nazwa uti possldetls J~ko ogoln~. .. 

6) Interd. de pl'ecario juz w pl'awIe l'zyrnsklem me rna. 0 .lle 
. . B . t 1 § 1 " W kazdy si~ zdaje, cechy posesorYJneJ, p. B run s eSl zg agen '. or. • 

spos6b nie istnieje jako osobny sl'oc1ek prawny w prawle pospohtern, 
zw~aszcza ze actio spolii czyni~a go zbytecznyrn.. . 

7) L. 1. Pl'. l. 2. 3. Pl'. Dig. uti possid:tis 43. 17., 0 kwestYl 
spornej czy Intel'dvkt uti possidetis s~uzy wYJ~tkowo takze do ~dzy
skania' posiadania, "to jest przcciw tr;ml1, ktn yitiosc posiada1 p. WIn c1. 
scheid §. 159. nota 10 
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spok~jllY akt posiadania. Otoz pozmeJ przyznano IV kaidym razie 
st:'o~lle ~rawo, dOI.nagae si~ prowizorycznej o!Jrony posiadania na 
teJ JedYl~Ie podstawle, ie zdofaJa wykazac pozniejszy od przeciwnik~ 
akt ~}osla~ania 8). Post~powanje si);dowe ograniczafo sie wow
~zas .Jedyme do pr~stego zbadania tego faktu, byfo ~i~c' skl~oconelll 
J::"z~ze post~powaDlem posesoryjnem i zti);d otrzymaJ'o nazwe snma
russumrtn, post~powanie prowizoryalne. podczas gdy pierwsz~ nazv
wano ?dti);d possess. ordinarium 9). Roinica l11i~dzy jedne~n 
,1 d]~ugletn polegafa na tern, ze w possessorium ordinarium· ~rzekaJ' 
::;~dzla stanowczo, kto jest posiadaczem, w summariissil11utn J'edVllI', 
Itt . .J C, 
{,.o, ymczasowo za .. po.siadacza ma uchodzie. DIatego po przepro-
\\ ,l(lzonem sum.mal'llSSImUl11 mogfy obie strony wytoczyc niBtylko 
p~'oces pe~ytorYJ.llY,. ale takze zwyczajn~ 8karg~ posesoryjni); (ir;ter
dIctum uti possidetrs). 

b) Jeszcze wi~cej rozsze1'zYfo prawo kanoniczne ob1'one utra
eon.ego posiadania. W prawie rzymskiem sfuivf ku telnn" J' k 
']k ' v ao 
sroc e P?sesoryjny. interdykt unde vi; powod domagaf si~ zwrotu 
l'leczy ~llel'uchomeJ od tego, kto go gwa.ltownie z posiadania \vYZnf 
:~b od ~eg? dziedzi~ow. Mi~jsce t~go interdyktu zaji);f w poz;liej
~zell1 pI aW18 kanoDlcznem mny srodek prawny: to J'est .. t . 
" 1" 10) P k '" . ao 10 
"p.o II .' oczi);te JeJ sI~ga zlJIoru Pseudoizydorowego; kilkakro-' 
tt~.~e _ b?\n~m p~wtorzone. tu jest zdanie, ie biskup wyzuty nie
p1"W111e . z sweJ dyecezYI Iub swego maji);tku woIny jest od 
oski1.rze11la, poki];d nie zostanie przywrocony w swoje praw,L 11). 

8) P. c. 6. X. de institutionibus III. 7. 
~) ~Jroces~. ordinarium znaczy wi§c tyle co interd. retinendae 

p?SSeSIO~ls. Pro~z. tego przychodzi ten wyraz w innem j8szcze znacze
~1~1,."~0 Jest, wJ'aslll~ w prze~iwstawi:niu do interd. uti possidetis. P6-
zl1leJl:iza teolya bow16m bromJ'a zdama. ze ZWl'otu posiadanl' 0 d < • 

~. . ; kt :l . d.' , . ; " omagac 
.,IQ .l~oze, 0 l 0w,le ~Ie, z: posladltf na podstawie tytuJ'u prawllego, 
~Od.vz~s gdy pr:e?IW~lk pO.~lada ?ez tytuJ'u; w t~'m (jelu miaJ'o wJ'asllie 
cl'l:Z!C ~oss. ~Idl~arIUm Jako . sl'.odek petytorYJny. Zdanie to jednak 
opiela Sl\) gJ'oWllle n~ ~ylneJ mterpretacyi decretalis Innocentego 
Ill. ,c: 9. X. ~e pro.bat~olllbus I~. 19.: p. szczeg61nie Maassen Das 
InteldlCt~m uti possIdetis ulld dIe Decretale Hcet causam, W Jahrb. 
des gememen deutschen R. II. (1858) i Bruns Del' altere B 't 
d . d" . eSl Z u . . as posses~orlUm or lllanum tamze IV. (1860). 

10) ZrodJ'a gJ'ownie: C. 2. quo 2., C. 3. qu. 1., C. 3. quo 1 tit 
X. de restitutione spoliatorum II. 13. in VIto II ;:; c 3 X d ., . 

. . ,. u. • . • e causa 
posseSSloms et proprietatis II. 12. 

.11). P. ? 3 .. c. 3. qu .. 1.. "Redintegranda sunt omnia exspoliatis 
vel eJectls eplscoplS praesentlahter ordinatione pontificum, et in eo loco 
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iN postanowieniu tem tkwi mysl, jak na owe czasy uzasadniona, 
za biskup pozbawiony swej w.ladzy nie moze skutecznie bronic si~ 

przeciw oskarzeniom l110znych nieprzyjaci6~ i btwo mimo swej 
niewinuosci mogfby ul0dz kondemnacie. rreorya, generalizuji);c ow 
przepis pseudoizydorowy uczyni~a zeil ogolny srodek obrony po
siadania: najpierw w formie excepcyi. Przyj~to bowiem zasadli: kto 
zosta.J' wyzuty z posiadania w sposob samowfadny, moze bronic si~ 
przeciw wszelkim pretensyom zf!:daniem p1'zywrocenia do dawnego 
stanu. Obron~ tego rodzaju zwano exceptio' spolii; uSt,1;WY ko
scielne uznafy ji); najpierw w cafej rozcii];g~osci 12), pozniej dodaJ' 
papiez Innocenty IY. (1245) ograniczenie, ze exc. spolii uzyta bye 
moze tylko przeciw sam emu spoliatorovvi, i ie excypuhcy winien 
w przecii];gu pi~tnastu dni udowodnic zadanego sobie gwahu 13). 
Id~c dalej Powy7.szym torem przyjfJto niebawem na tej samej pod
stawie ku obronie posiadania samoistny srodek 1 daj'1c wyzutemu 
z posiadani,L nie tylko excepcYf!:, ale takze ska1'g~ posesoryjn~, 

zwan~ actio spolii 14). Za pomoci); tej skargi moina dOlllagac 
siy zwrotu ntraconego posiadania; pod tym wzgl~dem wi~c peJni 
funkcYi); dawnego interdyktu unde vi, atoli pod zupeJ'rtie oc1mien
nerni warunkami Rozni si~ bowiem od rzeozonego interdyktu tem: 
it) ie shlzy nie tylko na obron~ wJ'asciwego posiadania, ale i dzie
rzenia (c1etentio), jako tel, posiadania p1'aw (quasi possessio), b) 
nietylko co do nieruchomosci, ale i ruchomosci, c) nietylko w razie 
gwaJ'townego wyzucia, ale w kaidym wypadku, gdy kto nieprawnie 
pozbawiony zostaJ posiadania, c1) ie wreszcie mozna nii); dziaJa(; 
nie tylko przeciw temu, kto si~ sam bezprawia dopuscH, ale 
i przeciw trzeciemu, skoro 0 tem bezprawiu wiedzia.j' 15). rrak tedy 
prawokanoniczne posun~.j'o obron~ posiadania, a raczej faktytznego 
dzierzenia, do ostaterznych granic. To rozszerzenie zas tern wi~ksze 
rna znaczenie, ze samo poj~cie posiadania pod wzgl~dern lwzed-

ubi abscesserant, funditus revocanda, quacunque conditione temporis, 
aut captivitate, aut dolo, aut violentia majorulll, ant per quascllnque 
injustas causas res ecclesiae vel proprias, aut substantias Sllas perdi
disse noscuntur." 

12) Tak w dekrecie Gracyana. 
13) C. 1. de restitutione spoliatorulll in VIto II. 5. 
14) Excepcya i skarga spolii wyrainie juz Set oddzielone w C. 2. 

X. de ordine cognitionum II. 10 (Innoc. III.) SkargQ spolii zwano 
takze conditio ex canone, niejako w przeciwstawienin do JUtpisu tytu:tu 
digest6w: de conditione ex lege (13. 2.) 

15) POl'. 0 poszczeg61nych kwestyach szezeg61nie Bl'un sa Be
sitzklagen §. 20, nst. 
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miotu przybraio w prawie kallonieznern rozmiary, ohce 
rzymskiemu. Nietylko rzeezy i prawa na rzeezy mog!): bye w p 
kanonieznem przedmiotem posiadania, lecz wszelkie prawa, S 

tylko nie gasnlt w skutek jedllorazowego wykonania. Tali: mowia 
zrodb 0 posiadaniu urz~dow i godnos<:i koscielnych 16), poszczeg61: 
nyeh praw jurysdykeyjnyeh Iub honorowyeh 17), 0 posiadaniu pra
wa prezenty Iub wyboru 18), prawa pobierania dziesi~cin Iub innyeh 
clanin 19), a nawet wzajemne prawa ma.fzonkow uwazane Sq jako 
mozliwy przedmiot posiadania 20). Kto wi~c ll. p. wykonyweniu ju
rysdykcyi stawia przeszkody, kto przestaje uiszczac sj~ z .danin, kto 
samowiadnie opuszcza swego malZonka - narusza uprawnioneo'o 

. d' G to 
W pOSIa <Lmu. 'ely zas, jat nadmienilismy, actio spolii s.fuzyla 
takie na obron~ posiadania praw, wi~e moina byio w.fastiwie na 
jej podstawie zaslmrzye posesoryjnie niemal Imide naruszenie swego 
prawa 21). 

II. Pro c es y w y w o.r awe z e (proyocationes ). Jest regu.fa, 
wypiywajf):c!): z istoty procesu eywilnego, ze nikt wbrew swej woii' 
nie moze bye zniewolony do wytoezenia, sporn. Od tej zasady sta
nowif): wyj!),tek tak zwane prowokaeyp, ktore dajf): prawo zmuszenia 
kogos do wyniesienia, skargi, a wi~c do prowadzenia procesu 
w eharakterze powoda. Takowe polegaj!): na prawie zwyezajowem 
ktOre znow pocz~tek bierze z teoretyeznyeh wywodow glosatorow 22): 
Ozy w danym razie zaehodz~ warunki prowokaeyi, orzeka s~dzi[t 

. 16). N .. p c. 37. X. de. officio et potest. judicis delegati I. 29. 
(posladame" bISkupstwa), c. 3~.~. de testib,us II. 20. (archidyako
natu), c. 46. X. de appellatlOmbus II. 2~. (prelatury). Pot. zre
szt~ t. I. §. 81. 
. 17) ~ .. 17. X. de restitutione spoliatornm II. 13. (possessio ju-

ris ~arochlahs), .c. 21. ~. de sententia II. 27. (episcopum quasi pos
sesslOne;n. o.bedlentae m monasterio habuisse), c. 1. X. ut lite pen
dente minI mnovetur n. 16. (possesio juris, el'ucem ante se ferendi). 

18~ 0 .. 24. X. de eleetione I. 6., c. 3. X. de causa possesionis 
et proprIetatis II. 12., c. 3. X. ne sede vacante ali quid innovetur III. 9. 

19) O. 19. X. de restitutione spoliatornm II. 13. c. 2. h. t. in 
VIto II. 5. c. 31. X. de privilegiis V. 33. 

~O) O. 8. 10. 13. 14. X. de restit. spol. II. 13. 
21) Por. mianowicie c. 2. 3. 4. 7. 13. 17. 19. X. de rest it 

spo!. II. 13. c. 10. X. de decimus HI. 30. i wiele innych. . 
22) P. s~czeg6lnie M u t her 'De origine processus provocationis 

ex L .. dlffaman quem vocant commentatio 1853. - 'I' en i e Die Dif
}ama,tlOnsklage, w J ahrbuch. des gem. deutschen R. t. II. (1858). 
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po przeprowadzeniu sumaryczneg,o post~powfi,nia, kt6re si~ tu zo
wie proeesem wywoia'Nezym. Moze on miee miejsee w dwoeh wy-

padkach:... . . ,.. . 
a,) Z powodu przcchwafek przecnvmka, to Jest, J ezell ~pIlZe 

rozglasza, ze rna do prowokujf):eego ple~enSn prawnf): ... Techmezl:a 
nazwa tej prowokaeyi jest provoeatlO ex Lege dlffama 1'1, 

a to dlatego poniewaz glosatorowie wywodzili .i!)' z ustawy kode
'kSU .Tustyniallskiego, poezynaj~eej si~ od s~~wa "diffamar~" (1. fi. 
Ood. de ingenuis manumissis 7. 14.), lubo mterpr.etacya . !th bJb 
zupe1nie myln!),. Prowokuj!):ey na tej podstawie ,:nosl .z!),dame (S~flr?i~ 
wrwo~awczf):), itby s~dzia albo przeciwnikrt zmewoh~ do wYl1leSle~ 
nia skargi 0 prawo, kt6rem si~ ehe~pi~, albo tei na~aza.f mn ,~te,l 
mierze wieczne milezenie (imponere silentium). ZJf):danie to .Jest 
przedmiotem proeesu wywoia,"'czego '. w ktory m przedews~ystkiem 
stwierdzie nalezy sam fakt dlfiamaeyl. Po przeprowadzone.J w tym 
kierunkn rozprawie s~dzia albo odrzuea z~danie .prowo.kanta, al~o 
przyehylajf):c si~ do niego z~~resla ~rowok~to"n ~ermm do ~~Ie
sienia skargi pod rygorem, lZ w raZIe zamechama tego tel mmu 
juz 0 rzekome swe prawo nie b~dzie sif( mogf ~pomnie~. Jeze.li 
prowokowany wyniesie skarg~, proees przeehodzl na '.tor prawl
(Howy; prowokuj!):ey zas zyska{ to, iz rna w tym procesIe korzyst

niejsza pozyen pozwanego. 
b) Prowokacya moze powtore miee miejsce, jezeli kto zwlelm 

tak dfugo z wyniesieniem skrtrgi, iZ zachodzi obawa, ze przec.i
wnik postrada srodki obrony. I t~ prowokacn wysnuwano myl
nie z prawa rzymskiego, a rnianowieie z fragmen~u pande.kt6w, 
poczynaj~eego si~ od s.fow "si eontendat" (1. 28. Ihg .. de fideJusso
ribus etmandatoribus46. 1.), zkf):d nazwa prOYOcatlo ex Leg€ 
sic 011 ten d a t. Prowokuj~cy rna w tyrn wypadku wykaza~, iz mu 
oTozi utrata excepcyi przeeiw skardze przeciwniira; WOWCZitS Sfc-
dzia wyznacza prowokatowi termin do wniesienia skargi pod ry
gorem, ze w razie jej zaniechania exeepcya pozwanego utrzymanil 
bedzie w swej moey, ie wi~c, gdy by p6zniej skarg~ wyniosl, po
zbawiony b~dzie prawa obrony przeciw tej excepeyi. 

III. Osobny tryb post~powania przepisany jest takZe w spr:t
wa,ch mafzenskieh, 0 czem jednak dla It>pszego zwif):zku dopiero 
w prawie maHellskiern 23). 

23) W prawie pospolitem Sil: jeszeze inne wyj~tkowe fon,rry pr~
cesowe jakoto postepowanie nakazowe tMandatsprocess), zapowledzenw 
(Arrest'process), pr~ces 0 egzekucn i ~. d., kt?re jed~ak ,:zi~4'y po
cza.tek z prawa niernieckiego i z kanoUlczllem nle i\ostaJ~ ZWHlzkll. 
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T Y T U:t. IV. 

S q dow n i c two w s p raw a c h k a r nyc h *). 

A) 0 karach koscielnych W ogOlnosci. 

§. 106. 

Whdza karani.l nalezy do najistotniejszych atrybueyi kazdego 
rZl);du; nie moze obejs0 si~ bez niej i koscio./', bo stanowil);c Z 

istoty i powo./'ani,t swego spoJ'ecznosc zewn~trznl);, musi mie0 za
pewnione wszelkie ,varunki bytu spo.tec,znego. RZl);d koscielny po
zbawiony byJ'by zTIflCzenia, gdyby nie byJ'y mu dane srodki przeciw 
cZfonkom wyfamujiteym si~ z pod jego pmw. Ale jak w ogole 
pmwidfa, ktoremi kosci6J' si~ rZl!dzi, dwoistej sl); natury, tak tez 
przekroezenia takowyeh dwoistej przybierajl); ceehy. Najpierw bo
wiem przepisy koseielne jako zasady wlary i etyki tyczl); si~ we
wn~trznego zyeia wiemych, zmierzajl); do duchowej tychze dosko
na:tosci, ohejmnjl); wi~c eaJ'f!o dziedzin~ ludzkieh czynow i mysli; 
powt6re jako przepitly p raw 11 e maj1-); na celu zabezpieczenie po
rZl);dku spoJecznego, odnosz1-); si~ wi~c tylko do samych objawow 
zewn~trznych: przekrotzenia pierwszych sl); g r z e eh em, przekro
ezenie drugieh w y s t ~ P k i em'). J edne i drugie wYl11agaj1-); prze
eiwdziafania ze stl'ony k08ciofa, ale grzeeh srodkami wyfl);eznie 
dnchownemi, wst~pek takze srodkami zewn~trznemi: to jest prze-

*) Liter at u ra. Van Esp en Tractatus de censuris ectllesiasti
cis (Opera VI. p. 89.) - Thesaurus A. De poenis ecclesiastic is 
Praxis absoluta et universalis .... ed. ab Ubaldo Giraldi 1760-
R i egg e r Dissertatio de poenitentiis et poenis. eccles. 1772. _ B 0 u i x 
de judiciis 1855. -E ck De natura poenarum srcundum j. can. 
1860., - .Stl'emle 1: Traite .des peines ecclesiastiques, de l'appel et des 
congregatIOns rOIDallles 1861. - 1\1: ii n ch e n eit. t. II. - S c h u 1 t e 
II. §. 74-8L Lehrb. §. 93-100. Phillips Lehr. §. 180-200. _ 
~~ ch tel' §. 212-224. E?t~yklopeclya koscielna v. CenfJttry ko
s(;wlne IIL 184. Kary kosczelne X. 138. - Krasi1iski str. 332. 
nst. P. nadto niZej literatul'12 poszczegolnych matel'Yi. 

1) Zaznacza ~i2 r6z~ic12 sw. Augustyn c. 1. D. 81. "Apostolus 
Paulus qua~do elegIt ordmandos ~el presbyter?s vel diaconos, et 'lui
c~mque ordlllandus est ad praepos1turm eccleslae, non ait; Si quis 
SlUe p e ce ~ to est - hoc e~il.n- si diceret, oIDnis homo reprobaretur, 
Rullus Ol'dlllal'etur - sed dIcit: Si quis sine e rim i ne est sicut 
est, homicidium, adulterium etc." , 
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'UT grzechom dzia~a kosci6f in foro interno, sprawuj~e sakmment 
m.. k . d . 
okuty, przeciw wyst~pkom in foro 6xtemo, wy.onujf);e slj; owm-

~t . 0 kame 2). Tylko to ostatnie dzia.fanie wchodZlW zakres prawa. 
c"IV " •• 

Z poj~eia swego jest kazda kam zadoseuezyme~18~ prawu 
i sprawiedliwosei, odpfat1-); za win~, ~~em za zd'e. W '3z,a~~e me sama 
lllvsl odwetu przewodzi postanowlemom karnym; kOSC101 zw.faszeza 
nigdy nie moze pominl);c g.J'6wnego celu, d.o ktorego zmie1'~a wszel
kie jego dziaJ:anie, moralnego udoskonalema swy~h cz,f~nkow ; wy
Jllierzaj1-);c wi~c kary ma takze na oku popraw~ wmowaJc!' Te. dwa 
czynniki - idea spmwiedliwoselz jedneJ, po?rawa wmowaJey z 
drugiej st1'ony - z:tozy.fy si~ tedy na postanowlema ~ar~e pra~a 

koscielnego 3), ale nie" zawsze w tym sfLmym do slebl~ zostaJ.l); 
stosunku. Sl); ka1'Y, przy ktoryeh wd'asnie poprawa stanoWl eel ~aJ
bliZszy 1 bezposredni; kosci6.t pozbawia winowaje~ korzystama z 
pewnych dobr duchownych, dokl);d nie u~zyni zadosc wymogom 
prawnym. Przy innyeh zas przewaza czy~n:k od,:etu: eel poprawy 
ust~puje przed wzgl~dami na dobro kosclOfa 1 porzl);dek spole
ezny 4) Na tej rozniey polega wazny takZe pod wzgl~de~ prakty
eznych konsekweneyi podzia,f na kar~ ~opraweze, :,zyh eenZUl?, 
poenae medicintdes s. censurae "),1 kary w srls!. z~aezemu, 
poenae vindicativae. Do pierwszych nalez1-);: kl~twa, mterdykt 
i suspenzya. 

Wymierzenie kary od dwoeh gl6wnie zawis.fo warunk6w: 
a) oel karygodnosci czynu; karygodnym zas jest ez~n .ty:k~ wte~y, 
jezeli go prawo wyraznie oznaeza ja,ko wyst~pek, me Jezeh go Je-

2) Ze koscioJ:owi nietylko dany jest l'zij:d sumienia, ale takze wJ:a
dza wymierzania kar, wypowiada mii2dzy innemi breve Benedykta ~IV. 
"Ad assiduas" z 4. marca 1755., wyst~s?wan~ do biskup.6,w polskI.eh 
(Bull. Ben. IV. p. 266) "non solum dmgendl per conslila et sua~lO
nes, sed etiam jubendi pe.r leges, a.c devios contu::;acesque ex!eno~e 
judicio ac salubribus poems coercendl atque cogendl , a powo~UJiJ:c Sl12 
na to breve bulla Pius a VI. "Auctorem fidei" z 28. srerpma 1794. 
(Bull. Cont. II 394). POl'. takze syllabus art. 24. (Arch. XXIII. 315.) 

3) POl'. c. 35. C. 23 quo 4. (sw. Augustyn) . ,,: ... Quia peccator 
est, corripe, quia homo est miSBl'ere ... Non ergo .susClp1a~us peccat?res 
propterea quod sun~ pec~atores, sed ta~ell, eos IpSOS qUla et homllles 
Bunt, humana conslderatlOne tractemus. 

4) Niekiedy takze rnysl odstraszenia innych od wystl2pku c. 2. 
X. de calumniatol'ibus V. 2. 

5) C. 17. 18. C. 2. quo 1. c. 1. de sententia, excommunicatio
nis in in VIto V. 11., C. 20. X. de verborum significatione V. 40. 

RITTNER. Pro koscielne. T. II. 7 
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dynie pot~piamy ze stanowiska religii i etyki ; b) od poczytnosci 
wey, to jest aby wecUug zachodzFyeh okolieznosci mOZml, 
przypisac wjn~ owego czynu 6) Wyrok s~dowy stwierdzie rna i 
nie rzeczonych warunkow i dopiero na zasadzie wyroku 
rwna bye moze kara. 

Wymieniona co dopiero zasada odnosnie do w~asciwyeh 
(poenae vmdicativae) zadnego nie dopuszcza w.vj~tku: nie 
kary bez sledztwa i wyroku s~dowego i dopiero od chwili 
nia wyroku rozpoezyna si~ kara. Inaezej co do cenzur. Do 
rych wyst~pkow przywi~zuje prawo koscielne ten skutek, ze 
nowajca juz z chwiI~ ieh speJ'nienia, popada w cenzury, ze 
skutki kary poezynaj1): si~ przed wyrokiem. Wyrok s~dowy 
bny jest 0 tyIe, 0 ile idzie 0 tjprawdzenie faktu, ale ma uwevc£,e-·§Il! 

nie sententiae declarativae non constitutiv[te, to znaczy, nie 
rok dopiero sprowadza cenzur~, jakto jest regu~~, Iecz 
jedynie, ze cenzura istnieje od ch'i'l'ili spe1'nienia wyst~pku. 
wiemy tego rodzaju kar), CenSlll'ae Iatae sententine, a wprze
ciwstawieniu do nich cenzury, nast~puj~ce dopiero na podstawie wy
roku s~dowego: censurae ferendae sententiae. Pierwsze b~
d~c wyj~tkowYI1l i zaostrzonym wymiarem sprawiedliwosci ograni~ 
cza1'Y si~ pierwotnie do najcj~zszych tylko przewiniell 7); od 
sow jednak Bonifacego VIII. pocz~to je coraz bardziej rozszerzac, 
tak iz nowsi kanonisci wyliczali wi~cej niz dwiescie wypadkow, 
w ktorych juz wcrHug pmwa pospolitego postanowione s~ censu
rae Iatae sententiae 8). Sfusznie ganiono to nieuzasadnione obo
strzenie systemn lmrnego, ktore w praktyce wprost przeciwny 
zamierzonemu wywarfo skutek, prowadz~c wfasnie do lekcewaze
nia koscielnych kar 9); a domagano si~ tem g.J:osniej i'eformy, 

6) W blizsze okreslenie tych warunkow nie mozemy 
wac, nalezy to do teoryi prawa karnego. 

7) Si~gaj<j; atoli juz czwartego wieku, p. uchwa~y synodu 
Gangrze (1'. 365) c. 1-15 D. 30. 

8) Przed wydanielll zbioru Bonifacego VIII. (1298) by~o oko~o 
26 wyst~pkow, zagrozonych cenzur<j; latae sententiae; do tego juz 
w libel' sextus przybyio 32, w klementynach 50, w pozniejszych kou
stytucyach (szczegolnie buUi wielkoczwartkowej "In coena domini" p. 
wyzej str. 39. nota 3) jeszcze wi~cej: P ichle r Candidatus jurispru
dentiae sacrae 1. V. tit. 39. wylicza 223 wypadkow. 

9) P. mi§dzy innymi Benedykta XIV. de Synodo dioecesana 
1. 10. c. 1. n. 4. Moina tu zastosowa~. co sobor tryd. wyrzek~ 0 rZll
caniu kl:J;tew z lad a bfahej ptzyczyny "quum experientia doceat, si te-
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odnosne przepisy w praktycznem zastosowaniu mnostwo rodzHy 
watpliwosci, a nadto wi~ksza ieh cz~sc nie odpowiada1'a juz zmie
ni~nym stesunkom. Reformy tej dokona.J' dopiero Pius IX. w buIli 
Apostolieae Sedis moderatione" z 12. pazdziernika 1869"10) Iubo nit) 

;ak stanowczo, jak si~ tego powszechnie spodziewano 11). Bulla wy
licza oko1'o 50 wypadkow, w ktorych cenzura nastaje ipso facto 
j znosi zarazem dawniejsze tego rodzaju cenzury, z wyj~tkiem 
atoli a) tych, ktore postanowi1' sobOl' trydencki, b) tych, co odno
sza si~ do wyborn papieza, tudziez do wewn~trznego rZ1j;du w kla
sztorach i innych korporacyach i zakfadach duchownych. 

Mi~dzy karami i cenzurami koscielnemi slj; takie, kt6re wymie
rzyc mozna tak przeciw swieckim jak duchownym, inne tycz~ 
sie ,vy1'~cznie duchowienstwa; tamte zowi~ si~ poenae, censurae, 
ec~lesiasticae c 0 mm un e s, te zas 13 art i cuI are s. Nadmienic zre
szt~ nalezy, ie cellsura latae sententiae wtedy tylko tyczy si~ 
biskupow i wyzszych pra.J'atow, jezeli ustawa wyraznie to posta
nawia 12) 

Poniewaz cenzury bezposrednim celem jest poprawa wino
wajcy, wi~c winna ustac, skoro ten cel zosta.J' osiMni~ty 13) W ta
kim razie w~adza duchowna, zwaillia od cenzury, czyli udzieln 
absolucyi (absolutio, relaxatio)l4). 00 do cellzur ferendae sen-

mere aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni quam formidari, 
et perniciem potius parere quam salutem". 

10) Jej text w Archiv. t. XXIII. str. 326. Do jej interpretacyi: 
A van zini Constitutio qua censurae latae sententiae limitantur, ed. 
2. Romae 1871. MittermiiUer Ueber die Reformen del' kirchl. Cen
suren, Arch. XXVI. (1871) 153. Constitutio Sunctiss Dom. N. qua 
cenSiwae latae sent. limitantur, documentis omnibus 1nunita... non
nullis illustrata commentariis, Oracoviae 1851. 

11) Wiadomosc, jakoby papiez zasystowaJ' wykonanie bulli (Ar
chiv. t. 24. p. CXIX) okazaJ'a sill mylnq" p. pismo ks. Nina (redak
tora bulli) do biskupa regensburskiego, 26. marca 1871. w Archiv. t. 
25. p. CXLVIII. 

12) C. 37. de electione in VIto I. 6., c. 4. de sententia excom
municationis in VIto V. I!. 

13) .G. 15. X. de sententia excommunicationis V. 39. c. 25. X. 
de appellationibus II. 28. 

14) P.Kober Del' Kirchenbann str. 447. nst. Buohler Die 
Lehre von den Reservatfallen 1859. - Hausmann Gesch. der papstl. 
Reservatfalle 1868. - Fr iedle Ueber die absolutio a censuris in 
articulo mortis, Archiv. XXX. (1873) stl'. 185., tudziez pisma 0 bulli 
"Apostolicae sedis" przytoczone w nocie 10. 
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tentiae sl'uzy prawo absolucyi temu, kfowyrok wydal', 
wyzszej instancyi, a w kazdym razie papiezowi. Tylko in articu 
mortis, to jest gdy obeii!;zony cenZliri!; znajduje si~ w nie 
('zenstwie heia, moze go zwolnie kazdy kapfan; zwolniony wi
nien jednak wyszedfszy z niebezpieczenstwa prosic wfasciwego s~
dziego 0 potwierdzenie absolucyi, gdyz w przeciwnym razie po
pada na nowo w cenzur~ 15). 00 si~ natomiast tyczy cenzur latae 
sententiae, mogi!; zajsc nast~puji!;ce wypadki: 

a) Absolurya wyraznie zastrzezona jest papiezowi. W 
pra wa obowi~zuji!;cego obecnie na podstawie przytoczonej wyzej 
bulli "Apostolicae Sedis" odroznie nalezy dwie kategorye reserWa
tow papieskich 16); absolucya moze bye zastrzezona papiezowi: 

1) Simpliciter; w takim razie mimo zastrzezenia zwalniae 
mogi!; biskupi pro foro externo na podstawie manaatu papieskiego, 
upowazniaji!;cego ich w ogole do dyspensowania w wypadkach pa
piezowi zastrzezonych 1 pro foro interno juz z mocy ustawy ale 
tylko wtedy, gdy wyst~pek pozosta£ tajny 17). 

2) S pe ciali mo do, co ma ten skutek, Ztl biskup nawet pro 
foro interno dyspensowac moze jedynie na podstawie szczegMowego 
upowaznienia papieskiego. 'rakich wypadkow wylicza bulla trzyna· 
scie 18). W szystkie dawniejsze ustawy i przywileje sprzeczne z po
wyzszemi postanowieniami zosta~y uchylone; tylko facuItates tri
ennales i quinquennales jeszcze utrzymane w swej mocy 19). 

b) AbsolucYiL zastrzezona jest wyraznie biskupowi, moze to 
nasti!;pie alba z mocy ustawy powszechnej albo postanowieniem 
biskupa. 

c) Ustawa nie zastrzega nikomu absolucyi: w takim razie 
s~uzy takowa pro foro externo biskupowi, pro foro interno ka
Memu spowiednikowi 20). 

d) In articulo mortis ustaji!; wszelkie reserwaty; kazdy ka-

15) 'rrid. sess. 14. c. 7. de poenitentia. 
16) Zwracam uwag§ na techniczny wyraz "reserwaty p'apieskie" 

z ktorym tu juz w drugiem spotykamy si§ znaezeniu, POI'. t. L 
str. 337. 

17) Trid. sess. 25. c. 6. de ref. 
lS) To jest dwanaseie wypadkow kl<):twy i jeden interdyktu. 
19) P. pismo eytow. w noeie 1l. 
20) C. 29. X. de sententia exeommunicationis V. 39. Niektorzy 

(n. p. Phillips Lehrb.389. Kober cit. 4(9) odnoszl!! wyrazy 
"a pro p ri 0 saeerdote" jedynie do parocha. 
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lan 21) ma prawo absolucyi nawet co do wypadkow specialiter 
p ..' t' h odo paplezowl zas rzezonyc . 
m Absolucya moze bye dana takZe wttrunkowo, alb? pod z~str.ze
. . mi tak mianowicie absolutio ad cautelam, jezeh kto me Jest 
zema , . 'd t" t' t 

ny czy nie popadf w cenzury 22), ad relllCl en lam 0 Jes 
pew , . . , .. l' 

ostanowieniem, ze zwolmony pop ada na nowo w cenzUl~, Jeze I 
z p. . . b I .. 23) nie dopebu przyrzeczema danego przy a so U0yl . 

B) P 0 S Z C z e g 61 n e k a r y. 

a) Cenzury. 

§. 107. 

KoscioI jak kazda inna spofecznosc ma moc wyri!;i:zenia ze 
swego grona czlonkow, co nie chci!; poddae sitz jego prawon~ lub oka
zali si~ niegodnymi nalezee do zwii!;zku wiernych 1). W plerw.s~ych 
wiekach chrzescijanstwa, gdy kosciM pozbawiony byJ w-szelkl~J na 
zewnatrz wfadzy, a dyscyplina nie tyle opierab si~ na prze?lsach 
praw~ych, ile raczej na zasadach religijnyeh i etycznych: me czy
niono jeszcze scisfej roznicy mi~dzy grzecl~em a wyst~pkIem; dla 
jednych i drugich zadoscuczynienie stanowlfa pokuta, a to w ra-

21) KaZdy kapJ'an "omnes sac,erdotes" (,frid. ~es~ .. 14. ~. 7. 
de poenit.) a wi§c nie jak w powyzszym przypadku Jedyl1le aplobo-

wany spowiednik. , 39 2 7 
22) C. 40. 52. X. de poenitentia exeommun. V. ., e. . 

§. 2. eod. in Vito V. 11. . 
23) C. 11. 26. X. de sent. exe. V. 39. e. 22. eo~: in VIto V. ~1. 
*) Literatura. Kober. Der Kirehen?ann 18D7. -. Sch11-

ling Der Kirchenbann 1859. - Fe s s~er der Kuchellbann 11: selll~ Fol
gen 2 wyd. 1860. (Vermischte Sc~nften 18(9). - And~e ?rolt .ea
non III. 320. - Molitor Ueber die Folgen del' excomrlnulllcatr"6maJo~, 
Archiv. t. IX. (1863) str. 1. - 1rUi n c hen cit. t. I . str. . 0 . ~s . 
_ Phillips. Lehrb. §. \15. - Rich tel' §: 2~4. - K~~w.~cz Mtko
laj Dec~sidnes deinterd£cto et excom:numcatwne (p. l1lzeJ str. 106) 
Encyklopedya koscielna 'V. Exkomumka V. 194. 

1) Math. XVI. 19. XVIIL 15-18. 1. Cor. V. 11., 2.001'. XIII. 
2. 10. 
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zach jawnego przewinienia pokuta publiczna). Z ni~ J'~czyJ'a 
caJ'kowita lub cz~sciowa utrata, uczestnictwa w nabozenstwie 
przynajmniej w pewnych J'askach koscielnyrh i sakramentach. 
zas tej pokucie poddac si~ nie chcial Iub dopusciJ' si~ bardzo ci 
kiego przewinienia, tego wyJ'~czano od wszelkiej jednosci z 
nymi, "odci~ty byJ' od ciala Ohrystusowego:" 3). To cz~sciowe lub 
zupelne pozbawienie uczestnictwa w zyciu koscielnem, zwano klll:
tw~, excomm unicati o. Kiedy pozniej usta(v publiczne pokuty, 
a zarazem prawo koscielne na sRmoistnej rozwin~wszy si~ podsta
wie wytworzyJ'o osobny system kar za wyst~pki, uznano kl1);t\Y~ 
jako srodek karny 4), odrozniaj~c stosownie do pierwotnej jej roz
cil):gJ'oscidwa stopnietakowej, wi~ksz~ excomm. major s. ana
thema i mniejszl):, excomm. minor 5). Ostatnia pozbawia je
dynie prawa uczestniczenia w sakramentach i zdolnosci dost~pie

nia urz~dow koscielnych 6), nie naruszaj~c!, innych praw wykl~
tego, mianowicie jurysdykcyi 7); pierwsza zas jest zupeJnem wy-

2) Rzecz 0 pokucie pomijamy, uwazajllc j'l; jako nienalez~c~ do 
zakresu prawnego. P. zresztll M Q rin us Commen. histor. de disciplina 
in administratione sacramenti poenitentiae XIII. prim. saee. observata 
w Paryzu 1681 (w Wenecyi 1702). - Phillip s Lehrb. §. 243. 

3) C. 18. C. 2. quo 1., c. 32. 33. C. 11. quo 3. 
!) P. tit. X. de sentent. excomm. V. 39., tit. de sententia ex

communicationis, suspensionis et illterdicti in VItoV. 11. in Clem. 
V. 10. apud Joann. XXII. tit. 13" in Extrav. commun. V. 10. (cytu
jemy te tytuJ'y w niniejszym §. h. t.) 

5) Pod wzgllldem terminologii (por. szczeg61nie K 0 b er cit, str. 
32): Anathema oznacza zawsze zupeJ'lle wyJ'lj;czenie ze zwi~zku ko
scielnego, a wiQc kllj;twll wiQksz'l; - excommunicatio zas w dawniej
szych zrodJ'aeh b~dz kl~tw~ willksz~, b~dz mniejsz~, til ostatni~ 
mianowicie jezeli przeciwstawione jest anathema; n. p. 3. C. 3. quo 
4., c. 41. C. 11. quo 3. - Grzegorz IX. postanowiJ' jednak (c. 59. 
X. h. t.), ze gdzie ustawy uzywaj~ wyrazu excommunicatio, rozumiec 
nalezy kl~twll willksz~, Odtf);d, gdzie anathema stoi obok excommuni
eatio, oznacza pierwsze kl~twll willksz~ w uroczystej wypowiedzian~ 
formie; p. Pontific ale Rom. P. III. Ordo excommunieandi. Wyrazenie 
"anathema sit" uzyte bywa mianowicie pl'zy reprobacyi zdan heretyc
kieh; tak w szczegolnosci lla soborze trydenckim i watykanskim. Nie
kiedy ustawy koscielne dodaj~ do anathema jako zaostrzenie jeszcze 
sJ'owo "maranatha" (n. p. c. 30. C. 23. gu .. 4), ktore najezllsciej 
tJ'umacz'l; "donee Dominus redeat;" jestto tylko zaostrzenie formy ex
komuniki i wyraza mySl, ze wykl~ty tak ci~zko przewiniJ', iz nie ma 
nadziei, aby wrociJ' do spoJ'eczenstwa koscielnego. 

6) C, 2. X, de exceptionibus II. 25. e. 10. X. de clerico excom
municato, deposito vel interdicto ministrante V. 27, 

') C. 56. X. h. t. 
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ze s o~eczenstwa koseielnego, miesd wi~c w sobie wra-
klllCzenlem p. .' wvk1 ptvm nawet w stosun-

. k wszelk18go obcowama z J "t"' .cc·..., k-
sciWle za az ,. 0 Z 'cia 8). Pod tym jednak wzgl.;:c1em praVro. ~ 
kach powszedm.eg J r d' wna snrowosc do coraz to JagodmeJ.
scielne porzuc~J~c powdo 1 T t

a 
k p"j'er',,,otne prawo karal'o obcowame 

t uJ e zasa. 1 ·a' . v . d . r .szvch pos ~p k'k 9) 1)oinieJ' sze metylko z1ago Zlo 0 " .' ksza ex omum a ,~" c • t 
z wykl~tyml Wl~ v I' "ell przypadkach pozwoh~o nawe' .. 10) ale w lczny . 
J'a na mnleJsz~" kl tym mianowicie osobom ZWI~zanym 
" . bcowac z wy e , k" 

bezkarme 0 . . 'd"' nelnl'iakoto przedewszyst lem ma1-, . , wezl'aml 10 Zll1 • J d b z nim SClS1ellll v' • '1 ',t d T gdv teg'o wymaga 0 1'0 
. d" daleJ w ogo e \\ e J, J 

zoukoll1 1 ZleClOm, .. tl'ze)Ja lub szczegolny stosunek za-, kl t kon'eczna po ( , . 
duchowne wy ~ ~~o, . . ' dr .,. ez Marcin V. uchylaj~c na sobo-

leinosci 11). DaleJ Jeszeze l'°ksze ' bpaP:-aul' 0 z t"mi kt6rzv nie zostali 
'k' 12) za aZ 0 co n"" J'" , 

rze ko~stan~y~ns. j,~ . . 'roku l'ublieznie ogloszonym. Stosov:P.:to 
wykl~el po 1111lenlll I w :Vk~ l' tae sententi'le' tak wiec, iz doplero 

k' d exkomum '1 ,L .' C , ". 

si~ to ta, ze., 0 a s rowadzara zakaz ohcowania, z Jedynym 
publiczllfl, te.Jze dekl~r.acy P . notoryjna zniewag~ osoby ducho
wyjatkiem exkomumkI za czynn!j, I, ") 'i'Ta" teJ'podstawie odr6zniano 

" .. 1 " rum percussoles . -L' , 
wnej ("notom c eIlc~. d' t' 'kl"Cl' ktorych z podanomi powy-. t v I tan 1 J wv ,-,'. , 
odtad excommumca I .' • ,; "t 'ler 0 +'1 z ktorymi obeowac 

v • , l' exeomm 0 (L U , 

zej wyjf);tkami umkac na. ezy I vtoczonej' w poprzednim § bulli piusa IX. 
woIno. N a mocy ,:r~szCle p.rz" . a w tej mierze nast~puj!j,ce postano
, Apostolicae Sedls ObOWl~dz~L sze J' eszcze w mysl konstytucyi 
;) 'T't r wpraw Zle zaw, ... 
wienia : I anc I s~ . kI' Ul' 110min'ltim sunt denuntIatl. . . d . . ienme wy eel, q , 
Uarema Je yme 1m.. .". 0 I'Ie nie zachodzi prawny wy-

. nm1l uwaza sIe,' . lk 
Ale obcowan:e . z 'k' eni~ obowiazkow sumiema, a ty 0 
jiJ:tek, jedyme Jako plze IOCZ v 

, '3 2 X de exceptionibus II. 25. 
8) 0 32. 107. ? ~~to q;tres~c~~ t~n ~akaz w wie~szu: Si pro 

Glossa ad C. 3, h. t .. III . ,0" orare, vale, commulllO, mensa ne
delictis anathema q\Us effiera.tutl, ~, abozenstwie, oznaki poszanowa-

(t . 'ozmowa uczest11lC wo w n 
g~tur ·oJ

1
· I" r'nteres6w stosunki towarzyskie). 

ma, wsp nosc, , 
9) C. 6. 16. IS. 19. 26. C. 511. q;g 3i h. t, C. 3. h. t, in VIto. 
10) C 2. X. de except. II, :2 . c. . . "" h t. 

. 3 31 34. 43. 04. X. . ., 
11) C. 103. 110, C. 11. ~u, 't" sCz'cza te przvpadki: Utile, lex, 

15 X h t tak znow s re " -glossa ad e. ... ',', H riuingue soIvunt anathema, ne pos 
humile, res ignorata, ne(Jes;;e, aee '1 

sit obesse, ." 1418 stanowiltca C. 7. konkordatu 
12) Bull.a "Ad e~rtan.da z :iI coL ·S92. pOl'. Hiibler Constan

konstancyensklego. (HardoUlll t.' . 
ceo Reformation str. 186.) 
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wy.i1);tkowo w przypadkach, w konstytucyi "Apostolicae Sedis" wy 
mienionych, podpada pod rygor prawny. W szczegolnosci: 

a) W razie kI1);twy od papieza nominatim 
wpada w kl1);tw~ kaZdy, kto wykI~temu jest pomocny w pope./'nieniu 
zbrodni kryminalnej. KI1);twa ta jednak nie jest juz jak IV dawniej .. 
szem prawie minor 13), Iecz excomm. major latae sententiae, ktorej 
absolucya papiezowi simpliciter pozostaje zastrzezona 14). 

b) Takaz kl1);twa spotyka duchownego, ktory swiadomie i do
browolnie przypuszcza do nabozenstwa Iub w ogole pe./'ni flinkcye 
duchowne dla tych, co nominatim od papieza s1); exkomunikowani 15) 

e) .Tezeli zas w innych wypadkach kl1);twy nominatim orze
czonej duchowny przypuszcza wykl~tego do nabozenstwa albo sakra
men tow, pop ada ipsojure w interdictum ab ingressu ecc1esiae (p. nizej 
stl'. 112), od ktorego zwolnie go moze ten, kto kl1);tw~ orzeM 16). 

Procz zakazu obcowania i, co si~ z tym f1);czy, wykluczenia od 
uczestnictwa w nabozenstwie i sakramentach, poci1);ga kl1);twa wi~ksza 
za sob1); jeszcze inne nast~pstwa prawne. I tak: a) Pozbawia jezeli 
wyk~~t~ przed smie~'ciij; nie uzyska./' absolucyi, pogrzebu koscielnego, 
co Sl~ Jednak stosuJe tylko do excomm. vitandi, nie do tolerowa
nych. Kto pogrzeb taki nakazem Iuh przemocij; wymusi, popada 
wed./'ug bulli "Sedis Apostolicae" w klatwe wieksza Jatae senten
tiae (nemini l'eservatae) 18), a duchowny kt6ry pogr~ebie nomina-

13 ByJ: to w ogole jedyny przypadek, w ktorym exc. minor juz samem 
prawem byJ:azagrozona; dzis moze miee miejsce tylko w wypadkach. 
gdzie oznaczenie cenzury zawisJ:o od biskupa. ' 

H) Cyt. konstytucya: (Excommunicationi latae sententiae Romano 
Pontiiici reservatae subjacere declaramus) nr. 16. "Communicantes cum 
excommunicato nominatim a Papa in crimine criminoso, ei scilicet im
pendendo auxilium vel favor em ". 

15) Cit. nr. 17. "Clericos scientes et sponte communicantes in 
divinis cum personis a Romano Pontiiice nominatim excommunicatis 
et ipsos in officiis recipientes." 

16) Cyt. bulla (Interdicta latae sententiae reservata nr. 2) "Sci
entes ... nominatim excommunicatos ad divina officia, seu ecclesiastica 
sacramenta, vel ecclesiasticam sepulturam admittentes, interdictum ab 
ingress~ ecclesiae ipso jure incUl'runt, donec ad arbitrium ejus cujus 
sententmm contempserunt competenter satisfecerunt." 

17) C. 12. X. de sepulturis III. 28. ("quibus non communicavi
mus vivis, non communicemus defunctis-'). 

18) Cyt. bulla (HJxcommunicationi latae sententiae nemini reser
vatae subjacere declaramus: nr. 1) "Mandantes SGU eo.gentes trad i 
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tim wykl~tego w interdykt ab ingressu ecclesiae ~ 9). b) D~cho
wnyeh pozbawia wi~ksza kl~twa prawa sprawowama funkeyl ba
kramentalnych 20), pod rygorem irregularitatis (13. t. 1. stl'. 98), 
dalej c) wszelkiej jurysdykcyi 21), d) prawa wyhierania 22), eo jedy
nie nie ma zastosowania przy wyborze papieza (t. 1. str. 248), e) 
zdolnosci uzyskania beneficyum 23) Beneficyum natomiast przed 
kl1);twij; otrzymanego nie traci wykl~ty ipso jure, lecz dopiero, gdy 
trwajiEc w swym oporze nie stara si~ 0 absolucH 24). f) Reskrypt 
przez wyk~~tego u~yskany jest ~ie,:azny (p .. wyzej stl'. 22). g) 
Wykl~ty mezdolny Jest do nabycla 1 wykonftl1la patronatll (t. r. 
str. 293. 316). h) Ograniezony jest wykl~ty pod wzgJ~dem xdolno
sci dziarania w sij;dzie, ezyli jak to kanonisei wyrazajij; nie ma zu
pefnej communicatio forensis. .Mianowicie nie p.rzyjmie s~d.zia du
ehowny skargi od wykl~tego metolerowanego, Ille przypuscI go do 
swiadectwa - z wyjij;tkiem procesow 0 herezYf); - ani do zast(;!p
stwa 25). W roli pozwanego zas mUEoi wykl~ty przyjiEc proces, 
i moze w takim razie apelowae przeciw wyrokowi pierwszej instan
cyi 26). h) .Tezeli kto przez rok upornie zostaje pod kl~tw1);, wyto
czye mll nalezy proces jako podejrzanemu 0 herezYf); 27). 

Dawniej ~ij;ezy./'y si~ nadto z kliEtwiE skutki doniosr~go znacze
nia w zakresie prawa swieekiego: wykl~tego, ktory w pewnym czasie 
nie nzyskaJ' absolucyi, spotykaJ'y dotkliwe kary: konfiskata maj1);tku 
a bardzo cz~sto takze wywofanie z kraju. W Niemczech postana-

ecclesiasticae sepulturae haereticos notorios aut nominatim excommuni
catos vel interdictos". 

19) Por. not\) 16. 
20) C. 32. 59. X. h. t. 
21) C. 24. X. de sententia et re judicata II. 27. c. 1. de sup

plenda negligentia praelatorum in VIto I. 8. 
22) C. 23. X. de appellationibus II. 28., c. un. ne sede vacante 

aliquid innovetur in VIto III. 8. 
23) C. 7. X. de clerico excommunicato minish'ante V. 27. c. 26. 

X. de rescriptis I. 3. c. 1. de rescr. in VIto I. 3. 
24) C. 36. C. 11. quo 3. c. 7. de haeriticis in VIto V. 2. 
25) C. 1. C. 4. quo 1., c. 12. X. de exceptionibus II. 25. c. 15. 

X. de procuratoribus I. 38., c. 5. de haereticis in VIto V. 2. Zarzut 
ze powOd zostaje pod ekskomuniklj; nalezy udowodni6 w przecllj;gll 8. 
dni c. 1. de exceptionibus in VIto II. 12. 

26) C. 7. X. de judiciis II. 1. c. 5. 10. 11. 15. de exceptioni
bus II. 25. 

27) Trident. sess. 25. C. 3. de reform. 
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wiaIa to mianowicie konstytucya cesarz a Fryderyka II. z 1'. 1220 28). 
W Polsce statut Wfadys.tawa Jagiell'y z r. 1433 zatwierdzony przez 
Kazimierza Jagiellonczyka, polecaJ'starostotn, p,by wykl~tym, ktorzy 
przez rok trwali w kl~twie nie uzyskawszy absolucyi i niewynagro
dziwszy wyrz~dzonej koscio1'owi szkody, zabierali majl);tek i trzy
mali pod wJ'asnym zarz~dem, pok~d wykl~ty nie pojedna si~ z ko
scio1'em. Starost~ niespefniaj~cego tego obowil);zku mia1' biskup ob1'o
zye kllltWl); 29). Stosunek w tym wzglttdzie ustawodawstwa swieekiego 
do koscielnego cechuje okolieznosc, ze kr61 Aleksander na sejmie 
Hadomskil1l 1'. 1505. umiescie kaza1' w statutach krolestwa wyeil);g 
ze statutow synodalnych "decision8s de interdicto et excommunica
tiune", ulozony przez kanonika 1'Iiko4'aja Kotwicza 30). Dopiero 
konstytucye sejmow Piotrkowskich z r. 1562 i 1565. (p. wyzej 
str. 2Ei) uchyliJ'y to prawo 31).R6wnie w innych krajach traci 
w biegu wiekow ,srednich kl~twa dawne swe znaezenie. Dzis rz~d 
8wiecki, jak W ogOle nie wykonywa wyrokow duchownyeh, tak 
w szczegolnosci nie przyznaje ldl);twie w swojem forum prawnego zna
czenia. Owszem cz~sto prawodawstwa swieckie ograniczajl); w tej 
mierz8 jurysdykcH kos0ielnl);, wzbraniaj~c orzekania lub przynaj
IDniej publikowania exkomuniki 32). W prawie austryackiem takie 
ograniezenie nie istnieje: wypowiedzenie kll);twy wtedy dopiero by
Ioby nieprawnem, gdyby ubliza4'o postanowieniom §§. 18 i 19 usta
wy z 7 maja 1874. Pierwszy stanowi, ze z wfadzy duchownej 
czynie wolno uzytek tylko w obee c:z4'onkow koscio~a, i nigdy w 
tym celu, aby odwiese od zachowallia ustaw lub rozporzl);dzen rz~
dowych lub przeszkodzic swobodnernu wykonywaniu praw obywa
telskieh; drugi wypowiada ogoln~ zasad~, ze przy sprawowaniu 
jurysdykcyi koscielnej nie wolno pos~ugiwae si~ srodkarni przymu
sowemi. .Iezeli og~oszenie kl~tvvy trzyma si~ tych granic, nalezy 
je takze ze stanowiska prawa austryackiego uwazae jako dozwolon8 
(por. wyzej stl'. 42). 

28) Oonstit. Fridel'. 1220. c. 7. Mouum. Germ. t. IV. p. 236. 
29) Vol. leg. I. 193. 
30) Vol. leg. I. 318. POl'. t. I. 54. Dota 6. 
31) Na sejmie Piotrkowskim r. 1562. uchwalono takze konsty

tucH "IZ si§ pos~owie skarz<1. ze kl§ci nie l)ywaj<1 do s<1du przypu
szczeni i tym od swojej sprawiedliwosci odpadaj<1, iZ 0 tym statut6w 
jasnyeh nie masz, jesliby w tej mierze abusus Jakie by~y: znajdujemy 
aby byJ'y na stron§ od~ozone." Vol. II. 625. J ako swiadk6w pozwala 
sJ'uchac wykltgtych juz statut Kazimierzowy Vol. I. 18. 

32) Tak mianowicie usta wa pruska z 13. ma ja 1873. 
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P raw 0 ex k 0 m un i k 0 wan i a maj~ przedewsrystkiem papiez 
. biskupi, pier:wszy w calyrn kosciele, ci co do oBob poddanych 
1 ' • h . 1 d . 33) swej jurysdykcyi, a wiQe przebywaH0yc W IC 1 yecezYI. .; co 
do obcych zas tylko wtedy, jezeli wyst~pek kll);twl); zagroz~ny p.o~ 
pelnili w obr~bie dyecezyi 34).. W:yj~tych z ~od w~adzy b~skupIeJ 
sadzi biskup jako dele gat papleskI 30); natommst exkon:uIll~~ pa
n~jl);cyeh zastrzega praktyka papiezowi. W zastQpstwle bl~kupa 
orzeka kll);tw~ wikary kapitulny, generaIny tylko za szczegolnel1l 
umocowaniem (t. 1. str. 198). Procz biskupow mah prawo exkomu
nikowania jeszc:ze kardynarowie wzgl~dem 0",',1) podlegajl);eych swej 
jurysdykcyi 36), tudziez przeJ'ozeni klasztorow, rownie tylko w zakr~
sie swvm jnrysdykcyjnym 37). :Metropolitom pozosta!a wedJ'ug dZI
siejszego pl'a wa, po za w1'asn~ dy~eezy~. tylk.o .w~adza exkol1lunik~
wania wikarych generaInych sweJ prowmCYI, I to tylko za przewI
nienia naruszaj'l;ee prawa metropolitaine 38). I{l~twa ~Ltoli przez 
wJasciwl); wypowiedziana w£adz~ nie ogranicza si~ na jej terry to
ryum, lecz wywiera takZe skutki prawne w obeych terytoryaeh, 
skoro tamze byla publikowana 39). 

I{lf1twa b~dl);c najci~zszl); z kar koscielnych powinna tez bye 
wymierzona za ci~zkie tylko przewinienia. W srednich wie
kach cZQsto w tym wzgl~dzie dzia4'Y si~ naduzycia; zdarza£o sitt, 
ze zwierzchnicy koscielni pos~ugiwali si~ exkomunik~, aby znaglie 
do ust~pstw Iuh 8wiadcz811, nie maj~(~ych zwil);zku z prawami ko
seio1'a, ze popierali nil); nieraz wIasne roszczenia. U stawy koscielne, 
szczegolnie sob6r trydeneki potQpiaj~ stanowczo takie naduzywanie 
exkomuniki: nie wolno wypowiadae jej w wrasnej sprawie,dIa do
godzenia osobistym interesom, i nigdy inaczej jak po dojrza~ej 1'oz
wadze i w ostatecznym razie, gdy kto ci~zko wobec kosciod'a za,-

33) C. 16. X. de officio ordinarii I. 31., c. 2. X. de constitutio-
nibus in VIto 1. 2. 

34) C. 1. 2. 4. 5. C. 6. guo 3. 
35) Trid. de ref. sess. 6. C. 3. sess. H. C. 14. 
36) C. 11. X. de majoritate et obedientia I. 33. POl'. t. I. 

str. 130. 
37) C. 10. X. de majoritate et obedientia 1. 33. c. 8. X, de sta

tu monacilorum III. 35. C. 33. X. de simonia V. 3. 
38) C. 1. de officio vicarii in VIto 1. 13. p. Kober str. 70.

Dawniej mieli prawo ekskomunikowania takZe parochowie C. 3. X. de 
officio judicis ordinarii 1. 1) J . 

39) C. 1. X. de treuga et pace I. 34. 8. X. de off. judo ord. 
r. 31. 
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wini~,. a inntf drogtf niepodobna przywiesc go do poprawy 40). Zt~d 
przepIS, ze kltftw~. ~yprzedzie winno trzykrotne, lub przynajmniej 
dwu~rotne upomllleme, canonica monitio 41), ze z wyjij:tkiem no
tO~'Y~nych zbrodni nalezy przed wydaniem wyroku zacytowae ob
wllllOnego dla wys~uchania jego obron,Y, ze wreszeie sam fakt 
przewinienia musi bye prawnie udowodniony. 

Exkomunika dotknij:c moze jedynie ehr7.escijan, bo kto chrztu 
nie otrzyma~ nie poczytuje si~ jako nalezll;cy do spo~eczenstwa ko
scielnego, z ktorego w~asnie exkornunika wyklucza 42). Z istoty 
klll;twy - ktora ehocby latae sententiae ma zawsze charakter 
kary - wyp£ywa dalej, ze nie wpada w nill; kto dziafaf w stanie 
niepoczytnosci 43), ze w ogole tylko winny moze byc nill; dotkni~ty, 
zkl),d znowu dalsza, konsekwencya, ze nie mozna jej wymierzac 
przeciw korporacyi jako takiej, tylko przeciw poszczegolnym jej 
cz£onkorn H). 

Pod wzgI~dem fonny nalezy odroznic sam wyrok, orzekajiJ;cy 
exkomUliik~ i og~oszenie wyroku. Wyrok rna bye wydany na pi
smie 45); ogloszenie' zas jest alba zwyczajne, albo uroczyste, to jest 
po£~ezone z pewnerni cel'emonial11i i symbolieznel11i ezynnosciami. 
Fonny tej - a n a th el11a w scisl. znacz8niu - uzywa koscio£, gdy 
chce w jaskrawy sposob objawic swe oburzenie i nacechowac wiel
kosc przewinienia 46). 

40) C. 4. 8. X. h. t., e. 1. 6. h. t. in VIto, Trid. sess. 25. e. 
3. de reform. 

41 ) POI'. e. 26. 61. X. de appellationibus II. 28. e. 48. X. h. t. 
e. 5. 9. h. t. in VIto; Trid. sess. 25. e. 3. de ref. W nadzwyezaj
nyeh okolicznosciaeh wystareza jedno upomnienie, wyraznie jednak 
muei bye nadmienione, ze ma zast'lipic wszystkie trzy. P. Mendel
sohn-Bartholdy de monitione eanonica 1860. 

42) C. 14. X. de judicis V. 6. Trid. sess. 14. e. 2. de sacl'. poen 
43) C. 12. X. de poenitentiis et remissionibus V. 38. 
H) C. 5. h. t. in VIto, ze nie mozna nakl'adac exkomuniki na 

umadych p. Kober str. 90. 
45) C. 1. h. t. in VIto. 
016) Ceremonie przy tem uroczystem wykl~ciu zmieniaJ'y si~. Sama 

formuJ'a brzmi obecnie wecHug poutificale Romanum P. III. Or do ex
commnnicandi et absolvendi "Idcirco eum cum universis complicibus, 
fautoribusque suis judicio Dei omnipotentis Patris et fiilii et Spiritus 
Sancti et beati Petri Principis Apostolorum, et omnium Sanetorum nee 
nOll et. mftdiocritatis nostrae auetoritate et potestate ligandi et solvendi 
in coelo et in terra nobis divinitus collata, a pretiosi corporis et san
guinis Dom~ni. ~erceptiontl' et a societate omnium Christianorum separa
mus, et a hmlUlbus sanctae matris ecclesiae in coelo et in terra ex-
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2. I n t e r d y k t *). 

§. 108. 

Interdykt jestto zakaz sprawowania funkcyi dllchownych. Tenze 
tyczy si~ albo miejsca, in terdietull1 locale, albo os6b, inter
die tum personal e; pierwszy wzbrania sprawowania funkcyi 
w oznaczonell1 ll1iejscu, bez wzgl~dll na osob~, drugi dla pewnych 
osob, bez wzgl~du na ll1iejsce. Tak miejscowy jak osobowy moze 
byc powszechnYl11, interd. g e n era Ie, alba szczegojowy, interd. 
par ti c u lar e. Miejscowy powszechny dotyka ca£ej 'miejscowosci 
(miasta, wsi), lub wit;kszego terytoryum, jakoto parafii, dyecezyi, 
prowineyi lub eaJego kraju, szczegoJowy zas pojedynczego koscioJa 
lub zabudowania. Rownie osobowy moze bye jako szczego£owy wy
mierzony przeciw jednej osobie lub kilku wpra wdzie, ale szczego
IOwO oznaczonym, jako powszechny zas przeciw ca£ej klasie lub 
kategoryi osob, jakoto l11ieszkaneoll1 miasta, czfonkoll1 korporacyi 
lub stowarzyszenia, tak iz ktok olwiek nalezy do tej kategoryi tern 
samel11 zostaje pod interdyktem. Niekiedy miejscowy interdykt £~
czy si~ z osobowym; wszyscy lub pewna cz~s6 mieszkancow miej
scowosei intel'dyktem dotkniPctej zwi~zani sl!; takowYl11 takze osobi
scie, choeby t~ miejscowosc opu8cili, zowil!; to interd. mix tum S. 

arnbulatorium. 
Interdykt, lubo oddawna w kosciele znany 1), rozwin~{ si~ 

w zupe~niJ; instytucYl!; prawn~, mianowicie w ksztafcie interdyktu 
powszechnego dopiero od XI. wieku wSl'od walk, ktore koscioJ sta
czar z wJ.adz~ swieck~. Byrato w owych czasach nader skuteczna 

cludimus) et excommunieatum et· anathemizatum esse decernimus, et 
damnato cum diabolo et angelis eius et omnibus reprobis in ignem 
aeternum judicamus, donec a diaboli laqueis resipiscat et ad emenda
tionem et poenitentiam redeat, et ecclesiae Dei, quam laesit, satisfa
ciat, tradentes eum sathanae in interitum carnis, ut spiritus ejus saI
vus fiat in die judicii." 

*) Literatura. Kober das Interdict, w Archiv. t. XXI. stl'. 
3. 291. t. XXII. str. 1. - Phillip s §. 186. - Richter §. 215.
Encyklopedya koscitlna v. Interdykt VIII. 216. 

1) Za daleko id~ kanonisci, kJ:ad'lic pocz'litek powszechnego inter
dyktu w wiek czwarty; gdyz pierwszy przykJ:ad, historycznie stwier
dzic si~ daj~cy, jest interdykt naJ'ozony na miasto Rouen w r. 586. 
o tem jak W og61e 0 historycznym rozwoju: K 0 be r cit. XXI. str. 
3. nst. 
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bron w rt;;ku koscio~a: silnie rozbudzone poczueie religijne nie po~ 
zwala10 obejsc sit;; dfuzszy czas bez ~ask duchownych i nieraz Iud 
odmawiaf pannj~cemu posfnszenstwa, by sit;; tylko zwolnic od na~ 
~oionej przez koscio~ eenzury. Interdykt zw~aszeza na cafy kraj 
rzuconJ uwaiano J·ako naJ·dotkliwsza kleske pod J·eD'o groza uste-

v L' ", ;:::; v" 
powali najmoiniejsi monarchowie. Liezne tego przyHady daj~ nam 
dzieje wiekow srednieh, swiadez~e jednak . zarazem, ie ezt;;sciej 
nii w eelach duchownych pos~ugiwano sit;; tym srodkiem dla do~ 
pit;;cia eelow politycznyeh lub dogodzenia osobistym interesom. Ale 
pOl11in~wszy nawet te naduzycia, interdykt powszechny jui sam 
przez sit;; nie licuje z wymogal11i sprawiedIiwosci, bo wraz z win· 
nymi karze niewillnych, sprzeciwia sit;; niemniej pos~annictwu ko
scio.!'a, ktory niepowinien odmawiac wiernyl11 pociechy reIigijnej. 
W zglt;;dol1l tym nie mog~o oprzec sit;; d.J'ugo ustawodawstwo ko
scielne: w ca[ej surowosci nie utrzymaJ' sit;; interdykt w pozlliej
szem prawie. W XIII. wieku. glownie zas za Bonifaeego VIn 2) 
z.J'agodzono pod wielu wzglt;;dami pierwotne przepisy; w szczegol
nosei pozwolono adl1linistrowac sakramenta ehrztu, bierzmowania 
i pokuty 3), dla mnieraj1!eyeh takze sakrament oltarza 4), zawierac 
w kosciele sluby l1la£zenskie, odmawiaj~c jedynie benedykeyi, od
prawiac cieh~ mszt;; z wykluezeniem exkomunikowanyeh i osobiseie 
interdykowanyeh, a w niektore uroczystosei nawet solenne nabo
zenstwo 5). W ezasaeh wreszeie poreforl1laeyjnyeh nakazywa~a prze 
zornosc unikac wypowiadania eenzury, ktora nie zaspakajaj~e po~ 
trzeb religijnyeh ludnosei katoliekiej mog.J'a j~ £atwo popehn~c do 
przyjt;;eia innego wyznania ehrzeseijanskiego. Dlatego powszeehny 
interdyktwyszecU powoIi z praktyki koseielnej; w obee earego 
pallstwa ehwycif si~ ostatni raz tego srodka papiez Pawe£ V. w r. 

2) POI'. szczegolnie konstytucn Bonifacego VIII. "Alma mater·' 
(c. 24. de sententia excommunicationis, suspensionis et inte1'dicti in 
VIto. V. 11.) 

3) D. 11. X. de sponsalibus et matrimoniis IV. 1. C. 43. X. de 
sententia excommllnicationis V. 39. c. 19. 24. h. t. in VIto. 

4) C. 11. X. de poenitentiis et 1'emissionibus V. 38. (co do po
knty uchylone cyt. konstytucn Bonifacego.) 

, .5) C. 24. h. t. in VIto. Uroczyste nabozenstwo dozwolone by~o 
w sw:§t~ Boz~~o Narodzenia, Wielkiejnocy, Zielonych swii}t i W niebo
wsti}pl~llla .Na.Jsw. ~anny na mocy konstytucyi Marcina V. " Ineffabile " 
z 1'. 1429 1 Eugemusza IV. " Excellentissimum " z 1'. 1433 (Bull. t. 
I. p. 308. 323.) 
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1606. rzueaj~e interdykt na rzeczpospolitt;; Wenecki!- 6). W dzisiej
szej tedy praktyce pozosta~ interdykt miejscowy juz tylko jako par
tykularny, 'a wit;;c przeeiw poszezegolnym koscio~om lub cmenta
r~ol11, aby w ten sposob posrednio ukarac i zmusic do poprawy 
tyeh, do ktoryeh te kosciofy lub ementarze nalez~ 7) W dawniej
szem prawie postanowiony by:]" w niektorych wypadkach jako een
zura latae sententiae S), co jednak obeenie nalezy uwazac jako uehy
lone bull~ "Sedis A postolieae" . 

Interdykt osobowy utrzyma.!' sit;; natomiast i w nowszem pra
wie w obu ksztahaeh: jako powszeehny i szczeg6J"owy. Moze bye 
przeto zawsze jeszeze wymierzony przedw kapitu4"om, kollegiatom, 
w ogole eiafol11 zbiorowym jako takim, mianowieie wtedy, jezeli 
przewinienia nie dopuseili sit;; tyIko pojedynczy ezfonkowie, lecz albo 
wszyscy, albo przynajmniej ei, ktoryeh nalezy uwazac jako legal
nyeh reprezentantow owego eia:ra 9). J ako eenzura latae sententiae, 
zagrozony jest ten intenlykt obeenie -- w mysl bulli "Sedis Apo
stolicae"- juz tylko w dwoeh wypadkaeh 10): wed:rug postanowienia 
soboru trydenekiego 11) wpadaj~ ipso jure w interdykt kapitu~y, je
zeli w ezasie wakansu stoliey biskupiej nieprawnie wydaj~ dimis
soria (t. I. str. 107), wed.J'ug powo~anej bulli wszelkie korporaeye, 
jezeli od orzeezen lub polee811 papieia apeluj~ do pl;zysz:tego so
boru; absolueya w tym ostatnim wypadku zastrzezona jest papie
zowi speeiali modo 12). 

Interdykt rzueony na pojedynez1J; osobt;;, pozbawia .i~ prawa 
uczestniezenia w nabozenstwie i sakramentaeh, tudziez pogrzebu 
koseielnego 13) Jest to wiaseiwie ty lko ~agodniejsza forma exko-

6) Bullarium t. V. p. III. 252; pozniej zdarzaJ'y si§ jeszcze wy
padki interdyktu, ale nie przeciw caA'emn panstwu, tylko przeciw po
szczegolnvm dyecezyol11 Iub mniejszym okr§gom, p. Kober XXII. 48. 

7) Tak n. p. breve papieskie z 12 marea 1873. obd'ozyJ'o inter-
dyktem koscioJ'y, w ktorych starokatolicy odprawiajij: nabozellstwo. 

8) Poszczegolnia je Ko ber XXII. 33. 
9) c. 16. h. t. in VIto. 
10) 0 dawniejszem prawie p. Ko bel' cit. 34. 
11) Trid. sess. 7. e. 10. de reform. 
12) Cyt bulla ,,(Interdicta Iatae sententiae reservata) 1. Inter

dictum Romano Potifici speciali modo reservatum ipso jure incurrunt 
Universitates, Collegia et Capitula, quocungue nomine nuncupentur, ab 
ordinationibus seu mandatis ejusdem Romani Pontificis pro tempore 
existentis ad universale futurum Con cilium appelantia." 

13) c. 24 X. de privilegiis V. 33. c. 8. de privilegiis in VIto 
V. 7. c. 43. X. de sententia excomm. V. 39. c. 1. de sepulturis in 
Clem. III. 7. 
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muniki - lagodniejsza nie tyle ze wzgl~du na winowajc~, He ra
czej na innych: w obecnosci bowiem imiennie wykl~tego nalezy 
przerwae nabozenstwo, podczas gdy obecnose dotkni~tego interdy
ktem skutku tego nie wywiera.- Przeciw duchownym moze bye in
terdykt osobowy wymit'rzony jako interdictum ingressus in 
ecclesiam, to jest wzbrania mu wst~pu do kosciola a tem samem 
sprawowania funkcyi duchownych 14)._ Interdykt osobowy partyku
larny jest obecnie za·wsze cenzuri! ferendae sententia,e; a jedynie 
interd. ingresssus in ecclesiam w dwoch przypadkach latae senten
tiae: mianowicie wed~ug postanowienia soboru trydenckiego 15) 
spotyka metropolit~, gdyby zaniecha4' doniese papiezowi 0 sufraga
nach przekraczajftcych przepisy 0 rezydencyi (t. 1. str. 348), we
dlug bulli "Sedis Apostolicae" klerykow, ktorzy swiadomie odpra
wiajl} nabozenstwo w miejscach dotkni§tych interdyktem lnb imien
nie wykl~tych przypuszczajl} do nabozenstwa, sakramentow Iub ko
scielnego pogrzebu. Absolucya w tym razie zastrzezona jest temu, 
kto orzekJ' klfttw~ lub interdykt 16) Wymienione powyzej skutki na
stajfb jednak w kazdym mzie tylko pod warunkiem, iz wyrok po 
imieniu oznacza winowajct,; i nalezycie 1I0staJ publikowany 17). 
Pogwa4'cenie interdyktu sprowadza na laikow kary od ocenienia 
biskupa zawisle; na duchownych zas irregularitatem (t. I. str. 98) 
suspensn, utrat~ prawa wyboru, tudziez koscielnego pogrzebu 18), 
w wymienionych wyzej wypadkach interdykt ingressus in eccIe
"iam. 

Zblizonfb do interdyktu, ale przeciez od niego roznfb jest 
tak zwana cessatio a divinis, to jest zaprzestanie nabozenstwa 
w kosciele sprofanowanym; takowe nie ma charakteru kary, lecz 
jest oznakfb za~oby, i moze bye uchylone tylko osobnym aktem 
uroczystym, 0 czem jeszcze w innem miejscu. Niekiedy ustanie 
s~uzby Bozej moze bye takze objawem zalu, z powodu wyrzfbdzonej 
koscio4'owi krzywdy; zarzfbdza je biskup Iub sobOl' prowincyonalny 
na podstawie partykularnych praw zwyczajowych takze kapituJa 1

9
). 

14) c. 48. X. de sententia excomunicationis V. 39. c. 20 h. t.in VIto 
15) Trid. sess. 6 c. 1. de ref. 
16) POI'. wyzej str. 104 nota 16. 
17) Bulla ]}1arcina V. "Adevitanda" p. wyzej str. 104. nota' 16. 
1") c. 1. 18. 20. h. t. in. XIto. 
19) c. 55. X. de appelationibus II. 28 P. c. 2. 8. de officio 

ordinarii in VIto 1. 16., c. 1. de sententia excomunicationis in 
Clem V. 10. 
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3. S 11 8 pen z y a *). 

§. 109. 

Przeciw duchownym postanawia prawo koscieine procz wy
mienionych dot~d kar poprawczych odr\ibnfb jeszcz6 cenzur~: za
kaz wykonywania praw po4'ftczonych ze swi~ceniem i urz~dem ko
scielnym, czyli sus pen s i o. Ten zakaz rozcifbga si~ albo na cal~ 
dzia~alnosc urz~dowft kIeryka, albo tyczy sit,; tylko poszczegoJnych 
jej kierunkow. Stosownie do tego odrozniamy nast~pujfbce rodzaje 

suspenzyi: 
a) Sus p en si 0 abo r dine (a divinis) zawiera jedynie 

zakaz wykonywania funkcyi sakramentalnych, nie dotykajftc wcale 

Jurysdykcyi. . . 
b) Suspensio ab officio wzbrania wykonyw31l1a praw JU-

rysdykcyjnych; zawieszony jednak w urzt,;dowaniu eo ipso takZe. 
zawiesz()1ly jest w wykonywaniu funkcyi sakramentalnych, rzyh 
inaczej suspensio ab officio miesci w sobie zawsze suspenzyft ab 

ordine 1). 
c) Suspensio a beneficio pozbawia czasowo, prawa po-

bieranitt dochodow i administrowania prebendy, po%ostawiajfbc obo
wifbzek ponoszenia ci~zar6w 2). - KaZda z wymienionych suspenzyi 
moze bye zrf-szt~ cz~sciow~, to jest tyczye si~ tylko niektorych 
funkcyi sakramentalnyeh Inb jurysdykcyjnyeh, Iub cz~sci docho
dow; n. p. suspensio a collatione ordinum, a jure confirmandi, 
suspenzya od jednego tylko beneficyum 3). 

d) Suspensio plena s. genf'l'alis zawiesza w wykony
waniu wszelkieh praw ~akramentalnych, jurysdykcyjnych i majfbt
kowych, jest wiftc suspenzYl} ab officio et beneficio. W tej rozcil]:-

*) Liter a tur a. K 0 bel' Die Suspension del' Kirchendiener nach 
den Grundsatzen des can. Rechts 1862. - Miinchen II. 222.228.
Phillip s Lehrb. §. 187. 

1) C. 1. de sententia et re judicata in VIto II. 14. 
2) C. 1. §. 2., c. 16. de electione in VIto I. 6. 
0) PrzykJ'ady: C. 13. 14. 15. X. de temporibus ordinationum 

1. 11., C. 1. ib. in VIto I. 9., c. 37. 40. 44. de electione in VIto I. 
6. Trid. sess. 23. c. 8. de ref. 

~) C. 3. 40. X. de electione I. 6., C. 1. ne sede. vacante in 
VIto III. 8., c. 1. de electione in Extrav. comm, I. 3. Tnd. sess. 23. 
c. 10. de ref. 

RITTNER Pr, ko6cielne. T. II. 8 
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:t~sci ualezy rozmniec suspE'nzy~, gdzie w ustawach lub wyroku 
me dodano ograniczenia. 

. Suspenzy~ or,zec mozna na duchownych wszelkich stopni, 
I to tak na p?J~dyncze osoby, jakotez na korporacye duchowne 4). 
U~tawa . z~g~azaJ~c~ . suspe~zn rna zastowa,nie do biskupow tylko 
Vttwdy, Jezeh wyrazme 0 mch nadmienia 5). 

'.' Jak Kazda ~enzura ustaje suspenzya na podstawie absolucyi, 
ktora znowu ~aWlS4'a od poprawy winowajey. Zatern idzie, ze su
spenzya wymlerzona bywa na czas nieoznaczony. Jezeli zas ustawa 
zakresla jej z gory termin 6), przestaje suspenzya bye cenzura j 

przybier~ char~kter. poenae vindicativae; w takim wi~c razie po
prawa wmowaJcy me uprawnia go do z~daDia absolucyi, lecz skutki 
suspenzyi trwaj~ az do oznaczonego czasu. 

. W ktoryc~ wypadkach suspenzya ipso jure nastaje, okresla bulla 
".Sedls Apostohcae" z 12. pazdziernika 1869; procz tego w razach 
Cl~zszego. przewinienia orzec j~ moze wJ'asciwy s~dzia, upomnia
ws~y. wplerw ob.winio:lego. tak sarno, jak przy exkomunice 7) (p. 
wyzeJ s~r. 108) 1 stW18rdZlwszy w prawid4'owem post~powaniu sa
d?wem .J.eg~ przewinienie 8). Wyj~tek stanowi tak zwana su sp e~
SIO ex lllf~rmat~ ?onscientia, 0 czem jeszcze nizej (w §.112). 

Kto me zwazaHC na suspenzH pe4'ni wzbronione sobie 
funkcye, popada w irregularitas (t. I. 98). a nawet moze utra
ci~ urz~d 9). ~ieki~dy suspenzya nie rna znaczenia ani cenzury, 
am kary, lecz .Jest Jedynie tymczasowem zarz~dzeniem, srodkiern 
prewew'yjnym. Jezeli bowiem przeciw klerykowi wvtoczono sledz
two kryminalne, znwieszony bywa w swern Ulzed~waniu na czas 
tl'wania tego sledz twa 10). t 

5) C. 4. de sententia excommun., interdicti et suspenso in VIto 
V. 11., C. 37 de electione in VIto I. 6. 

6) N. p. C,. 3. §. 2. X. de clandestina desponsatione, IV. 3. C. 

23. X. de clenco percussore V. 25., Trid. sess. 43. C. 8. 10. de 
reform. 

7) C. 26. X. de appellationibus II. 28. 
8) C. 4. X. de judiciis II. 1. To samo tyczy si~ zreszt~ dekla

racyi suspenzyi latae sententiae. 
9) C. 13. X. de vita et honestate elericorum III. 8. c. 1. de 

electione in VIto I. 6. C. 1. de sententia et re jUdicata in VIto II. 14. 
10) C. 10. X. de purgatione canonic a V. 34. 
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b) Kary w scislejszem znaczeniu *). 

§. 110. 

~ Sl'odki kame dawnego prawa koscielnego odpowiada~y wspGt-
czesnemu pm wu swieckiemu: skazywano na !;rzywny 1), wi~zie
nie 1), banie},/! 3), kary cielesnfl 4), nie dopuszczaj~e jedynie okale
ezenia i kary srnierci (judicium sanguinis) 5). Karom tym podlegali 
zarowno swieecy jak duchowni. W zupe4'nem przeobrazeniu, ja
kiemupozniej uleg4' zakres s~downictwa koscielnego, musia4' sitz 
tez zmienic system karania W nOWSl':em prawie zachodzi w tej 
mierze zasadnicza roznica mi~dzy o~obami swieckiemi a ducho
wnemi. 00 do pierwszych wygZ~Y dawniejsze kary zupe,j'nie 
z praktyki; w miar~ bowiem jak koscio~ traci~ kompetencYl! 
w sprawach swieckich, przesta~ uzywac srodkow kamych z prawa 
swieckiego za('zel'pni~tych, pos~uguj~c si~ w rzeczach du{'ho
wnyoh sl'odkami duebovmej wi~cej natury, a wi~c cenzurami. 
Jako w4'asciwa kam (poena vindicativa) pozostaJ'o Jedynie odm(\.
wienie ehrzescijanskiego pogrzebu, Iubo i pod tym wzgl~dem -

*) Literatura (przy §. 106. a nadto): Kober Die Deposition 
u. Degradation nach den Grundsatzen des kirehlichen Rechts 1867. -
Te nze Die korperliche Zuuhtigung als kirchl. Strafmittel gegen Kle
riker u. Moenche w Teolog. Quartalschrift 1875. - Tenze Die Ge
fi:ingnisstrafe gegen Kleriker. u. Moenche, tamze 11:)77. - Ency1clope
dya koscielna v. Degradacya, Depozycya t. IV. 102. 150. 

1) Por. c. 55. C. 16. quo 1., c. 18. X. de officio judicis ordin. 
1. 31. c. 2. 3. X. de poenis V. 37. Kary pieni~zne zast~pywaJ'y cz~
sto publiczn~ pokut~, zW4'aszcza dla tych, co nie mogli jej si~ poddac 
z powodu sJ'abosci lub podeszJ'ego wieku. 

2) C. 3. de poenis in VIto V. 9; dla kleryk6w przeznaczone 
byJ'y na wi~zienie osobne domy, dec ani ca. .J ako kar~ samoistn~ albo 
poJ'll:czon~ ze z4'ozeniem z urz~du wyznaczano zamkni~cie w klasztorze, 
detrusio in monasterium C. 28. C. 27. quo 1.. c. 7. D. 50., C. 6. 10. 
X. de purgatione canonica. V. 34. 

3) C. 13. C. 26. quo 5., c. 1. X. de calumniatoribus V. 2., C. 
2. X. de clerico excom. V. 27. 

4) C. 8. D. 45., c. 6. C. 11. quo 1., C. 1. X. de calumn. V. 2. 
c. 4. X. de raptoribus V. 17. 

5) C. 1. 2. 3. 7. C. 23. quo 5., C. 5. 9. X. ne clerici vel mo
naehi III. 50. C. 4. X. de raptoribus V. 17. c. 3. X. de crimine 
falsi V. :20. 

8* 
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jak jeszcze pozniej powiemy - prawo pans two we postanawia pewne 
ograniczenia. Inny jest natomiast stosunek wladzy karnej do ducho
wieIistwa. Karania pospolityeh wystltpkow mogl koscio£ snadnie za
nieehae, gdy je na siebie przyj~£o panstwo; nie mog£ zas po
zbawiae si~ srodkow karnych w obee duchownych wykraczaj~cych 
przeciw obowil);zkom swego stanu lub urz~du, w ogole przeciw 
karnosci koscielnej 0dr~bne przeto przeciw duchownym kal'Y 
utl'zymaly sitz w nowszem prawie, choe nie zawsze w tych sa
mych objawidy si~ formach i rozmial'ach. 

Jako skuteczny srodek karny pl'zeciw duchownym na
dal'za si~ przedewszystkiem odj~cie pewnych praw, sluzl);cych 
im z mocy urz~dowego stanowiska. Pod tym wzgl~dem nowsze 
pl'awo rozni si~ od dawniejszego. Wiadomo, ze pierwotnie kazdy 
duchowny posiadae musia£ ul'zl);d, ol'dinationes absolutae byly 
wzbronione (t. I. stl'. 100). Stosownie do tej zasady utrata urz~du 
(deposito, degradatio) 6) sprowndzie musiafa takze utrat~ innych 
praw przys£ugujl);cych duchownym, zlozony z urz~du wl'aca.!' do 
stanu swieckiego, co zwnno reductio ad communionem laicam 7). 
Gdy zas pozniej udzielenie ul'ztzdu oddzielono od aktu swi~cenia, 
gdy wi~c nnstali duchowni zadnego nie posindajl);cy Ilrz~du, mogfa 
tet utrata urz~du stanowie dla siebie kar~, albo l~czye si~ z in
nemi jeszcze nast~pstwami. W nowszem tedy prawie, od XII. i 
XIII. wieku, s~ rozmaite stopnie tej kal'Y; a mianowicie : 

a) P ri v a ti 0 beneficii s. officii, to jest snmo z.!'ozenie z urz~du, 
Iub prebendy nie pozbawiaj~ee zdoinosci uzyskania innego urz~du 8). 
Niekiedy nawet zafaz z utrat~ .!'~czy si~ nadanie innego benefi
cyum, bl);dzto z mniejszym zakresem dzia.!'ania, b~dz ze szczupIej
szemi dochodami; jestto pl'zeniesienie za kar~, trnnslocatio (pOl'. 
t. I. stl'. 356). Lzejsz~ karl); jest zawieszenie w pl'awnch ul'z~do-

6) WYl'azu de po sit i 0 w technicznem znaczeniu uzywaj~ juz 
kanony 6. wieku, n. p. c. 35. 0.12. guo 2. (z r. 506); obok tego je
dnak przychodzi wyraz degradatio. Az do XII. wieku nie czyniono 
mi§dzy temi nazwami zadnej rOznicy, dopiero w C. 10. X. de judiciis 
II. 1. (Oelestyn III. r. 1192) ma depositio pozniejsze, w tekscie po
dane znaczenie, p. Ko bel' Deposition str. 130. 

7) C. 7. 8. D. 50. c. 13. D. 55. Niekiedy wl'acal' kleryk za 
kar~ na nizszy stopien swi~cenia, regradatio. 

8) O. 13. X. de vita et honest. cler. III. 1. Trid. de ref. sess. 
21. c. 6., sess. 23. C. 2., sess. 25. c. 14. 
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wveh, na czas z gory oznaczony, 0 czem juz w poprzednim §ie 

n~droienilismy . 
b) Depositio oznacza z~ozenie z urz~du pol<}czone z zaka

zero wykonywania jakichkolwiek funkcyi sakramentalnyeh, a zara-
zero z niezdolnoscil); uzyskania innego urzf2du 9). . 

c) Deg radatio jest najostrzejsz~ forml); z~ozema z ul'z~du, po-
/ 'ewaz nietylko spl'owadza skutki depozyeyi, ale pnzbawia zarazem 
ill W d' wszelkich praw i pl'zywilejow stanu duchownego to). pl'aw Zle we-
dlug nauki koscio~a charakter sW!liceni~ jest niezmazan~ (charac
ter indelebilis), tak iz kleryk, naJostrzeJszl); nawet dotkm~ty kal'~, 
waznie, Inbo niepniwnie, wykonywa funkcye duehowne; wszakze co 
do zewnetrznego swego stanowiska pozbawiony bye moze kleryk 
wszelkich praw swego stanu, stajl);c przezto na rowni z osobami 
swiec1.iemi. Degradacya shlzyla mianowicie cz~sto do pol'atowania 
zasady, ze klel'yk tylko przez sl);d duchowny moze bye s~dzony. 
'Jezeli bowiem kleryk dopuscH si~ zbrodni pospolitej, sl);d ducho
wny wypowiadn~ degradacyl);, wykluczn~ go w ten sposo.b z ~r?na 
stanu duehownego i pl'zezto sarno oddawa.!' w l'~ce s~dzlego SWlec
kiego. - Odl'ozninjl);: degl'adatio vel'balis i actualis S. realis; 
nie sa to osobne l'odzaje degl'adacyi, nle raczej oznaczamy w ten 
sposob dwa odr~bne akty tej samej hI'y: Wyro~ bow'iem, wypo
wiadaj~cy degl'adacn, zowie si~ degradatlO vel'balrs; uroczysty akt 
zas b~dl);cy symbolicznem wykonaniem wYl'oku degr~d. actu~lis.ll). 
Praktyezna zas roznica polega na tern, ze degradatlO vel'b~hs Jest 
aktem jurysdykcyi, degl'. actualis funkcYf); sakramentulnlj:. Plerwszlj: 
przeto przedsi~wzi~e jest mocen, ktokolwiek posinda jurysdykcn 
biskupi~, dl'uga wymnga, koniecznie swi~cenia biskupiego. Ol'zeka
jlJ:c degradacYf); pl'zyzwae ma jednak biskup kilku. pra1'atow (p. v:y-
zej stl'. 45). Degl'adacyn straci.J'a dawne znaczeme, odkl);d odJ~to 
klerykom privilegium fori w sprawach karnych 12). 

9) O. 13. X. de vita et honset. cIeI'. III. 1., c. 3. 4. 5. X. de 
clerico excom V. 27. 

10) O. 10. X. de judiciis II. 1., c. 9. X. de .ha~ritic~s V. 7. C. 

7. X. de crimine falsi V. 20. c. 27. X. de verborum slgmficatlOne V. 40. 
11) P. 0 tej kwestyi po cz~sci s~ornej (gdyz niek~o~zy n. p. 

z nowszych Phillips Lehrb. 397. Venng s~r. 6.~8 uwazaH degr~
datio verbalis jako ~agodniejsz1J: form~ degmdacYl zbhzon1J: do depozycYl) 
Benedykta XIV. De synodo dioec. ~. 9. c'. 6. n. ? Kober Depo
sition str. 178. Ceremonial' degradacyl podaJe PontIficale Romanum 
tit. de degradationi forma; POl'. C. 2. de poenis in VIto V. 9.. .' 

12) .A.kt degradac~i, wyk.onan! jeszcze w r. 1852. w Hlszpanll 
opisany w encyklopedYl kosclelneJ IV. 103. 
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Za lzejsze przewinienia postanawhlj~ ustawy koscieln·e na 
duchownych inne jeszcze kary, jakoto: grzywny, ktore uzyte bye 
musz1l: na cele koscielne lub dobroczynne 13), karE;) wi~zienia H), 
ktOr1l: skazani odbywaj1l: w klasztorach, seminaryach lub pWlzna
czonych na ten cel domach, (domus poenitentiae, domuscorrigen
dorum, demeritorum) poswiEicaj1l:c zarazem ten czas cwiczeniom 
duchownym (rekollekcye); na mlodszych klerykow nizszyeh swiEi
cen takze kary cielesne 15). Zastosowanie tych kar uleg.!'o wprak
tyee znucznemu ograniczeniu przezto, ze obecnie rz~d nie wyko
nywa -vyrokow S1l:dow duchownyeh, tak iz przyj<2cie kary zawis.!'o 
jedynie od woli skaza,nego (por. str. 42). 

C) W yst~pki koscielne. 

§. 111. 

Z licznych wystEipk6w, ktore wymieniaj1l: ustawy sredniowie
czne, a mianowicie dekretalia w corpus juris, znaczna cZ<2sc nie 
nalezy jui dzis do kompetencyi koscielnej, przeszedJ'szy pod s1l:do-
wnictwo panstwowe; tyczy si<2 to przedewszystkiem tak zw. de
licta mixti fori (wyzej str. 33). Tnne, ktore da wniej nader cZEisto 
zaprz1l:tywaJ'y Srtdy swieckie i duchowne, jakoto sprawy 0 gusJa, 
czary i t. p. straei~y za dni naszych cech~ wyst<2pku, bo je ra
czej Hadziemy na karb niskiego stopnia oswiaty niz zbrodniczej 
woli; wywo~uj1l: co najwi<2cej dzia~alnosc koscio,j'a in foro interno. 
Jakie zreszt1l: czyny uwazac nalezy jako karygodne w obliczu prawa 
koscielnego, wyliczac nie b<2dziemy, nadaje si<2 to z caJ'ego wy
kJ'adu. Wyst<2pkiem koscielnym jest bowiem kaZdy czyn sprzeci
wiaj1l:cy si<2 ustawom koscielnym, b1l:di ie same wypowiadaj1l: oraz 
sankcY1l: karn1l:, b1l:di ie oznaczenie kary pozostawiaj~ wladzy orze
kaj~cej. Omowimy tu tylko niektore czyny wymierzone wprost 
przeciw podstawom spoJ'eczenstwa koseielnego lub zasadniczym 

IS) Trid. de ref. sess. 23. C. L sess. 25. c. 3. 14. 
H) Trid. sess. 25. c. 14. de ref. 
15) P. 0 tej karze szczego.!:owo cyt. rozpraw~ Kobera; w mys1 

przepisu prawa Mojzeszowego (II. Mos. 25. 3.) wolno byro wy
mierzae najwiQcej 39 razow c. 6. C. 11. guo 1., C. 2. 37. C. 23. 
quo 7. 

koseiola urz~dzeniom, ktore z tej przyczyny zawsze zachowac mu 
sza charakter wyst~pk6w koscielnych. Nazywajtl: j e de lie t a mer e 
Bevcl B sias ti ca. 

a) Do tych deliktow zalicza koscioJ' w pierwszym rZ<2dzie 
wyst<2Pki przeciw wierze, a wi<2c herezy~ czyli kacerstwo,. sc~yzmf? 

·cz. odszczepienstwo i apostazYt): cz. odst<2pstwo 1). Pod pOJE;)cle b e
. fez y i (haeresis) 2) poc1pac1a wszelkie wyznawanie zasad przeciwnych 
nauce koscio£a; jako wyst<2pek jednak poczytuje prawo koscielne 
tylko rozmySlny bJ'~d przeeiwko wierze, a wi~c tylko wtedy, gdy 
kto upornie i z przeswiadrzeniem odst<2puje od przyjEitej przez ko
s.ci6I nauki. Tego rodzaju herezYt): zowiemy forma 1n1l:, w odro
znieniu od materyalnej, wypJ'ywaj1l:cej jec1ynie z niedostatecznej 0 

nauce koscio~a wiadomosci 3)._ S chi sma jest to oderwanie si<2 od 
jednosci koscielnej, obja wiaj1l:ce si~ w nieuznaniu wJ'adzy papie
skiej, w og6le zwi1l:zku hierarchicznego. Oc1szczepienstwo sarno 
przez si<2 jest wyst<2pkiem. wszakZe najcz~seiej J'~czy si<2 7, herezy~. 
Dalej jak herezya i sehyzwa idzie a'p 0 s ttL S i a (c1okJ'adniej aposta
sia a fide), gdyz polega na zupeJ'nem zaparciu wiary chrzesci-

janskiej. 
Jak kaide spolecze11stwo dzia~anie przeciw w.!'asnej swej 

egzystencyi poczytac musi za najwi~kszif zbrodni~, tak tez i prawo 
koscielne zalicza do najci<2zszych przewinien wyst~pki przeciw wie
rze, jako kardynalnej podstawie spolecznosci koscielnej. Jako kary 
naznaeza za nie kl1l:twE;) wi<2ksz~ latae sententiae, od ktorej absolu
eya zastrzeiona jest teraz papiezowi speciali modo 4), odmowienie 

1) P. tit. X. de haeriticis .V, 7. in VI:o V .. ~. in Cle:nen~. V. 
3. in Extrav. commun. V. 3., tit. X. de sclllSmatlCls et ordlllatls ab 
eis V. 8. in VIto V. 3. in Clem. V. 4.; tit. X. de apostatis et rei
tcrantihus baptisma V. 9. 

2) Nazwa haeresis pochodzi od a\pEw:vybierac, p. c. 27 .. C. 
24. quo 3. (Hieronimus ad Gala~a~) "Hael:Bsls gr~ece a.b .ele.cho
tione dicitur, quod scilicet eam slbl unusqmspue ehgat dlsclphnam 
guam putat esse meliorem". Wyraz zas k~cerstwo. (Ketzerei) mia! po
cz<}tek od sekty katar6w, z w!oska gazzal'l, gazzen. 

3) C. 29. 30. 31. C. 24. quo 3. 
4) Bulla "Apostolicae Sedi~" .z 12. paidziernika 1.86~. "Excom

municationi latae sententiae speclah modo Romano Pontlficl reservatae 
subjacere declaramus: 1. Omnes a christiana fide apostatas, et omnes 
ac singulos haereticos, quocunque nomine ceuseantur, cujuscunque sec
tae existant, eisque credentes, eorumque receptore~, f.autor~s, ac gene
raliterquos -libet illorum defensores ..... 3. 1::ichlsmatlCos et eos 
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ch~zescija~skiego pogrz~bu. 5), niezdolnosc do urz~d6w koseielnyeh, 
k.tora dosI~ga nawet dZlecI heretyk6w (pOl'. t. I. stl'. 260); pl'ze-. 
~IW duehownym nadto irregulal'itas (t. 1. 96), utrat~ urz~d6w 
I prebe~d, wedle okol~cz~osei . takzedepozycYi); 6). Te same kal'Y 
spotykaJ,i); tych, co w Jabkolwlek spos6b wspiel'aji); lub faworyzuji); 
heretykow. "reeeptol'es, fautores, defensol'es" 7). W dawniejszyeh 
?za~aeh me .by~y. to atoli jedyne na kacerz6w kary; seisJ'y zwii);zek 
Jab z~eho~~I~ .ml~dzy kosciofem a panstwem, w og6le wszystkiemi 
sto,S~nh:aml ZYCla spoJ'eeznego sprawiaJ', ie zamaeh na spoJ'eezenstwo 
koselelne poe.zytywano jako zamaeh na porz~dek panstwowy i dla
~ego wy~t~pkl. przeeiw wierze stawiano na r6wni ze zdradi); stanu 
I zbrod,m~ m~Jestatu. .z tego zapatrywania aumaezy si~ surowosc 
ustaw sWleekI?h przecrw kacerzom. Jui prawo rzymskie grozi im 
k?nfiskati); maHtku, utrati); eZlli obywatelskiej i zdolnosci testowa
ma, a nawet smiereii); 8). Podobne postanowienia spotykamy bardzo 
cz~sto w ustawaeh sredniowiecznyeh, mianowicie w Niemezeeh 
w konstytueyi Fryderyka II. z r. 1220 9), kt6ra przez papiezow 
aprobowan~ 10) w innyeh kr~jaeh s~uzyJ'a za wz6r. W Polsce pier
wsz~ przeclw. klel?kom ustaw~ jest edykt WJ'adysJ'awa JagieUy, 
wydany .w. Wlelunm r. 1424, nakazu.i~cy kame heretyk6w i ich 
p~plecz~l~oW " ~elut Regiae Majestatis offensores" 11). P6zniej, 
mlano~~CIe od wleku XVI, z za~adnicz~ zmian~ stosunku panstwa 
do koselOJ'a, h~rez!a i inne. przeciw wierze wyst~pki utracHy w obli
c~u ustaw s.wlellklCh kwahfikaeYi); karnl} W obee rownouprawnie_ 
ma wszystkIch wyznan, w obee zupeJ'nej swobody przejsda z je
dnego wyznania na drugie, nie mogJ'oby nawet ostae silt prawne 

qui a Romani Pontificio pro tempore existentis obedientia pertinaciter 
se subtrahunt vel recedunt". Por. c. 7. 8. 9. 13. 15. X. h. t. 

5) C. 8. X. h. t., c. 2. h t. in VIto 
6) C. 9. 13. X. h. t., c. 12. h. t. in VIto. 
7) P. cytat w nocie 4. 

· 8) Cod, 'l'?~od. de haereticis et 16. 2., C. Just. de haer. mani
chaels et samantls I. 5. de apostatis 1. 7. 

· 9) Pertz Monum. Germ. Leges II. 243. (takze Kruger Codex 
Justlll. p. 512.) 

· .10) P. 0 tem Jl.1:arten s Hat die im Mittelalter geubte straf
rechthc~e Behandlung der Haeretiker einen dogmatischen Anhaltspunkt 
w Archlv. VIII. (1862) str. 201. 

11) Volum. legum. I. 85. 0 pozniejszych prawach przeciw here
tykom. w Polsce p. encyklopedn koBc. art. Dyssydenci w Polsce IV. 
432. 1 Herezye VII. 221. 
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. 'e kaeflfstwa Na tern stanowisku zostaje obeenie takZe usta-~~. . , 
d" wstwo austryaekie; jako pozostalosc dawnyeh stobunkow mo

wa a " (§ 7·68 l't ) • 11 by~a jes'zeze uwaiac przepls kodeksu eywllnego. 1 • a; , 
~n odstepstwo od religii ehrzeseijanskiej stanowi prawny powod 
: dzied'ziezenia, i postanowienie kodeksu karnego (§. 1,:;\2 lit. c. d.), i: dopuszeza sif2 zbrodn i, kto naHania do odst~pstwa o~ eh~z~~ 
scijanstwa lub rozpowszeehnia nauk~ sprzeezn~ z zasad~ml rehgll 
chrzes,eijanski~j I te przepisy uehyl.on~ zost~fY w r. 18o~ 12). . 

b) Prawie nil, rowni z wymlemoneml wystf2p~aml kl~dz,l~ 
faWO koseielne s y m 0 n ii);, to jest przekupstwo I przedaJnosc 
~ sprawachduehownyeh 13). Najcz~seiej odnosimy symo~i~ do ~o~
dawnictwa benefiey6w i wi~ksza ez~sc przepisow tyezy Slf2 w~asm.~ 
tego rodzaju symonii 14). W szaHe jej pojf2ei~ jest szersze:. sy~onll 
staje silt winnym, kto za danie lu~ ll~yskame ~zeezy, maJi);eeJ ~e-
he dl1chowna (spiritualia)25) przYJmuJe lllb daJe zap~atf2, w ogole 

;ak'as korzysc" materyaln~ (temporalia). Symonia przedstawia ~if2 
tedY jako handpl 0 rzeczy duehowne ezy to sakramenta, w o.gole 
funkeye duehowne, ezy to patron at (pOI'. t. I. str. 315~, urz~dy I go
dnosei koseielne, przyj~eie do klasztoru, dyspensy I t. P", za ~o 
wzajemnem swiadezeniem, cen!f, moze bye wszystko, co posredmo 
lub bezposrednio przynosi korzysci. a wi~e nietylko p~eni~dzy .lub 
fzeezy wartoseiowe (munus a manu), ale taki~ ~SfUgl wszel.kIego 
rodzaju (munns ab obsequio), nawet zapeWUJBUJe protekeYI lub 
wzgl~d6w moznyeh osob (munus a lingua). 16). I~totna ~echa .sy
monii polega wJ'asnie w tem, ie jedno swiadezeme zaWlsfem Jest 

12) Art. 7. ustawy z 25. maja 1868 0 stosunkach mi§dzywy-
znaniowych, Dz. u. p N. 49. . 

13) Z literatury: Per t s c h pe ~rimine simon.iae, prae~lssa 
.J H. Bochmeri dissertatione de mtentlOnB patrum CIrca doctnnam 
d~ simonia 1710 - van Ketwich De simonia 1846. - Mun
chen cit. II. 274. - Phillip s Lehrb. §. 193. -R i c h t e r 

§. 221. ... l' 
14) Por. szczegolnie C. 1. quo 1., tIt.?i-. de Slmoma .et ne a 1-

quid pro spiritualibus exigatur vel prolmttatur V. 3. III Extrav. 
commun. V. 1. 

15) Nazwa od czarnoksi§znika Szymona, ktory od Aposto.!'ow za 
pieni:j;dze chcia.!' nabye w.!'adz~ ducho~n:j;, Acta Apo~t .. VIII. .1.8 sq. 
POI'. tamze s.!'owa sw. Pio~ra. ."Pecun~a tua .tec~~ Slt lU perdltlOnem 
quoniam donum Dei existlmastl pecuma posslden . 

16) P. C. 113. 114. C. 1. quo 1. ,.Munu~ a manu. e~t ~ecun~a, 
munus a lingua favor est, munus ab obseqUlo est subJectlO mdeblte 
impensa" (c. 114. cit.) 
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od drugiego: do ut des, ze wi~c inaczej mowl1fc strony d . 
z um 0 wy. Jezeli przeto wyraznie lub milc-z1fco takiej umowy 
za:vart~, nie masz symonii w znaczeniu prawnem, cbocby po 
dZIafama byJa zdrozna cb~c zysku; takie dziaJ'anie zowia simoni 
~ ell tal is :.kto.re lub? jei:lt~rzechem nie jest wyst~pkiem 17). v Oczywista, 
ze 0 symolllI me moze byz mowy co do owycb opJ'at i danin, kt6re 
sarno p~'awo ~rzepisuje za pevme czynnosci, 0 czem jeszcze 
w prawle maHtkowem powiemy 18). Z drugiej strony sarna 
o. symonil); .-: simonia eonventionalis - dok~d nie nie uczy
~lOno do JeJ urr,eezywistnienia, nie wykracza takZe po za for 
mt~rnu~; wJ'asciwym wyst~pkiem popadajl);cym pod rygor pra 
staJe ~l~ ~~ umowa dopiero wtedy, gdy takowej dope,lniono, IUb 
przyna.JmmeJ wykonanie rozpocz~to, co zowiemy simonia r.ealis. 
Zreszt1); nie traci akt przezto ceehy bymonistycznej, ze nie sam 
~patrzony, ,I,eez ktos. ,tr~!"ei, chocby mimo jego wiedzy i woH, na 
J~~o. korzysc dopusclJ Sl~ przekupstwa- Osobnym rodzajem symo
nIl Jest. tak zw. si~no~ia eonfidel1 tialis, kt6rej si~ dopuszeza, 
kto dB;]e lub przYJmuJe .benefieyum pod warunkiem, ze doeMd 
w ca£osei lub cz~sciowo zostal1ie przy kollatorze Iub przypadnie trze
riemu, al~o z~ ?ene:firjyum po pewnym czasie przejdzie na inn ego 19); 
\~ s~ez~golnosrl naJez~ tu takZe resignatio eum reservati one pen
s10ms I cum reservat10ne regressus, jezeli nie dostaje prawnych 
warunk6w (t. I stl' 353). 

Kary za symoni!); rozne 81); wedle aktow, 
si~ dopuszczono; i tak: 

1) P1'zy rozdawnietwle bene:ficyow spotyka winnych symonii 
kl1ftwa wi~ksza latae sententiae, obecnie simpliciter papiezowi 
zastrzezona 20), opatrzunego nadto i1'regularitas (t. 1. 97). Sam akt 

17) C. 34. X. h. t. "quia nobis datum est de mallit,,~tis talltum 
modo judicare." 

18) W szczeg6111o~ci orzeczono, zc nie ma ceclw symonii daI'o
wizna, ktoI'll: czynill: kobiety wstl2pujll:C do klasztoru; p deklara cy'! 
kongl'egacyi Trydenckiej w Richtera wydaniu p. 417 n. ;) i Be ne
dykta Xlv. De synodo dioec. 1. 11. c. 7. 

19) P. konstytucye Piusa II'. "Romanum Pontificem" z r. 1564. 
(BulL IV. p. II. 191) i Piusa V. "Intolerabilis" z r 1569. Ctamze 
p. III. 67.) 

. 20! C. 6. ~h .. t. in ExtraI'. comm, konstytucyc Piusa V. "Cum 
pnmum·. z r. 1~6b (Bull. IV. p. II. 270), obecllie zas konstytucya 
"Apostohcae sedIS" Z r. 1869. "Excommunicationi latae senten tiae 
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. t k' d . n'e "az' ny choeby opatrzony 0 svmo-nadania Jes w az ym raZle I \,. , J 

ji nie wiedziaJ' (t. I. 327). , 
n 2) Rownie symonia przy udzielaniu swi~cen kamn1); ma ~yc 

l'eksza ekskomunikl); latae sententiae 21), procz tego popada udZle-
w v • II' d' 22) t d . , lajaey w dozywotnil); snspenzYl): a co atlOne or mum ,u ZIeZ w 
int~rdykt ingressus in ecelesiam, przyjmuj%cy zas zasuspendowany 
jest w wykon!waniu otrzyma~ych swi~cen 23). . . . 

3) Jezeh zaszra symollla przy skfadanm profesJI zakonne,), 
rofesya pozostaje wazna, ale winni popadaj~ w ekskomunik~ la

fae senb~ntiae, papiezowi simpliciter zastrzezon1); 24) i mog1); byc wy
klu('zeni z zakonu, cary zas konwent zawieszony bye moze wy1'o
kiem s%dowym w prawach jurysdykcyjnych 25). 

4) Symonistyczne ukJ'ady 0 patronat sprowadzaj~ utrat~ prawa 
(t. 1. 315). - W innych wypadkach pozostawione jest oznaczenie 
kary wyrokowi s~dowemu. 

c) Do wysti2pk6w scisle koscielnyeh nalezy zaliczyc pr z e
winienia duehownych przeeiw obowi1);zkom stanu i urz~du, 

zwane exe essus 26) Obowi1);zki te Sl); ez~sci1); wspolne wszYbtkim du
chownym (pOl'. t. I. 115), ez~sci1); tyczl); si~ poszezeg6lnyeh urz~
dow. Kar~ za naruszenie takowych wyznacza w ogole przeJ'ozona 
wfadza koscielna wedJug wJ'asnego uznania stosownie do stopnia 
przewinienia; za niektore wyst~pkipostanawia je samo prawo. 
Do n"jci~zszych zaliezaj1); ustawy koscielne procz zbrodni pospoli
tych: 

1) porzucenie stanu duehownego przez kleryka wyzszych 
swi~cen, apostasia ab ordine, a cleriratu, jakotez samowolne wy-

Romano Pontifici reservatae subjacere d@eiaramus 8. Reos simo
niae realis in beneficiis guibuscunpue, eorumque complices. 9. Reos 
simoniae confidentialis in beneficiis quibuslibet cujuscunque sint di
gnitatis. 10. Reos simoniae realis ob ingressum in religionem". 

21) C. 37. 38. 45. X. h. t., rrrid. sess. 21 c. 1. de ref. 
22) KOllstytucye Syxtusa V. "Sanctum et salutare" z r. 1588., 

(Bull. v. p. 1. 40.) i Klemensa VIII. "Romanum Pontificem" z r. 
1595. (tamze p. II. 97); przedtem byfa suspenzya trzyletnia, c. 
45. X. h. t. 

23) C. 7. 8. 9. C. 1. quo L, c. 37. 38. 45. X. h. t. 
201) P. not~ 20. 
25) C. 1. h. t. In Extrav. commun. C. 25. 40. X. h. t. 
26) P. tit. X. de excessibus praalatorum at subditorum V. 31. 

n vIto V. 6. in Clement. V. 6. 
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st:tpienie z zakonu, apostasia a religione a monachatu "0 
za sob k 'k' ~ , , '-' r !); ex oml:m ~ : nt~'at~ przywilejow zakonnych 27); jezeli 
yk lu~ zakonlllk zawleraJ:t ma~zpnstwo, spotvka ieh klatwa 

sentent b' k . d ." lae. IS ~POWI 0 rozgrzrszenia zachowana 28); 

k' ~ konkubmat, ktory wed~ug postanowienia soboru 
!ego arany. rna bye siopniowo uszczupleniem dochodow 

zY!); a bene~Clo et 0fticio, odj~ciem urz~du 29); , 
. 3) CrImen sollieitationis, ez. sollicitatio ad turpia, ktore 

perma ,duehowny, pobudzaj:te przy spowiedzi do nierzadu' 
rna bye wedI,e okolicznosci suspenzya, uirata beneticyu~ , 
degradacya 30); , 

. . 4) ?aruszenie tajemnicy powierzonej nll, spowiedzi, 
Zl?mem I depozycy~ ma bye karane 31

). UwzgI dnia'ac 
wI~zek duchowienstwa katolickiego nie pozwalai~ tez~" 
usta ,. k' ~ , ~ " wy ~wlec Ie. s1uchac duchownych jako swiadkow 
tego, co 1m. pOWlerzono na spowiedzi lub w ogOle jako du 
pod warunkIem tajemnicy (pOl'. t. I. 114). 

::) Tit. X. de apostatis et reiterantibus baptisma V. 9. 
, . ) Konstytu.cya ,,~pos~olicae Sedis" z r. 1869. , 
~~~~~~~!ae ra~~n:.lae ~PISCOpIS. sive o~dinariis, reservata;'"'s·'u"b'Hjallc'We'rUeilHdlae'." 

post vot~m ~ole:~~osC~~it:~i:n~:~~sht~tos vel regulares aut moniales 
nec non omnes cum ali u nm.on~um contr~here praesumentes; 
trahere praesumentes". q a ex praedlCtls persollls matrimonium con-

::) Trid. sess, 24. c. 8. de ref. matI'. sess. 25. C. 14. de ref. 

IV P I
)r P7'7KonGstytucye Piusa IV: "Cum sicut" z r. 1561. (Bull 

. , . ,) rzegorza XV Unl . d ... . v. 54) . B d ." verSl Oml1llCI" z r. 1622. (Bull 
Ets" ,It elne/kta XIV. "Sacramentum poenitentiae" z r. 174{ 

" I pa" ora es z roku 1"'42 A t l' . . Dekretem k ... I '. " pos 0 lCl numeris" z roku 1745 
ongregaCYl mkwIzycYJneJ' 20 1 t 18 zosta.J:a instrukc a 0 '. z . u ego 67 roku wydana 

(text w Archiv. [ 21 st~Os~4p~waDlUDo w tego rodzaju wypadkach 
tez postanowienia bulli' . . t~g~ ,;yst~pku odnosz~ 
wi~ksz~ latae sententiae, z~s~~zO:i~!l~a;a~~;;~';' ze ~oradaj~d w kl~tw~ 
ventes complicem in t t .'. . I speCla 1 Die 0 ,.Absol-
sacerdos licet non ad~:~~:t~s ~~PI e~a~ m mo~tis arti~ulo: si alius 
tura infamia et scandalo . co~ esslOnes! sl~e gravl ahqua exori
kiejze zas kl t . '. p.OSSlt exclpere monenhs confessionem" ta-

q Wle nemlUl reservatae n gl" t· ' ommitentes denunciare . fOo " e 19.en es sive culpabiliter 
quibus sollicitati fU61'i~t l:dl~u~~~.~~m confessanos sive sacerdotes a 

tiis 30)~. 2 6. 12. D. 6. de poenitentia, c. 12. X. de poeniten-
et remISS. V. 38) c. 13. X. de excessibus praelatorum V. 31. 
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Jezeli duchowny przez slj;d 8wiecki skazany zosta~ na kar~, 
nie uwalnia g.o to od odpowiedzialnosci w obec w~adzy duchownej, 
kt6ra bada i ocenia jego post\2pek ze stanowiska ustaw koscielnych, 
i gdY go uzna winnym, wymierza ze swej strony kar\2. Zazwyezaj 
wymagaj!); juz same ustawy panstwowe, aby duchowny przez s!);d 
karny za wyst\2pki pospolite skazany, usuni~ty tez zosta~ od swego 
urz\2du koscielnego. Ustawa austryacka z 7. maja 1874 zawiera 
w tej mierze nast~puj~ce post~nowidnia. Jezeli posiadacz kosciel
neg

o 
urz\2du lub prebendy, zostanie uznany winnym, zbl'odni lub 

innych czynow karygodnych, pochodz:tcych z chciwosci, ublizaj~
cych moralnosci lub daj:tcych pochop do zgorszE'nia, winna w~a
dza rz~dowa (Namiestnictwo) zaz~dae zlozenia go z urz\2du lub 
prebendy. Dalej jeszcze idzie ustawa co do duszpasterz}; pozwala 
bowiem w{adzy rz:tdowej z:tdae od wladzy koscielnej, aby usun\2fa 
od wykonywania urz~du duszpasterza, ktorego zachowanie rz!);d 
uznal jako zagrazaj~ce porzftdkowi publicznemu. PowYZSZE' przepisy 
stosujf! si\2 takze do duchownych, zawiaduj:tcych tymczasowo urz\2-
dem, lub dodanych innym do pomocy. Gdyby w~adza koseielna 
w oznaczonym terminie nie uczynifa zadose wezwaniu rz:tdowemu, 
uwazae b\2dzie rz:td w swoim zakresie ow urz~d jako wakuj~cy, 
ustanowi wi~c kogos do zabtwienia spraw, ktore parochowie na 
podstawie ustaw panstwowych majf! sobie porucwne. 

D) Post~powanie. w sprawach karnych *). 

§. 112. 

Juz raz nadmienilismy (p. stl'. 52), ze podstaw~ procesu cy
wilnego jest zasada wolnej rozprawy, proeesu karnego zasada 

*) Literatura. Biener. Beitrage zur Geschichte des Inquisi
tionsprocesses 1827. - Hildebrand Die purgatio canonica und vul· 
garis 1841. - Molitor Ueber canonisches Gerichtsverfahren gegen 
Kleriker 1856. _ rrenze Ueber das strafgerichtliche Procedere bei 
den bischOfiichen Officialaten, Archiv. V. (1860) str, 344. ~ Marx 
De denulltiatione juris canonici 1859. - Fessler Del' canonische 
Process nach seinen positiven Grundlagen u. seiner altesten histori
schen Entwicklung in del' vorjustin. l'eriode 1860. - Kella er Das 
Buss- und Strafverfahren gegen Kleriker in den sechs ersten christ
lichen Jahrh. 1863. - Gross Die Beweistheorie im canon. Process. 
1867, _ Miinch cit. t. 1. - Bouix de judiciis ecclesiasticis (1855) 
II. _ Walter §. 194. Richter §. 226. 
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sledc~a, to znaczy, ze tam s~dzia dzia~a jedynie na wniosek 
tu zas spraw~ bada z urz~du. Roznica ta pochodzi ztad ie 
mlO~em procesu cywilnego jest naruszenie praw pryw~t~vch, 
reml z regu~y uprawniony dowolnie moze rozrzadzac 
zas procesu karnego naruszenie porzi);dku prawdego, , krzvwdl1 
rz~dzona sP.ofeczeIistwu , ktora wymaga zadoscuczynienia 
~~gl~du ua lUteres. prywatuy. Jestto jednak zapatrywauie si~ 
:sc~we ~~~szym dO~Iero czasom; dawniejsze prawodawstwa 
na~cz~scIeJ ukarallle wyst~pku jako spraw~ prywatn'1 mi~dzy ZblO 
dlllarzem a pokrzywdzonym, trzymaji); si~ witc i w karnych spra. 
w~ch zasady, ze. bez o~karzenia nie masz si);du. PosttPowanie 
te~ .oparte zasadzle ZO~lemy procesem skargowym, przeciwstawia_ 
~laJi);.c mu ~~s~~powallIe z urztdu, czyli proces inkwizycyjny, ja
kIm ~est dZlsIeJtlZ! proces karny 1). Przeksztafcenie pierwszego 
drugl odbywa:to Sl~ P?woli, a nie ma~y pod tym wzgltdem wp~yw 
wywar~! postanOWIellla prawa koscielnego. 

. .Pwrwotne post~powanie w si);dach koscielnych, jak je 
o~lSUH konstytucye ApostolskiH 2), polega na zasadzie oskarzenia' 
bl.sk.up przyzwawszy kilku duchownych sd'ucha~ oskarzycieJa i ob~ 
wlUlOnego, ,bada1' prz~wiedzione przez nieh dowody, i og1'asza1' 
wyr~k. Prosty :en sposob posttpowania ust~pi~ wprawdzie pozniej, 
w c:~f?u ~. wleku, rzymskim for,mom procesowym 3), ale gdy 
wfasllle ploces karny ?rawa rzymskIego polegaf w gJ'ownych swyeh 
~odstawac~, n~ zasadzle oskarzenia 4), przyj~cie tego prawa usta
lIro bardzleJ, Jeszcze skargowy charakter procesu kanonicznego. 
,. W szakze ,:y.fi);czne panowanie zasady oskarzenia w zyciu ko
sClelnem ~r~dzeJ Jeszcze niz w spofeczeIistwie paIistwowem, oka
zafo si~ llledostatecznem. Utrzymanie karnosci koscielnej niemniej 

1) N d . . 
. . .a mlemamy, aby uniknlJ;e nieporozumienia, ze i w procesie 
mkw,lzyc~J,nym przeprowadz?na bye moze zasada oskarzenia w ten 
sposob, lZ oskarzeme wnOSl z urz~du ustanowiona ku temu w.fadza 
(n .. p. u ~as prokurat~rya). W tem ~o znaczeniu mowimy dzis 0 pro
ce~le . skaIgowym, ktory przezto me pozbawia si~ cechy inkwizy
cYJneJ. 

2) Oonstit. Apost. II. 47. sg 

3), Ozas recepcyi nie da si~ cafkiem dok.fadnie oznaczye ale ze 
za czasow Grzegorza W. Ct 604) juz by.fa dokonana swiad ' 7 o 2 gu 1 (G I ~92)' czy c. . . . . , reg.. a. D p. Devotr Institut. 1. IV. t. 1. §. 5. 

4) P. szczegolnie Ge i b Gescbichte des riimischen Oriminalpro
cesses 1844. 
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'k wzg1lJ:d na godnosc stanu duchownego domaga~y sit ukarania 

~yst~pnych klel'Y~0V: w i~teresi~ p.ubli~zny~ " a wi~c i wtedy, 
dv niH z oskarzelllem me WysuifPI1'. Zt~d JUz w owych czasach 

g • . h . t' 
uczynic musiano w prz~.l~!ym. powszec n~e sys ernIe p~ocesowy~ 
wyJom, ktory coraz bardzej i>l~ roz.sze.rzaJ~c do~rowadzl~ wreszc,le 
d6 przyj~cia formalnego post~powallla mkwlzycYJnego. Jako zarod 
tego post~powania nalezy mianowici~ u:vazac posta~owienia pr~wa 
koscielnego 0 przysi~dze oczyszczuHceJ, pur gat 10 can 0 III ca. 
Jezeli bowiem gJ'os powszechny posi);dzaJ kleryka 0 wyst~pek. bi
skup wytacza~ z urz~du sledztwo: obwiniony gdy winny spo
s6b nie zdo~a~ si~ zupeJnie o('zyscic z zarzutu, musial sw~ niewin
nose stwierdzic przysi~g~ 5). Podobne do tego post~powanja prze
ciw duchownym byJo post~powanie przeci,y sv,ieckim na wiecach 
sadowych (Sendgerichte). ktore w frankoIiskiem i niemieckiem 
p~nstwie odprawiali biskupi, a pozniej archidyakonowie wizytuj~c 
dyecezye 6). W kazdej gminie ustanowieni byli zaprzysi~zeni m~
zowie, aby biskupowi na tych s~dach zdawali spraw~ 0 wyst~p

karh, ktore dosz~y do ich wiadomosci. \\Tysttpowali oni w publi
cznyrn charakterze jako przyzwani z urz~du swiadkowie i zt~d tez 
nie spadaJ' na nich ci~zar dowodu, lecz sledztwo prowadzono 
z urztdu. Jezeli obwiniony si~ przyznaf, naznaczano mu pokutt; 
w przeciwnym razie oczyscic musia~ si~ przysi~g~ 1 kMr~ jednak 
btosujifc do prawa niemieekiego, wykonywano z pomocnikami przy
si~gi (Eideshelfer); ludzie stanu nie wolnego, jakotez wolni, co juz 
raz winni stali si~ wyst~pku, musieli zamiast pl'zysi~gi poddac si~ 
s~dom bozym 7), kt6re jednak za sprawi); papiezow, od pocz~tku 
tym si);dom przeciwnyeh, juz w XIII w. wysz~y ,.; uzycia 8). Zarazem 
rozszerzono purgationem canonicam klerykow, gdyz takZe w wy
padku oskar±enia miaI kleryk, nie wykazawszy zapelnie swej nie
winnosci, odprzysi~dz z si~ pomocnikami 9). - Przysi~g§ z porno 

5) O. 20. O. 2. quo 1., c. 5.-8. 0 2. gu. 5., C. 46. O. 2. qu. 
7. POI'. szczeg6lnie cyt. dzie.fo Hi 1 deb r a 11 d a. 

6) P. Dove Beitrage zul' Geschichte des deutscben Kircben
rechts w jego czasop. t. IV. V. Phillip s VII. §. 367. 370. 

7) 0.15. O. 2. quo 5.; por. jeszczeBrunner Zeugen u. Inquisi 
tionsbeweis del' karolingiscben Zeit 1866. 

") O. 7. 20. 22. O. 2. gu: 5. 2. tit. X. de purgatione vUl
gari V. 35. O. 9. X.ne clerici III. 50. 

9) Oonc. Mognnt. r. 851. (Pertz. MonUlll. III. p. 410. C. 12., 
13. O. quo 5. 
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cni~ami, tudzie~ oczyszczenie sif2 przez ordalia zwano teraz pu 
gatr? v.nlgans,. w przeciwstawieniu do samej przysi~gi 
s~czaJil:ceJ, pU~'gatio :anonica. Wyj~tkowe te formy post~p 
ma karnego me byiy Jeszcze ujf2te w scis~e formy prawne, 
d~owym procesem by~ wlasciwie tylko ploces skargowy 
rzymskiego 10). Dop~ero papiez Innocenty III. stanowczl} pod 
wzgl~dem wprowadzl~ reform~: jego przepisy sl} tez. glOwnem 
d~em nowszego procesu kanonicznego 11). 

I~nocenty III. odroznia trzy gJowne formy procesowe: 
accus~tlOnem, per inquisitionem, per denunciationem, dodajac 
tego Jeszcze postf2powanie in notoriis i per exceptionem. C 

stawimy je tu w g~6wnych zarysacb. 

a) Postf2powanie .skargowe, per accusationem, zatrzy 
dawnil: sw.t! cechf2:. to Jest polegajil:C we wszystkich swych 
n~ zasadzie wolneJ rozprawy nie rozniJ'o si~ co do istotnych 
mlOn od procesu cywilnego, nie by~o Sledztwem lecz sporem 
dz~ stronami 12) .. Pokrzywdzony formaIni/: skarg~ (libellus 
tonus) domagal SIf2 .ukarania obwinionego, ,jego rzeczil: bylo 
zasad procesu cywrlnego uzasadnic swe zadanie a ""'on.,=' .. ... , 
w r~zIe za?rzeczen~a ob,:inionego udowodnic faktyczn~ po 
sweJ skargr. W ymJana pism spornych, ofiarowanie i d 
dowodu, w ogoIe wszystkie czynnos0i procesowe odbywaJy sie 
pelnie w ten sam sposob, co w sprawach spornych: rola Oy,u"""I':U.";?1 

by~a. p~zewa~nie bierna. Od nieslusznych napasci chronilo posta
nOWIeme wZl~te z pr~wa rzymskiego 1$), ze gdy oskariyciel nia 
dostarczyl dowodu wmy, spotykaJ'a go poena talionis to 
ta sama kara, j~ki/: w przeciwnym razie ponios~by by~ , 
W skardze przYJmywal oskariyciel wyraznie na siebie ten 
za pomocil: tak zwanej subscriptio. 

10) c " ~ 7 C 2 .. 
. ' . 4. D. .. . • quo 1. "NIhIl contra qu€'mlibet accusatum 

absque JegItlmo et Idoneo accusatore fiat." 
1.1) . PO.r. szczegolnie tit. X .. de accusationibus, inquisitionibu5 

d~nunClatlombus V. 1. de calummatoribus v. 2. de purgatione cano
mca ~~ 34. de purgatio~e vulgari V. 35. 
" ) SJ:aw~y kan~~Ista. XIII. w .. Durantis w dziele speculum 
~lms (p. t: I. 12) wyraza Sl~. 0 proceSle akuzacyjnym "Qualiter autem 
III aCetlSatlone procedendum sIt, facile est videre. Nam vere eadem in 
ea. servanda sunt quae etiam in civili aetione." Takze dekretalia trak
tUJ1l: razem 0 procesie cywilnym i karnym p. Molitor str 118 19 8 
Gross. 32. . . oJ. 

13) L. 7. D. de accusationibus et inscriptiollibus 48. 2. 
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b) Na odmiennych zupe~nie podstawach spoczywa postf2powa-
'8 per inquisiti onem 14). Jest to bowiem sledztwo wpe~nem 

n;owa znaczeniu w ktorem sf2dzia '1. w~asnej inicyatywy, nie krf2-
sowanv woli/: osob prywatnych, dochod'li prawdziwego stanu rze-
P J T" •• 

czy, WedJ:ug postanowien Innocentego .tII: ~oze ~no n:lBC m16Jsce 
w razie os~awienia, to jest gdy kto w Oplllll pubbczneJ pos~dzony 
'est 0 czyn wyst~pny, Konieczny to warunek post~powania inkwizy
~yjnego, ktO,r~ prze~o sf2dzia _nalezyci~ mu~i stwierdzic , z~nim pr~y
st!tpi do w~asclwego sledz twa ~,), Sama.lllk.wlzycyaod.b!wa SIf2 .w ogol~ 
VI ten spos6b, ze sf2dzia stara BI~ wszelklenu prawneml srodkaml zbadac 
stan rzeezy tak pod wzglf2dem przedmiotowej jak podmiotowej istoty 
czynu, zbierajil:c z rownil: skrupulatnosci~ to eo przemawia. za :vin~ jak 
przeciw winie obwinionego. S~dzia huny nie zadowalma Slf2 przeto 
jak s~dzia cywilny prawdil: Ii formalnl);, lecz oprz.ec m~ze wyrok 
winy jedyuie na prawdzie zupe~nej, materyalneJ. 0 lIe takowa 
w ;gole czfowiekowi jest przyst~pna. Stara si~ j~ pozyskac za po
moca zwykJ'ych srodkuw dowodowycb: zeznan swiadkow i znaw
cow," dokumentow, na00znego przeswiadczenia, a wyrokujl);c ocenia 
nagromadzony materyaf dowodowy alba wecUug wskazowek, da
nyeh w ustawie, albo wed~ng w£asnego przekonania. Prawo ko
scielne ty lko co do dowodu przez swiadkow wymaga koniecznie 
zeznania dwocb wiarygodnych osob 16), co analogi0znie taHe na
lezy zastosowac do znaweow 17), zreszt~ pozostawia sf2dziemu 
w ogoJe swobod~ w ocenianiu moey dowodowej dopuszczaji/:e mia
nowicie takZe dowod ze zbiegu okolicznosci 18). Nierownie wif2kszlt 
atoli r~kojl1lii/: prawdy, niz wszelkie srodki dowodowe daje przy
znanie samego obwinionego. To tez wychodz~c z za~ozenia, ze wy
rok karny 0 ile moznosci opierac sif2 powinien na przyznaniu ob
winionego, poezytywafy dawniejsze prawa procesowe jako najg~o
wniejsze zadanie sledztwa przywiesc obwinionego do przyznania, 

14) Unormowane jest to post~powanie szczegolnie uchwa~l1 4. 
soboru lateranenskiego r. 1215. (c.· 24. X. de accusationibus V. 1.) 
POl'. nadto c. 1. X. ut ecelesiastiea beneficia sine deminutione co nfe
rantur III. 12 c. 17. 21 X. de aeCU8. V. 1. e. 31. X. de simonia V. 
3. c. 10. X. de purgatione canonica V. 34. e. 1. 2. de aecusationi
bus in VIto V. 1. 

15) C. 21. 24. X. de accusat. V. 1. 
16) C. 23. X. de testibus II. 20. 
17) P. Gross st~. 126. 
18) C. 12. 14. X. de praesumtionibus II. 23. 

RITTNER. Pr. koscielne. T. II. 9 
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D~iwaczna w tym kiemnku przesada w pO~1);ezeniuz 
skun duehe;n. Cz~S? utorowa~a drog~ zaprowadzeniu tortury. 
wpJywem sWleekreJ praktyki sltdowej przyj((Jy j~ takZe sady 
~eielne 19); w XVI jednak wieku wyszJa tu z uzycia. _" . 
lll.kwizycyjny roznif siy od skargowego takZe pod wzgl~dem 
mlaru kary: z regufy bowiem nie stosowu{ s~dzia w tych 
padkaeh ca~ej surowosci prawa, Ieez naznaeza£ J:agou-

u1V
,,,,011. 

kar~ 20). 

. ~bok inh:izycyi i czysei~ z ni~ w pOf~czeniu utrzymaJ:a 
rl~wnleJsz.a pr~YSlyga . oezysz:zaj~ca 21); stwierdziwszy bowiem 
dl~~maeYl mogJ: SydZla zamJast wlaseiwego sledztwa, nakazac 
wlllIOnemu, aby wykonaJ: przysi~gy na niewinnosc. CO gdv 
uznany zostaJ: za niewinnego 22). Jeieli natomiast wz bran iaJ: 
wykonac przysiygi, uwazano tern samem winy jab udowodniona 2 

~ie. byJ:o to je?nak wlasciwosei~ procesu inkwizyeyjnego, bo z" 
~~tkIem notorJJnosci wystypku (p. nizej) miaia przysi~ga ocz "'I"'.'F.~,.<" 
J,~ca zastoso.wanie taHe i pn;y innyeh formach post~powania, 
sledz two me dostarczywszy dowodu winy, stwierdzifo 
istnienie malae famae 24). Pomocnikow· zaprzestano pozniej 
wac; w XVII. wieku i przysiyga oczyszczaj~ca w ogole 
z uzyeia 25). 

c). Po~rednie miejsc~ miydzy procesem skargowym ainkwizycyj 
nym zaJmuJe .p0st~powame na zasadzie doniesienia, per den u 
cia ti 0 nem. Slady jego znachodzimy w najdawniejszem prawie: nie 

19) Glossatorowie uzasadniajij,c uzycie tortury powo~ywali sie na c. 
6. X. d~ .r~gulis juris V. 41. (Grzegorza VII. z r. 1081) "in ipso 
causae lU:tlO non est a gu.aestionibus inchoandum;" p. jednak 0 in
terpretacYI tego ust\)PU B len er cit. stl'. 55. (Idory mianowicie czyta 
"quaestibus "). Tortur\) uznaje c. 1. X. de haeriticis in Olement. 
V. 2. 

20) O. 21. 24. X. de accusat. V. 1 c. 30. 32. X. de simonia 
V. 3. c. 10. X. de purgatione canonica V. 34. e. 3. de poenis in 
VIto V. 9. 

21) O. 36. X. de accusat. V. 1. c. 31. X. de simonia V. 3. 

22) 0, 8. X. de cohabitatione clericorum et mulierum III. 2. c. 
19. 21. X. de accus. V. 1. c. 10. X. de purgatione canonica V. 34. 

23) O. 8. X. de cohab. cler. III. 2. 

24) O. 23. X. de accus. V. 1. c. 10. 12. 15. X. de purg. can. 
V. 34. 

25) P. Hildebrand cit. str. 151. nst. 
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tepuJ'ac z formalnem oskarZeniem moO'~ kazdy chrzescijanin do-wys 0 <:> 

niesc" biskupowi 0 wystypnem zachowan~u si~ ws~oJ:wyznawcy, byle 
Illysl przepisu ewangielicznego UpOl11nlfL~ go wplerw w cztery oczy, 

w dy to nie skutkowafo wobecnosci swiadkow 26). Takie doniesienia 
:ra~towano jednak dawniej zas~downie 27), hiskup nie kara~ kry-

'nalnie leez naznaezaf pokuty. Dopiero od Innoeentego III. moze Illl , 8' .• 
dae doniesienie powod do post~powania s~doweg~ 2 ~ 1 zowre .s~'2 
wtakim razie denunciatio judicialiswoc1rozmenmoddawmeJ
szej denune. evangielica. Warunkiem jej jest zawsze p.oprze
dnie upol11nienie, m 0 nit i 0 car it it ti va, DaIsze post'2powallie mo
g~o siy toezyc albona wzor proeesu skar~owe?o, albo s.ledczeg~. 
Jei.eJi bowiem denumyacya zarazem stWJerdZI~a fakt dlffamacYI, 
Illog~ sydzia na jej podstawie rozpoez~c inkwiz!cy~. W przeci
wnyl11 razie denuncyant nie wystypowa~ wprawdzle w .ch~rakterze 
oskariyeiela, ale miar przeciez uc1ziaJ: w prowadzemu sledztw~, 
mogJ mianowieie podj~c si'2 dostarczenia dowodu. Zwano to po
iniej inquisitio cum prosequente. Brak ZU,g fonnalnego oskar.z~nia 

wywieral ten skutek, i.e winowaje~ skazywano na JagodmeJs~e 
kary. Jezeli doniesienie okaza£o si'2 zmys!one, denuncyanta me 
spotykala wprawdzie poena talionis, karany byJ przeciez jako 
oszczerea 29). 

d) Proez wymienionyeh tlzeeh roc1zajow pl'oeesu karnego 
wymieniaji} nie calkiem wJ'asciwie jako odr~bne formy proce&owe 
post~powaniein notol'iis i per exceptionem. ~ier,:szapo!~ga 
na tem, ze gdy wystypek jest notoryjnym, s~dzla me czekaJ~e 
oskarzenia, ani W ogole nie przeprowadza.i~c formalnego pro
eesu wydac moze natychmiast wyrok 30). Poj~eie jednak notoryj
nosci, jak je wyzej skreslilismy, sta.fo si~ pozniej ehwie~ne, roz· 
szerzano je czysto do faktow, stwierdzonych przyznamem, s~-

26) Math. XVIII. 15-17. pOl'. c. 17. D. 45. c. 18. 19. O. 
2. quo 1. 

~7) P. jednak cyt. rozpraw~. M.arxa ~tr. 45., ktOry uwa±a j:ost~: 
powanie na zasadzie denullcyacYl Jako p18rwotllY modus procedendl 
ordinarius. " 

28) 0 13. X. de judiciis II. 1. c. 16. 19. 20. 24. de accus. 
V. 1. c~ 31. X. de simonia V. 3. 

29) O. 2 X de calumnia V. 2. 
30) O. 23. X. de electione I. 6. c 

C. 8. 10. X. de cohab. clericor. III. 2. C. 

c. 31. X. de simonia V. 3. 

21. X. de jurejur, II. 24. 
16. 24. X. de accus. V. 1. 

9* 
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dowem swiadedwem Iub wyrokiem 31). Praktyka tez nie maj!);c 
w tej mierze dostateeznego punktu oparcia nader rzadko uzy
waJ'a tego Sp080 bu post~powania. Post~powanie zas per exception em 
zaehodzi wtedy, jezeli przec W oskarzycielowi lab swiadkowi wnie
siono zarzut zbrodni, e<'lem uehylenia skargi lub swiadectwa, albo 
jezeli taki zarzut uezyniono duchownemu, ktory swi~cenie lUb 
urz~d koscielny chcia./' uzyskac 32). Podniesienie takiego zarzutu 
dawafo powod do post~powania s~dowego , ktore jednak nie mialo 
cechy procesu kamego, gdyz udowodnienie mia./'o jedynie ten sku
tek, iZ nie dopuszczano winnego do skargi, swiadectwa, swi~ce

nia Iub urz~du. 
Na reformie Illnocentego III. zatrzymaJ' si~ rozwoj pro

cesu karnego w ustawodavVt:;twie koscielnem: tem wi~ksza zmiana 
dokona~a si~ na tem polu w praktyce. Post~powanie inkwizy
cyjne, ktore jeszcze wedle postanowiell Innocentego zaliczone 
jest do proceder6w nadzwyezajnych, wypar~o powoIi wszelkie inne 
formy procesowe, a od zeszfego wieku stanowi de facto jedyn!); 
modJ'~ post~powania w s~dach duchownyeh. To przeobrazenie, zgo-' 
dne w ogole z istot1): procesu kamego, tem wi~cej uwazac nalezy 
za uzasadnione, ze s1):downictwo kame koscio~a ogntnicza si~ dzis 
gI6wnie do dyscyplinamych przewinien duchowienstwa, a wIasnie 
pod tym wzgl~dem inkwizycya od samego pocz~tku miaIa zastoso
wanie. Co do szczegM6w post~powania praktyka pod wplywem par
tykularnych stosunkow rozwija~a si~ dose roznorodnie. Nadmienic 
tu mianowicie nnlezy 0 instytucyi publicznych oskarZycieli, przyj~
tej w wielu s~dach duchownych. Ustanowiony ku temu urz~dnik, 
promotol fiscalis, w'yst~powa,j' w obec sl1du jako oskadyciel imie
niem obrazonego prawa, ~~cz1l-c w ten sposoh oskarZenie z zasa
dami procesu inkwizycyjnego. W nowszych czasach rzadko si~ jui 
spotykamy z t~ instytucH 33). 

Post~pow[tl}ie na zasadzie sledczej, jest tedy w dzisiejszej 
praktyce wyJ'fl;CZl1fl; i prawidlowfl; form~ procesow'!. WedIug posta
nowien soboru trydenckiego s~ jednak pewns przypadki, w kto
rych wolno biskupowi zas~dzic kleryka bez s~dowego dowodu, 
w ogole z pomini~ciell1 wszelkich form procesowych, "extrajudi-

31) C. 8. 10. X. de cohabit. cler. III. 2., c. 24. X. de verbo
rum sign. V. 40. 

32) C. 2. X. de ordine cognitionum II. 10. (J. 13. X. de testibus 
II. 20. c. 7. X. de except. II. 25. c. 16. de accus. V. 1. 

33) 0 jej rozwoju w zwi~zku z prawem swieckim p. mianowicie 
:Moli to r stL 234. 
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. I·ter" a nawet nie podaj,&c powodow, skoro przeswiadczony jest 
CIa, 1 , . • di' ,. 
w swem sumieniu 0 jego winie 34).; ~en wYll1Ia:' sp:'awle lW?SCI 

wia ex informata conscientla 3D). Celem Jego Jest zapobledz z;o, ., , 
. 'szacym i skandaIicznym procesom; dla tego zastosowac go na-

gUl 0 . ' • 

lezy tylko przy wyst~pkach .t aj ~lYC b 36). ,Prz~tem. ogramcza ,Sl~ 
sententia ex informata consClentIa do dwoch Jedyme wypadkow, 

to jest wolno hiskupowi w ten sposob;. '.7 

a) nie przypuscic kandydata do sWl~cen 0) (p. t. 1. ? 09): 
b) zasuspendowac kleryka 38), wszl),kZe t~lko ab .Ol·d~n: 1 ab 

officio, nie zas a beneficio 39) i wedJ:ug nowszeJ przynaJmmeJ prak-

34) Trid. sess. 14 c. ~'. de ref?rm: "Q~um honestht~ a? tu~iu,~ 
sit subjecto, debitam praeposltls obedlel:tmm Impe~delndo dIll lllfeIllt?Il 
ministerio deservire, quam cum praeposltorum. scan;,a 0 gra uum a 10-

appeter'e dignitatem ei cui ascensus ad sacros ordmes a suo praelat6 ex 
rum 1 , • l' t t· t· . d' 

aCllnque causa etiam oboccultum cnmen quomodo the e lam ex raJu 1-
gu . ' ~'b I d' . , l·ter fuerit interdietus aut qui a suis ordinibus seu gralli us ve 19l1l-CIa 1 , .. I t' 
tatibus ecclesiasticis fucrit suspensus,. nu~la e.olltra lPSlllS pra~ a. 1 vo-
, ntatem eoncessa licentia de se promoven faClendo, aut ad pnores 01'-
IU t' t t' ff t" dines, gradus, diguitates, sive honores re~ ,1 U.10 suo rage ur. , . 

35) 0 tem w nowszych czasach dose obfita hte:'atura, :dora Je
dnak jak swiadcz~ ponizsze noty nie zdoJ:ad:a usunq,c wszeIk:ch we
styi sporuych. P. szczeg61nie Bene di c t u s X~V. De syno~o dl?eCeSa?a 
1. XII c. Ii. - Des sentences episc~ pales dltes. de con,sCl~n.~e lllfomee
par Mons. l'evequ,B de LUyOll 1802. - B.OUlX de JUdlCllS I~. 3

1
10 

Molitor Ueher das Gerichtsverf. gegen Klenker .str .. 221~ - renze 
Ueher die Sentenz des Bischofs exinformata consCl8ntla 1886 .. - Royh 
Ueber die sententia es: inform. consc. im Strafverf. ge.gell Klenke.r 1.8?6. 
Fallotti. ni Fugna juris pontifi:;ii statue ntis suspenslones extraJudl.Cla
liter seu ex informat~" conscientia et imperii. easdem abrogar: l~ohen
tis 1863. - Braun De suspension8 ex mformata consclentIa ob 
occulta solum crimina inferenda 1868. . 

36) Tak Benedykt X~V. i ~illksza ~zllSC nowsz.y~h pl~ar,zy: p:'ze
ciwnego zdania brolli~ atoll arcyblskup Z LUyOll, tudzlez Mohtor Vi przy-
toczonyeh pismach. ... , 

37) 'iN prawie przedtry~encktel~ o~noSl'fo SIll to ~ylko ~o. zakon
'k'w c h X de temnonbus ordmahonum et qualrtate ordlllaudo-111 0, . v.· L 

rum I. 11. . t r 
38) Tekst uchwaly trydenckie.), p. not~ 3~., 'poz2stawl~ w~ p 1-

wo§e, czy slowa "qnomodolihet, etlam extraJ~dl~lahter , nfl,lezy. odno
sic takze do suspenzyi; w~tpliwosc til llsuwaJ~ Jednak~ orz~czema k~n
gregacyi trydeuckiej (p. szczeg61nie de~l~racH z ~!J:. lIstop. 1684 
w Richtera 'rrident., p. 87. n. 2.), tudzlez bulla PlUsa VI. ".Aucto-
rem fidei" z r. 1794, (n. 49) Bull. IX. 395, . 

39) Do tej opinii sklania sill w~\lksza CZIlS.C nowsz!ch kan?m
stow, p. Bouix cit. c. 4., Kobel' DIe SuspensIon st:'. 68. - Wal
ter §, 194. Richter str. 663. Schulte Lehrb. §. 96. 
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tyki na czas z g'ory oznaczony 40), tak iz suspensio ex inforrnata 
conscientia podpada pod poj~cie kary a nie cenzury (pOl'. str. 114). 
Wszelkie inne kary i cenzury wymagaj1Z juz formalnego postf2po
wania s1j;dowego. 

00 si~ tycz.y srodkow prawnych przeciw karnemu wyrokowi 1 

w szczegolnosci ape la c y i, maj1Z zas tosowanie te same przepisy co 
w sprawach spornych (§. 104). W~asciwy post~powaniu karnemu 
jest przepis, ze apelacya wniesiona przeciw wyrokowi,Wypowiada
j1Zcemu cenzur~, nie ma skutku odwlekajftcego 11). Natomiast 
mozna apelowac ze slmtkiem odwlekaj1Zcym przeciw zagroze
niu tych cenzur, tak iz pokftd apelaeya nie zostanie rozstrzygnif2ta 
orzeezenie zagrozonej cenzury jest niewazne. Pl'zeciw wyrokowi ex 
informata conscienta, nie rna w:ta,sciwej apelacyi WOLlO jednak ska
Zctnema wniesc zazalenie, recarsus, do stolicy papieskiej. Kongre
gacya trydencka wzywa wowczas biskupa, aby podct~ powody swego 
orzeczenia, i zbadawszy spraw~ alba zatwierdza wyrok biskupi albo 
go znosi" 2). 

Nadzwyczajne sqdy na heretykow *). 

§. 113. 

Prawidrowe post~pov\Tttllie inkwizycyjne, jak je poznalismy 
w poprzednirn §ie, przybra~o odr~l)llyeh cech w procesach przeciw he
retykorn, jako inquisitio haereticae pravitatis. Sprawy 0 

herezJft i pokrewne wystf2pki s1Zdzili pierwotnie bisknpi ,ved.tag 

.. 0) P. Molitor. Gerichtsverf. str. 227. 
41) C. 37. X d@ a,ppellat. II. 28 c. 20. de seutentia exconim. in VIto 

V.1!. Trid. de ref. sess. 13. c. 1. 3 8ess. 24~ c 20. i bulla Benedykta 
XIV. "Ad militantis ecclesiae" 30. marea 1742. Bull. t. 1. 134. (Richtera 
Trid. p. 521). POl'. Hergenrother Die Appellationen nach dem De
cretalenrechte (1875) str. 54. 

42) P. Trid. sess. 14. c. 1. de ref. i odnosne deklaracye kon
gregacyi trydenckiej, w wydaniu Richtera p. 87. 

*) Li t era tur a. Bezstronnie i przedmiotowo opracowanego dzie.J:a 
o inkwizycyi nie ma, dotqd; nie jest niem mia,nowicie ani najnowsze 
Hofmanna Geschichte del' Inquisition t. 1. 1878, ani dawniej
szee ztel'otomowe L lor en t e Histoire critique de l'inquisition d'Espagne 
1815-17.- POl'. jeszcze P a,r a mode origine et progressu s. inquisi
tionis, 1598. Reuss Sammlung del'lnstructionen des spanischen Inqui
sitionsgerichtes; aus dem spanischen mit einer Vorrede von S pi ttler 
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zna,nyeh nam juz zasad postf2powania· karnego, najcz§scIBJ na s~
dach wiecowyeh. Dopiero kiedy w drugiej pofow'e XII. wieku sekty 
Katarow, Waldensow i Albigensow zalaly p04'udnioWIl; Franen 
i p61nocne Wfochy i ztftd pod roinemi nazwarni po innych sze
rzyc sif2 pocz~li krajach, zdaia sif2 niedostateczna powaga zwyczaj
nych s1);dow. Papiez Innocenty HI. poczftf wif2c wysy:tac legatOw 
jako nadzwyczajnych s~dziow w sprawach kacerskich, daj!j,e tem 
poczll;tek osobnym S1Zdom inkwizycyjnyrn, oddanym wy:t1Z eznie t~
pieniu herezyi. Rozwin~:ty one tak energiczne i skuteczne dzia
;tanie, iz wkrotce otrzyma~y chara:kter staJej instytucyi. Zamiast 
wysyrac osobnych legatow, poruczaIi papieze pOC'li1);wszy od Grze
gorza IX. (1'. 1232) to s1Zdownictwo zakonorn Dominikanow i .B'ran
ciszkanow, ktOrzy je sprawowali w imieniu papieskiem Jako inqui
sitio delegata. Zl'eszt1Z nie ogranieza£y sif2 te s1Zdy do w~asciwych 
wystf2pkow przeciw wierze, lecz s1Zdziry takZe przest§pstwa, z kto
rych jak rnowiono wnosic naleza,:to 0 heretyckiern winowajcy uspo
sobieniu. Tak poci1Zgano przed sftd inkwizytorow sprawy 0 magi1Z, 
czarnoksi~stwo, bluinierstwo, polygami1Z' naruszenie obowillZkow 
stanu duchownego. mianowicie celibatu, i wiele innych. - Post~

powanie zbliza~o si~ do formy wiecowej: inkwizytorowie jezdzili 
po kraju, zgromadzali Iud i duchowienstwo i wzywali 'do wykry~ 
cia kacerzy. W sledztwie zachowywano z razu formy pospolitego 
procesu inkwizycyjnego, niebawern jednak wprowadzono wazne wy
jfttki. Z oskarzeniem lab doniesieniern wyst!j,pic rnog:t kaZdy, a wi~c 
i ten, kogo prawo w innych razach od tego wykluezafo; a nawet kazdy 
obowi1Zzany by~ pod kar1Z donosic 0 herezyi; rownie dopuszczano 
jako swiadkowosoby w zwykIym procesie do swiadectwa niezdolne, 
a nazwisko denuncyanta i swiadkow ta,jono przed obwinionym 1); 
pozwolonem by~o uzycie tortury, z poczfttku przez sarnych inkwi
zytOl'OW, od Klemensa V. (1'. 1312) za zgod1Z biskupa 2). Roini:to 
'3i~ takZe to postf2powanie pod wzgl~dern wymiaru kar; bo nietylko 
takowych nie bgodzono jak w zwyklym procesie inkwizycyjnym 
(p. wyzej str. 130), ale owszem naznaczano procz cenzur seisle 

1788.- B i enel' Geschichte des Inguisitiollsprocesses 1827.- Hefele 
Cardinal Ximenes u. die kirchlichen Zustande Spaniens am Ende des 
XV. u. im Anfangl' des XVI. J ahrh. 1810. (2 w)"d. 1851) Alb an e s e 
L'inquisizione religiosa nella, republica die Venezia 1875. Ob, jeszcze 
niZej not~ 5. 

1) C. 4. 11. 20. de haereticis in VIto V. 2, 
2) C. 1. h. t. in Clem. V. 3. 
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kOi§cielnych najsurowsze kary doczesne, jakoto wi§zienie, konfiskaty 
majiftku lub oddawano skazanego w r~ce wJ:adzy swieekiej 3), aby 
go ukarafa smierci~, zwykle przez spalenie. Wykonanie wyroku, 
ktore zreszt~ polegac mog~o na sarnem odprawieniu pokuty lub 
ogfoszeniu wyrQku niewinnosci, zwano aHem wiary, adU'i fidei 
(auto-da-fe). Tak wi~c nietylko osobne trybuna~y istniaJydla spraw 
heretyckich, ale takze odr~lmy tryb post~powania s~dowego. 

Wfasnie te wyji%tkowe pW:lpisy kame ezyniiy takstraszllern 
s~downictwo trybuna~ow inkwizycyjnych. Zupefna tajnosc sledztwa, 
wymuszanie zeznan za pornoc~ tortury, br1',k wszelkiej r~kojmi 

sprawiedliwego Sifdu - oddawaJ'y obwinionego za lada bJ'ab~ de
nuncyacy~ na fask~ i nie~ask~ s~dziow, ktorycb wzrok przycmiony 
fanatyzmem, nie zawsze dojrzec mog~ prawdy. Kogo chciano ska
zac, hardzo fatwo uczynic byJo Z811 kacerza, wykazuj~c mu bere
zn llP. tej Iub owej subtelnosci dogrnatycznej. 1'0 tez byle wola 
inkwizytorow. niebraHo im nigc1y ofiar. Nie godzi si~ jednak za
pominac, ze lubo inkwizycya poehodz8nia jest koseielnego, nie sam 
koseio~ odpowiedzialny jest za nadany jej kierunek. Najgrozuiej 
nieraz nawet wbrew wyraznym rozkazom papieskim rozwin~fa. si~ 
ona wfasnie tam, gdzie j~ opanowab w£adza swieeka, by j~ wy
zyskac we wJ'asnych celach. l1"anatyzm rejigijny i despotyzm poli
tyezny rowny maj~ udziaf w rozwoju inkwizycyi 

Stosuje si~ to gJownie do inkwizycyi hiszpallskiej, ktOra 
wykonywana by£a wprawdzie za posrednictwem duehownych i pod 
form~ s~du kosei(Jlnego, w rzeczy samej zas sluzyfa celom PQlity
tycznym. Juz Vi' r. 1237. ustanowiono w Hiszpanii trybunaJ'y in
kwizycyjne, ktrSre jodMk w ei~gu XIV. wieku upadJ'y. Wznowil' je 
dopiero na prosb~B'erdynandlt Katolickiego i Izabeli Kastylijskiej 
papiez Syxtus IV. (w 1'. 1478), ale w ten sposob, iz nadaf k1'o-
10m hiszpanskim prawo ll1ianowania inkwizytorow, pozwalaji);c illl 
za1'azell1 zabierac na skarb krolewski skonfiskowany przez inkwi
zyc'y~ maj~tek. Poszczegolne trybuna£y inkwizycyjne zostawaly pod 
naczelnym kierunkiem generalnego inkwizytora i przydanej mu 
rady ink'Vizycyjnej. Juz za rz~dow pierwsze~o inkwizytora - byf 
nim Tomasz 'rorquemada, przeor klasztoru Dominikanow w Sego
wii - wyst~piJa, inkwizyeya z tak'l gwahownosci~, ze papiez Syxtus 
IV. dwnkrotnie (1'. 1482. i 1483) zganif jej post~powanie, tem 
bardziej, ze widocznie poslugiwaJ' si~ ni~ hoI raezej do utrwalenia 

3) C. 14. 19. h. t. in IVto c. 1. 2. 3. h. t. ill Clem. 
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swej wfadzy absoJutnej i w celach fiskalnych, niZ w interesie ko
sciofa. Ten charakter polityezny zachowal'a hiszpanska inkwizycya 
i w pozniejszych czasa.ch, i dlatego silnie przez holow popierana, 
utrzYll1aflt si~ dfuiej niz gdziekolwiek indziej, bo az do pierwszych 
dziesi'ltek naszego stuleeift, a jeszcze w r. 1781 spalono w Sewilli 
Imcerza za wyrokiem trybunafu inkwizyeyjnego. Dekt'et J ozefa Bo
napartego z 4. grudnia 1e08. znirSsf wprawdzie inkwiz4'cn, ale 
wpl'owadzil j~ napowrrSt w r. 1814 Ferdyn<1nd VII. Papiez Pius 
vn. przyzwolif na to (w r. 1816) wzbraniajllc jednak uzywania 
tartury. W rewolucyi r. 1820. Iud zburzyJ' paJ'ac inkwizycyi w Ma
drycie, a konstytuc ya orzekJ'a jej zniesienie. Odzyskawszy wladz~ 
thciaf Ferdynand na nowo ustanowic trybuna./'y inkwizycyjne, ale 
przeszkodzifa temu interwellcya ohrych mocarstw. Wtedy biskupi 
na wfasn% rtzk~ zaprowadzili sifdy kacerskie, ktore jednak nie zdo
J'a./'y przetrwac rz~dow Perdymmda VII. (t 1833). W r. 1834 na
stifpifo ostateczne zniesienie inkwizycyi, a ma.i~tek jej uzyto na 
ulllorzenie d£ugu panstwowego 4). - Na wzor hiszpailskiej urz%dzona 
byfa takze inkwizycya w Portugalii (od r. 1492), post~powaJ'a je
dnak nierownie ./'a,godniej. Pormalne jej zniesienie orzeM dopiero 
krol Jan VI. w r. 1821. 

We Prancyi rozwin~J'a inkwizyr:ya nadzwyczajn~ czynnosc 
przeciw Waldensolll i Aibigensolll, ale juz XIV wieku stracifa swoj 
wp~yw, natrafiw,szy na opor tak duchowienstwa jakotez parlalllentu. 
Dopiero gdy w XVI. wieku pocz~l'y si~ przesladowania religijlle, 
powstaJy na nowo trybuna./'y inkwizyeyjne, nie zdofaly jednak 
dingo si~ ntrzymac. Po wojnach religijnyeh pozostaiy jeszcze dwa 
trybunaly, w Tuluzie i II' Carcasso.ne; ostatni raz wykonano wy
rok smiel'ci IV r. 1635 . .Ale juz w dziesi~c lat pozniej odj~to in
kwizyeyi pomol: wfadzy swieckiej a w r. 1772. usunieto na wnio
sek parlamentu Tu!us'ldego ost~tniego inkw\zytora francuskiego. 
W Niemczech juz cesarz Fryderyk n. zamierza~ wprowadzic in
kwizyen , ale okrutlle s%dy KOill'ada z Marhurga, ktoremu 
papiez Grzegorz IX. zleeif urz~dzenje trybllnafow inkwizycyj
nych, wywofa£y powszeehne oburzenie, ktorego ofiar~ padf sam 

4) L 1 or en tell' cyt. dziele oblicza, ze od r. 1491. do 1808 
spalono w Hiszpanii 31912 ludzi zywcem, a 17659 in eftigie, na inn~ 
kary zas skazano 291450. P. jednak 0 tych cyfrach H efe Ie Cardinal 
Ximen.es stl'. 346. H 6 fIe r Zur Kritik del' Quellenkunde del' ersten 
Re&,i;rungsjah;-e Kaisers Karls V. w rozpraw. wiedenskiej akademii 
uillleJ. t. XX'\. (1876). 
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Konrad, zamordowany w r. 1233. W og6le inkwizyeya nie zdo
J'ab si~ w Niemczech ntrzymac; w XIV. i XV. wieku wysyJ'ali 
papieze inkwizytor6w, kt6rzy prty sprzyjaj!tcych oblicznosciach 
energiczn!t rozwijali czynnosc, ale nie byJo jak w innych krajach 
osobnych trybuna1'6w inkwizycyjnych, a reformacya zupeJ'nie z~amara 
ich powagf;;. - Mniej jeszcze powodzenia miaJ'a inkwizyeya w Pol
sce 5). W XIV. wieku kiedy slIerzyc si~ poez~J'y sekty dulcynist6w 
i begwad6w, a p6zniej husyt6w, ustanowiono na nalegania papiezy 
trybunaJ'y inkwizycyjne, poruczaj!te je Dominikanom. Nie brakJ'o 
w tycb czasaeh i w Pol See przesladowan: religijnych i surowyeh 
wyrok6w inkwizycyjnyeb, wykonano nie jeden wyrok smierei, ale tego 
charakteru okrueienstwa co w innych krajach nie miaJ'a inkwi
zycya w Polsce nawet za czas6w najwi~kszf'j swej wbdzy. Za rz!t
d6w Zygmunta Augusta, kiedy wJ'adze swieckie przestaJ'y wykony
"vac wyroki s!td6w duchownyeh (p stl'. 36), ustaJ'a zupeJ'nie czynnose 
inkwizycyjnych .trybunaJ'6w; ostatnim inkwizytorem byJ' dominika
nin Melchior Moscieki (t 15tH). Odt!td wJ'asciwie biskupi s~dzic 

mieli wyst~pki przedw religii; oddawano je jednak ch~tniej s!tdom 
i trybunalom 8wif'ekim, maj~c w ten spos6b zapewnion~ egzl~ku

cy~ wyroku. 

5) Bzowski Prop ago S. Hiacinthi 1606. - Czacki 0 litew
skich i polskich prawach wyd. RaczYIlskiego (1844) t. 1. 318.- Osso
lin ski Wiadolllosci histor. kryt. do dziejow litewskich i polskich 
(1619) t. 1. 115. - Dzieduszycki Maul'. Zbigniew Olesnicki (1853) 
1. 88. II. 6:2. - Baqcz Rys dziejow zakonu kaznodziejskiego 
w Polsce 1859. - Encyklopedya koscielna v. Inkwizycya i in
kwizytorowie w Polsce t. VIII. 138. 

ROZDZIAL Ill. 

Yf LAD Z A ADM I N IS T RAe Y J N A. 

Poglqd ogolny. 

§. 114. 

Przez administracYl): koscieln~ rozumiemy tu wszelk~ dziaJ:al
nose wJ'adz koscielnych po za zakresem ustawodawczym i s~do
wym. Z tern ograniczeniem obejmuje ona przeto wszystkie czynno
sci urz~dowe, kt6re odnosz~ si~ do stosunk6w zyeia koscielnego; 
rozliczne jej zadania dadz!t si~ oznaczyc wed£ug nast~pu.i~cyeh gJ'6-
wnycb kierunk6w: .' 

a) organizacya spoJ'eczenstwa koscielnego; 
b) zewn~trzna czesc Boza, czyli kuIt publiczny; 
c) nall('z3.nie i wpJ'Y.IT na wychowanie pnbliczne; 
d) zarz!td maj~tkowy. 
Mamy tedy poznac przepisy prawne, tyez~ce si~ wymienio

nych wfasnie przedmiotOw. 

Poszczegolne przedmioty administracyi koscielnej. 

A. Ukiad sp6:reczny. 

§. 115. 

1. M6wi!tc 0 organizacyi spoJ'eezenstwa koseieillego spoty
kamy si~ przedewszystkiem z pytaniem, kogo uwazac jako czJ'onka 
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tego spoleezenstwa, a wi~e w jaki sposo b nabywa i traei Sl~ 
przynaleznos:c do zwi~zku koscielnego? 

. Uezestnikiem spoJeezenstwa kosc-ielnego moina stac siy jedy-
me przez chrzest. Znaezenie tego akin pod wzgI~dell1 dogmaty
eznym i Iiturgicznym nia wehodzi w zakres naszej nauki 1

); uwa
zamy tu ehrzest jedynie ze stanowiska pmwnego, a wi~e jako 
fol'~y, ktOra zewn~trznie znamionuje przyst~pienie do koseielnego 
ZWl~lku. Zasad dogmatyeznych dotykamy tylko 0 tyle, 0 He nam 
s~ potl'zebne do uzasadnieni" przepisow pmw nyeh. - Pod wzgledem 
pmwnym odl'oznic nalezy chlTzest dzieci i chrzest osob dorosiyeh, 
a znow odnosnie do pierwszego ehrzest dzieci rodzieow chrzesci
janskich i niechrzescijanskich. 

Ze. chrze~t w ogoIe przyj~tym bye moie wiekn dzieci~eym, 
a w tabm I'aZle bez wspoJudziafn przyjmnj~(;ego, uznala pmktyka 
naj~awniejszy~h czasow 2), a sobOr trydencki stwierdziJ dogmaty
CZl1le J) Rodzlce wyznania chrzescijanskiego z pmwa obowiazani 
s~ postarac si~ 0 ochrzczenie nowo narodzonego dzieci~cia, ~ ile 
ustawy dyecezyallll~ terminu nie stanowi~ 4), w najkrotszym cza
sie 5). VI[ razie uporu mog~ byc do tego zniewoleni wszelkiemi 
sr~d~ami, ktor~mi koscioJ r,jzpol'z~dza. Natomiast zakazuj~ u'Stawy 
kosc181ne chrzclc dzieci niechrzescijanskich wbrew woli rodzicow. 
wyj~wszy :V, bliskiem niebezpieczellstwie smierci, Iub gdy dzieei~ 
przez rodzleow zl1pe~nie zostal'o opuszczone. J ezeli jednak mimo 
tego zakazu dzieci~ zostalo och1'zezone, chrzE'st pozstaje wazny, 
a wi~c kosci6l' uwaza ochl'zczone dzieei~ jalio don nalez~ce 6) -
Osobom dorosl'ym udzielony moze byc chrzest tylkor, jezeli l11aj~ 

.., 1) POI'. tit. X. de b.aptismo et ejus effectu III. 42. Trid. sess. 
I. d~cretUl:l de sacrame~~ls, de, baptismo, Cat:eh~s .. Rom. ~ .. II. c. 2. 
guo 4., Rltuale Rom. tlt. de l'lacramento baptlsml nte aclmllllstrando. 

.. 2) ~. Bingham Origine.s sive antiquitates eccles. (z angiel
sk16go) 1{24-81. 1. 11. c. 4. Ct. IV) Hofling Das Sacrament del' 
Taufe, (2 wyd. 1859) I. 98. 

3) Trid. 1. c. c. 12. 14. sess. 5. de cr. de peccato originali §. 4. 
4) N. p. synod prowincyonalny wiedenski z r. 1858. tit. 3. c. 

2. dwa dni. 
5) Rituale Rom. cit. Bened. XIV. De synodo dioec. 1. 12. c. 

6. n. 7. 
6) P. c. 10. C. 28. guo 1. c. 2. X. de conversione infidelium III 

33. szczeg61nie zas konstytucn Benedykta XIV. "Postremo mense~ 
z 28. lutego 1747. (Bull. II. 186). Nadzwyczajnego rozglosu nabra£a 
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woI~ (intentio) przYJ~cIa go, inaczej chrzest jest niewazny. Nadto 
lllaj~ si~ wykazae dostatecznft znajomosei~ zasad l'eligii ehrzesci
jans1.iej; z wyj~tkiem niebezpieczenst\va smierci niilezy tez pl'zed 
udzieleniem chrztu zaz~dae zezwolenia biskllpa 7). Za dorosfe po
cz~tn~e prawo koscielne pod tym wzgl~dem osoby, ll1aj~('e nalezyte 
pOJ~cle 0 tern, co ezynift; nznaje wi~c jako dostateczny siodmy 
rok iyeia 8). " 

Inaczej zupefnie rmt si~ rzeez z przyj~ciem osob wyznania 
niekatolickiego ale chrzeseijallskiego. Wiadomo, ze wedd'ug nauki 
kosciola katolickiego wazny jest chrzest bez wzgI~c1u na osob~ 
tego kto go udziela, a zatem i wtedy, gfl.Y tenie jest heretykiem 
lub niewiernym 9). Rownie nauk~ jest katolick~, ze ehizf'st wywie
l'aj~e znami~ niezmazane (C'haracter indelebilis) raz tylko przyj~

tym bye moze 10), ze dalej kto wainie zostalochrzezony, juz przez 
to sam? naleiy'do kosciofa, chocby nalezec do niego nie cheiad 11). 
W mysl tych zasad dogmatyeznych nwaia koscio~ osoby w innem 
wyznaniu ehrzescijallskiem oeh1'zczone przezto samo jako na
lez~ce talde. do spo£ecznosci katolickit"j, a zatem podda~e swej 
jurysdykeyi 1 ~), odmawia im atoli dokftd powagi jego nie uznaj~, 
praw zwyezaJl1ych ezlonkow. Ohrzescijanin tedy,ehc~c przejsc na 
wy~nanie katoliekie, nie potrzebuje i nie moze przyjmywae pono
wme cilrztu, lecz wystarcza, jeieli wyraznie uzna nauk~ koseiola. 

w r. 1858. s.prawa zyda Mortary w Bolonii, kt6rf~go przymllsem 
od:brano rodzlcom, cllatego ze zosta1: przez sd'UZ'l;(''l; ochrzczollY p. Ar
elm. HI. ti44. IV. 291 i D elacoll ture Abbe Le droit canon et Ie 
droit nature 1 dans l'affaire Modara 1858. ' 

7) C. 3. X. de bapt. III. 42., eit. Catech. Rom . 
S) P. cyt. w noeie 6. konstytuen Bcnedykta XIV. 
9) C. 19. 20. 21. 28. 32. D.4. de COllseer. 'rrid. 1. cit. c. 4. 

, . 10) 'rrid. 1. .cit. 11. Cateeh. Rom. 1. e. guo 54. W razie w~tpli
WOSC.l dozwolo~y Jest warun~owy chrzest "Si baptizatus es, non te 
baptiz~, sed Sl nondllm baptlzatus es, ego te baptiz~ etc." c. 2. X. 
bapt. III. 42. 

11) Trid. 1. cit. can. 11. 14. 
12~ ~raktyczl:ej . doniosd'osci nabiera to zapatrywanie sil) wtedy, 

g~y kosclOd' ka~o~:ck~ ol:zec ~a 0 stosunku prawnym, kt6rego pod
mlOtem s~ chrzesClJal1le mekatohey, n. p. 0 waznosci mafzenstwa za
wart ego przez protestant6w. Ocenia go w takim l'azie w calosdwe
dJ:ug w,l'asnego prawa. 

13) C. 9. X. de haeretieis V. 7. forml) przepisuj6 obecnie Pontif. 
Rom. Or do ad reconciliandum apostatam, schismaiicum vel haereticum. 
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Ka temu siuzy uroczyste wypareie si~ M~dow heretyckich i wy
znanie wiary 141. 

Raz nabytej przynaleznosci do zwiftzku koscielnego nie mo
ina inaczej utracic jak przez smierd. Ze stanowiska prawa ko
scielnego przejscie na iune wyznanie jest niemozliwe, bo skutki 
chrztu ustac nie mogft, a przyj~cie innego wyznania jest w obli
CZll koscio£a wyst~pkiem, herezYft lub apostazSf!, ktore pozbilwiaj~ 
praw, lecz nie zwalniah od obowi~zkow. Zt1l;d n. p. apostata po
rzaca,il);cy wiar~ ehrzeseijanskl);, gdy sil) pojedna z kosciolem, tern 
samem, bez formaluego przyj~cia wraea do spoJ'eczenstwa kosciel
neg'o 15). - Praktycznemu zastosowania powyzslych zasad prawa 
koscielnego stawia jednak zapory nowozytne ustawodawstwo pan
stwowe, ktore na wzajemny stosunek przez si~ uznanyrh wyznan 
z innego jak kosci6J' zapatrywac si~ musi stanowiska. Uznawszy 
wolnosc wyznan religijnych, nie moze panstwo nikogo zmaSZ1tC, 
by wbrew swej woli przy tej Iub owej pozostaJ' spoJ'ecznosci wy
znaniowej; gdy zas wszystkim wY7.naniom rowne przyznaje prawa, 
rowne tei postanawia zasady co do przejscia z jednego wyznania 
na drugie. W Austryi obowi~zuje w tej mierze ustawa z 25. maja 
186~. (Dz. u. p. N. 49), okreslaj~ca stosunki mi~dzywyznaniowe 

i wydane na jej podstawie rozpol'z~dzenie ministeryalne z 18. sty
cznia 1869. (Dz. u. p. N. 13). Wed,lug tych przepisow odroznic 
nalezy pod wzgl~dem wyznaniowym tl'zy kategorye wieku, to jest 
do 8iodmego roku zycia, mi~dzy siodmym i czternastym i wiek po 
skonczonym eztel'llastym roku. 

1) Dzieci nizej lat siedmiu nalez~ do tego samego wyznania 
religijnego, co rodzice; rodziee obowi~zani s~ przeto wychowywac 
je w tej religii 16). Jezeli rodzice zmieniaj~wyznanie, idf); tez za 
uimi dzieci nizej Iat siedmiu 17). Przy dzieeiach niesIubnyeh roz-

14) Obecnie wedJug symbolu trydenckiego, sformuJ:owanego w bulli 
Piusa IV. "Injunctum nobis" p. tom 1. str. 352. 

15) Por. Trid. 1. cit. c. 11. "Si quis dixerit, verum et rite collatum 
baptismum iterandum esse illi, qui apud infideles fidem Christi nega
verit, quum ad poenitentiam convertitur, anathema sit." 

16) WJ:adze l'Zf1dowe orzekJ:y kilkakrotnie, ze rodzice wyznania 
chrzescijanskiego obowi~zani s~ clac ochl'zcie swe dzieci~, i ze do tego 
zmuszeni bye mog~ przez wJ:adzl) rz~dow~; p. mianowicie sprawl) po
dan~ w Oester. Zeitschl'ift f. Gesetzgebung u. Rechtsprechung auf dem 
Gebiete del' Verwaltungsrechtspfiege t. I. (1877) 316. 

J 7) TrybunaJ' administracyjny orzekJ' jednak, ze gdy rodzice po
rzucaj~ swe wyznanie nie przyjmujq,c innego (" bezwyznaniowi "), mu-
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strzygaj~ce jest wyznanie ma.tki. W maJ'Zenstwach mii2sZftllych id~ 
synowie za religi~ ojca, corki Zit religi~ matld; wolno jednak maJ'
zonkom przed lub po zawar<.~iu maJzeilstwa ustanowic umow~, ze 
b~dzie mia£ miej8ce stosunek przeciwny, albo ie wszystkie dzieci 
wychowane b~d~ w religii ojca, Iub wszystkie w j'eligii matki. 
Umowa taka traci wtlznosc, gdy rodzice lub jedno z nich zmienia 
religif);, dzieci nizej lat siedmiu uwaiac wowczas nalezy tnk, jak 
gayby przyszJ'y na swiat po tej zmianie. 

2) :Mi~dzy siodmym a ('zternastym rokiem zycia, wyznanie 
religijne musi pozost-ac niezmienne. Ohocby wi~c rodzice zmienili 
wyznanie, muszf); dzieei pozostEtwic przy dawl11ejszej religii -- po
stano wienie, kUn'e iadn~ mian,l usprawiedliwic silil nie da. 

3) Kto ukonczyJ: czternasty rok zycia, moze wedJug wJ'asnego 
przekonania zmienic religi~, byle stan jego umysJ'owy nie byJ' na 
zawadzie. Wyst~pujiley traei wszystkie prawa w obec spo.fecznosci 
koseielnej, do ktorej dot:t0. nalezaJ' i nawzajem nie ma ta SPOJ'8-
cznosc zadnych praw wzglydem niego. Aby jednak zmiana wyzna
nia wywada prawny skutek, ma wystypuj~cy zawiadomic 0 tem 
polityczn~ wJ'adz~ (star08two, w miastarh l1laj~ctO wfasne statuta 
magistrat), ktora 0 tem doniesie przeJ'oz(lnemu Iub duszpasterzowi 
porzuconego wyznania. W st~pienie zas swoje ma wsti2i:lUj~Cy 080-
biscie oznajmic odnosnemu przeJ'ozonemu Iub dnszpasterzowi. Zre· 
szt~ mozna porzueic swe wyznanie nie przyjmuj~c natomiast in
nego w panstwie austryackiem uznanego; w takim razie wyst~pu
j~cy nie nalezy pod wzgI~dem prawnym do zadnego wyznania, 
jest jalr u nas mowift "bezwyznaniowym" 18). 

II. Aby miec pogl~d na kazdoczesny stan spofeczenstwa ko
srielnego, a zarazem w autentyczny 8p080b stwierdzac akty wa
ine w zyciu koscielnem, po1econo parochom utrzYlllywanie ksi~ g 
koscielnych czyli parafia1nych (libri parochiales, matriculae) 
u nas zwykle metrykami zwanych 19). Zwyczaj spisywania ochrzczo-

sz1j; pozostawie dzieci nawet nizej lat siedmiu w dltwnej religii; orzecz. 
z 26. kwietnia 1878. Bud w i 11 ski Sammlung del' Erkenntnisse des 
Verwaltungsgel'ichtshofes t. I. Nr. 09. 

18) Nazwa nie zupefnie wJ'asciwa, poniewaz nalez~ do tej kate
goryi nietylko osoby, zadnej pozytywnej nie wyznaj~ce religii, ale takze 
zwolennicy wyznania religijnego, w panstwie austryackiem nieu
znanego. 

19) P. Bin tel' i m De libris baptizatorum, conjngatorum et pe
functorum antiquis et novis, de eorum fatis et hodierno usn 1816. -
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nyeh i zmadych si~ga dawnych czasow; ale regularne utrzymy
wanie ksiij;g koscielnych poezyna sii;! dopiero od XVI. wieku, mia
nowieie odkrtd przepisaJ: sobol' trydencki, ze parochowie wpisywac 
majij; w 080bne ksi~gl kazdy wypadek chrztu i zaslubin 2U

). Crbok 
tyeh dwoeh 'ksi1!:g (libel' baptizatorum, libel' sponsorum) utrzymy
wano i nadal, jak dawniej ksi~gi;! zmarJ:yeh (libel' defullctorum), 
kt6re to trzy ksii;!gi w kazdej znajclujij; sii;! parafii. Ustawy party
kula.rne cloclajij; do tego niekiedy inne jeszcze ksi~gi, jako to 
bierzmowanych (libel' confirmanclorum), i spis wszystkich. parafian 
(libel' status animarum). Instrukcye clyecezyalne postanawiajij; SZCZ€

go~owo spOisob, w jaki ksi~gi paratialne majlj; bye prowaclzone. 
Ksi~gom tym, jakotez sporzq,clzonym z tycbZe wycilj;gom, s~uzy 

w saclach duchownych moc dowodowa dokument6w publicznycll. 
o Ksii;!gi przez parochoVl' prowadzone sprawdzajij; po Wif;;kszej 

cz~sci fakty, ktore takze ze wzgl~du na swieckie stosunki prawne 
tak prywatne jakpubliczne wielkij; majij; clonios.J::osc: ,mianowicie 
ksi~gi ehrztu, stwierdzajltce zarazem clati;! uroclzenia, ksi~gi slubOw 
i smierci. Zapiski parafialne S4'uzyfy wi~c zarazem celom panstwo
wym, to jest ksii;!gi koseielne s.]'uzyJ'y jako rejestry stanu eywilnego 
i otrzymaJ'y takZe in foro civiIi moc dokumentow publicznych. 
Ztfl:d jednak poszJo w clalszej konsekweneyi, ze pallstwo poezytu
jae prowaclzenie ksiij;g parafialnych jako cz} nnosc rZij;dowlj;, a pa
r~ehow w tym wzgli;!dzie, jako urz~dnikow panstwowych, okresliJ'o 
t~ ezynnose wJ'asnemi przepisami i poddafo swojej kontrolL Pro
wadzifo to nieraz do kolizyi mii;!dzy whdzlj; koscielnij; a swieck~ 
zwJ'aszcza w nowszych czasach, gdy ustahl. jednosc koscielne,go 
i panstwowego prawa ma£zenskiego. Zdarzyc sii;! bowiem moze, ie 
paroell w mysl przepisow rZij;dowyeh obowitJ:zany bi;!dzie wpisae 
jako wainy akt, ktorego mu ustawy kosciellle uznae nie pozwalajij;. 
U suwajij;c te kolizye poruczono w niektOryeh krajaeh utrzymywa
nie rejestrow stanu cywilnego urz~dnikom panstwowym: tak w r. 
1792. we .F'rancyi, w 1'. 1808. w W. ks. Warszawskiem, po r. 1848. 
w kilku panstwach niemieckich, wreszcie na podstawie ustawy 

Becker Wissenschaftliche Darstellung del' Lehl'e von den Kil'chenbii
chern 1831. - U ch1ein Ueber den Ursprung u. die Beweiskraft. del' 
Kirchenbiicher w Archil'. f. civilistische Praxis t. XV. (1832) i XX VII. 
(1844). Fessle r, Stand der .Frage :regen der pfarrlichen Tauf-'frauungs
u. Sterbebiicher III OesterreIch 1869. 

0) Trid. 8ess. 24. c. 1. 2. de reformatione matrimonii. 
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z 6. lutego 1875. tV ('aJ'ych Niemczec-h 21). Zazwyczaj dokonah sii;! 
ta reforma jedlloczesnie z reformtJ: prawa maJiellskiego, a miano
wieie z zaprowadzeniem Slllbr\W· cywilnych i zti1d nieprzyjazny 
w obec koBcio.la zdafa sitt przybierae charakter. W rzeczy samej 
tak nie jest: owszem poruczenie rejestrow stann cywilllego urz!2-
dnikom panstwowym uwaiamy jako instytucYll; ella panstwa zaro
wno jak dla kosciofa pozyteeznlj;. Pallstwo ma wif,;kszlj; r~kojmi~, 

ii ksi~gi b~dij; prowadzolle tali, jak tego wymagajij; whtsnie jego 
cele i potrzeby, koscioJ' zas nie potrzebuje oglij;dac sii;! na przepisy 
pilrlstwowe, lecz idzie jedynie za swojem prawem. Ustanowieniu 
osobnyeb llrz~dnikow stanu cywilnego nie stoj~ przeto na zawa
dzie zasadnicze przeszkody, rozbija sii;! ono jedynie 0 brak odpo 
wiednich organow, ZWlctszcza w gminach wiejskieh. Z tego tez 
powodu pozostaje i w AUtitryi prowadzeuie metryk przy parochach. 
rrakowe okreslone jest szezeg6J'owo przepisami rZfl:dowemi, ktoryeh 
gJ6wnij; podstawi;! stanowi patent eesarza Jozefa II. z 20. lutego 
1784 22). 

III. Najwazniejsze pod wzgli;!dem organizacyi spofeczenstwa 
koseielnego sij; przepisy, tyczlj;ce sii;! llstroju hierarehieznego, a wi~c 
systemu urz~dow lioseielnych, ustanowienia i rozdawnictwa tako
wyeh. 0 tem wszystkiem by£a jui mowa w pierwszej eZi;!sci. 

B. Kult pnbliczny. 

§. 116. 

Administrowaniesakramentow, oclprawianie naboienstwa, 
w ogole wszystko co zo~iell1Y czeiij; Bozlj;, ezyli kultem, podpada 
przewaznie pod przepisy dogmatyki, liturgii lub etyki, nie bi;!dzie 
wii;!c przedmiotem naszego wykJ'adu. Zewn~trzne jednak warnnki 
ubezpieczaj~ee .tacl i swobod~ w tych ezynnoseiach scisle religij
nych, \vymagajij; poniekij;d przymusu prawllego, 0 tyle wi~e nie 
brak i w tym dziale r:lij;dow koseielnyeh przepisow, majl}cyeh 
cech~ prawnlj;. Naclto niektore z nalezij;cych tu stosunk6w podle
gaji1 ograniezeniom ze stron), w./'adzy panstwowej, i z tego znowu 

21) SzczegoJ'owo 0 tych i innych krajach Friedberg Das Recht 
del' Eheschliessung in seiner geschichtlichen Elltwickelung 1865. 

22) P. te przepisy w Mayerhofera Handbuch des politischen 
Verwaltungsdienstes, (3. wyd. 1875) II. 198. 

RITTNER. Pro kolicielne. T. II. 10 
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wzgl~du wchodzl); w zakres prawa. W mysl tych uwag btzdzie tu 
mowa 0 przepisach pra\vnych tyczfl;cych sitz: a) domow modlitwy, 
b) niektorych czynnosci religijnych, c) swi~cenia niedziel i swifl;t, 
d) grzebania zmar~ych. 

I. Budynki przeznaczone na s~uzb~ Boz~ zowiemy kos cio
l e m ( ecclesia, basilica) alba k a p 1 i c ~ (capella, o1'ato1'ium, sacellum) 
stosownie do rozmia1'ow budowy i odprawianego w nich nabozen
stwa. Koscio~y znow maj~ 1'ozne miana wedlug urz~dow, z ktore
mi sitz J'~cz~, jakoto koscio~y pat1'yarchackie, met1'opoIitalne, kate
draIne, kollegiackie, parochialne, filialne, klasztorne; . kaplice sll: 
alba publiczne alba prywatne. 

Koscio~ow nie wolno budowac bez zezwolenia biskupa 1); 
udzielaj~c go winien biskup baczy6 na to, aby nowy kosciM do
stateczne mia~ uposazenie, i aby p1'zez jego wybudowanie nie po
niosfy uszcze1'bku sfl;siednie ko,scio~y, mianowicie parochialne 2). 
Dlatego wysJ'uchac rna wpierw prze~oionych tych koscioJ'ow, gdyz 
w p1'zeciwnym razie zfl;dae moglf; zaniechania budowy, a nawet 
rozebrania budynku 3). Oczywista, ie wzgl~d ten na p1'awa innych 
koscio~ow ustaje, skoro dobro duchowne wiernych wymaga wybn
dowania nowego koscio,!'a, w szczegolnosci jezeli idzie 0 erekcYll: 
nowej parafii. - Zanim w nowowybudowanym kosciele nabozen
stwo moze bye odprawiane, rna go biskup aktem uroczystym po
swi~cic (consecratio), albo, gdyby to nn razie uskutecznie si~ nie 
daro przez innego kapbna. kazae pob£ogosJ'awie (benedictio) 4). Po
switzcenie uwaza sitz jako utracone i musi bye wznowione, gdy ko
sciol caJ'kowicie lnb w znacznej cz~sci zniszczeje, mianowicie gdy 
sciany ca,!'kowicie Iub w wi~kszej cz~sci I'un~, alba wewnfl;trz zu
pefnie zostafy wypalone Iub zeskrobane 5). Taka utrata poswitzce
nia zowie si~ execratio. 00 inn ego jest zmaza, czyli profanacya 
kosciola, poll uti 0: takowa jest skutkiem pewnych czynow wysttz
pnych, popelnionych w kosciele, w szczegolnosci zbrodniczego 

1) O. 9. D. 1. de conseel'., e. 14. X. de privilegiis V. 33. 
2) O. 1. O. 1. quo 2., e. 43. 44. O. 16. quo 1., e. 8. X. de 

eonseeratione eeelesiae vel altaris III. 40., e. 2. X. de eeelesiis aedi
fieandis vel reparandis III. 48. 

3) O. 1. 2. X. de novi operis nunciatione V. 32. 
') O. 4. D. 68., c. 26. O. 16. quo 7., e. 11. D. 1. de con· 

secrat. 
5) 0 3. D. 68., c. 24. D. 1. de cons., O. 6. X. de conseeI'a

tione eeel. III. 40. 
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przelewu krwi lndzkiej, umyslnego i zawinionego zabOjstwa Iub 
samobojstwa, nier7.~du S); rownie uwaza si~ kosciof jako sprofano
wany przez pcgrzebanie w nirn niechrzeseijanina lub' imiennie 
i publicznie wykli(tego 7). Profanacya wywiera ten skutek, ze w ko
seiele i okalaj~cym go ementarzu 8) nie wolno odprawiac nabozen
stwa, ani pogrzebae zmadego. Skutki te mog~ bye dopie1'o usu
ni~te przez uroczysty akt biskupi, zwany 1'e coneili atio; jezeli 
kosciol byJ: tylko bJ:ogosJ:awi,ony, moze biskupa z jego upowaznie
nia zastfl;pie inny kapJ:an. - W kosciofach mog~ odbywae si~ wszel
kie funkcye koscielne, 0 ile nie stoj~ na zawadzie prawa zastrze
zone kosciofom parochialnym (p. t. I. §. 53). 

To samo cosmy powiedzieli 0 kosciofaeh stosuje si~ takze do 
publieznych kaplic 9). Do publicznych zas zaliczye nalezy kaplicy, 
do ktoryeh przyst~p nie jest zastrzezony pewnym tylko osobom, 
lecz wolny kazdemu, choeby zresztfl; zabudowanie, w ktorem ka
plica sitz znajduje, byro wfasnoseii); prywatn~ 10); dalej kaplicy 
w klasztoraeh, seminaryach, szpita.laeh, przytuliskach i tym podo
bnych publicznych zakJadach II). Do zalozenia takich kaplic wy
starcza zezwolenie biskupa 12). Inaczej rna si~ I'zecz z kaplicami 
prywatnemi. Wedfug postanowienia sobom trydenckiego moze 
nabozerlstwo w kapIicy prywatnej odbywac si~ tylko za przywile-

6) O. 4. 10. X. de conseer. eeel. III. 40., C. 19. D. 1 de cons. 
C. un. de consecrat. eccles. in VIto III. 2l. 

7) O. 4. D. 68. C. 27. D. 1. de cons eel'. C. 7. X. de consecr. 
III. 40. 

8) Przeciwnie profanacya cmentarza nie sprowadza profanaeyi 
kosciola, C. 1. de consec1'. eccles. in VIto III. 21. 

~) P. Abhandlung tiber die Hauscappellen, z Analecta juris pon
tificii, w Arehiv. t. III. (1858) str. 50 l.. - Bardzo pouczajq,ea jest 
konstytucya Benedykta XIV. wystosowana do biskup6w polski ch "Ma
gno cum amini nostro dolore" z 2. czerwca 1751, Bull. Ben. t. III. 
p. 377, takze w Richtera Trident. p. 510. 

10) Zwykle podajq, jako kriteryum publieznej kapliey, aby wejscie 
by~o od ulicy; nie jest to jednak konieczny warunek, skoro w og6le pI'zy
st~p wolny jest kaidemu; POl'. orzeczenie kongregacyi trydenckiej in 
causa Plorentina z r. 1628 (Richter Trid. p. 130 Nr. 5) i z 28. maja 
1853 (Archiv. III. 533), dalej breve papieza Leona XII. Z 14. lutego 
1826. wystosowane do biskupa Zmudzkiego (tamze 639). 

11) P. orzeczenia kongregacyi w Archiv. t. I. 746. 
12) O. 4. ilf' urivilegiis in VIto V. 7. 

10* 
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jem papiegkim 13). Przywilej taki, jezeli wyrazme nie zawiel'a ob
szerniejszych praw, upowaznia jedynie do czytania mszy sw. co
dziennie. z wYJittkiem g.l'owniejszyc·h swiitt, nie inaczej jednak, jak 
w obecnosci przynajmlliej jednej Z osob, na kt6ryeh imi~ przywi
lej opiewa; za osobnell1 zezwoleniell1 biskupa woIno tez pl'zy mszy 
udzielie komunii. Tylko kardyna.l'owie i biskupi 1l10g~ urz~dzic 
IV swoich ll1ieszkaniaeh kaplic~, bez osobnego zezwolenia papie
skiego. 

Domy pl'zeznaczone na sJuzb~ Bozf)o mah bye wy{~cznie na 
ten eel poswi~eone. Dlatego ustaw)' kosdelne nie pozwalajl} uzy
wac ieh do ee16w swieekieh. it zamzem ehronia od wsz\'stkipo'o , (,. A... t'" , 

eo moze przeszkodzie swobodnell1u odpraw'ianiu llabozellstw, uswir-
caj~{' w ten bPosob nietyka lnosc koseiofa, ill1mu nitas ecdesia'e 
10 e al i s. W szezegolnosci nie wolno w koseiele odbywac namd 
i rozpraw IV rzeez1tch 8wieekieh, sprawowae sf)od6w, tern mniej urz~
dzae zaba,,,, Inb widowisk telttralnych, zakbdac handel; w og6le 
nie nie przedsi~brac w koseiele ani jego poblizu. eo nW1'aeza po
wadze naboz.enstwa. lub tamuje jego swobod~ H). Zre8zt~ juz ogolne 
przepisy polieyjne zapewniaj1); koscioJ'owi pod tym wzgl~dem takze 
opiek~ w1adz rZf)odowych.- Budynek koseielny, kt61'Y nie moze bye 
utrzymany, albo z innyeh powodow pl'zestaje stuzyc do nabozen
stwa, moze bye oddallY na uzytek swiecki, byle godziwy, "non in 
usus sordidos" 15), 

W zwi~zku '1, przepisami 0 nietykalnosc koscioJ:a zostaje tak 
zw. prawo przyt.unu, jus asyli 16), polegajitC'e na tem, ze kto 

13) Trid. sess. 22. decretum de observandis et evitandis in ce
lebratione missae, POI'. do tego orzeezenia kongregacyi trydenckiej po
dane przy tej uchwale w Richtera edycyi p 129, tudziez konstytucy~ 
Benedykta XIV, powohni} w nocie 9. 

14) Por. tit, X. de immuuitate ecclesianun, eoemeteriorum et 
aliorum locorum religiosorum III. 23. - Z nowszych ezasow rlekret 
kongregacyi sw. obrz§dow z 31. sierpnia 1867. z~brallia przeehowy
wania win lub rzeczy czysto swieckich w kosciele nawet w piwnicy 
do kt6rej wejscie jest z zewn9itrz. ' , 

15) Trid. sess. 21. c, 7. de ref. 
16) Van EspenDe asylo templorum 1721.- Assemanni de 

ecclesiis, eorum reverentia et asylo 1766. - Benedictus XIV. De 
synodo dioec. 1. 13. c. 18. - Dann Ueber den Ursprung d.es AsyL 
rechtes u. dessen Schicksale u. Ueberreste in Europa, w Zeitschrift f. 
deutsches Recht t, III. (1840) 327.-Bulmerin cq Das Asylrecht u. 
die Auslieferung ftlichtiger Verbrecher 1853. - Gras hof Die Ge
setze der rom. Kaiser libel' das Asylrecht, Arch. 37. (1877) 1. 
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do koseiofa sit2 schronif, nie magl' bye ztamt~d wzi~ty bez zezwo
lenia wfadzy koscielnej. Juz soMr sardycejski (r. 344) kazaJ ,ysta
wiae sj~ do wfadzy swieekiej Zit tymi, co w koscieJe szukali schro
nienia 17); eesarze chrzescijansey nadaH tej opiece sanken prawnf)o, 
zakazuj~c wdzierac sift gwa.l'tem do koseiola dla scigania zbrodnia
rzy 18). To .samo potwierdzify prawa krolaw frankonskich, rozcif)o
gajitc prawo azylu na ell1entarz i ll1ieszkanie biskupa 19) Korzy
~taj~c z tego przywileju wpJ'ywaf koseio~ bardzo dobroczynnie na 
z,tagodzenie okrutnych kar dawnego prawa, bo wydawaf zbrodnitt
rp! pod tym warunkiell1, ze go sf)od swieeki nie ukarze smiercif)o 
ani kaleetwem. Gdzie jednak nieogl~dnie to prawo wykonywano, 
cierpiaJ.:o lia tem nieraz bezpieezenstwo publiezne; dlatego w ko
sdelnych i swieekieh ustawaeh postanawiano wyj~tki dla pewnyeb 
kategoryi zbrodni; tak nie mogli korzystae z prawa przytuJ.:ku roz
b6jnicy, noeni niszczyeiele pol, ci co ufni w prawo azylu w sa
mymze kosciele pope{nili zbrodnit2 20). Z tell1i ograniezeniami uznafo 
tell przywilej tahe pntwo polskie, mianowicie konstytucya Zy
gmunta 1. z r. 1543. (p. wyz,j str. 36) 31) -w obee dzisiejszego 
SWllU prctwodawstwit karnego prawo przytu~ku postrada~o swe zna
r:zenie; nie uZllajq; go tez nowsze ushtwodaw::itwa swieekie a sam 
kosr:io.!' lubo domag,t si~ poszanolVania s\vej nietykalnosLi, nie chee 
przezto kJ.:ase tltll1y wymiarowi spmwiedliwosei 22). 

17) C. 28, C, 23, quo 8, 
18) C. 4. C. '1'heoc1. de his qui ad ecclesias confugiunt IX. 45, 

(p. do tego uwagi Haenela w jego edyeyi kodeksu rreodoz. p. ~loH) 
Cod. Just. 1. 12., novella Just. 17. e. 7. 

19) P. edict. Clothar. 595. c. 6., cap. Caroli JIlL 803. c.3., MOIl, 

Germ. t. III. p. 12. 113. 
20) P. mianowicie c. 6. C. 17. quo 4., c. 6. 10, X de immuni

tate eccles. III. 48. c. 1. h. t. in VIto V, 4. 
21) p, jeszcze statut Tqhy 1. III tit, de immunitate eedes, wyd. 

Heyzmanna 229. Zbior W§zyka p.236. Powol'anakonstytucya Zy
gmunta 1. wyjmllje z pod pra wa azylu "q llOS jus templis defendere 
non permittit, ut sunt nocturni clamnidatores, in segetibus, fundis, 
vel agris, sicarii, alias dispercussores lib ere iter faeiontium, furos pu
blice pl'oclamati, vel tel' in regestris conscripti, incendarii et violato
res libertatum ecclesiarum" (Vol. I. 578). 

2") Tak post:.mawia konkordat austryacki w artykule XV. "ut 
honoretur dO!lluS Dei, qui est Rex regum et Dominus dominantium, 
sacrorUlll templOl'Ulll imlllunitas. servabitur, in quantum id publica se
curitas et ea quae justitia exigit, fieri sinant." Konstytucya "Aposto
Hcae Sedis" z 12. paidz. 1869. wylicza mi§dzy tymi co podpadaji} kl~-



-150 -

n. Czynnosci religijne 2S
). Podtymwzgl§demzestanowiska 

prawnego nie wiele da 8i~ powiedziec. Z reguJy bowiem czynnosci 
religijne obowi~zkiem 8!); 8umienia, a tylko niektorych wymaga ko
scio,/' bezwzg1~dnie, tak iz je wymusza srodkami karnemi, przezco 
nabieraj~ ~echy obo\d~zkow prawnych. Do tych llalezy: a) chrzest, 
o chem JUz by,/'a mowa, b) s,/'uchanie mszy sw. w niedziele i uro
czyste {;wi~~a.,. w~dl'ug scis,/'ego pra,,7a w koseiele parafial;ym 24), 
w:d,/'~g. dZlsleJ?ZeJ praktyki w jakimkolwiek koscie1e H); c) spo
wI~dz I komu.rrl,a .wl:lk~nocna 26). Do sJuchania spowiedzi potrze
bUJe Kapbn, Jezeh IlIe Jest parochem, os{)bnego upowaz'nieniit bi
skupa 27) procz Lego moze bye absolueya w pewnych razach za
strzezona biskupowi lub papiezowi, i to wed,/'ug tych samych za
~ad,. ~o ~rzy cenzu~aeh (p. wyzej str 98) - Pod kar!); depozycyi 
I WI~ZIe~Ia ma soble '~zbr?nione spowiednik wyja wienie tego, co 
mu powlerzono na spowledzl 28); nawet w obee sadu nie wolno mn 
zfamac tajemnicy, czyli tak zlNanej piecz~ci 8powiedzi (sigillum 
confessi~ni~) 2 ~). U wzgl!clniaj~c to. zwalniaj!); najcz~sciej takze 
n~tawy sWIeckIe k~pJa~ow od zeZllan wzgl~dem tego, co 1m po
Wlerzono na toPOW16dZI; tak austryacka ustawa 0 postepowanin 
karnem (w §. 152), " 

Stosunek, jaki dawniej zachodzH mi~dzy panstwem a koscio
fem, sprawia,/', Zt; cz~stokroc wJ'adze rz!);dowe przepisywa,/'y i wy-

t~ie . p.api.ezowi .simpliciter zastrzezonej (n. 5) "Immunitatem asyli eccle
SlastlCl vlOlare Jubentes, aut ausn temerario violantes". 

" 23) H e1 f ert Darstellung del' Rechte, we1che ill Hinsicht del' 
. h~lhg~n Handlungen dann del' heiligen religiosen Sachen sowoh1 nach 
klrchhchen als aueh oest. btirgerI. Gesetzen stattfinden 18'>6 C") wvd 
1843). "'. " •. 

24) C, 4. 5. C. 9. quo 2., c. 52. 64, 65. D. 1. de cons. C. 2 
X. de par.ocbiis e~ ali~ni~ parochianis III. 29. Trid. sess, 22. deer. d~ 
observandls et eVltandls III celebratione missae. 

25) P. Benedykta XIV. De synodo dioec. 1. 11. c. 14. n.7-13. 
26) C. 12. X, de poenitentia et remissione peecat. V. 38. Trid. 

8ess, 13. c. 9. de sanetiss, Eucharistiae sacramento. Czas Wielkano
eny ?zn~cz~ bulla. E~g~niusza IV. "Fide digna" od niedzieli pa1mowej 
do llledzieh po wlellne,j nocy; biskupi mOg'f); go jednak przed~uzyc, p. 
Bened. XIV. De syn, 1. 9. c. 16. 11. 3" 1. 12, c. 6. n. 10. 

27) Trid. sess, 23. c. 15. de ref. 
28) O. 2. D. 6. de poenit. c 12. X, de poenit. V, 38. P. U i

hlein De sigillo confessionis 1828, 
29) C. 13. X. de excessibus prael. V. 31. 
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n1Uszaly ze swej strony seisJ'e przestrzeganie obowii)izkow religij 
TIych. Liezne w tym kierunku przepisy znachodzimy w dawniej
szern pmwie aUEltryaekiem 30). Natomiast postanawia ustawa zasa
dnicza 0 og61nych prawach obywateli z 21. grudnia 1867. (Dz. u. 
p. N. 142), ze nie worno nikogo zmuszac do ezynnosci reIigijnej, 
lub udzia~u 'v koscielnej uroczystosci, jezeli w tym wzgl~dzie nie 
podlega z prawa w,/'adzy innej oBoby. - Ograniczeniom zas ze 
strony w~adzy panstwowej podlega wykonywanie publicznego na
boze~stwa tylko 0 tyle, 0 ile tego wymagaj!); wzgl~dy policyjne. Za
rzadzenia policyjne okaz~ si~ mianowicie nieraz potrzebne co do pro
ce~yi, pielgrzymek, zgromadzen w miejscach odpustowyeh i t. p.31); 
jezeli te I tym podobne zebrania w celach religijnych odbywaji)i 
'sie w zwyk,/'y, zwyczajem uswi~cony sposob, nie wymagaj!); zezwo
le~ia wtadz rZil:dowych, w przeciwnym razie nalezaloby zastosowac 
ogOln!); ustaw~ 0 zgromadzeniach 32). 

o ile czynnosci religijne wymagaj~ posrednictwa duchownych, 
winni uzyczyc go wiernym stosownie do swego stanowiska urz~
dow ego ; w pierwszym rz~dzie obowiil:zany jest do tego paroch 
(pOl'. t. I. §. 53). Ozy i jaka c1nchownym nalezy si~ oplata za 
funkeye dnchowne, powiemy pozniej. 

W spomniec tu jeszcze mamy 0 dw'och czynnosciach religij
nyeh, ktore mog!); miee oraz charakter prawny: to jest 0 p r z ys i ~ d z e 
i sIn bi e. 

o przysi~dze stwierdzaj~cej, jako srodku dowodowym mowi
lismy juz w prawie procesowem (§. 102); przysi~ga przyrzekajl1ca 
zas s./'nzyc moze na utwierdzenie zobowi£}zan prawnych ~3). Zobo
wiazanie bowiem stwierdzone przysiega moze bye zaskarzone, 
v' v v 

chocby sarno przez si~ dla brakn form prawnych bylo niewazne, 
lnb nie rodzHo skargi 34). Skutek przysi~gi zawisl jednak od tego
aby po pierwsze przysi~gajil:cy mia./' nalezyt!); swiadomosc tego, co, 

30) P. szczeg61nie cyt. dzie~o He If ert a. 
31) p, Mayerho fer Politi scher Verwaltungsdienst II. 755. 
32) P. ustaw~ 0 zgromadzeniach z 15. listopada 1867. Dz. u. p. 

Nr, 135. §. 5. 
33) P. Bayer Betrachtung tiber den Eid 1829. - Go e s chi 

Der Eid nach seinem Principe, Begriffe u. Gebrauche 1837. - Marx 
Der l£id n. diu jetzige Eidespraxis 1855,-Si 1 be I'll a g 1 Die Eidesentbill
dung u. deW ean, Recht 1860. Richter §. 261. Walter §. 353-355. 

34) C, 6, 20, 28. X. de jnrejurando II. 24, c. 2. de pactis ill 
VIto 1. 18. C. 2. de jurejur, ill VIto II. 11. 
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czyni 35), powtore itby nie dzia{a~ pod wptywem grozby, M~du IUb 
oszustwa 36), pO trzecie aby spe{nienie przyrzeczenia nie by~o czems ' 
niemoralnem Iub nieprawnel11 i nie uwJ'aczaJ'o prawom trzecich 
os6b 37). W tym ostatnim wypadku wymaga jednakprawo dekla
raeyi sl];dowej uznaj~cej speJ'nienie przysi~gi jako niedopuszczalne; 
podczas gdy w razie bJ'~du, oszustwa lub przymusu nie ma WPla~ 
wdzie zobowil];zania prawnego, ale pozostaje obowil];zek sllmienia, 
pokl];d wJ'adza duchowna nie zwolni od przysi~gi (relaxatio jurisju
randi 39). DIa przysi~gi zasl];dowej nie przepisuje ptawo zadnej 
formy; jest ona wazna, skoro uczyniono pl:zyrzeczenie z uroczy
stem powolaniem si~ na swiadectwo Boga.- Podczas gdy powyzsze 
przepisy przynajmniej w cz~sci przyj~te zostaJ'y w niemieckiem 
prawie pospolitem 40), nowsze ustawodawstwa panstwowe nie przy
znajl]; przysi~dzie przyrzekajl];cej zadnej pod wzgl~dem prawnyl11 
donios~osci. 

Slub (votum) H), jestto zobowil];zanie si~ do poboznych 
uczynkow, prawem nie nakazanyeh; przedmiotem zas slubumoze 
bye alba swiadczenie scisle osobiste (votum personale), albo swiad
czenie wartosci majl];tkowej (votum real e) , na rzecz kosciofa, 
u bogich, zakJadow dobrocr-ynnych, w ogole na cele pobozne. Wa-· 
znosc votum zawisfa od tych samych warunkow co przysi~gi 42); 
w szczegolnosci nie mogl]; skJ'adac sIubu osoby, zostajl];ce pod prawnllo 
wJ'adz~ innych, bez tychZe zezwolenia DIatego mog~ rodzice z~
dac uniewaznienia sIuhu nieletniego dziecka 43), .przeJ'ozeni zakonu 
votum zakonnika 44). MaJzonek domagac si~ moze uniewaznieniavo-

35) C. 14. 15. 16. c. 22. quo 5. 
36) C. 8. 28. X. de jurejur. II. 24. 
37) C. 1. 2. 12. 18. 19. 24. 27. 28. 33. X. de jurej. II. 24. 
38) C. 12. §. 1. c. 18. X. de jurej. II. 24. 
%9) C. 2. 8. 15. X. de jurej. 2. 24. 
40) Jak dalece jest kwesty'l; sporn'l;, p. Arndts. Pandecten §. 240. 

not. 2. Windscheid Pando I. §. 83.; w prawie rzymskiem nie 
mia.J'a przysi~ga wp.J'ywu na zobowi'l;zania prawne; 1. 7. §. 16. D. de 
pactis 2. 14. tylko wyklucza:ta restytucY<); z powodu ma:toletnosci 1. 1. 
C. si adversus vend. 2. 28. 

41) Mendell Doctrillae de voto explicatio 1858. Walter §. R52. 
Richter §. 262. Vering §. 215. 

42) C. 1. 5. 12. c. 22. quo 4. c. 2. 6. c. 33. quo 5. C. 1. X. 
de his quae vi metusve causa fiunt I. 40. 

43) C. 14. C. 42. quo 2. 
44) C. 2. C. 20, quo 4. 
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tum swojej ma,fzonki tylko wtedy, jeieli takowe uwJ'acza jego pra
WOm45). SIuh rozni si!2 od innych czynnosc iprawnych tel11, ze juzjako 
jednostronny akt (pollicitatio) rodzi zupeJ'ne zobowiij:zanie prawne. 
To znntzenie przyznaje liU prawo rzymskie 46), a z nim tez ko
srielne i pospolite 47), podezas gdy nowsze ustawodawstwa cy
wilne oceniaj~ yotum tak jak inne czynnosei prawne. 

Z waznych powod6w moina uzyskac alba caJkowit~ dyspens~ 
od slubu, alba przelijan~ nn inne swiadczenie 48); prawo dyspensy 
sfuzy z reguly bisliUpowi, n, tylko w niekt6rych wypadkach 'za
st(zezone jest papie:l;owi 49) 0 znaczeniu siubu zakonnego b~dzie 
jeszcze mowa w pra wie ma~zellskiem i zakonnem. 

§. 117. 

III. Niedziele i swi~ta*). Napamillotk(,jwazniejszychwhi
storyi ehrzescijallstwa wydarzen postanawia kosd6J' pewne dni swi~
teczne. Podczas gely w pierw,;zych wiekach chrzescijanstwa obchodzono 
procz uiedziel zaledwie kilkn uroczystych swi~t, poswi~conych pami~ci 
zycia Ohry;,tusowego 1), pocz~to JHZ w V. wieku w ten sam sposob 
ezcie Najsw. Pann~, Aposto£6w, m~czennik6w, miejscowych patron6w 

45) C. 2. 6. C. 3D. quo 5. 
46) L. 2. D. de pollicitatiollibus 50. 12. 
47) C. 6_ 8. X. de voto et voti redemtione III. 34. C. 18. X. de 

censibus III. 39. 
48) C. 1. 2. 5. 7. 8. X. de voto III. 34. 
49) Mianowicie zastrzega c. 5. de poenit. et remission. in Extrav. 

comm. Y. 9. papiezowi "peregrinationis ultramarinae, visitation is lim i
num Apostolorum Petri et Pauli, in Compostella, castitatis et religio
nis vota." Facultates quin'luennales dla biskupow austr. upowazlliaj'l; 
ich do dyspensowania od wot6w z wyj'htku slubu czystosci i wst'hpie
nia do zakonu, Heyzman n Najn. prawa stl'. 299. Nr. 9. 

*) Thomassin Historya festorum 1682(i p6iniej).-- Lamber
ti ni (Benedykt XIY) Comment de J esu Cbristi Matrisque ejus festis. 
1751. (Opera IX) - Gebert De dierum festorum numero minuendo, ce
lebritate amplianda. - Fe s s I e r Ueber die abgeschafften Fci ertage u. 
die Messaplication an denselbcn, w Archiv. V. (1860) i w zbiorowem 
wydaniu 1869. 

1) Piel'wotnie tylko Wielkanoc i Zielone swi~ta w IV, wieku 
Boze Narodzenie i z niem l'<lzem a potem osobno sw. Objawienia 
(Trzech kroli) a nieco poiniej Wniebowst'hpienie. 
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przezeo liczba' swi~t bardzo znaeznie si§ wzmog~a, zw~aszcza ie 
obok swj~t w ca~ym koseiele przyj§tych jstnia~y w kaidej niemal ' 
dyeeezyi osobne uroezystosci. Szkodliwy wp~yw, jaki ta wielka Hose 
swi~t wywieraht na stosunki spofeczne i ekonomiczne 2), wywo~y

wa! ez§ste za~oby, kt6re w kOlleu spowodowaJ'y ustawodawsLwo 
koscielne do zmniejszenia liczby dni swi~tee:;,nyeh. Pocz~tek uezy
ni~ w tej mierze papieZ Urban VIII. w r. 1642 przepisuj~c, jakie 
odt~d swi§ta jako uroczyste w cafym kosciele obehodzie nalezy 3). 
m6wna ias redukeya nastifpiht w XVIII. i XIX. wieku, jednak nie 
w drodze powszechnego prawa, lecz jako wyj~tkI postanowione 
przez papiez6w dla poszczeg61nych kraj6w, najcz~seiej za spraw~ 
odnosllvch rzad6w. Zmniejszono zas liczb~ swi~t alba wykreslajll;c 
je zup~~nie z "rz§du dni uroczystych, alba przenosz~c na niedziel§, 
alba .j'~cz~c w jedno kilka swiift 4). Za pontyfikatu Benedykta XIV. 
(1740-1758), Klemensa XIV. (1769-1774) i Piusa VI (1775-1799) 
uskuteezniono tak~ redukcH w Hiszpanii, w Neapolitallskiem 
i w Sycylii, w Niemezeeh, w Austryi i w Polsce. 00 si§ w szcze
g61nosci tyczy Austryi postanowil' Benedykt XIY. (w r. 1753) 5) 
na instancva eesarzowej Maryi rreresy, ze naleiy swi§cic jako dni 
uroczyste Wielkanoc, Zielone swi§ta, jakotez wszystkie inne nie
dziele, pr6cz tego Nowy rok, Trzech kr6li, Wniebowst~pienie, 

Boze OiaJ'o i Boze Narodzenie, dalej pi§c swi~t Wt czesc Najsw. 
Panny (Gromniczne), Zwiastowanie, Wniebowzi~cie, Narodzenie 
i Niepokalane Pocz§cie), swi~ta apostoJ'6w Piotra i Pawb, W szy
stkich swietvch wreszcie mieJ'scowych patron6w; winne zas swi§ta ",.J , , 

wymienione w bulli Urbana VIII. pozostaf tylko obowi~zek sl'u-

2) Doso 'wspomniec, ze swi~cono uroczyscie ca1'y .Wielk~ t~d~ien 
i ca~y tydzien Wielkanocny, a wi~c bez przerwy 14 dm. Jakl~ SWI~ta 
obchodzono w XIII. wieku, wylicza konstytucya Grzegorza c. D. X. de 
feriis II. 9. 

3) Bulla "Universa per orbem" z 13 wrzesnia 164'2. Bull. IV. 
P. II. p. 341. 

4) Zasady, jakich si~ w tej mierze trzyma kurya, wy1'uszcza 
konstytucya Benedykta XIV. "Non multi" z 14 listop. 1748. Bull. 
Ben. II. 515 

5) Brevi;\ Benedykta XIV. z 1 wrzesnia 1753. niezawarte w bul
laryum; podaje je w niemieckiem tfumaczeniu.: Sammlung. d~r. k. k. 
landesfiirstl. Gesetze u, Verordnungen in pubhco - ecclesiastlcIs, II. 
Abth. (1784) str. 40 tudzieZ J ak s ch Gesetzeslexikon t. II (1820) 
~88. Zresztlj: zgadza si~ text prawie co d.o s·towa z konsty~ucH ,B~ne
dykta XIV, "Cnm sicut" z 12 grudllla 17!18. redukuJlj:clj: SWI~ta 
IV Neapolu Bull. Bened II. 518. 
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chania mszy. Klemens XIV. zmieni~ (w r. 1771) 6) powyzszy prze
pis 0 tyle. ie uzna~ jako swi~teczne poniedziarki po Wielkiejnocy 
i Zielonych swi~tach, ze natomiast pozwolif tylko jedno swi§to pa
trona krajowego i uchylil' obowill;zek s~uchania mszy w zniesione 
swi§ta. Rz[);d austryacki publikowaJ: powyisze konstytucye papieskie 
j3ko prawo obowi[);zuj~ce 7) - W tej samej rozci~g~osci zredukowal 
papiez Pius VI. w r. 1775 swi§ta w polskich dyecezyach 8). ~aj
dalej zas posuni§to redukcY[); swill;t we Francyi: Pius VII. bowlem 
ustanowiJ' (w r. 1802) pr6ez Niedziel tylko czte.ry dni swit!:teczne, 
to jest Boze Narodzenie, Wniebowstll;pienie, Wniebowzi~cie Matki 
Boskiej i Wszystkich Swi~tych 9). 

Niedziele i swi§ta (festa de praeeepto) swi~ci koscio! wsp61-
nem nabozenstwem a zarazem nakazuje zaniechac w tyeh dniach 
zwyczajnych za;j§c, mianowicie ci~zkiej pracy fizycznej, a przynaj
mniej podczas naboz611stwa takze wszelkich publicznych zabaw. 
Wyj~tk6w dozwala prawo w nagfych razach, gdzie zanieehanie ko
niecznej roboty grozi niepowetowau1!; szkod~ 10). W parze z prze
pisami koscielnemi idll; tu od najdawniejszych czas6w ustawy pan-

6) Breve "Paternae charitati" z 22 czerwca 1771. J a k s c h cit 
(text jak: powoIane w nocie 8 konstytucye) 

7) Patenty z 13. listopada 1753. i 21. listopada 1771, w zbio
rze J ak s cha II. 288. 

8) P. indulty z 23 maja 1775 (poczynajl); si~ wszystkie od s1'ow 
"Paternae charitati" i Slj: prawie r6wnobrzmil);ce) dla dyecezyi wilen
skiej (Bull Cont. V. 58.) poznallskiej (ib. p. (1), kujawskiej (p. (3), 
£uckiej (f', (5), krakowskiej (p. (6), p1'ockiej (p, (8), che~minskiej 
(p 70), infianckiej (p. 73), che1'lllskiej (p. 75), guieznienskiej (p. 77), 
zffiudzkiej (p. 78), kijowskiej (p. tlO), dalej dla cz~sci archidyecer,yi 
guiezn. pod panowaniem pruskiem z 25 lllaja 1776 tamze p. 237. 
Juz dawniej pozwolU by1' Benedykt XIV biskupOlll wilenskiemui po
znanskiemu, aby swi~ta przypadajlj:ce na lipiec, sierpien i wrzesie:ti, 
z wyjlj:tkiem Wniebowzi~cia Matki Boskiej, przeniesli na najblizszl); nie
dziel~ (Breve "Nuper pro parte" z 1. wrzesnia 1745. Bull. Ben I 
552). POl'. jeszcze uchwa1'~ sejmu Warszawskiego z r. 1768 tyt." Re
kwizycya do stolicy Apostolskiej 0 przeniesienie swiq,t na Niedziel~" 
Vol VII. 744, 

9) Konstyt. z 9. kwietnia 1802. (Bull. Cont. XI 323); swi§ta 
'frzech Kr6H, Bozego Oiad'a, Piotra i Pawd'a, tudziez llliejscowych pa
tron6w przeniesione zostal'y na nast~pujlj:cq, Niedziel~. - P. 0 swi~
taeh we Francyi An;dre Droit canon, III. 406. 

10) c. 66. D. 1. de consecr., c. 1 2 C, 15. qu, 4. c. 1 35, 
X. de feriis II. 9. Trid. sess 25. decr. de invocatione, veneratione et 
reliquiis sanctorum POl'. jeszcve konstyt. Benedykta XIY "Nihil pro-
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stwowe, postanawiaj~e ze swej strony pauz\2 w zwyHym toku 
urz~dowyeh, mianowicie w sprawowauiu s:edownictwa, zabtzuj 
nadto publieznych rob6t, odbywania targ\) wit. p. 11); Z mnostwa 
przepisow polieyjnyeh, Jakie w tym wzgl~dzie zawiera~o do nieda. 
wna prawo austryaekie 12), utrac-i~a wi~ksza ez~sc pO r 1867. mot; 
obowi~zuj~c:e 1

3
). Nietklli~te zostaJ'y przepisy, wzbraniaj!!ce z regu~y 

przedsi~brani<1 s:edowyeh czynnosci 14). Pr6cz tego postanawia 
u8tawaz 25. maja 18G8. 0 stosunbeh mi'2dzywyznalliowych (Dz. 
u. p. N. 48), ze w niedziel~ podczas nabozen~twa nie woluo przed
si~bmc publicznej roboty, jezeli nie jest koniecznie potrzebll~, ze 
w swi~ta jakiegokolwick wyznania llalezy w czasie gJ'ownego na
bozel'lstwa w poblizu domu Bozego zaniechac wszystkiego, co prze
szkodzie moze uroezystosei, i tegoz przestrzegac po ulieach i pIa
each, przez kt6re przeehodzi uroezysta procesya (art. i3). Dalej 
rozpo1'z:edzono w r. 1868:, ze W osttttnie trzy dni Wielkiego ty
godnia, tudziez w wili~ Bozego Narodzeni1t nie mog~ odbywac si~ 

zadne publiczne zab,.wy, widowiska, konee1'ty i t. cd., przedstawie
nia teatralne pr6l'z tego tahe w Boze Oiaio weale nie,. it w pier
wszy dzien Wielki8jnoey, Zielonych swit~t i Bozego Nftrodzenia 
ty lko mt cele dobroczynne i za przyzwolenicll1 w~adzy; bale zas 
publiezne w wszystkie wymienione dni bezwarunkowo s~ za
kazane 15). 

Swi~cellie pewnych dni rna zreszt:e nietylko znaezenie 1'eli
gijne, ale takze wielkiej jest donios~osei pod wzgl~dem soeyaillym 
i etycznym. Niewlaseiwe rozwi:ezanie tej kwestyi grozi podw6jnem 
dla spo~eczenstwa niebezpieczenstwem: zbyt mnogie swiyta pod
nieeaj:e pr6zniactwo i staj:e si~ zapori} we wszystkieh stosullkar::h 

fecto"z 12. sierpnia 1742, i "Ab eo tempore" z 5 listop. 1745. (BulL 
Ben. 1. 205. 582) szczegDtowo traktuj'l:ee 0 zabawach, jarmarkach etc. 

11) hi w prawie rzymskiem p lit. de ferUs C. rrheod. II. 8. 
C. Just. III. 12. dalej liczne przepisy kr0l6w frankonskich, n. p. Mon. 
Germ. III. p. 1. 3. 10. 26. 

12) P. takowe w J ak s c ha Gesetzeslex: II. str. 272. nst. i w 
cytow. w popl'zedza.i,!:cym §ie nota 23. dziele He lferta Darstellung 
del' Rechte etc. §. 70 

13) P. Mayerho fer Handbueh f. d politischen Verwaltungs
dienst (1876) 11.754. 

l4) P. ustawl2 0 postl2powanin s.f1dowem §. 376 nst., procedurl2 karn,!: 
§§. 273. 403. 

15) Rozporz. minist. z 1 i 15 lipea 1868. Dzien. ust panstw. 
Nr. 81. 98. 
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publicznego zyeia, podczas gdy. zupe~ne ieh zanie0han.ie Iu? igno
rowanie ze strony pallstwa daJe ('z~sto poehop do n18SUll1lennego 
wyzyskiwania praey ludzkiej. KoscitlJ'. ~ panst,:o maj~ tedy .w. t.YIl1 
kierunlm waine ustawodaweze spe.tlllc zadallle - tem wazllleJsze 
w obee dzisiejszego rozwoju ekonomicznych i spo.tecznych· sto-

8unk6w. 
IY. Pogrzeb i ementarz 16

). Grzebanie zmadych uwazaf 
koscio./' zawsze jako akt uroczysty 17), jako ostatnif!. zl11ar.!'emu wy
swiadezon~ przys.j'ug~ i okresli.r szczegMowo, VI' jaki spos6b pogrzeb 
roa si~ odbywa(\ 18). Przeaewszystkiem zns z:eda, aby eiid'tt wier
llyeh spoczywaJ'y w miejE'f'U swi~tel11, gdy .iuz burdzo" wczesnie 
~zbrania~y swieckie i ko€wielne u..,tawy 19) ehowani" eiaJ' zmar.f}'C'h 
w samymze kosl'iele, wi~c przeznn.czono na to najblizsze otoezenie 
koscioJ'a lub klasztoru zowif!.c je c men ta r z em, (eoemeterium, do1'
mitorium, campus sanctus). Odt~d pozwolono chowue w kosciele 
tylko wyj~tkowo wyzszyeh i zasluzonych duchownyeh, fundntorow 
kosdofa, panujl}eyeh. lub osoby znakomitych zasJ'ug ~O). P6zniej 
zak.tadano zfLzwyezaj cmentarze w oddalelliu od koseiofa, poniewaz 
wzgl~dy sanitarne nie pozwala,if!. pozostawic, je wsrod miejse za
roieszkalych. W Austryi ustawy 1'z~dowe wzbmniaj~ ,ehowania 
zmadych w kosciofaeh lub klasztorach, a ementarze kaz~ zakradac 
po za wsi~ Iub miastem 21). Przepisy sftllitarno-policyjne okreslaj~ 
blizej Rpos6b zak~adania i utrzYl11ywania ementarzy i grzebania 

16) Literatura Aichner Das kirchliche Begraebniss u. die 
Ooemeterien Arehiv. 1. (1857) 25-80. - De Ram De sepultura et 
coemeteriis 1862. - Simor De funeribns et exequiis defunctorum, Arch. 
XIV. (lb64) 52. Ketteler Ueber die Verweigung des kirchl Be
grabnises, Arch. XVI (186n) 323 - Greith Die Begdibnissfrage 
nach del' Satzung u. Ordnung der kathol. Kirche 1868. - Phillips 
Lehrb. §. 288. - Walter §§. 269. 326. - Schulte §. 168. -
KrasiJlSki str. 310. Encyklopcdya koscielnct v. Cmentarz 421. 
i Omentarze w Polsce II. 423 

17) 0 pierwotnych zwyczajach chrzescijallskich p. Bin t e rim Die 
vorzltglichsten Denkwiirdigkeiten del' christkath. Kil'che VI. Abth. 3. 
str. 362. 

18) Tit. X. de supulturis III. 28. in VIto III. 12. in Clem. III. 
7. in Extrav. comm. III. 6. 

19) Jui w prawie l'zymskiem: c. 6. O. Th. de sepulch1'o viol. 
IX. 17. c. 2. O. J. de sacrosanctis ecclesiis I. 2.; takze wiele uchwa~ 
synoclalnych c. 15. C. 13. quo 2. 

20) O. 15. 18. C. 13. quo 2. 
21) Dekr. lladw. z 9 wrzesnia 1874. 15. wrzesnia 1788. 
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zmadyeh. Przestrzeganie tyeh przepisow jest u nas obeenie 
czl:b gmin pod naezelnym nadzorem wbdz rZil;dowych 22). 

Miejsce pn;eznaczone na spoezynek zmarfyeh ma bye 
temu eelowi uroezystym aktem benedykcyi, przez biskupa lub w 
zast~pstwie przez innego kapl'ana pl'zeesi~wzi~tym. Tern 
wcbodzi ementarz w poczet rzeczy swi~tyeh, res sacrae, i 
przeto jak koscioJ: przywileju nietykalnosei 23). Uznajil; takowy 
cz~sei takZe ustawy swieekie; wpdi'ug aust ryaekiego' kodeksu 
nego (§. 306) pope~nia wyst~pek i rna bye karany scisJ:ym 
sztem od jednego do szeseiu miesi~ey, kto zJ:osliwie lub swawolnie 
uszkadza ludzkie groby, bezprawnie je otwiera, trupy z nich wy
krada lub takowe zniewaza. - PoMug prawa koseielnego 
kazdemu wybrae ementarz, na ktorym ehee bye pogrzebany 24)~ 
Jezeli tego nie uezyni~ i nie rna grobu familijnego, pochowae go 
nalezy na ementarzu parafialnym, chyba ze ten cmentarz zbyt jes,t 
oddalony lub jnne wazne w tej mierze zaehodz~ przeszkody 25). 
o opi'ataeh, Jakie si~ parochowi za pogrzeb llalezil;, b~dzie mOW\t 
w prawie maj~tkowem. 

Do poj~cia pogrzebu koseielnego nalezy zfozenie ciaJa w rniej
seu poswi~conem, jakotez obrz~dy pogl'zebowe rytuaJem pl'zepisane, 
z ktol'emi wi~ksza lub mniejsza ~f;\ezye si~ moze okazafosc. Ta
kiego pogrzebu odmawia prawo koseielne nieehrzescijanom 26), he
retykom, apostatom i scbyzmatykom 27), zmarfym pod klll;twll; lub 
interdyktem, jezeli sll; exeommunicati vitandi (stl'. 104. 111), noto~ 
ryjnym lichwiarzom 28), samobojcom, jezeli byli w stanie poczy
tnosei 29); tym co zgin~li w pojedynku, jawnym gl'zesznikom, zmar
J'ym bez okazania skruehy mianowicie tym, 0 ktorych powszechnie 

22) Ust. 0 s:tuzbie zdrowia z 30. kwietnia 1870. Dz. u. p. Nr. 
68. POI'. Mayerhofer Handb. II. 271. 756. 

23) Tit. X. de immunitate ecclesiarum, co em eterii et rerum 
ad eas pertinentium III. 49. tit de immunit. eccles. coemeteriorum et 
aliorum locorum religiosorum in VIto III. 23. in ExtraI'. comm. III. 

24) C. 1. 3. 7. X. de sepulturis III. 28. nie maj'l; tego prawa 
zakonnicy c. 5. h. t. in VIto. 

25) C. 1. 3. 5. X. h. t. 
26) C. 27. 28. D. 1. de consecr. 
27) C. 12. C. 23. quo 5. c. 8. C. 24. quo 2. C. 37. C. 11. quo 

3. c. 12. 14. X. h. t. 
28) C. 1. h. t. in Clem. <l: 3. X. de usuris V. 19. c. 2. X. de 

usuris in VIto V. 5. 
29) Trid. sess. 25. c. 19. de ref., konstytucya Benedykta 

"Detestabilem" z 10. Iistopada 1752. Bull. Ben. IV. 36. 
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wiadomo, iZ nie chcieli przyjll;e komunii Wielkanocnej 30), nie~ 
oehrzczonym dzieciom 31). W razie wil;tpliwosci rna paroch zasif.;
gnij;c zdania biskupct. 00 si~ tyczy chrzeseijan wY:!.llania ni~kato
lickiego, to odmawia im koscioJ oczywiscie swego uczestmctwa, 
a wittc obrz~du pogrzebowego. N atomiasL J'agodniejsza wyrobHa -si~ 
praktyka pod wzgl~dem samego miejsca. W olno bowie~ gl:zebac 
niekatolikow w obr~bie katolickiego cmentarza, w oddzwlneJ cz~
sei; wspolnie z katolikami tylko wtedy, jezeli akatolik rna bye zJ'o
zony w grobo\'I7cu fall1ilijnym 32). 

Przytoczone powyzej przepisy, tyczll;ce si~ odmowienia ko
scielnego pogrzebu, ulegajil; znacznym ograniczeniom na moey 
ustaw rZll;dowych, w (,bee kto1'yeh grzebanie zmadych nietylko jest 
aktem religijnym, ale zarazem sanitarno-polieyjnym WedJ'ug dzi
biejszego stanu ustawodawstwa aust1'yackiego rzecz si~ rna tak : 
Obowi~zek zakJadania i utrzymywania cnwntarzy ei~zy na gmi
nie 33); proez tego wolno kaidell1u wyznaniu miee sw6j osobny 
cmentarz. W pierwszYll1 razie, to jest jezeli ementa1'z jest zakJa
dem gminnyll1, zostaje tez pod jej wyfi!:eznym zarzll;dell1 is~uzy 
wszystkim wyznaniom, ktore z niego chell; korzystae, lubdla kto-
1'yeh go gll1ina przeznaczy. Jeleli natoll1iast cmenta1'z rna charak
ter wyznaniowy, zostaje wprawdzie pod zarz~dem przynaleznej 
wiad:z.y duchownej; ale takowa nie moze odmowie miejsca na 
cmentarzu osobom nalezll;cym do jej wyznania. Na cmentarz zatem 
katolicki muszll; bye przyj~ci wszysey katoliey, ehoeby viedJ'ug ustaw 
koscielnych nie naleza!o im tam miejsce; ograniczenia, Jakie da
wniej zachodziJ'y co do samobOjcow, ustaJ'y obeenie 3<). .Jedyny 

30) Rituale Rom. tit. de exequiis. 
31) O. 1. O. 24. quo 2. 
32) P. rezolucye kongregacyi inkwlzycyjnej z 30. marcfl 1859. 

i 25. kwietnia 1860. przytoczone w pismie ministr. z 11. wrzesnia 
1860. 1. 1590. do kardyna~a Rauschera (Archiv. t. XXV 141) i w mysl 
tych rezolucyi powzi~te uchwa~y na synodach w Pradze 1860 (tit. 3. 
c. 13. §. 2.) i w Baltimore 1866. (tit. 7. C. 2. Collectio Lacensis III. 
5041). S'l; zreszt'l; w tej kwestyi zapatrywania surowsze i J'agodniejsze. 
Bardzo pouczaj~ca w tej mierze jest korespondencya mi§dzy rZ'l;dem 
austryackim i biskupami za panowania konkordatu, kiedy szfo 0 zasto
sowanie ustaw koscielnych co do pogrzeb6w; podaje j~ Ar('.hiv. w t. 
XXV. str. 122. nst. 

33) Cyt. w nocie 22 ustawa §. 3. 
34)Przepisy 0 grzebaniu samob6jcaw przechodzi:ty raine kolr.je. 

Znosz'l;c dawniejsze zakazy przepisaf patent ces. z 17. stycznia 1850. 
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wj'j~tek postanawia ustawa 0 post~powaniu karnem, przepisuj~c 
(w §. 40i), ze ciaJ:o straconego za wyrokiem karnym rna bye po~ 

grzebane w nocy bez wszelkiego rozg~osu, w miejscu osobnem na 
to pneznaczonem; nit z~danie moze bye wydane' Crodzinie, ale i 
w tym razie wolno odbye pogrzeb tylko po ciehu bez wszelkiej 
okaza~osci. W dwoch wypadkach obowi~zane jest kazde wyznanie 
przyjl1e na swoj cmentarz i pozwoli6 przyzwoitego pogrzebu na
wet cdonkom innego wyznania, to jest a) jezeli idzie opogrzeba
nie w grobie familijnym. b) jezeli w okr~gu tej gl11iny, Vi ktorej 
zmady zycia dokonn~ Iub trnpa znaleziono, nie ma osobnego cmen~ 
tarza dla cz~onkow tej spo.J'eeznosci reJigijnej, do ktorej zl11ady 
naleza~ 35). Rozumie si~ jednak, ze w zadnym razie nie moze bye 
duchowny zniewolony do uczestniczenia w pogrzebie, Iub przed
sit;!brania jakiegokolwiek obrz~du pogrzebowego; 0 tyle wi~c za
w~ze odmowienie pogrzebu koscielnego zawis~o zupdnie od wJ:a~ 
dzy koscielnej. 

C. N a u c zan i e· 

§. 118. 

Sprawuj~c urz~d nauczycielski zakresliJ: sobie koscioJ: po
dwojne zadanie: po pierwsze uczye i szerzye prawdziwe zasady 

Dz. u. p. N. 24. (wart. XVI), ze samobojcy maj11 bye wzebani na 
cmentarzu ale w cichosci. Po zawarciu konkordatu przeplsafo rozp. 
minist. z 30. pazdz. 1857. 1. 1420. (Arch. II. 3(1), ze wfadze poli
tyczne maj'l: przez osobn~ kor,ni.sn sp.rawdzie,. czy samo~ojca ~debral 
sobie zycie w stanie poczytnoscl, wYlllk badallla zakomumkowac paro
chowi 'ktory w razie sprawdzonej poczytnosci odmowie ma pogrzeba.nia 
na C1~entarzu. Podobne rozp. wydaf Apostolski Wikaryat pod dat~ 2. 
listopada 1859. Nr. 1965. dla wojskowych (~rch. VII. 280. - Rozp. 
minist. z 25. sierpnia 1873 1. 11627. uchyhlo przytoczone rozporz~
dzellie z r. 1857. wracaj~c do postanowiell ces. patentu z 17. sty· 
cznia 1850. (Oesterr. Zeitschrift fur Verwaltung 1873 str. 188, 11ay
e1'hofer II. 529). Zgodnie z tem znosi tez rozporz. ministerstwa 
wojny z 22. czerwca 1875. 1. 1232. (.Mayerhofer cit) r~zporz~dz~~ie 
z r. 1859. i postanawia, ze z reguly grzebani byc maH samobo~cy 
stanu wojskowego na cmentarzu i z konduktem wojskowym. Tylko Je
zeli samobOjca dopuscH sig czynu karygodnego, ktory wywolar po
wszechne zgorszenie, alba gdy by~ skazallY na smierc, nalezy odmo
wie wojskowego konduktu. 

35) Ust. z 25. maja 1868. Dz. u. p. Nr. 49. 0 stosunkach 
mi~dzywyznaniowych,artykul 12. 
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religii katolickiej, powtore w mysl tych 7.asad wp~ywac na wyc~o
wanie pubIiczne. W pierwszym kierunku ma zupeJ:nll; swobodPc dZla
lania; w drugil11 zawadLa 0 sfer~ panstwow~, .dzi~./'aln~sc je.go 
przeto zawisfa od stanowiska, jakie w danym czaSIe I kraJu zaJ1J:J: 
VI obee pan"twa. 

1. Do udzielania wiernym nauk scisle religijnych sfuz~ w pier
wszym rz~dzie k a za n i a i kat e chi z a c y e. Staranie 0 nalezyte 
sprawowanie kaznodziejstwa jest rzecz1J: biskupa, bez jego pozwo
lenia nie woIno nikomu opowiadae s,/'ow:l, Bozego 1). Upowaznienie 
to czyli posJ'anie (missio) zlewa biskup przedewszystkiem na pa
rocha, ktory jednak nietylko ma plawo, ale i obowi1J:zek prawie 

SWym parafianom kazania przynajl11niej w niedzielPc i swi~to, w cza
sie' zas adwentowym i wielkopostnym trzy razy na tydzien 2). 
Procz tego upow'aznie moze biskup do kazllodziejstwa tabe innych 
duchownych, kap.l'anow Iub dyakonow ~), nigdy zas osoby swie
ckie 4). Takze katechizacn, to jest nauczanie w elementarnych za
sadach religii, odprawiae winien paroch w niedzielPc i swi~ta .). 
W sprawowaniu urz~du kaznodziejskiego bra~y gorliwy udzial nie
ktore zakony, z ktorych mianowicie zakon Dominikanow wbsnie 
w tym gJ'6wnie celu zosta{ ustanowiony, tak ii otrzyma./' miano 
zakonu kaznodziejskiego. Zakony te juz z mocy swej reguly maj1J: 
prawo kazywania, wedJ'ug nowszego jednak prawa w kosciele pa
rafialnym tylko za przyzwoleniem parocha 6). 

Nie poprzestaj~c na samem nauczaniu stant siPc kosciol za
razem, aby nauce religii dae pewn~ podstaw~ i zapobiedz b{Pc
dnemu jej aumaczeniu, zwfaszcza u tych, ktorym brak grunto
wniejszego teologicznego wykszta./'cenia. Dlatego zwraca baczn~ 
uwag~ na tak zw. ka te chi z my to jest ksi~zki, zawieraj1J:ce tre
sciwy a popularny wykJ:ad zasad religijnych, mianowicie dla ludu 
i dzieci. Rzecz~ jest ka.zdego biskupa przepisae katechizm dla swej 

1) Tried. de reform. sess. 5. c. 2. sess. 24. c. 4. 
2) Trid. sess. 22. decr. de observandis et evitandis in celebra

tione missae sess. 24. c. 4. 7. de ref. 
S) C. 3. D. 25. 
4) C. 29. D. 23., c. 19. C. 16. quo 1., C. 1.2. 14. X. de haere

ticis V. 7. C. 2. §. 1. eod. in VIto V. 2. 
5) Trid. sess. 24. c. 4. de ref., konstyt. Piusa V. "Ex debito" 

6. pazdz. 1571. Bull. IV. p. III. p. 181. 
6) C. 2. de sepulturis III 6.; konstyt. Pawla III. "Inter cunctas" 

1547. Bull. IV. p. 1. 

11 
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dyecezyi 7). Podstaw~ stanowi~ katerhizm rzymski, ufozony w rok~ 
1566. z polecenia Piusa IV. 8), tudziez Bellarmina wydany (1603) 
z polecenia KJemensa VIII. 9), lubo nie maji); formalnej moey obo~ 
witlzujf}cej 10). - Z podobnych pobudek wyplywaj:): ograniczenia ty
cz~ce si~ czytania pisma By\'. Z ueh waf soh om trydenckiego i p6~ 
zniejszych postanowien papieskich nadajfl: si~ w (rm wzgl~dzie na
sttzpuj:):ce prawidJ'a: a) Dozwolone jest czytanie biblii w' oryginale; 
b) rownie w przekJadzie hteinskim, ale tylko w tlumaczeniu zw. 
vul ga t a, od dawna w kosdele uzywanem i w g:t6wnej cz~sei 

przez sw. Hieronima dokonanem 11); e) w j~zyk u zyji);eym wolno 
czytac bibli~ tylko pod warunkiem, ze przeklad przez stoliclZ pa
piesklj: zostaf aprobowany, alba opatrzony jest ohjasnieniami ojc6w 
sw. Iub znakomitych katoliekich pisarzy 12). Polskim textem apro-. 
bowanym jest przekJ'ad ks. Jakoba Wujka (1599) z upowaznienia 

7) Konstyt. Klem8nsa XIII. "In Dominico agro" z 14. czerw. 
1761. Bull. Cont. II. IBi. 

8) Pierwsza edycya: Catechismus ex decreto Concilii Tridentini 
ad parochos Pii V. Pont. jussu editus, Romae 1566. 

9) N ajpierw po wJ'osku: Dichiarazione piu copiosa della dottrina 
Christiana composta per ordine di Clemente VIII., 1603., niebawem po 
4:acinie iwinnych j~zykach. 0 polskich przekJ'adach obu katechi
zm6w p. dokJ:adne wiadomosci w Eneyklopedyi koscielnej t X. 209. 
nst. Katechizm Bellarmina zaleca szczeg6lnie Benedykt XIV. w kon
stytucyi "Etsi minime" z 7, lutego 1742., Bull. Ben. I. 49. 

10) UJ'ozenie ma~ego katechizmu wed.fug Bellarmina by1'o przed
miotem obrad na soborze Watykanskim, p. Mar tin Collectio p. 135. 
Archi v. t. 24. str. XXIX. Veri ng Lehrb. 573. 

11) Trid. sess. 4. decr. de editione et usu librorum sacrorum; 
oficyalne edycye Wulgaty wysz.J'y w Rzymie 1590. 1592. P. WeIte 
Kirchl. Ansehen del' sogen. lat. Vulgata, Tiibinger 1'heo1. Quartal
schrift 1845. str. 55. Kaulen Geschichte del' Vulgata 18GB. 

12) Przytoczone zdania oparte s~ na nast~pujq,cych postanowieuiach 
prawnych: ReguJ'y "de libris prohibitis" ogJ'oszonB przez Piusa IV. (p. t. 
I. 1(0) zakazujlt czytania biblii w pI'zekJ'adzie nie1'acillskim (vulgal'i 
lingua) bez osobnego zezwolenia biskupa; za Klemensa VIII. zastrze
zono prawo zatwierdzania przek1'ad6w stolicy papieskiej, p. Observatio
nes ad regulam quartam, Clementis Papae VIII. jussu factae, w edy
cyi indexu z r. 1876 Ct. 1. 170. nota 10) p. XIX. - Uchwa1'a kon
gregacyi indexu z 13 czerwca 1757. (tamze) pozwala uzywania prze
k4:ad6w pod warnnkami w texcie podanemi. 1'0 samo stwierdza rozporz. 
tejze kongregacyi z 7. stycznia 1836. (Index p. L). Por jeszczc Ma
lon La lectme de la sainte Biblie en lang-ue Ynlgaire 1846. Eney
klopedya koscielna II. 31/2. ks. Starewicz. Rozprawa 0 czytaniu 
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papieza Klemensa VIII. przez prymas2. Stanis~awa Karnkowskiego 
Zft jedynie obowif;!zuj:):ey uznany 13). 

A by nie lJyJ'o wlj:tpliwosci, co w gJ'ownych matE'ryach dotS
ruatyeznych nauk~ jest koseioia, ogJ'asza kosei6J' tak zwane s y m
bo Ie, W kt6ryeh formu1uje najwaznirjsze zasady wiary. stwierdzaji);c 
w tell spos6b llutentyeznie swoj~ nauk~ H). Takich snnbolow jest 
kilka, poniewaz kosei6J' przedewszystkiem zwykJ" byf okreslac te 
prawdy dogmatyczne, ktore w.fasnie zaczepiano lub mylnie tfuma.
czono. 0statni dzis w kosciele przyj~ty 15), jest symbol trydenckl, 
to jest wyznanie .\-viary, kt(Jre w mysl ueh IraJ' soboru trydenckiego 
u~ozJJ' i ogfosi~ w r. 15M. papiez Pius TV. 16). Obecnie zmodyfi
kowano takowy odpowiednio do uchwaf soborll Watykar\::;kiego 

(p. t. 1. 352). 
H. ByJ' wszakie czas, kiedy nietylko nauka religii, lecz w ogole 

kierunek caJ'ego wyc:howania publil~znego spoczywa1' w ryku ko
seiofa Mianoviicie zwraea! kosciM baczu~ uwag~ ll[L szkoly ele
mentarne, i w'ieki przedtem. zanim panstwo pomySlalo 0 szkoftteh 
ludowych, istniaJy one jako instytuty koscielne 17). ZaUadano je 
przy khtsztorach (mianowicie zakon Benedyktynow nieocellione po
J'oiy,j' zasJ'ugi w tym jak w ogole w kttidym kierunku oswiaty) 

pisma sw. w j§zykn ojezystym 1858. - (K~. PoltZ) RozpJ'awa, 
eZlj wolno wszystkim bez braku ezytac ksiggi pisma SlC. w j§zy
kdeh krajowyeh dr2~koUJane 1817. 

13) Pierwsze wydanie ca.J'ej biblii wyszJ'o jnz po smierci Wujka 
Ct 1597) pod tyt. Biblia, to jest ksi~gi starego i nowugo testame':ltn, 
wedfug fae. przekJ'adu starego Uft polski j~zyk przclozone, Krakow 1099. 

14) D enzi n ge r Enchiridion sYlllbolorum et definitionum, quae 
de rebus fidei et morulll a conciliis oecumenicis et SUllllllis Pontifici
bus emanarunt 1854. 

15) Procz tego s~ jeszcze: symbol Apostolski, z naj dawniej
szych czasow, lubo nie Apostolskich, symbol nicejski (1'. 325) i nicej
sko-konstant. (381), efezki (431), tak zw. symbols?,. Atanazego, 
("Quicnnque"). czwartego soborn laten1nen.skieg? r: 1210. (c. r. X. de 
summa trinitate et fide catllolica I. 1.) vHennensklego r. 1311. (c. 1. 
h t. in Clem. r. L 

16) Konstyt "Injunctulll nobis" z 13. listopada 1564. Bull. IY. 
p. II. 204. (taRze w Richtera Trid. p. 5'74). 

17) P. Th omas sin Vetus et nova eecles. disciplina P. II. 1. 1. 
c. 92.- Raum er Gesell. der Paedagogik, 3. wyd. 1858.-61- Karl 
Ueber die aIten nnd neuen Schulen 1846. - Bnkaszewiez Historya 
szk6l w Koronie i W. les. Litewskiem od nujdawniejszyeh czasow 
do r. 1794, 4 tom. 1849 nst. 

11* 



-164 -

rownie przy kosciobch parafialnych i juz w IX. wieku og61nie 
zobowi~zywano parochOw, aby sami lub przez ustanowionych ku 
temu zast~pcow pracowali nad wykszta,j'ceniem ludu 18). Nieco 
wyzsze zak:tady naukowe odpowiadaj~ce naszym szkofom srednim, 
:t~czy:ty si~ z kolleg'iatami i kapitnhmi, przeznaczone wprawdzie 
w pierwszym rz~dzle dla kszta~cenia klerykow, ale z poczi),tku 
przyst~pne takze osoborn swieckim. P6iniej zaj~fy si~ udziplaniem 
wyzslej nauki niektor~ zakony (Jezuici, Pijarzy), Nawet najwyzsze 
zaHady naukowe, uniwersytety, rniafy przez caly ci~g wiekow sre
dnich, eet5h~ wybitnie koscieln~: sarno powstani8 uni wersytetu za
wisfem byIo od zatwierdzenia papieskiego 19). W nowszych czasach, 
zwfaszeza od reformacyi, nast~piJ' stanowczy zwrot na tem polu: 
panstwo przyj~w8zy na siebie sprawy publicznego wychowania 
usun~~o je cafkowicie lub cz~sriowo z pod wplywu kosciofa. Naj
d~uzej opiera~y si~ tej zrnianie szkofy ludowe, bo nawet tam, gdzie 
przekszta~ciJ'y si~ w instytucye pailstwowe, poruczano kosciofowi 
najcz~sciej glowny nad niemi n:Ldzor. Ale i pod tym wzgl~dem 
przewazy~ w nowszych czasach niemal wsz~dzie wpfyw wfndzy 
pan'3twowej. U st~puj~c z tego poIn swej dziafalnosci trzyma si~ 
koscioJ niezmiennie zasady, ze nawet w swieckich zaHadach nauczac 
mogi): religii i nauk z ni~ powi~zany('h tylko ci, ktorych w.l'adza 
duchowna ka temu upowazn 20). Po wi~kszej cz~sci godzi sitt pail
stwo na to z~daHie, powstawiaj~c wyHad religii i nauk teologi
cznych pod kontrol~ koscio.l'a. - Rozwoj w poszczeg61nych pan
stwach byJ' zreszt~ bardzo roiny; nie mozGrny si~ wdawac w szcze
gOlowy rozbior, 00 nie jest naszem zadaniem heSlic tu dzieje 
szkolnictwa i wychowania publicznego. Poprzestajemy na porow
nawczem zestawieniu zasad, Jakie w tym zakresie prawodawstwo 
aUl:>tryackie przyjtt.l'o za panowania konkordatu, z zasadami prawa 
dzisiejszego, opartego na konstytucyi z r. 1867. i nstawie z 25. 

18) Tak synod Moguneki z r. 813. c. 45. Rzymski z r. 826. 
c. 34. por. c. 3. X. de vita et honestate clericorum III. l. 

19) Tak zatwierdziJ' Urban V. akademi'l; krakowskl! konstyt.: 
"In suprema dignitatis" z 1. wrzesnia 1364. (Theiner Monum. Pol. 
I. 626. :tukasze wi cz History:< szk6J: I. 36), Grzegorz XIII. aka
demi1!; wilensk'l;, konstyt. "Dum attenta" z 29 pazdz. 1579. (:tuka
szewicz IV. 6). Klemens VIII. (r. 1594) akad. Zamojsk1); (tamze L 
127). Do historyi uniwersytet6w w og61e: Savigny Gesch. des rom. 
Rechts in Mittelalter t. III. 

20) P. 0 tem dokJ'adnie Sc h u It e Das Recht del' Erteilung del'· 
Befugniss zum Lehramte del' Theologie Archiv XIX. (1868) 1. 
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Maja 1868 (Dz. u. p. Nr. 48) 0 stosunku szko~y do koscioJ'a Po
rownanie to wskaze nam z jednej strony, jakie s~ w tym kierunku 
aspil'ac}'e koseio£a, z drugiej 0 ile nowozytne panstwo do nich si~ 

sklania 21). Jako glowni} zasad~ postanawia.l' konkordat (wart. 5), 
ze wszelkie nauki m1'odziezy katolickiej we wszystkich szko1'ach 
tak publjcznych jako tez prywatnych udzielane b~d~ zgodnie z za
sadami religii katolickiej, i ze biskupi· starannie nad tem b~d~ 

czuwac, aby w iadnym przedmioeie nieuczono niczego, coby sitt 
sprzeeiwia.i'o wierze katolickiej lub czystosci obyczaj6w. W szcze
g61nos,·j w szkoIach ludowych mieli wszyscy nauczyciele podlegac 
nadzorowi koscielnemu, inspektorow szk6J' mianowal cesarz z grona 
kanaydatow przez biskupa proponowanych (konk. art. 8.) W szko
fach srednich przeznaczonych dla mJodziezy katolickiej, mogli 
byr. mianowani tylko katolicy profesorami lub nauczycielami (konk. 
art. 7.) Nauczycieli religii (katechet.()w) ustanawiaf w szko.l'ach ludo
wych sam biskup, W srednieh rz~d na podstawie konkursu przez bis
kupa- rozpisanego i na jego przedstawienie 22). 00 do uniwersytetow 
wypowiedziano wprawdzie zyczenie, aby uczono w nich w duchu 
koscielnyrn 23), nie wpfyn~to to jednak w wydzia~ach swieckich
o teologicznych zaraz powipmy - na swobodtt nauczania, jak~ 
uniwersytetom austryackim od r. 1849 przyznano; tylko na wy
dziale prawnym nie miano norninowac profesora prawa kanonicznego, 
zanim nie zal:Ji~gnittto zdania hiskupa 0 jego wierze i nauce. Gdzie 
z dawnego zwyczaju biskupi byli kanclerzami uniwersytetow, 
jak w Wiedniu i Pradze, prawa ieh miaJ'y byc nadal utrzymane 24). 

Powyzsze przepisy jeszcze przed forrnalnem zniesieniem kon
kordatu (w. r. 1874 doznafy zupe~nej zmiany. Powo~ana juz usta-

H) POI'. zreszt'l; co do kwestyi zasadniczej: Ke tt ele r Die Ge
fahren del' neuen Schulgesetzgebung fUr die religHis-sittliche Erziehung 
der Kinder in del' Volksschule 1876. - 1'[ aj u u k6 Die confessionlose 
Schule VOl' dem Richtel'stuhle del' Vernunft, del' Geschichte u. del' Ge
setze 1870. - a z przeciwnego obozu G n e i s t Die confessionelle 
Schule 1869. 

22) Art. 7. konkol'datu, tudziez rozp. z 28. czerwca 1850. Dz. 
pr. panstw. N. 566. na kt6re siQ ten al'tykuf powoJ'uje. Por. takze 
pismo kardynafa . Rauschera "Ecclesia catholica" z 18. sierpnia 1855. 
Nr. 8. (Heyzmann Najnowsze Pl'· str. 37) i pismo ministl'a Thuna 
z 25. stycznia 1856. 1. 1371 (tamze str. 53). 

23) Cyt. pismo "Ecclesia catholic'a" Nr. 1. "Majestalti Suae cordi 
omnino est. ut in studiorum universitatibus fides f!.oreat et piek s." 

24) Pismo: Ecclesia catholica" Nr. 1. V. 
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wa z 25 maja 1868. oddaje najwyzszG kierunek i nailzor nad ca
J'em wyehowilniem pub1ieznem pallshvu i postammia, ze z wyji)t
kJem leligii nanka wszy"tkieh innyeh przedmiot6w niezawisJ'a jest 
od wpJ'ywu kostioJa (~S. 1. 2). Szkoh i zaldadv wvchowawcze LV / o.J t/ oJ , 

ktore utrzymuje panstwo, kraj lub gmina. przyst~pne s~ wszystkim 
obywatelom bez wzgJ~du na wyzllanie (§. 3), wol11o ato1i kazdemu 
wyznaniu urzqdzic i utrz}-mac w,fusnemi srodkami 080bne szko~y 
wyznaniowe (§. 4). W SZKoh\(:h pubJicznye;]l moze bye nauczycie-
1em bez r6znicy wyznania, kto vi·ykaie si~ przepiSClnel1l uzdo1nie
niem (§ 6). Tylko nauLl religii i bvic-zenia religijne zostaj~ pod 
bezposredniem kiero-wni('hvem i nadzorem odnosnego wyznania (§. 2.) 
i dla tego tez nie moze bye nau(:zycielem 1'e1igii, kogo wyzsza 
w,fadza duehowna Zit uldo1nionego nie uzna,fa 25). V{ miejsee 
iv,tadz dllchownyeh otrzymn:ty nadzor llad szko1'ami 1udowt'mi 1'ady 
szko1ne miejscowe, okr~go\Ve i krajolVe, 'V kt()ryell takie duchcw
nym przy,vnano lldziaf (§§. 10-13). W Galieyi s~ rep1'ezentan
tami koscio.fa W 1'adzie Rzkolnej miej~co\yej dllszpasterze m1'odziezy 
szko1nej, w okr~gowej dnthowny kazdego wyznania. i ()brz~dku, 1i
cZqeego wi~cej niZ 2000 (w miastach 1'z~dz~('ych si~ wfasl1ym sta
tntem wi~cej niz 500) dUN?; mialJuje go wyzsza w.!'adza koseielna; 
w krajo\yej dwaj duchowni przez cesarza mianow1mi 26). Przytoczone 
zasa.dy rozwini~te zostaJ')' w osobnych u-taw[Leh 27). - Swieckie fakul
tety uniwersyteckie, ktore juz wcdiug konkordatu w bardzo malej 
t)'lkodo koscioJa zosta \Val)' zaleznosc.i, wyzwolone zostah zu nelniez pod 
jego Wp1'yWll 28). Natomia.st pozosbJ'y wydziaJ'y teologirz~le tak, jak 
je urz:,!dziJ'y ustaw)' wydane za panowania konkordatu, a zapowie-

25) POI'. takie llstaw~ 0 nauce religii w szko.l'ach ludowych 
z 20. czerw;:a 1872. Dz. u. p. N. 45, §. 6. 

26) P. ustawy krajclYe (I w1'adzach nadzorczych dla szk6J' ludo
wych z 25 czerwca 1873. Dz. u. kl'aj. 1'\1'. 255. §§. 4. 22, 24, 
i statut organizacyjny tyczC);cy si~ ustanowienia Rady szkolnej krajo
wej z 25. czcrwca 1867. Dz. u. kr. Nr. 12. 

27) Mia.no\ricie ustawa panstwQwa z 14. maja 1869. Dz. u. 
pallstw. ,;\T. 62. 0 szko·.rach ludowych, nstawy galicyjskie z 2 maja 
1873. Dz. u. kril;i Nl'. 250. ozitkJ'adaniu i utrzymywaniu publiczny;~h 
szk61' ludowych, ~r.251. 0 stosunkach prawnych nituczycieli i ~yt. 
w nocie 26 llstaWft 0 nadzorach 

28) Postan'1'\yienia co do profesor6w prawa. kanonicznego 0 iln 
mi wiadoll1o ,l1ie byJ'y nigdy przestrzeg8JlP: nrzild 7,a~ kanclerski W [>1':1-

dze i Wiedniu ograniczyJ'a ust. z 27. kwietnia 1873. !)Z 11. ~' Nr. 
63. do wydzia:t6w teologicznych. 
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dziana pod tym wzgl~dem reforma 29) nie przyszfa dot~d do skutku. 
lJrz~dzenie teologicznyeh fakultetow pozostaje jednak w zwi~zkn 
'Z innemi instytucyami dla kszta{cenia klerykow, 0 czem tedy naj-

pierw mowic nalez),. . 
III. Ksztalcenie klerykow 30) zaliczano od dawna do naJprze-

dniejszych obowillZk6w urz~du bisknpiego. S1'uzy1'y ku temu szko~y 
katedraJ~, klasztorne i kapit.lllne; miejsce ieh zaj~.ty pozniej uni
wersytety, ktore uprawiaj~e g~6wnie nauki teologiczne garn~J'y do 
siebie kleryk6w. Gdy jednak uniwe1'sytety wiE.;cej swiatowy 
przybraly kierunek, kiedy mianowicie po reformacyi takie nieka
tolicy zajmywali katedry uIllwer:syteckie, stara~ siE.; kosci6J' stwo
rzyd dla kandydatow stanu dnchownego osob116 in'3tytut)' naukowe. 
Sobol' trydencki przepisa£ w trm wzgl~dzie 31), ze w kazdej dye
tezyi, przy koseiele katedralnym lub w innom stosownem miejseu 
istniec mft zaHad, w ktOrym mtodziency poswitzcaj~ey si~ stanowi 
ducbownemu po ukonczonym 1'2 roku zyeia lllaj~ bye umieszezeni 
i odpowiednio p1'zysz.femu zawodowi kszta{ceni. Zakhdy te nazwa
no seminuria. 0 ile na ie:h zafozenie i utrzymanie nie ma 080-
bnych zr6clef, maj:); przyczyniac si~ wszyscy benefieyaci, pfae~c 
osobny na ten eel poclatek (seminaristicum p. niZej). Seminaryulll 
zostaje pod kie1'ownictwem biskupa, ktory prz)'blac sobie winien 
do pomocy dwoch kanonikow, z kt6rych jednego sam wybiera, dru
giego kapituJa. W s13rawueh zarJ\:);clu maj~tkowego dodan~ jest bi
skupowi 1'ada, do kt6rej pr6cz wymienionyeh kanonikow wehodz~ 
jeszcze dwaj kaplani, jeden 131'zez biskupa, d1'ugi p1'zez miejseowe 

duchowienstwo powo~allY 30). 
W mysl tv-eh uehwur synodalnych powstu~y semina1'ya w 130-

szclegolny;h dyer:ezyach, chod nie wsz~dzie rownie wczesnie i l!
cznie. Pierwszem w Polsce, a. jednem z pierwszych w Europle 
byJ'o seminaryum wfodawskie, ktore juz w r. 1568 zaJ'ozy~ Sta
nis~aw Karnkowski, naowczas btslmp kujaw:ski; w XVII wiekn 

29) Mianowicie §. 30. ust z 7. maja 1874 0 zewll§trznych sto-
8unkach kosciofa katoL 

36) Joannes de Joanne Historia se~inariorum. c~e1'icali~m 
(zWfoskiego) 1787. - rrheiner Aug. GeschlChte der gelsthchenBll
dungsanstalten 1835. ~ Phillips VII. §. 362-363. 

3)) Trid. sess. 23. c. 18. de ref. . 
32) Biskup nie jest jednuk zwi[):zan,Y ich. rad[):, p. orZe(lZ~mla ko~

gregacyi tryd8nckiej podane w Richtera edyeYI przy cytowan8] w nOCle 
31. uchwale stl'. 211. 
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by~o juz bardzo wiele takieh zaHadow 33). Brak s~odkow jednak 
nie zawsze pozwala~ na scis~e wykonanie przepisu trydenekiego, 
Iubo koscio~ do nalezytego urzil;dzenict semin'1ryow wielkll; kazdego 
czasu przywi~zywaf wag~ 34). Najcz~seiej przestafy one bye zupeJ;. 
nemi zakfadami wychowawczemi; leez ce1em ieh jest ostateezne 
przysposobienie do stanu duchownego podczas studyow teologicz~ 

nych, ktOre alumni pohieraj~ w uniwersytetach albo osobnych Za
Madach naukowyeh. - W niektoryeb dyecezyach istniej!);procz tego 
zaHady dla cMopcow, m[~j~cych zamiar poswi~cie si~ stanowi ducho
wnemu, i dlatego odrozniamy obecnie seminiLria elericorum s. ma~ 
jora i seminaria puerorum s. minora. W Austryi przeprowadzif ce
sarz Jozef II. w r. 1783. reform~ seminaryow w ten sposob, ze 
znios:tszy zakJ'ady dyecezyalne ustanowiJ jedno na caJ!); Austrn se
minaryum (Genaralseminar); ale jnz po kilku latach wrocono do 
dawnego stanu. Dzis zarz!);d seminaryow tak pod wzgl~dem nauko~ 

wym jak administracyjnym pozostawiony jest zupeJ'nie hiskupowi, 
ktory tez mianuje rektor6w i nauezycieli (konkordat art. 17); jezeli 
wJ'adza rz!);dowll. ze wzgl~dow polityeznych przeciw kandydatom nie 
"niesie zarzutu 35). 0 ile nie rna na to osobnej dotacyi, wyznacza 
rZf!d zll.sifek z funduszu reIigijnego (p. nizej). 

Co si~ tyezy studyow tf\ologieznych, to jak juz nadmienilismy 
polega urzil;dzenie takowych j dzis jeszcze na przepisach wydanych 
w poi'ozumieniu z biskupami i w mys] postanowien konkordato
wyeh. W szezegolnosci rzeez si~ ·ma tak 36): S!); dwa rodzaje za
Hadow dla kandydatow stanu duehownego, to jest fakultety teolo
giezne, stanowi~ee cz~sc sk:tadow~ uniwersytetu, i osobne zaHady 
dyecezyalne lub klasztorne. 're ostatnie Sf); instytuty ezysto koseielne 
i jako takie zostaj!); pod kierownictwem biskupa. Konferencya bi
skupow odprawiona w Wiedniu w r. 1856 przyj~J'a jednak co do 
planu nauk pewne zasady, ktore rZf);d ze swej strony uzna.!'. 
W szczegolnosci roz~ozona jest nauka na cztere lata i ohejmnje 

33) W samej dyecezyi krll.kowskiej szesc, p. ;t uk a s ze wic z IV. 282. 
34) P. mi~dzy innemi konstyt. Benedykta XIII. "Creditae nobis" 

z 9. majll. 1725. BulL XII. 409. i Piusa IX. "Optime noscitis"z 5. 
listopada 1855. ogJ'aszaj<l:c'l: konkordat (He y zma n n 46). 

3&) Cyt. breve "Optime noscitis", tudziez rozporz. ministr. z 25· 
styeznia Ib56. 1. 1371. 

3 6) Przytoczone poniZej przepisy zawarte S'l: w ces. rozpor. z 23. 
kwietnia 1850. Dz. u. p. Nr. 157., w rozporz ministr. z 30. czerwclil 
1850. Nr. 319., z 16. wrzesnill. 1851. Nr 216. i z 29. marca 1858. 
Nr. 50. 
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"r 

. ko przedmioty obowilJ:zkowe: dogmatyk~, teologiq, moraln~ i pa-
Ja k ' . 1 . , t go stersk!);, history!); koscielnf);, plawo OSCle ne, pIsmo ~w. s are. 
i now ego zakonu, j~zyk hebrajski, od ktorego jed,nak .bISk?p ~oze 
zwolnie, liturgi!);, pedagogif);, katechetyk~. Profesorow mlanuJe blSk~p 
nll. podstawie konkursu, zapewniwszy s.i~ ~pierw, ze rZil;d pr~ecIw 
nominactyi ze wzgl~dow polityrznych mc me ma do .zar~ueema. 

Podczas gdy w zakfadach dyecezyalnych poh16raJlJ: klerycy 
konieczne wykszta~cenie zawodowe fa k ul t e tow wJ'll.sciwem zada
niem slJ: wyzsze studya teoIogiczne~ Jezeli jednak zar~zem profeso
rowie wyk~adaj!! przedmioty przeplsane dla kandydatow stanu d~: 
chownego, moze biskup alumnom swego seminaryum pozwol!c 
obieranirt nauki, a wtfdy fakultet pol!);czony jest z zakIadem 

!yecezyalnym. Profesorow mianuje rz!!d; j~zeli zawakuje p~o
fesura, ktora wehodzi w plan nauk przepIsanyeh dla zakI~d?w 
dyecezyalnych, porozumiewa si~ rz!!d z biskupem, u:vzgl.~dlllll.Jl}C 
He moznosci jego zyczenie. Na inne katedry mmnuJe rz~d 
samoistnie, jednak zawsze tylko z posrod kandydatow, ktorym 
bisku}J udzielH upowaznienie do nauczycielstwa. Biskup czuwa 
nll.d tem, aby nie nezono niczego, przeeiwnego wierze; mo'" 
cen jest tez odwo£ae upowaznienie na urz!);d na,uezyeielskL W lwow
skim uniwersyteeie 37) s~uz~ prawa przyznane biskupom w obec 
fakultetow teologicznyeh zarowno arcybiskupowi Iac. i ruskiego ob
l'zadku Przy obsadzeniu katedr nalezy wYH~uchac wnioskow je
dn~go i drugiego, upowaznienie do nauczania zas daje arcyb~skup, 
ktoremu kandydat podlega wed~ug obrzf!dku. Prawo kontroh. wy
konuj!); obaj bez wzgl~du na obrzll;dek profesora; gd~b~ arcyhl~k?p 
sadzil ze nalezy profesorowi drugiego obrzil;dku odJ!1;c upowazme~ 
nie, a' wJ'aseiwy arcybiskup na to nie przysta:t, wniesc ma spraw~ 
przedwyzszlf wladz~ duchown!);. 

37) Rozporz. minist. z 17. lutego 1857. 1. 2076. 
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D. P raw 0 m a j 8, t k 0 W e*) 

TYTULI. 

Stanowisko kosciola pod wzglf2dem prawno - majqtkowym. 

§. 119. 

Z istoLy koseioh jako spo~ecznosci zewn~trznej wyp~ywa, ze 
takowy do osi1/:gni~cia swych celow takZe materyalnyeh potrze.buje 
~rodkoNj ze potrzebuje wJ'asnego maji):tku 1). Nabywaji):c i posia· 
daj4c maji):tek wchodzi hosciof w zakres pntwa prywatnego, to 
ZJl[H'ZY nabywa i posiada maji):tek w ten sam sposob, co kll,zdy 
inny podmiot prawny; ze zas osobowosc czyli zdolnose prawnll, 
wymll,ga pozytywnego uznania, przeto j kosciof, aby m0g~ bye 
podmiotem stOtmnk6w pmwnych, musi miee prawem pozytywnem 
przyznanf} osobowosc pod wzgl~dem prawno -maj1/:tkowym. Przyzna
nie oso bowosd pm wno -maji):tkowej idzie zazwyczaj, lubo niekonie
cznie 2). w parze z uznaniem koscio~a jako spo~ecznosci religijnej 

*) Literatura. Helfert Von dem Kirchenvermoegen 3 wyd. 
1834 - Evelt Die Kircbe u. ihre Institute auf dem Gebiete des 
Vermogensrechts 1845. - Maas Ueber das Rechtssubject, die Ver
tretung, V f'rlValtung u. Verwendung des Kirchen-Schul- u. Stiftungs
vermogens, Archiy. IV. (1859) v. (1860). - Lobersehiner Das 
Kirchenyermogen oder die gesetzliche Art del' Erwerbung u. Verwal
tung des Gotteshaus u. PfrlindeYermogens auf. Grundlage dilS oesterr. 
Concordats 1802. - Helle Das kirchl. Vermogen 1876. - Schul te 
§. 91. nst., Lehrb. §. 1'0. nst. - Pachmann III. §. 327. nst. -
Encyklopedya koscielna art. koscielny majqtek i 7cosciol prawo 
pt·ow. XI. ID6. 231. - Por. zreszt'i: litcl'aturQ przy poszczeg6lnych 
§§ach. 

**) Procz cyt. w poprzedniej nocie: S ch 11 1 t e Die Erwel' bs- u 
Besitzfiihigkeit del' deutsch. kath. Bisttimer u. BischOfe 1860.
Ten z e Die jurist. Personlichkeit del' kath. Kirehe, ihl'er Institute u. 
Stiftungen, sowie deren Erwerbsfiihigkeit 1869. 

1) 8yllabus z r. 1864. (Arch. XIII. 309) zalicza do zcla!l hl'Q
clllych (n. 26): "Ecclesia non habet natiyum ac legitimum jus aequi
rendi ae possidendi." 

2) N. p w Stanach Zjednoczonych koscio~ katolieki nie posiada 
prawno-pl'ywatnej zdolnosci nabywania maj'i:tku, tak iz dobra koscielne 
z',pisane 8'i: w ksi~gach publicznych na imig hiskupa, p. S eh II e e
m a n II Das zweite Plenareoncil von Baltimore, Arch. XXII. (1869) 177. 
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.Abstrakcyjnie rzecz biori):c zaji):£by tedy kosci6l pod wzgl~
dem maj~tkowym to sarno stanowisko, co kazda inna przez pall
stwo uznana korporac-ya Histol'ycznie jednak rzecz przedstawia 
si12 inaczej: wybitne znaczenie koscio~ll, w ustroju spo{ecznym je
dnalo mn w srod przyjaznycb okolicznosci liczne przywileje, . pod
dawa:to go wsrod nieprzyjainych wyjfttkowym ograniczenioIl1; mia~ 
kosci6r privilegia fuYorabilia, mial tez swe priyilegia odiosa. 

Uprzywilejowane stanowisko kosciola w dwoch objawia si~ 
kierunkach: w przywilej,l,ch przy nabywRniu maj1/:tku i w zwolnieniu 
od pewnych ci~zar6w i danin publicznycl;l .. .luz prawo rzymskie S) 
przyznll,wszy za Konstantego W. koscio'!owi zdolnosc nabywania 
majtztkn 4), post9nowifo niejakie nll, jego rzecz przywileje. I tak 
rozporzi):dzenie ostatniej woli, mianuji):c6 dziedzicem lub legataryu
Bzem Boga, swi~tych, Ohrystusa, mvazano jak(l waznie uczynione 
na rzecz koscio:ta miejscowego, choe wJasciwie wedJ'ug zasarl prawa 
J'zymskiego, jako opiewajl)ee in incertam personam~ poczytac je na
Jeza~o zll, niewaine 5). Legat na rzecz kosc:iola (w ogole ad pias 
cansas) nie podJega potrftcenin wed.lug ustawy falcydyjskiej 6). Je
ieH dziedzic nie wypJ'aei,r legat.u w przecitzgu szesciu mi~8i12cy od 
insynu(lcyi testamentu, mia~ go wydac z wszystkiemi owocami 
i dochodami od clnia smierci spadkodawf'y, a jezeli mimo wezwa
uia biskupa zobowiltzania tego nie dopeJniJ', musiar zapbcie po
dwojnie 7) Nieruehome rzeczy koscielne nie podlegaJ'y zwyczajnemu 
zasied7.eniu, a nadzwyczajne tychZe zasiedzenie wymaga:to 40letnie
go posiadll,nia; toz samo skargi. przadawniajltce z reguJ'y w 10, 
:z0 i30 lataeh (actiones perpetmL8 in rem) przeclawniaji):, jezeli sJuz~ 
koscioJowi w latach 40 3); sam kosci6J' rzymski uzywaJ' nawet przy-

S) Ro est ell De bonis eeclesiasticis ante Constant. 1\1. 1825.
Braun Das kirchl. Yermogen yon del' aeltesten Zeit bis auf Justi
nian 1860. - Grashof Die Gesetze del' rom. Kaiser tiber die Ver
waltung u. Veri:iussel'ung des Kirchenyermogens Archiy t. 36 (1876) 193. 

') Cod. Theod. 16. 2. Inst. de ss. ecclesiis 1. 2. 
5) I~. 26. C. de ss. ecclesiis I. 2. 
6) L. 4U. O. de episcopis et del'. I. 3 noyel1. 131. c 12. Le

gat uwaimno w takim razie jako d.J'ug spadku; ~or. Marezoll Zu del' 
Lehl'e \'ou den Legaten ad pias causas, w Zeitschr. flir Civilrecht u. 
Process Y. (1348) 76. 

7) L. 46. §. 7. C. de ep. et ele1'. 1. 3. noy. 131. c. 12. 
5) Nov. 111 131. Ant. ad 1. 23. C. de S8. eccles. I. 2. (2. noy. 

131, ale z zmiel1ion~'m textem, por. Kriigera Cod. p. 510). Rzeczy 
ruchome podlegaj'i: z wyczajnemu zasiedzeniu, to SctlllO actiones persq, 
nales zwyMemu przedawnieniu. 
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wileju stuletniego przedawnienia 9). - Prawo germanskie trzymajae 
sii2 zasady eeeIesia vivit lege Rornana, tem sarnem uzna~o Powyzs;e' 
lJfzywileje, a prawo pospoIite rozszerzy~o je b~dzto na podstawie 
szczego~owych nadan, b~dz ogolnych zasad prawnych. Do t.ych 
ostatnich nalezy mianowicie przepis, ze testamenty i zapisy na 
rzecz koscio{a i zak~ad6w dobroczynnych wolne s~ od wszelkich 
formalnosci, byle tresc rozporz~dzenia ostatniej woH udowodniona 
zosta~a zeznaniem dworh swiadkow 10). Przyznano takze kosci'l: 
J'owi prawo zi);dania restytucyi wedfug tyrh samych zasad, jakie 
prawo rzymskie przyj!,;1o co do ;mafoletnirh 11). - Z tych przywile
jow prawa pospoJitego przeszfy niektore do nowszych ustawodawstw, 
najczi2sciej jednak tak, iz prerogatywy przyznane kosciofowi 8./'I1Z1); 
zarazem innym pUbIicznym korporacyom. W prawie austryackiem 
pozos ta./'o mianowicie uprzywilejowane stanowisko koscio./'a pod 
wzgl~dem zasiedzenia i przedawnienia: 1'zeczy, podlegaj~ce z 1'e
guJ'y zasiedzeniu t1'zyletniemu, to jest ruchomosci, i zapisane 
w ksi~gach hipoterznych na imj~ posiadacza nieruchomosci i pra
wa, mozna p1'zeciw koscioJ'owi zasiedziec dopiero w szesciu, inne 
rzaczy zamiast w trzydziestu dopiero w czte1'dziestu latach (§. 1472 
ust. cyw.), skargi zas sfuz~ee koseio,[owi podlegaj~ przedawnieniu 
40letniernu (§. 1485). Wymienic tu jeszcze mozna posLanowienie, 
ze wydania zapisu na cele pobozne z~dac moina za1'az po smierci 

9) J ustynian da~ pierwotnie ten przywilej koscio~owi wscho
dniemu (1. 23. C de ss. eccles. I. 2), rozciq,gni);1' go potem na koscio~ 
zachodni (nov. 9), w koncu ograniczy~, jak w texcie podano do sa
mego koscio~a rzymskiego (nov. 111. 131). - POl'. c. 17. C.' 16. quo 
3 .. c. 13. 14. 17. X. de praescriptionibus II. 26. c. 2. h. t. in VIto 
II. 13. rune koscio~y mia~y niekiedy osobnym przywilejE'm 'uadane do
brodziejstwo stuletniego przedawnienia. 

10) C. 11. X. de test. et ultimis volunt. III. 26. .Jest zreszta 
kwestYi); sporni);, czy sWiadkowie, 0 ktorych mowa w tej ustawie s~ 
testes ~olemnes, czy (jak w tekscie podano) jedynie swiadkami do'wo~ 
dowyml; p. 0 tem Schulte Ueber die testamenta ad piam cansam 
nach can. ~echt, w Zeitschrift f. Civilr. u. Process. VIII. (1853) 
1~7. - Sintenis Gemeines Civilr. (2. wyd. 18(0) III. §. 170. 
RIchter §. 301. not. 9. 

11) Tit. X. de in integrum restit. 1. 41. in VIto I. 21. in 
Clem. 1. 11. c. 8 9. 13. 14. 17. X. de praeser. II. 26. c. 11. X. 
de ,rebus e~cl. alienandis vel non III. 13. - Ta restytucya s~uzy 
tak~e" prze,Clw skutko~ przedawnienia, a gdy prosb© 0 restytucYi); 
wm~sc I?ozna w przecli);gu lat czterech, wi~c czas p1'zedawnienia prze
d~uzaJ' Sl~ faktycznie na lat 44. 
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spadkodawcy ~§: 685. ust. C!,:.), dal~j ie zapis t~go ,1'odzaju po~ 
zQstaje caJ'kowlcle lub w ez~sCl w sv:e~ n:ocy, pomllno z~ tes.tament 

eszta ]' est niewazuy z powodu t)omlllIUC].1 Jedynego dzwdzlCa ko-zr '" 1.., ~ 

iecznego, 0 ktorym spadkodawca nie wiedzial, lub ktory urCdZlJ' 
~i~ po sporz~dzeniu testamentu (§. 778. ust. cyw). Maj~te~ kosciel~y 
jest procz tego w Austryi i w tym kI.erunku up1'zywlleJowan~, ze 
sadowe zastf;;pstwo tegoz poruczone Jest w pewnych gramcach 

" • 1 t k b 12) wfadzom rz~dowym, to Jest p1'oKura o1'yom s a1' u . 
Wi~ksz~ jeszcze praktycznl1 donioslosc, niz wyliczone dot~d 

przywileje, miafo zwolnienie koscielnego ma~~tku od ci~za1'ow,. po
datkow i danin, tak zw. immunitas 1'ealrs. Takowa rozwlll~J'a 
sie gMwnie w wiekacb srednich 13), bo prawo rzymskie zwalnialo 
m~j1);tek koscielny jedynie od nadzwyczajnych danin i p1'ostej 1'0-
bocizny 14). Natomiast uznano juz w panstwie frankonskiem zupe{n~ 
swobod~ dobr, nadanych kosciofowi od k1'olow, a cz~sto przywilej 

kr6lewski 1'ozciaO'al J' a takZe na inne dobra; koseiM parafialny 
cO " 

w kazdym razie posiadac mia! lan (mansus) wolny od wszelkich 
ci~zarow 15). Ale jak juz raz 0 tern byla mowa (t. 1. 112), sarno 
polityezne stanowisko duehowienstwa nie pozwalafo w zupefnosci 
utrzymac owych swobod, ukrocano je tez pod roznemj tytufami 
zwfaszcza w krytycznych chwilach, gdy pofoze.lie panstwu zna
czniejszych wymagafo ofiar. Dobrowolne datki, ktore w takich ra
zurh skJ'ada~o duehowienstwo (dona gratuita, subsidium charitatiyum) 
przeksztafcafy si~ nieraz w staJy ci~zar. Nie pomogJ'y ustawy pa-

12) Prokuratorya skarbu zast~puje maji);tek scisle kosciel?y i be
neficyalny, 0 ile idzie 0 pierwotni); fnndacYi); albo 0. ~trzymamc zak~a
dowego maji);tku alba 0 maj~tek zostaj<l~Y .pod ad,mlIllstra~H ~z~dow'l:; 
nie podejmuje si© zas zast©pstwa, gdy ldzle 0 nzytkow~llle bJ.ezq,~ych 
dochodow przy istnieji);cych juz koscio~ach. - (Rozp. mlll. z 13. Slcrp 

. 1851. Dz. u. p. Nr. 188. i z 16. lut. 1855. Dz. n. p. Nr. 34). 
13) P. Roth Feudalitaet u. Ynterthanverband. -;-. Sugen

heim Staatsleben des Klerus im Mlttelalter Hj39. - ~ altz Deut
sche Verfassungsgeschichte t. IV. - Walter §. 256. -- Riohter 
§. 304 - Hub!; Prawo polskie U! XIII. wieku (1874) Encyklo
pedya koscielna art. Immunitas VIII. 46. 

H) C. Th 1. 1. de annona et tributis 11. 1, 1. 8. 10. 14 15. 
40. de episc. 16. 2., 1. 15. 18. 21. 22. de extraord. sive sordidis 
muner. 11. 6., 1. 3. C. Just. de episc. 1. 3. nov. 13~. c. 3. P?r. 
G I' ash 0 f Die Gesetze del' roem. Kaiser iiber die Immullltaet del' Klr
che hinsichtlich ihres Vermogens Archiv. t. 36. (1876) 321. 

15) Capit Ludov. 817. c. 10. Mon. Germ. III. 207. (c. 25. O. 
23. quo 8.) cap Carol. II. 865. c. 11. Mon. Germ. III. 502. 
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pieskie domagaj~ce si~ tych swob6d jako naleznego 
prawa, wzbraniajitce n",wet dobrowolnyeh ofiar bez p 
~api.eskiego 16): ~mmu~itas d6br dllchownych powoli staIa si~ wy~ 
HtkIem. Oezywlsta, ze w poszczegolnyeh panstwaeh' znaczne 
w tych stosunkach zachodziJy rozniee, w miar~ nstroju pan
stwowe~o, i stano\yiska, Jakie pod RzgI~dem politycznym zaj~l{) 
ducho,nenstwo. W Polsce ustawy koscielne juz wXIIl wieku do
:na.gaj~ si~ Z\~olni811 od wszelkich publieznych ci~zar6w 17); W prawie 
swreckrem zas swobdy du(:howienstwa rozwin~ly si~ w ten sam 
sp~s6b, co swobody szlacheckie, to jest opieraly si~ pierwotllie nit 
pO,jedynczyeh przywilejaeh, ktoremi ksi~z\lta uposazali nadane 
przez siebie lub przez innych 18) dobra, a poiniej pl'zemienily sie 
w ogOlne. praw~. rrakie poszczeg6lue przywileje pochodz~ gr6wlii~ 
z XIII wleku 19); w statueie Vvradyslawa JagieUy z r. 1433. 20) 
spotykamy sil{ juz z niemi jako z ustalonem prawem pospolitem. 
Swoboda sJuzyfa jednak tylko dobrom szlacheckim, gdyz duchowni 
trzymaj~cy ~obra podleg.le prawn miejskiemu obowi~zani byli pfacic 
podatkI pubhczne 20); tylko plaee pod kosciory, klasztory i rezy
dencye kapfan6w wolne by!y od podatk6w i skfadek 22). Nie sIu
zyia tez duchownym immunitas co do dobr ojczystych 2S), a takze 

. ~6) POl'. uc~wal'y trzeciego i czwal'tego soboru (c. 4. 7. X. de 
lI~mun~tate eccleslarum III. 49); pierwszy wymagal' tylko zezwolenia 
blskuplego. 

17) P. synod wrocl'awski pod legatem Gwidonem r. 1267. §. 1. 
2. (H el eel I. 3(0), synod budski pod legatem Filipem r. 1279. 
§. 55. 56. (tamze str. 378). 

i8) Donacye prywatne poddawano czestokroc zatwierdzenil1 ksia
z~e~m~, alba te~" o(js~~pywano dobra ksi~;iu pod warunkiem uskut~
~~l1lelll~ ,fundacYl, daJ'!:c tem samem sposobnosc do nadania przywile
JOW kSl,!:z~eyeh, p. Hub e cit. str. 121. 

lD) Hub e str. 52. 115. 
20) Volum. leg. I. 89. 
21) Konstyt sejmu Warszawskiego r. 1654. tyt. Deldaracya pl'a

cenia podatkow, Vol. IV. 452. 
22) Konstyt. sejmu Warszawskiego 1655. tytul' 0 tych placach 

na ktorych kosciol'y zasiadJ'y, Vol. IV. 505. ' 
23) Tak juz statut Kazimierza W. tit. de clericis bona haeredi

taria ha?entibus ad. ~ellum ituris (Vol. I 5.) i statut biskupa Bo
dzanty tit .. de expedltlone. acl bellum cIeri corum (Vol. I. 102); POl'. 

konstyt. seJmu warszawslnego r. 1607. tyt. duchowni w koronie dobra 
dziedziczne trzymaj<}cy . (~ol. II. 1603) i sejmu IVarsz. 16155. tyt. 
~5~~acya rzeczypospohteJ dobr ziemskich szlacheckich (Vol. III. 
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cO do koscielnych mogJa bye ograniczona na podstawie fundacyi, 
ktor~ nieraz czyniono "salvis oneribus rei publicae" ,,4). Pilnie 
strzegi);c nadanych sobie przywi]ej6w (lie usuwaro si~ przeciez du
chowieIlstwo polskie od ci~zarow publicznych gdy rzeczpo&polita 
w gwaftownej potrzebie odworaJ'a si~ do jego ofiarnosci. Krol Zy
gUlunti. zarz~dziJ' w tym celu taxacn dobr duchownych 25), a w 
xrII i XVIII wieku "subsidia cbaritatiya" niemal stalej przy bra!y 
eerhy 26). 

WedJ'ug' pmvva austryackiego ponosi maj~tek kosciolny z re
gu.ly w8zysLkie ci~zal'y publiczne, utrzymaJ'y si~ tylko niektore rna
J'oznaczne zwolnienia. I tak wolne s~ od podatku domowego ko
scioJy, zabudowania parafialne, mieszkania biskupow, klasztorne 
zabudowania zakon6w zebraczych (z wyj'!:tkiem Dominikan6w 1, 0 iIe 
nie przynosz~ ezynszu, lub nie zostaJ'y oddane na inny eel 27); od 
podatku doehodowego dochody, ktore zakony zebracze, lub zakony 
poswi~caj~ce si~ wychowaniu lub opiece nad chorymi i ubogimi 
pobieraj~ ze skarbu panstwa Inb innych funduszow publicznyeh 25). 
Duszpasterze wolni s~ do wysokosci kongruy od dodatkow gmin
nych 29). Mieszkanie parocha z przynaleznosciami, klasztory zen
skie, z rn~skich lokalnosci zostaj~ce pod klanzur~, w cz.asie poko
jowym niepodIegaj~ kWtLterunkowi 30). Natomiast oplacaj~ beneficya, 

2<) Por. koustyt. sejmu Warszawskiego r. 1667. tit. securitas 
dobr duchowuych (Vol IV. 1009). 'l'akze gdzie pozostal:y wytyczne 
dziesi~ciny obowi~zani byli c1uchowni z tych dziesi~cin przykladac si~ 
do poborow, konst. sejm Warszawskiego 1635 tyt. kompozycya 0 dzie
si~cillY (Vol III. 857). 

25) K onstyt. Zygmnnta I. z r. 1527. §. Et quoniam, Yol. 
1. 481. 

26) Pro koustytucye sejmow 1'. 1670. tyt. Hiberna I. (Vol. 
V. 53), 1676. tGnze tyt. (V. 348), 1677. tenze tyt. (V. 454) 1717. 

. tyt. elyspozycya hiberny (VI. 284), 1775. tyt. snbsidium chal'itativulll 
oel dnchowienstwa (VII. 150) i tyt. duchowienstwa prowincyi W. ks. 
Lit. (VIII. (41). Por. jeszcze uchwal'y sejlllu czteroletniego (wed.J'ug 
dat oboaty) z 28. stycznia 1789. tyt. Ofiara na ten raz uczyniono, 
z 6 kwietnia 1789. tyt. Ofiara wieczysta, 27. lut. 1790. tyt. Ofiara 
Zbi6r konstyt. i uchwar sejmowych wyd. w Warszawie 1791. str. 
(28. 40. 179). 

27) Patent z 23. stycznia 1820. §. 2, dekl'. 1I:ance1. nadw. z 18, 
wrzesnia 1827., z 27. pazdz. 1829, z 20 maja 1835. 

28) Patent ces z 29. paidz. 1849. Dz. u. p. Nr. 439. §. 6. 
29) Ustawa gminna galic. §. 88 . 

30) Ustawa kwat. z 15. Illaja 1851. i rozporz. minist. 8. maja 
1856. Dz. u. p. Nr. 79. U parochOw wolno tylko kwaterowac kapela
n6w wojskowych. 
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koscioJ'y i korporacye duchowne co dziesi~c lat podatek tytuJ'em 
wynagrodzenia za ubyteknalezytosei skarbowych, uiszczanych przy 
przeniesieniu wbsnoscj czyIi iak zw. ekwiwalent 31); dalej osobny 
podatek do funduszu religijnego, 0 ktorym nizej jeszcze b~dzie 

mowa. 
Jak z jednej strony prawo swieckie uposazalo kosciOJ przy

wilejami pod wzgl~dem majl);tkowym, tak z drllgiej strony ogra
niczaJ:o go nieraz w wolnosci nabywania majl);tku 32). Dobra, ktore 
pl'zeszly w posiadanie kosciola, wyj~te byJ'y poniek!!d z ogolnego 
obrotu, raz dlatego, ze je albo weale nie albo tylko pod ucit);zli
wemi warnnkalui wolno by.J'o zbywac, powtore ze jak widzielismy 
cz~sto by1y wolne od puhlicznych danin i ci~zarow; jak si~ wym
zano, przechodzi1 majt);tek koscielny w martwe r~ce (manus mortua, 
maine morte, todte Hand), Starano si~ wi~c przeszkodzic zbytniemu 
nagromadzeniu tycJ"i dobr, a ustawy do tego zmierzajl);ce zwano 
ustawami amortyzacyjnemi, dlatego ze nie,iako usuwa,ly dobra 
a manu mortua. Wzbrania1y one alba w zupeJnosd oddawallia 
wi~kszych maj!!tkow na rzecz koscioJa, alba czyni,l'y je przynaj
mniej zawisle od przyzwolenia w1adzy rZl);dowej. Dotyczylo to 
szczegolnie nabywania majt);tku przez rozporzt);dzenia ostatniej woli 
i darowizny. Juz w XIII wieku spotykamy si~ z tego rodzaju ogra
niczeniami. najpierw w AngJii 33), pozniej takze w Niemczech, 
Francyi we W,I'oszech i w Polsce. Tu juz konstytucya Zygmunta 
1. (r. 1510) wzbrania./'a zapisywac testamentem dobra nierucho
me 34); a komtytucya sejmu Warszawskiego r. 1635. postanawia, 

31) Za hide dziesi~ciolecie wynosi ten podatek przy nieruchomo
sciach 3 procent, przy ruchomosciach 1 procent caJ'ej wartosci; 
ekwiwalent opJ'acajq, ci, co uzytkujq, z dobr obciq,zonych, w stosunku do 
czasu posiadania. Bliisze postanowienia zawarte sq, w rozporzq,dzeniach 
i ustawach z 9 lutego 1850, Dz. u. p. N. 50., 3. maja 1850. Dz. 
u. p. Nr. 181., 13 grudnia 1862. Dz. u. p. Nr.89., 29.1utego 1864. 
Dz. u. p, Nr. 20., 18 maja 1870. Dz. u. p. Nr. 76., 

32) Glette Legis amortisationis et immunitatis ecclesiasticae 
allatomia juridica 1714, - Hahn Dissert. de eo quod justum est circa 
bonorum immobilium ad manus mortuas translatione 1746. (Schmidt 
Thesaurus j. eccl, t. V. 664). - Moshamm Ueber die Amortisa
tionsgesetze 1798. - F ri ed b er g De finium inter ecclesiam et civita
tem regundorum judicio (1859) 188. sq. Encyklopedya koscielna 
art. A.mortyzacya L 202. 

33) P. Gneist Englisches Verfassungs- u. Verwaltungsrecht 
(2. wyd. 1866) I. 429. 

34) Konstytricya sejmu Piotrkowskiego 1510. tit. de testamentis 
condendis (Vol. I. 369); por. konst. sejmu Piotrkowskiego 1519. tit. 
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U. Podmiot maj~tku ko~cielnego *) 

§. 120. 

Mowilismy dot~d ogOlnikowo 0 maj~tku koscio~a, nie wdaj~c 
si~ w rozbior pytania, kto jest wJ'asciwym podmiotem tego maj~tku, 
to iest kogo ze stanowiska czysto prawnego uwazac nalezy jako 
wi~sciciela rzeczy przeznaczonych na cele koscielne. Jestto kwe
stya w pierwszym rzsdzie teoretyczna, ale dalsze konsekwencye 
przyjstyeh przy jej rozwi~zaniu zasad prowadz~, jak zaraz obaczymy, 
takie do bardzo donios~ych pod wzgl~dem praktycznym wynik6w 
Wyraznej nn ni~ odpowiedzi nie daje. zadna ustawa koscielna; 
a takze w nance nie zajmywano si~ t~ kwestn, bo nie byfo ku 
temu praktycznej pot1'zeby. Dopie1'o w ezasach po1'eformaeyjnych, 
gdy dokonany w kosciele rozdzlaJ' oddzia~ywac pocz~J' takze na 
stoslInki maj~tkowe, gdy mianowieie z roznych stron domagano 
sis udzia~u w maj~tku koscielnym, wypadJ'o zdae sobie spraws, do 
kogo w~asciwie nalez~ puszczegolne przedmioty maj~tku ko
seielnego? 

Powsta~y pod tym wzglsdem 1'ozmaite nie1'az dziwaezne te
o1'ye. Tak mozna sis spotkac ze zdaniem, ze maj~tek koscielny 
maj~tkiem bsd~c boskim samego Boga, lub jak chei); inni Obry
stusa rna za w.l'asciciela I), zdanie, ktorego niedorzecznosci prawni
kowi dowodzic nie trzeba. B1'onii);c w najlepszej mysli tej opinii 
nie rozllmieli jej zwolennicy, ze takowa neguje wJ'asciwie w~asnosc 
koseio.l'a, ze Hadzie rzeczy koscielne na rowni z l'7.eczami niezy-

*) Lit era t u r a. E v elt Die Kirche u. ihre Institute auf dem 
Gebiete des Vermogensrechts 1845. - S c h ulte De rerum eccles. do
mino secundum praecepta j uris eccles. cath. communis 1851 - M a as 
Ueber das Rechtssubject, die Vertretung, Verwaltung u. Verw~ndung 
des Kirchen- Schul- u. Stiftungsvermogens, Archiv IV. (] 859). b83.
S tel' n be r g Versuch einer juristischen 'rheorie vom Eigenthum del' 
rom. kath. Kirche 1860. - H li ff e1' Forschungen auf dem Gebiete 
des franzos. u. rheinischen Kirchenrechts 1863. -- Uh rig Das Eigen
thum am kathol. Kirchengute 1867. - H lib Ie l' Das Eigenthum des 
Kirchenguts. Eine civilist. Antwort auf eine canonist. Frage 1868.-

. Poschinge r Das Eigenthum am Kil'chenvermogen mit Eiuschluss del' 
heiligen u. geweihten Sachen 1871. - Hirschel Das Eigenthllm am 
kathol. Kirchengute, Archiv t. 34. (1875) 3 .. - B rinz Lehrbuch del' 
Pandecten II. 1019. 1050. - Walter §. 251. - Richter §. 302. 

1) Tak mianowicie S e i t z Recht des Pfarrammts del' kath. Kirche 
B. I. Von den Pfarreien u. dem Pfarrkirchenvermogen 1840. str.300. 
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jeroi, z czegoby w dalszej konsekweneyi wynikJ'a wolnosc zawiasz<> 
czenia. Inni znow uwazali ubogich jako wfascirieJi majqJku kosciel
nego 2), nie pomn~e jak niedorzeczne zti);d wyp~ynf,t~by rou.sia.l'y 
konsekwencye, wprost sprzeezne z istoti); i przeznaezemem maJf,ttku 
koseielnego. ktory ma sl'uzyc urzeczywistnieniu wszystki~h celow 
koscioJ'a. -- Rownie nieuzasadniona jest teory,!, przyzIlftJaca pit
pieiowi w./'asnosc na maji);tku koscielnym: ze. pap18zow.i :vzg'lf2-
dem tego maji);tku sfuzi); rozlegJ'e. prawa, me dowodzi Jeszrze 
weide, iz jest jego wlaseieielem. Rzeczone pra wa si); wypJ'y
wem jego w~adzy urzsdowej, naezelnego prawa n~dzoru n,a~ 
wszystkiem, co dotyczy zycia ·koscielnego, kwestya Z[:8 :v~asnosci 

jest kwestn prawno - prywatn~, nie zostaji);?~ z stanowu'lkwm urz~
dowem w bezposrednim zwif,tzku. Ze stanowlska prawn~-prywat~ego 
nie tvlko nic nie popiera w./'asnosci papieza, ale pomm~wszy mne 
arO'Ul;enta sprzeciwia jej sis juz ta okolicznosc. ze inaczej maj~tek 
ko~cielny po smierci papieza przypasc by mog./' jego dziedzic0l11 3). 

Do mylnych teoryi 0 wlasnosci maj~tku koscielnego naleiy 

zaliczyc takze opinif,t, jalroby pod~niotem t~go ma~~tku, ~.Y~Y ~o
szczegolne gminy koscielne 4). POmlll[);Wszy, ze u~troJ . kosclQfa k~
tolickiego nie uznaje gminy koscielnej jako samOlstneJ korpomey:, 
to procz tego ta teorya nie da sif2 pogodzic z fak:em, ze w graIll-

. each tej samej gminy istniej~ odrsbne masy majf,ttkowe, z ~amo
istnym zupeJ:nie bytem prawnym, ze dalej sf,t instytllty kosi' wIne: 
do ktorych zadna gmina koscielna nie nalezy. Tyle tylko w teJ 
teoryi jest prawdy, ze gdzie ustawodawstwo paristwowe uzna~~ 
gminy koscielne jako korporacye 5), maj~ one tem samem zdolnose 

2) Tak Tho mas sin Nova et vetus eceleR. c1isciRlina III. 1. 3. 
e. 26 powoJ:ujq,c sil) na wyraz "patrimon~um p~uperum': w e. 39. C. 
16. guo 1. C. 2. X de rebus eecl non altenanc11s III. 13. 

3) Moznaby na to oc1powiedziec: :v~asno~c sl'uzy p~p~ezowi nie 
jako osobie prywatnej, lecz jako przedstawlcleloVi:l cal'ego kosclOJ:a,. prze
chodzi zatem na kazdego nast~pcl) w urzl)~zle. Ta~ sform,u~owa!a 
jest ta teorya identyczna z teotH, ze podmlO.tem .maJl1:t~u kos~lelnebo 
cal'y jest koscioJ:, 0 kt6rej ~izej mo;v~ Przeclw llldywldualneJ wJ:a-
snosci papieza oswiadcza Sl~ wyrazme c. 20. C.: 12. quo 2. , 

4) Tak mianowicie Sa v ig n y Sy~tem de~ ro~. Rechts II. 266.-; 
B 0 e hiller Jus eccles. protest. p. II. lrb. 3. tIt D. § .. 29. - T: n z.e 
Jus parochiale, sect. 5. c. 2. §. 9. c. 3. §. 3. - EIchhorn Emle.l
tunG' in das Kirchenrecht II. 648.; w dawniejszych edycyach takze b 

Walter. d' 'd k 
5) W A ustryi dotq,d gmin takich nie rna;. zapowie zla~e Je n~ 

jest utworzenie gmin parafialnych \Y ustawre z 7. ma,]a 1874. 
§§. 35-37. 

12* 
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ilflbywaniR maj~tku, ktory jednak bynajmniej nie jest identyezny 
z maj~tldell1 kORrielnym, 

Odrzu('aj~(' wszystkie POIY,Yz"ze Opilli,', jakotez inne im pokre
\\ue"), przyjmuje dzis zgodnie. nauka, ze w.raseieielem majf,1.tku ko
seielDego jest sam kosei6.f, to jest kosci6.f jako osaba prawna. 
VV obr~bie jecinfl.k tej teoryi, nie nsta.f jeszcze spor 0 w.raseiwy 
lJodmiot mnjlttku k08cielnego, a spor ten tyezy si~ pytania~ ezy jako 
t~ osob~ prawn~ uwazHC mamy kosciof w ea</'osci, ezy tez poszezegolne 
illstytuty koscielne, a wi~c ezy przyj~c nalezy jeden podmiot, lub 
tyle podmiot~i\Y, ile jest samoistllyeh zak.radow koseielnyeh? 7) 

Piszemy siy na to ostatnie zdanie, z nast~puj~eyeh po
\rOll(lW. Nie\Yf,1.Lpliwym jest faktem, z ktorym si~ jeszeze spot
kl'my II' nast~pnym §i e, ze skoro \y koseiele powsta</'y samoistne 
urzydy i inst:ytuty, ,yydzielollo dIn kazdHgo urzydu i instytutu 
osobny maj~tHk, kt6cy niHzmiennie przy takowych pozosta.f; faktem 
jest rtlwniez niezaprzeezonym, ie owe instytuty mia.fy samoistny 
byt ekonomiezny, ze nabywa,ty dla siy prawfL maj~tkowe, ze miy
dzy sob,} wehodziJ:y IV stosunki prawne, eo by~oby wprost niemo
zliwC'm, gdyby cu.!'y maj~tek koseielny jednego mia~ w~aseieiela. 
Przyznaj~e w~asnosc wszech kosciofowi, weszlibysmy w orz'y~ 
';yitit~ tiprzeeznosc z tym tfLktyezl1ym stanem rzeczy, od pierwszych 
wiek(\\\- rhl'zeseijmistwa po dzit'; dzieJl istniej~cym, a przez prawo 
pozytyWll(O 8wieekit, i koseielne uznanym. Bo juzprawo rzymskie mo
wit~(· 0 w.fi,sno:ki \:oseielnej, oclnosi j~ do poszczegolnyeh koscio.fow 
lllb inBtytntow 8); lW tem samem tei stanowisku zostajf,1. wszystkie 
llOW;:lZe prawoday,st,nl, it w k08cie1n),<,h ustawach znajdujemy mno
st\n) orzecz811 tYC'z~C",nh sj~ stClsunkc)\y w.fasnosei mi~dzy pojedyn
"zpmi kOS('ioJ'iuni, a \vi<;,(' prz,ypuszczaj~C"yeh bamoistny tychie byt 
maj'l tkowy. innezej nnlez(llohy uwazac jako dozwo10ne przeniesienie 
nM.i~tku z jpdllego koseiola do drl1giHgo, chocby nawet do inl1H,i 
dyeeezyi. a przeciez prawo kosC'ielne wyraznie temu si~ spl'zeC'i
wia 9). ._- ,Jedyn)' argument, ktol'y z pewnym pozorem blusznosci 

6) Wlasnosc maj[);tkn llalezy si\i sw. Piotrowi Jub wszystkim 
swi\itym, to 'lnow duchowieilstwu jako korporacyi, lub beneficya
towi i t. d. 

7) Zwolellllikallli pierw s z,cj teoryi s:); mi~dz'y innYllli: Eve it, 
Sternberg, Hirschel, IV cytow. pislllach, dalej Philli ps II 585. 
1,eh1'b. §. :324. 225. '{ e r in g stL 658.; - d r n g i ej llliallowicie Sc h nlt e, 
Poschinger, Brinz, Richte r (-it. 

") P. B rin z Pando II. 1052. 
9) COllC. Trid. 8ess 14. c. 9. da ref. 
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rzytaczaia przeciwnicv tej op 11111 , opiera sit.l na tem. ie poszcze-jJ ,,~c J • • k 
g6lne instytuty koscielnfl uzytkujl1c Z przydanlo~o s~ble maJ~t. u, 
~. maJ'a pl'zeciei zupe.fnej swobody rozrz~dzama huwwym. Ale nle 0 ., ,. • 

tego rodzaju ograniczenia nie znosz~ .byajmn.ieJ W1USn?SCl; ,cz_yz 
nie podlega im tak samo maj~tek gml1lny, me prze,st.aJ.~c b!c .ella 
t· 0 wlasnoscia gminy? ezyz nawet prywatny w.fasclclel me .lest ,eg ". .' • 
cz~stokroc pozbawiony wolnej nad s\y~ l:zecz~. dYSPOZ!CYl t ,. 

A wiee nie kosek\~ w cafosci podmlOtem Jest maJf):tku koscwl
nego, lecz ~~ nim poszczegMne kosci~~y, kO~'pora~ye, zak~ady, kt6re 
wytworzyl'o zyeie koscie1ne. Moze nnn byc stoll_ea .papleska. sto
Ji~a biskupia, koscior katedi'alny lub ~arafial~y, kapltu~,a, Id~s~tor, 
fundacva beneficyum i t. d. Przypoml1lamy Jednak, cosmy JUz raz 
;ladmi~ni'li (stl'. 170), ze osobowosc kosei~:ta, a ,:i~c j~k. teraz 
seislej powiedziec mozemy, poszczeg6Inyeh lIlstytutow k?ilClelnych 
zalezy od pozytywnego uznania. Ozy wi~c IV danym . ~azIe t,en lub 
ow instytut uchodzic moze za podmi!)t prawny, ocemc. nalez! we
cHug odnosnego prawa prywat~go. WedhJg austryacbego me ~o
dlf'ga w~tpliwosci, ze kazda korpomcya Iub fund~eya d~('hov"na 
i kaZdy instytut koseielny, skoro powstaJ'y w s])080b pra,:ny, tHm 
samelll majll; sobie przyznan~ zdolnosc prawll~ w zakl'esle prawa 
lllajatkowego 10). ., . 

v Lubo jednak poszczegolne koscioJ'y I zaHady kosclelne 
mRja kazdy dla siebie odr~bny byt maj~tkowy, nie s~ one pozba
wio~e wszelkiego mi~dzy sob~ zwill;zku. rj~"zy je w8]lolny ~el: 
s~nzyc potrzebom i intereSolll kosr~iod'a. Jak.iekolwi:k ~r:szt~ J~st 
najb1izsze przeznaezenie poszezegolnego l11rL.)f);tku, ow .ghwn y eel 
pozostaje zawsze ten sam. Zatem ,idzie: ie gdy _ l,~styt(~t. ko
seielny przestaje istniec lub gdy ~ezposl e.dlll (~el, w~ Iitol,Y. Il1il.Ht::' 
koseielny zostaI przeznaczony, llIe dit Sl~ 0813:gll11c, md.~~tek l;!l" 

przepada jako l'zecz niczyja, leez pozostaje do dY~~)O~Y::YI w.tcwzy 
duchownej, ktora go przeznaezy 1HL pokrevvne e~le KOSCIC' !J~e., 

Mowiac 0 I}odllliocie w.raDllOsei kosdeln0J, WtipOItllllee w,Y-
r, . l' 1 

d . 'zcze 0 J'edneJ' teorvi kt6r,l zwfa"zl"za przv ,(ontU zesz1ego pa a Je~ . , . J' ~ '. • 

wieku wielu liczyb zwolennik6w 'fwkrdzollo, ze lubo maJ~tek 

koscielny zostaje pod bezposrednim zarz~dem koscio.l'a i s4'~zY. na 
jego uzytek, panuj~eHmu nalHzy si~ zwierze:hnia Hnd tym maHtkJem 

10) IV rd.j'llg prawa aUi"tryack.iego I:ilj. potrzeba wyn.l~lle~o, ~ada: 
. t J' dolU(lS'C1·· ello" potrzebne Jest lllelnedv r:mdowe zatw tel d. zellle 111a e z ,v , ,..' .,'". I. '.1. d 

do powstania osoby prawnej p, 8 ell i ffn e r tiystem,\t,lscl!es Jonl u es 
oester. aUg. Civilrechts §. 59 60. 
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wtasnosc., jus s.upremi dominii, dominium eminens 11). Praktycznym 
:e1em tel teorYl by./'o usprawiedliwienie rozmaitych roszczen do ma
J:):tku koscielnego, a \V ostatniej konsekweneyi zaboru dobr koseiel
nych, ezyli tak zw. sekularyzacyi . .Jui VHr wiek daje nam 
przyk,l'ad sekularyzaeyi w zaborze dobr koseieInyeh za Km'olin-

. gow 12), na. v;ielk~ s.ka.l~ pocz~ra si~ takow-a znown przy korieu 
zesdego WIeRn. NaJez~seiej pans two labieraj;}c na skarb dobnl, 
duebowne przyjli~o na si~ obowi:):zek utrzymyw~nia duehowienstwa 
lub ponoszenia innyeb na rzeez koseio,l'a wydatkow. We Franeyi 
zadekretowano \V 1'. 1788. zabor dobr koscielnych' ezese ta
kowych, to jest dobm fabryezne zwroeono na zasad~ie 'konk~rdatu 
z. 1'. . 18?l

t
:

3

). W Ni~mcz~c~ przeprowadzono seknlaryzacY:): 
w r. 1803 ); w AnstrYl ez~sCloWO za cesarza .Jozefa II. tworzae 
tak zw. fun~usz ~·eligijny., 0 ktorym jeszcze szczegMowo b~dzvie 
mow~;, w. krolesttVle Polsktem w r. 1865. - By,l'oby zbyteeznern roz
wo~z:e S.I~ nad tem, ze przytoczona powyzej teoryanie rna naj
mlll~J~zeJ p~~stawy; od. paris~wa zalezy, ezy ehee kosC'ioJ'owi przy
znae zdolnose nabywama maHtku. ale przJznawszy J'a winno n' . 

'J "k" v sza nowa.e w asnose oseielnll;, talc sruno jak ka,id:): innll;. Zabor dobr 
duchownyeh dopuszezalny jest wiyc tJlko wsrod takieh okoli
cznosci, ktore uzasadl1iajll; l1aruszenie prywatnej w,l' asnosei 15) 

'. . i I) Mianowicie pisarze ery J 6zefiriskiej n. p. E y bel Introductio 

tlll J~sb eecKl~s·hcathol. II. §. 118. - Pratobevera Die Rechte des Staa
es u er IrC en- u. geistliche Gtiter 1792. 

. 1,2) P. ,.~ 0 t h Die ~aecularisation des Kirchenguts unter den Ka-
rollllgem 18tH:. - Waltz Yerfassungsgeschichte III 1'- . T . 
Anfa d L h . D. 1 enz e . eng~ es,. e nwesTens w Sybla histor. ZAitschrift XIII. (1865) 90 
Por. takze E 1 eker "Leber das Eigenthum des Reichs am R . h k' . 
chenO'nt 18~3 . d t ele s lr-

'? ' . 1 0 ego recenz.y~ W a i t z a w Goettinger gelehrt Anzelgen 1873. N. :21. . 
13) Toczv sie . d k' , 

. " . " "Je na.,. ZYi',?, spor 0 to, czy te do bra stanowia 
maJ:tte~ kosmeln,y, czy cz~se. m.aJ~tku gminnego; 0 tej kwestyi bardz; 
obfi. ta hteratura; p. A ff r e halte de la propriete de" b' " 1 . 
t' 18'1'" S ' ~ lens eec eSlas-lques .u (. - 0 e n ens Des fabr,i'iues d'eglises 1862. _ H ii ff e r 
w cyt. d~lele. - D 1~ e r? c.q D;s, eglises et autres edifices du culte 
cath. 18.06. - A. J "'\. ncalre general de M' l'eveque d L D 
la pro nt' t d I' d . . e angres. e . pee e e a mllllstration des bieus eccles. en France et Belglqne 1872. en 

14) Reichsdeplliationshauptschluss z r. 1803. §§. 34-37. 6l. 
(Walt er Foutes p. 138). 
. 15) Nawet. 7.ft, panowania konk-ordatn uznano. ze przepis t Czace 

Sl\j wywbszezema leX!ll\lpriacvi) stOS[)i;1 SI' A. takz'e Y y " 
• " ,. co do majlttku kosciel-nego, rozp. ministr. z 19. czerwca 18'58 { 309. 
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Wsze1b teorya, przyznaj~ca panstwu pod tym wzgl~dem wi~ksze 
'awa w obee maj~tkn koseielnego, niz prywatnego, lest tylko upo-

pI . dl' . . . 1 zorowaniem bezprawia. Moina usprawle lWlaJll;e 8elm aryzaey.e po 
woJywac si\l niekiedy na konieczllf): potrzeb\l, na dobro pubhi:.zne, 
na wyzsze wzgl~dy panstwowe, ale nie l1aleiy tJ'llmaczye prawem, 
eo prawu wprost jest przeeiwne .. Dzis w p~nst,:ach kO~,stytu
cyjnych l1a:icz~sciei ustawy zasadlllcze por~ezaJfl: llletykalnosc ma-
j~tku koseielnego 16

). • . • •• 

Mniej jaskrawo od w~aselweJ sekularyzacYl przedstawla Sl~ 

zabor majll;tku koseielllego tak zw. prawem kaduka, ezyIi puscizny 
(Heimfallsreebt), to jest zabor majll;tku po insty~utyacb ko
scielnych, ktore przestaly istniec. WszakZe wykonywalll: t~go pra
wa sprzedwia si~ istoeie maj~tku koseielnego i wyp,!'ywaJf):ceJ z llleJ, 
jakto wyzej (str. 181) powiedziano, ~f):eznosci ee16w koseielnyeh, 
'r pod tym wzgl~dem zrzek~y si~ w nowszych czasaeb w~adze pan
stwowe dawnyeh roszczen; ustawa austr. z 7. maja, 1874. posta
nawia (w §. 53), ze gdy korporaeya lub zakfad koscielny, posia
daj~ce wfasny maj~tek, przestan:): istniec, przyp~da. ich maj~~ek 
fUl1dnszowi religijnemu, 0 ile specyalne postanowlellla fundaeYJne 
temu si~ nie sprzeeiwiajll;. 

TYTUL II. 

Majqtek koscielny wedlug poszczegolnych cz~sci. 

I. Podzial: rzeczy ko!§cieinycb. 

§. 121. 

Rzeezy koscielne w obszerniejszem znaczeniu (bona ecclesia
stica, res ecelesiastieae), to jest wszystko co nalezy do koseio~a 

i ma wartose maj~tkowll;, dzielimy na dwie kategorye: 
a) rzeezy s w i ~ t e (res sac rae ), P08W i~cone bezposrednio sJ'uz

lie bozej; 
b) rzeezy scisie maj~tkoiVe (res eccles. temporales), prze

Zlaezone na zl1spokoj L'nie materyalnyeh potrzeb zyeia koscielnego. 

16) P. austryack~ ustawQ z"sadnicz~ 0 og61nych prawach oby
w,teli z 21. grudnia 1867 (Dz. Pl'. p. N. 14:2) art. 15. 
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1. Rzeczom ~\vi~tYl11 nadaje ten chamkter 
C~Ybt.Y, poswi(~ea.i~:y j,8 s1uzbie bozej ; jest nim albo konsekracYI1 
al/;w benedykeya, I stosowni(j do tego dziel~ si(t res sacrae na Co u

fi e era taG i be 11 e die t ac. \Ved-lug pmwa rzymskiegorzeczy ~wiete 
nietylko wyj~te byly Z obiegu (res extra comrnercium), ale nie ' . 
gIl h,ye nawet przedmiotem ,vJ'asno,gci, nie wchodzi4'y W 

IV zakres pra\va prywatnego 1). Natomiast wed-lug prawa posp01i_ 
tego rnog~: bye rzeczy swi€te przedmiotem ezynllosci prawllych 
o ile talwwe nie sprleciwiaj~ si\l Iv.fasciwemn ic,h przeznaez~niu' 
1110g~ przeto nie tyjko zosta,Yac w \v.l'asllosei, ale nawet w wtu;uoscl 
pl''ywatnej 2). Primo flustrya('kie nie zalieza 1'1' ogoIe tyeh rzeczy do 
re1' extra commereium 3) ; tylko co (10 1'e1ikwii i ezast0k krZYZ1t sw 
zaehodzi to ograniezenie, ,:e nie wolno takowych zh.!~wae inac"ZBj jak 
sposobem dannym 4), 

lL W.fasciwy mHj~tek koseielny skraela si~ z odr~imych ma~ 
maj~tkowyeh, st6sl),Yl1ie do odr~bnos(:i ieh przeznaczBnia. Hi8tO
r~czny rozwoj stosunhnv maj~tkowyeh W' ko~eiBle byJ' nast~puj~ey 5). 
f'Jerwotnjli stanowi.t wszelki maj1);tek kofieielny IV obrebie dveee
zyi jean\{ eaJ'osc pod zarz~dem biskupa, dochody zas dzielon~ na 
1 '11. • 

Kl1j{~t, zazwyezuJ ll<t eztery eZ~8l'i 6) przeLmaczaj~e je ella l1i-

1) §. 7. \:J, Inst. de rerum diyisioll8 II, L 1. 6 §. 2. D. de 
diyisione rerum qualit. L 8. ' . 

2) P. IY a p p a 8 n s Zur LeIwe VOll den dem Reehtsrerkehr nntzo
genen Sachen (1867) stl', 40 .. - B r in z II. 1046.- Wi n ds e h e id 
t §, 147. - Po S c 11 in g e r w dziele eyt. przy §. 120. stl'. 307. 

3) P. F n g e r System des oest. PriY[ttr. L 366. 368. Ran dit 
Dcl' BQSltz nath oesterr. Recht (1865) 100. 101. 

i) Dotn-. na(lw. 25. listop. 182fi. Zb. u. s1):rl. Nr. 2:234.: dalsze 
pnstauoWlenw wzbraniaj~ce niekatolikom nabvwania rz('-

r~liot6w, !,JaJezy n wazac jako uchylone w mysl art. 14., 
.zasadllle:".8J 0 ogolnych pl':lwaeh obywateli z 21. grudnia 1867 .. 1 

~'6,;:nie Jak przeplS (rozp. galie. gubern. 7. paidz I80r). i 14. styczni~ 
18;)1., dekr. ~al1c. lladw 20. marca 1828 i 19. grudllia t839. Zbi6i 
u~t pol. t .. \):. 81;1'. ::80), wzbraniajeFlY zydom nabywania i posiadai 
111a przedmtotGw przewue7.onyeh do nabozelJstwa katolickiego. ! 
". 5) P, Rot h Geseh. des Beneficialwesens 1850.--- T e nz e Feud~ 
lltat Il, ,[Jl1torthauyerband 1803. - Props t Die VenvaltUlJO' des Ki:. 
\:hen;'ermog:w, Il~ deu e1'8t811 clrei Jahrl1l1l1d., w '['{tbinge; theolo:. 
Quanalse·hnlt t. D4. ll;-,:72) 84B. -- Phillips HI. §. 378. 

.") We Wl'oszcel! net e:dery. e. 23. 30. C. 12. qn. 2., w Fi-
~Zpal111 na. ' \5. lU. C. 10. quo 1. w panstwie frankonskiem br-
azo roz.malCle. 
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"k a o.la reszty duchmd811shra, na utrzymanie kosciofow (pro 
:, up .• " . b . h T.' .. 'd 
fabri(·a) nieki'3dy takZe ol'obnt;t ez~sc d"t U Ogl(, . 10zmeJ g y po-
.u·'ta1v samoistne wiecej kosci01Y pttrathlne (t. 1. StL ;;;10), pozwa-
\'Y l:j .; v - , f 

1qno im zatrZYlllYwa,C oiiary sklcLdane przez wiernyeh, a Z Koneem 
1(l' - OJ';" "'J 
5. !nb pocz",tkiem lL wieku POl'Z~to wyclzieiac ze wspo]ne,j masy Cl a. 
'oszezego In yell koseio£o IV osobny l1laj~tek, rnianowicie grullta, od·, 
~aji);e .ie na" uzytek przeJ'oionym tyehze koscio.fow 7). Z . r~zu ka
zano duchownvm w ten sposob opat1'zonym wystawlae doku
]l18Ilt. \\' kt61~ym uznajl);C w-l'asnosc hoscio-l'a zobowiq:i\ywali si~ 
'lNIT(ide. lla zawol'<mie oddalle sobie dobra; zt~d nadania tego 1'0-
dzaju otrzymafy n:lzWi} p ree 11 ri 8. 8). Nie~n,wel1l jed:lak ~rzYJ~fa sis 
zasada. ze ja k sam urz~c1 tak tez przywlllzany don l1laj~tek stale 
jest lladany (pOl'. t. 1. stl'. 138); nie posiadaf go wi~e duchowny 
"po:,;ob81n prekaryjllym, le('z raCZ(lj wed1uganalogii dobr lennyeh. 
Za tern zapatrywanieJll si~ posz~a i zmiana nazwy; od B. wieku 
zv"ano majt;;tek wyznaezony stale pewnym kosciofolll lub urz~dol1l 

ben e 1'i l' Y 1.1 111 Pierwotny majt;ttek zwi~ksza.t si~ potern pl'zez wh
SHe llabytki i prywatne func1aeye, podezlLs gdy nowe benefieyn juz 
prz'y swem powstnniu zapewnione rniec musia.!'y uposaze:lie" nie 
mog~e po poclzicLle wspolnego maj'i,tku dyeeezyalnego hczyc na 
pomoe bislmpa. 

l\1.aj~tek, ktory tzyto przez OW pierwotny podzia~ czy na, pod
~titwie poiniejszyeh fundaeyi powstaf przy poszczeg(\]nyeh koseio
faeh luh zakJ'adach koscielnyeh, szecU jednak nie tylko na utl'zy
manie ducbownyeh, rolf! tabe lla ntrzymanie samego koscio£1l i po
krveie wYdatk6w nabozenstwa. Ze I'\zgl~du na te odr~bJ1e cele 
od~'dnian;y l11aj~tek bcneficyalny czyli prebend~ i maj~tek 
seiBle koscielny. takZe fabryczny zwany, gdyz gMwnem 
jego przeznaczeniem jest pokryeie koszt6w buelowy j utrzymania 
'k~~eiotl., czyli tak zw fabriea ecdesiae. rre dwie kate go rye maj~tku 

. kOf;(:ielnego nalezy f:e;i8le odroznic, gelyz podlegaj~ tak pod wzg1r~

dem administrowania ,jakotez uzytkowania oelmiennym pmwicUom 
Czestokroc jednak. zw:l'aszeza przy k08Cio4'aeh parochialnych, ma
j~t~k sei61e l~oseieh~y i heneficyalny fitktyeznie jedn~ stanowi~y mas~, 
tak ii benefieyat przekazan y mia,!' ::;obie ea~y dochOd z ob()wi~zkiem 

7) C. 1. C. 10. quo 2. (concil. Agath. 506), C. 32. C. 12. qu. 
2. (ex "('od.) e. 11 O. 16 'll1. :3 (ex eod) C. 12. C. Hi \jn. 3. (conc . 
Anrelian ;:)1 1.);jesz('zG Gdaz)' 1. zakazywal' oddawac grnnta W llzytek 
duc:hownych, e. 23. 25. :Jl ::'7. C. 12. quo 2. 

8) C. 61. 0. 16. quo 1., C. j 1. C. 16. quo 3. 
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ponoszenia kosztOw na koscio~ i nabozenstwo Taki stan rzeczy 
istniaf po wi<ilkszej cZ<ilsci w paranach 130Iskich W Austryi 13rzc
pisy koscielne, tycz~ee si<il administracyi maj,}tku koscielnego 
(13 nizej niemniej jak przepisy rz~dowe, mianowicie obecnie lIstawa 
z 7. maja 1874 (§ 39) nakazuj~ oddzielic maj~tek .seisle ko
scielny od benencyalneg'o, czegv jec1nak w Galicyi dot~d nie zu
pefnie jeszcze uskuteczniono. 

II. Zr6dht :maj~tku ko~cielnego. 

a) Majqtek fundacyjny. 

§. 122. 

1. Pierwotne zrodJ'o maj~tku koscielnego stanowi~ onary wier. 
nych (oblationes), nieco pozniej takie inne datki dohrowolne, mia
nowieie darowizny i zapisy. T~ drog~ uzyskaJ'y koseioJ'y i be
nencya zakJadowy maj~tek, dostarczajf);cy sta£ego doehodu na 
zaspokojenie potrzeb koseielnych. Procz tego 13ocz~l kosciM 
juz wczesnie domagac si~ pewnych danin Jub swiadczen jako 
z prawa mu nalezltcyeh, i to znow na dwojakiej podsta
wie: jedne uwaza£ jako obowi!t:zek powszechny, polegajltcy na 
samejze do kosciofa przynaleznosci, inne jako zobowi!t:zanie poje
dynczych osob, wypJ:ywajltce z szczegolnych stosunkow Iub taktow. 
Do pierwszej kategoryi, stanowi~cej irodl'o sta£ego docbodu, nalezy 
prawo d z i e s i ~ c i n y 1) to jest prawo poboru pewnej, z regul'y 

1) Literatura. - Zachariae Aufhebung, Abloesungu. Um
wandlung des Zehnts 1831. - B ir n b au m Die rechtliche Natur der 
Zehnten 1831. - G oschl Ueber den Ursprung des kirehL Zehnts 
1837 - Waitz Verfassungsgeschichte II. 529. III. 127. IV. 102. 
Walter § 247. nst. Obfita literatura polska: Lipski J~drzej 
Decas quaestionum, in quibus eccles. jura et immunitates eeclesiast. 
status elnciclantur 1616. (4. wyd. 1647). (1'0 dziel'o Lipskiego tudziez 
kilka illnyeh rozpraw 0 dziesi~einach zawiera clziel'o zbiorowe, kt6re 
Ul'ozyl' z poleeenia arcyb. lwowskiego .I ana Pr6chnickiego: S t e p h a
n i cl e s Mel c h. Opuscula tam ecclesiastici quam equestris ordinis, 
nobi1ium virorum. compositionis inter status negotio servientia, Crae. 
l632). - Mar ki e wi c z .I a n Decima cIeri saecularis in regno Polo
niae, defensa contra exemtiones Patrum Soc. Jesu. ParisUs 1644. -
Tenze Decima cieri saec. in judicio Crac. 1647. - Cichow
ski Mik. soc. Jes. Risponsum theol. ad triplex scriptum J. Mar
kiewicz, Romae ]650. - Zmijewski ks. Jan Obrona dziesi~
ciny wytycznej pretensyami i poborami w kor. Polskiej ucisnio-
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dziesiQ.tej ez~i;ci plonu lub dochodu. KoscioJ z~daJ, ahy tak jak to 
'nz prawo l110jzeszowe przepisywaJo 2), kazdy kto do kosciol'a na
ieiY, ez~sc swego dobytku koscio£owi oddawat ByJ'a to w£asciwa 
dzieBi~cina duehowna, ktorej tytuJ: zasadzal' si~ jedynie na przy
nalezllOSci do zwi~zkn koscielnego. Uwazana zrazu jako akt dobrej 

?woli i obowi~zek snmienia. dziesj~cina juz od VI wit>ku przybiera 
.ceehy obowiltzku pra wneg0 3

), ktorego dopefnienia pod grozlt kl!t:twy na
kazuj~ nader liczne Vi' tym przedmio('ie ustawy koscieIne, poparte cz~
stokroc przepisami wladeow swie(' kich, mianowicie Pipina i Karola W. 4) 
Ale kosci 04' nabywa£ z innych takZe specyalnych tytul'ow prawo do 
dziesi~cin. Obok duchownej istniafy bowiem dziesi~ciny swieckie 5

) 

------
nej Krak. 1666. - Dun sk i Alex. Jurecons. in materia censuum et 
decimarum Poznait 1746. - Prawda i sprawiedliwosc istotna 0 dzie
si~dJjach i ich wiasnej jurysclykcyi przez Ziemianina polskiego 1765.
(Ole c how ski hiskup) Dokumenta do spraw dziesi~cinnych w Polsce, 
Krak. ! 779. (2 i 3. wyd. przez ks. Po lanG wski ego we Lwowie 
Ii7!. w Lublinie i 788: na j~zyk l'ac. przeJ'. ks. S z abel w KralL 
17(8). - C z a c k i 'r adO dziesi~cinach, rzecz czyt. na posiedzeniu 
TOIY/HZ. przyj. nauk, Warsz. t 801. (2. i 3. wyd. tamze 1802, w zbio
rowej eclycyi Raczyitskiego, t. III. (1845) stl'. 31; na j~zyk francuski 
p. t. Des dimes en general et particulierement en Pologne et en Lithu
anie, traduit en franyais par A lex. Po to c k i w Warsz. 1801). -
Mi~cz yit s ki Ign. 0 dziesi~cinach z Roczn. towarz. nauk. krakowsk. 
t: II. 1817. - Skarszewski Expositio jurium cIeri latini in regno 
Poloniae super decimis exigendis a Ruthellis1820. - P ociej ks. 
Jan Zbi6r wiadomosc( historycznych i akt dotyczl8cych dziesi~cin ko
scielnych na Rusi, Warsz. 1845. (p. recenzH F. Zieliitskiego w bi
bliotece Wal'sz. 1846. n. i tamze 1817 I. odpowiedz Pocieja). - (Kl u
e zy cki J ak6 b). 0 dziesi~cinach koSciol'a l'zym. kat. w Galicyi austr. 
Poznall 1854. - He 1 c e1 Ant Zygm. Badania w przedmiocie histo
ryi clziesi~cill w Polsce, szczegolniej pod wzg1~clem tak zw. dziesi~ciny 
swobodnej" i dziesi~ciny oddawanej w gonitw~, w Bib!. Warszawskiej 
1863 t. III. i osobno. - Lip ski J. De jure decimarum eccles. in 
Polonia animadversiones histor. Wroc.J:aw 1852. _. Encyklopedya ko
scielna art. dziesi~ciny IV. 477. 

2) III. Mos. 27. v. 30. IV., Mos. 18. V. 21. V.Mo S. 12. v. Q. 

3) Pierwsza tego rodzaju uchwah synodu w Mayon r. 585. c 5. 
Zbior Sirmonda 1. 384. 

4) P. capito Karol M. a. 770. c. 13. Mon. Germ. III. 37, ca
pit. cle partibus Saxoniae a 785. e. 16. 17. ib. p. 4:). cap. Francof. 
794. c. 25., ib. p. 73. 

') Poczl8tki juz w stosunkach rzymskiogo kolonatu, p. W a it z 
Vel'fassungsg. II. 5:28.; zt) takze w Polsce istnial'a juz pierwotnie swie
cka clziGsi~eina, (czemu pr:oeczy mianowicie Mi l8 czy it ski cit. str. 54. 
62) ob. H eic la cyt. rozpraw~ §. 4. 
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mianowicie \Y dobrach ksi~.z~cyeh; otot czesto ksiaz€ta 
pywali k08('i040wi swe dziesii{einy, albo tez n~dajae dobr~ w 
~s~a~a.\'riali.dziesif;'cin~ na rzecz koscioflt. Za ieh przyld'adem tak~e 
aZleClZ1Ce ZIel11Sl:Y obei~iali Ilieraz sIVe grun ta dzi.sieeina na 
fundowanych przez sil~ koseioJ'cw. Zchll'zalo sie t;z, "ze 
odda.i~e w lenno swe posiadaos(·i lub nndaj~(; ni;uprawione 
z~strz~gal s?J:ie dzisi(2cinf;'. 'l'ak wiQc dziesi~ciny, zostaj~ce 
sladalll~ k~S(jlOl'a, 1'ozn8 byty co do swego pochodzenia i po 
prawneJ; Jedne wypJ'ywal'y z przynflJeiIlosei koscielnej. 
z szczegolnych st(')8Ullk()w· pravyuych, tamte Illiah ceche ' 
o.sobistej. te ei(~iaru gruntowego. A jako te pstatnie ni~ z 
c!uchowneg?, Jeez na podstavvie odr<{bnyeh tytuJ'ow prawnyeh 
s~le w posmdHllie ko:seiol'a, tak tez nn tej snmej zasadz' e 
meraz w r~ce swieekie .. tatwo jednak zrozumiec, ze niebawem 
(arJ'a si~~ ta nSznica mi€dzy pojedyllezemi dziesieeillami. 
pos z.l'o , :I.e juz ilia tylko dziesi~cjny pochodzonia" swieckiea'o 
~ak.ie sciSltl du howlle przoehodzi£y w posifLdnnie o~ob swiee'ki 
DZla,[o to niekiedy z v,ol~ samychie biskup6w, kt6rzv 
w l~nno swe dobra j dziesi~ciny, aby pozyskac w t~n spos"6b 
~ruz~n~ Iub okupic opiek~ moznych panow. Oz~seiej jeszcze 
z~t~ 1 srlachta nie ogJ~daj:');c si~ na tytUf prawny, p 
sob18 prnwtt dziesi~cinne, Od XI \Yieku poc1jaf koscioJ' walke z 
rr:i st?sunkc"tmi; a poczytllj~c wprost prze('iw~ie wszystkie v ' 

cmy Jako dobro duehowne, staraJ' w lieznyeh udnvalach 
dalnyeh i postanowieniaeh p[tpieskieh przeprzec zasade ze 
dzjesi~ciny wyJ'<);l:znie kosciod'owi ma sfuzyc G), Zakazano wi'ee 
~a?yw~c dziesi(~cin lub z da,wnych lat nttbyte przenosid' na 
sWlecbe, zaJecnj~e jnko obowi~zek sumiellia zwrot dziesieein 
pra:vnie n.abytych 7). Ale wszystkie te przepisy nie odniosJ'y 
tu I c)"wdz;e. tylko pojedynezo dawano im posJueh, oddaj:');c 
wolnie k08elOl'owi prawa dziesi~cinlle. W ogMe zns pozostaf 

~" L J u 0 0 T Zloslscmy hOS(:IGlIleJ bY"n svvieekn, stan I'Zer"'}'·. LO 'esc b k d' ., 1"" 1 

. . r Ii) POI'. tit. X. de decimis, primitiis et oblationibus III. 
III \Ito III. l::i" in Clom. ITL i., io Extravag III 7. 

7), 'r3:k lllianowieic" synod rzymski z 1'. 1078. (c 1. C. 16. gn. 
lateranenskl z r. 1123. (e. 14. O. [0. quo 1) i lateran. z r. 11 
(c 19. X. h. t.) Postanowienie tego estatuieO'I) sobom ±e uie wo 
J?rzenosic d~ic~iQ?ill na laik6w, tl'~mn"czono .: praktyee' w'ten spas 
j\~ • tylk~ dZl~S10ell1Y po r. 1: 79. nabyte nie mog,} przejsc na 
cInch, ze zas mogq, przy nich pozostac dziesi~cioy przedtom 
POl'. c. 2. §. 3. h. t. in VIto. 
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pl'ywatnycb 8). Wszakze nie tylko VI' tym kierunku 
aziesi~('iny vi'aIk~: tn He jej rozci~g~osc by:ra przedmio

uieustaj:,);('},ch ~por(,w. Podezas gcly ustawy koscielne ci~zar 
cinny uznaJy jalro pOITszechny, tak i7. kaidy uehodzi.! za ot· 

, kto nie dowic;lU wyjl!tkowego zwolnienia 9), przyj<.:b si~ 
w prnlrt,vce zasada wrscz przeciwna, to jest ie domnie
prawne przemawia za swobod~, ie przeto nalezy si~ dzie-
tyllro gdzie oddnwnfi jest w zwyezaju. Tylko jeieli stwier

istnienie dziesi~riny w ohrsbie para1ii, nale?'y uwazac zn 
obci!1zone wszystkie grunta, kt6re nie dowiodi); uwolnienin z moey 
przywileju Iub przerh wnienia 10). Da lej domagal si~ koscio4 dzie
sieciny nie tyllro zpd'od6w ziemi (decimne pratJdinles) i z byd:ta(dee. san
g~jnales). ale takze z roszty dol'l10dn (dee. personalep !l), te ostatnie 
jednak nie utrzyma~y ~i? nigdzie a i drugie CZ(?sto wysz,!y z zwy
czaju 12). Nieustawano tez w skargaeh na sp086b pohorn: zal'adza
.l~c takowym ,inz W 81'ednich wiekaeh przemieniano niekiedy dzie
si~('iny na sta¥e claniny w "bolu, pOZ!lil~j w pieni~clzach. A wszy
stkie to spory i llleporozumienin. tem trudniej hyXo zalatwic, ze 
kompetencn w sprawnch dziesiseinnych roseily Bobir' zarowno 
s~dy swieckie i duchowne. - T IV Polsee by~y dziesiseiny. przed
miotem czsstyeh za.targow mi~dzy stanem du(:hownym i swieekim 13); 
za Kazimierzn. \V., 'V£adys.fnwn JagieJfy i E azimierza J agielloL'tczy Ira 
wydano w tej mierze postnnowienill. 14), okreSlnji);c 'IV n\znych PU11-

ktaeh prawo poboru dziesi?C'.iny. By zapobiedz przerrlinym niedo-

8) Niekiedy te same grunta ohci~zone by~y tak iluehownq, jak 
Bwieck~ dziesi~eil1fb a w ta.kim razie stanowita drug~ dziesi<.:cil1~ clzie-
wi~ta cz~sc [Jlonn pozost<t~()go orldaniu piGrwsZGj, zt,!d dec imae 
i 11 ona e por. cap. Kan,l M. c. 13. Mon. Germ. TIL 37 , Fran-
cof. iDlJ.. c. 25. ib. 73. Wormflt. 82t), c. 5 .. ill. 380. IV aitzVer-

. fassllngsg. IY. 364. -- 0 te.go rodzaju daninach IV Folsee p. He lee 1 
str. i O. nota 26. 

9) O. 29. X, h. L 
lu) POI'. c. 10. X. h. t. 
11) Decimae praediales: c. 20. 22. X. h. t, sangllinales c, 5. 

22. X. h. t. personales c. 5. :W. 22. 23.28. X. h. t. 
12) W Polsce juz w Xln. w. istnieje tylko dziosiQiJinn. snopowa 

:p. Hel c el cit. 
13) Ztq,d te~ bogata 0 tym przedmiocie literatura, jak swiadczy 

nota 1. 
H) P. mianowicie arbitratio J aroslai archiep. z 1'. 1359. za

twierclzona przez W~aclys;j'awa JagieU<.: 1'. 1443. Vol. leg. 1. 97. przy
wilej W.tadys~awa J agiellollczyka z 1'. 1453, 'v

r 
01. I. 193. 
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godnosciom przy pobo ,. '. 
k ' , . rue, umaWIano SI~ juz od XIII w' k 

ze azow koseIelnych 0 za' d'" Ie n 
. . '. . mlan~ ZIeSI~Cllly wvtYcznej na 
I plelll~znit (cz. :n~i'dratow~ 15). SPOl'Y przybr~i'y wiek 0 

ry, gdy w drugleJ poJ'owie XVI, ,v Sze 10 

skieh doktrvn poczeto 11 t .. ' w. pod wpJywem reform11. 
" v as awa.c na sarno pnw d' . . 

p~zyn~jmniej faktycznie nie dopefniano ustalo~ ,~ z~eSl~clllY 
WIazan. Juz w r 1573 pt. yc plawem 
mi~dzy st11.nem d~chowu : an~w:o~o. zafagodzic t~ spraw§ 
"ta'l'" 16). odt d . Y a sWleckrm, tak zw. eompositio 
" t., • a seJm p ". . 
wreszcie' na sVejmi~ W a~sz:%:~mzapo~;~af t~ kompozyt~ 17), 
Uzyskawszy na to a robate . . r. 19 i) Pl'ZYSZf~, do skutku 1 . 

biskup zatwierdzaf Pd v yaplesK~ ) postanowlOno, aby 
awne 1 no we umowy 0 . . 

z dobr szlacheckich. Gd b sip za.n:la~~ d. 
skup na wniosek . d Y Y t duchowny ZgOdZIC me cl](']ai 
nikow po'" pos~a .11.c~a gruntu rna przybrawszy dwoch ' 

. l.zemIenrc dZIesl~clll~ snopowa n11. ieni zna T ~""~V"',{,1i 
krolewskrch pozostawiono d' " v p ~ ~. V\ do 

ZleSleCllle wvtyezua 0 d' . . pozyt wyznaczo fi v. " " 'v' Z18SI~Cllly Z 
" . . no orum w s~dzle grodzkim 20). 

DZleslecma z natnry reI ' 
z ktOrym obowiazanego fac' zr ~z~'l ~a ezafa sill temu koseioi'owi, 
k .. }. v V zy. SCl8 E\Jszy w~zer, a zatem 

OSClO<1.0WI katedralnemu z r . . 
(pOI'. stl'. 185) k ' . f . .' oz.woJem stosunkow beneficyalny 

, OSClO ow I parochIalnemu 21) (-hoc' l' t 
cz~sc dziesi€Ciu przez dJu'i 'esz' ." HtZ I po em cz , 
(quarta deljimarum- 22) albo ; . J cze czas. odd~wl:n~ biskupowi 

, ez pewne rodzaJe dZlesl~elll dla " ----:,.,v ... ,j, 

15) Zakazuje zamiany n d r 
(Helcla Starod '. p. s.yuo ihocJ'awski z r. 1967 § i"i 

. pI'. p. pomu I 361) kt' 1 '.I" I. 
szcze Zbior W f2zyka lib III t:t'd :. orego uc lwaJ:§ zawiera je-
. t· , '. I. e decllms p 188 t ' . 
wa;: a Jest takze uchwaJ:a synodn P' t 0k~' . a~nze Jeduak za-
ktora kaze trzymac sip w tei . :.10 I Owsk~ego z l'. It>78, (p. 191). 

16) K f d ~ J mlelze zwyczaJu. . 
11) 'r~~ e era:y~ geneI'. Warszawska z 1573 Vol II 842 

ua seJmle elekcyjnym 1576 (V 1 II' .. . 
(II. 9(4) i 1581 (II. 1 019} , k f d ' . o. . 884), warsz 1578. 
10~8) sejmie warsz. 1607 (Ir r e~) eracY.l (genet .. :va!'Sz 1587 (II. 
B2i)), 1~631 (III. 668), 1633 (·III.6~12) 1609 (II. 16(0), 1618 (III. 

) konstyt. tyt. kompl\zycy d···· 
19) Bulla Urbana VIII.' eua 0 . zIe~l§clll~, .VoL leg,. III. 857. 

u Czackiego III. 65. "m SIcut z 2/ hstopada 1634, text 

20) . E~ek.lLcY:t koustyt. z r. 1635 zal . 0.". 

tyt. 0 dZIesl§clllach (Vol V 5(0)" eca S:Jlll gIodzIeuskl 11 r. 1678 
tyt subsidium charitativ~m' (Vol ~i~sz~:~)seJm warszawski z f. 1775 

21) e. 7. 13. 29 X ' . . 0 . 
aD' • h. t. 

) 1.. capit. W ormac 829 5 M . 
Mogunt. 851 c. 3 ib P 4' 11 . c. . ~ ou. Germ. III. p. 335. conc. 
k . c ". cap. Karol II 369 13 walta ustala przez rezeg'nacy" lb' : C • ib. 511; 

.. u prawem zwyczaJowem. 
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zastrzegnano 23). Rozne okoliezosci spowodowa£y jednak oddanie 
dziesi~ciu inuym takZe kosciofom, mianowicie klasztorom 1 kapitu
~Olll. Nastf!;pi~o to mifLnowieie w skutku inkorporaeyi (t. 1. 287), 
a nadto zdarzai'o si~ cz~sto, ze swieccy fundujf!;c kosciM lub ka
plic~ ustanawiali na ich uposazenie dziesi~ciny, alba tez chcf!;c' 
zwrocic kosciotowi dziesi~einy zrzekali si~ takowych nie na rzecz 
koscioJ'a parochiil.lnego,lecz na rzecz innego koscioJ'a Iub"klasztorn .4) 
W Polsce mia.!'a szlae:hta pierwotnie prerogatyw~ swobodnej dzie
si~ciIlY, to jest prawo oddawania takowej ktoremukolwiek koscio
Kowi Iub klasztorowi. w skutek oporu duchowienstwa usta! ten 
przywilej jnl W XV wieku 25j. 

Procz wJ:,lsciwej dziesi~ciny powstawa~y nieraz inne jeszcze 
daniny i ci~zary gruntowe na rzecz kos(;io~a, bitdzto w skutku 
przemiany dziesi~ciny na staJ:f!; danin~, b~dz w skutku rozmaitych 
form wlasnosc-i i posiadania, ktore wytwol'zyfy stosnnki feudaIne, 
bl);dz wreszcie na podstawie zwyczaju lub umow prawno-prywatnych. 
W ten sp080b naby~y koscioJ'y pravvo do rozmaitych swiadczeJi 
z cechf!; ci~zaru gruntowego, Inb prestacyi osobistej, ktore istniaJ'y 
lub istniej~ pod roznemi nazwami, jakoto u nas ma.rdraty, meszne, 
skopczyzna, proskorne i t. d. 26). 

Df!;znosc oswobodzenia gruntow od wszelkieh ci~zarow i na
dania gospodarstwn jak najwiiikszej swobody, dotkn~.j'a w nowszych 

. czasach takze dziesi~cin i innyeh na rzecz koscioJa prestacyi. We 

23) Mianowicie tak zW. decimae novales tj. dziesi§ciny z grun
t6w uowo wykal'czowanych i pod upraw§ oddanych. W Polsce sp6r 
o "nowizny" mi~dzy krolem WJ'adysJ'awem tokietkiem imieniem du
chowiellstwa, a J aucm biskupem krakowskim, rozstrzygni§ty zostaJ' 
s,!dem polubowuym areyb./)anisJ'awa 1'. 1330. (Helc el Pomn. I. 
405), w ten sposob, ze gdzle wykarczowano lasy, dziesi§cina przypasc 
mia1'a parochowi, gdzie zas powstaJ'a uowa osada bislmpowi. J eszcze 
do XV[ wieku pl'zeci,!gu§J'y sil) 0 to spory, az je bulla Leona X. "De
cet Romanum Pontificem" z 30. marca 1515 (u. Wl)zyka str. 194) 
w ten sam spos6b zaJ'agodzUa. 

24) Do takiego przelania wymagano jednak przyzwolenia biskupa 
c. 2, §. :3 h. t. in VIto, c. 7. X. de his quae fiunt a praelato III. 
10 c. 3 X. de privilegiis V. 33. 

25) Por. 0 tej dziesi~ciuie, ktorej autitez§ ozuacza dziesi§cina 
oddawaua "w gonitw§" eH e 1 eel w cyt. rozprawie), uchwaJ:y synodu 
sieradzkiego 1233 i unijowskiego 1326 He 1 c e 1 Pomn. I. 344. 403. 

26) Nazwa m a J: d rat y pochodzi od maldrum, to jest miara nie
miecka, poniewaz oddawano daniu\) wedJ:ug mial'Y. Me sz n e, mszowe 
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Francyi w epoce rewolucyjnej uczyniono w tej mierze holr s 
nowczy, ale niesprawiedliwy, orzekaj\lc zniesienie dziesi\;!ciu bez 
nagrodzenia. rune ustawodawstwa. staraJ'y si~ pogodzic. 
sfusznosci z wzgl~dami ekonomicznemi, a znosz\lc ei~zary wyzna
czaJ'y upnlwllionym odpowiedni ieh wartosei wyna,grodzenie. Tak 
byJ'o W Austryi; w r. 1848 i 1849. 27) Wtaz z oswobodzeniem 
grunt6w od prestaeyi poddanezych i emfiteutyrzllych zniesiono 
takze dziesi~einy, wyznaczajftc za to jako wynagrodzenie rent~ pie
nit?Zll(l;, ktorft zobowiftzany mog'[ takze spJ'a,cic odpowiednim kapita
J'em. Zniesienie illnyeh prestilcyi nit rzecz koseio.J'a., (0 ilenie wyp.tywa~y 
z st()sullku poddml('zego lub emfiteutycznego) mialo nasti}pic tylko 
na z\l;danie ,strony uprawllionej Iub zobowi\l;zanej, albo odnosnej 
gllliny 28). Z(l;danie to na,lezafo wniesc \Y oznaezonj'm terminie, w 
Ualieyi do kOllCa r. 1854. Gdy jednak po upfyw-ie tego terminu 
wiele presta,eyi pozostaJ'o w Galicyi nie wykupioaych unoI'mmvano 
na nowo te st6sunki ustaw\l; hajowq, z 27. maja 1873 (Dz. lISt. 

kr. Nr. 253). Mianowicie poadano wykupowi robocizny, prawo 
mlewa, daniny w pieni~dzach, niepoehodz\l;ce z reluieyi dziesi~
ciny, tudzier, daniny w naturaliaeh uiszczane klasztorom, koseio
,fom i plebauom; wykup m(1 jak dl wniej nasti}pic nie z urzedu 
leez na z\l;dnnie stroll, tttkowe nie jB;3t jedllak ograniezolle do pe-

e t ·· 29) Od ' , . 1 wn goelmmll '. nosne czynnoseJ urz~c owe poruczone sl); 

missale by,fa datlina w ziarnie IUb pieni'1dzach, zdaje siQ dla togo tak 
nazwana, po~iewaz przy uk./'adzie z plebanem 0 clziesi~cirj(~, przyjmywaJ: 
pleban Obowl<j:zek oclprawiania mszy (Czacki HI). Skopczyzna po
lega na prestacyi pewnej lIoBei kop lub snop6w zboza. Pro sku r n e 
(wJ:asciwie ohleh, z kt6rego wykrawuj<j: si~ prosfory na ofiarg pl'zy mszy 
sw.) .oznaoza rozmaite clanin,\' w natnraliaoh lull picni<):dzach. Skopczy
zna 1 proskurne byJ:r mianowicie w zwyc~ju '\1' ohrz'1dkn greckim; 
ch06 i wJ'~sc~wa dziesi~cina nie by{a mu obca, tylko ze wed~ng jednyoh 
powstala dop181'o ,y XVII. wieku (tak Sk a1' s Z l>\Y ski cit. wecUuO'dru
giej wigcej uzasadnionej opinii istniad'a jllZ dawniej (p. Po ci ej cit.) 

27) Ces. patenty z 7. wrzesnia 1848. i z 4. marc. 1849.a (Dz. 
u. p. Nr. 152), dla Galicyi z 15. sierpnia 184:3. (Dz. u. p. Xl'. 361). 
Blizsze postanowienia. zawiera dla Galicyi rozporz. mill. z 4. paidzier. 
1850. (Dz. nst. kraj. z 1'. 1851. Nr. 1) dla Okl0gu krakowskiego (gdzie 
za czasow rzeczypospolitej juz przeprowadzono ilz\;sciowo wykup 
IV r. 1816) patent z 12. marca lE51. (Dz. ust. kraj. Xl'. 89). 

28) R6znica migdzy dziesi~cinallli a wymicmiollemi prestac,Ymni 
zachodzi?a taHe pod wzgl~dem sposohu oszailowania POl'. cyt. rozp. 
minist. z 4. pazdz. 1850. 

29) Termin jednoroczny, naznaczony do zg.loszeli, ma tylko to zna
czenie, ze po jego upl'ywie z~daj1!cy wykupu sam ponosi koszta likwidacyi. 
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rzltdowym wfadzom administracyjnym, w piel wszej instancyi sta
rostwom. 

W razie wykupna dziesi~cin lub innyeh prestacyi kapitalem, 
stanowi tenze ez~sc maj\l;tku zakl'itdowego, a ten, komu zniesione 
prawa sJ'uzy~y, rna jedynie prawo pobierania odsetek 30). 

II. Darowizny j zapisy, z ktoryeh maj\l;tek koscielny g£ownie 
wzi~J' l)Oez\l;tek, zawsze jeszcze gfownem sl); zrodJ'em jego wzrostu. 
Przedmiotem takowych mogi); bye wszelkie rzeczy i prawa. majlj;ce 
wartosc majq,tkowi);. W dwojaki zas sposob mozna uczynic zapis 
Iub darowizn~ na I'zecz koscioJ'a: albo zwi~kszaj\l;c istnieji);cy juz 
majl);tek albo tworz\l;e nOWt:); fundacY1);, a wi~e nowy podmiot maji);tku 
koseieInego (por. §. 120). :B'undacya 31) koseielna jest to akt prawny 
mOGi); ktorego ktos postanawia stale pewne swiadczenia na cele ko
scielne, przeznaezaj\l;c zarazem na to odpowiedni maj\l;tek. Tak 
wi~c fund~cya postanawiajij;c na rzeez kosciofa prawa, rodzi zara
ze!l1 obowil);zek do pewnych swiadezeri ze strony kosciofa lub srug 
jego. Dlatego potrzeba do powstania fundacyi wyraznego pI'zyj~cia 

przez w1asciwego biskupa, ktory mianowicie baczyc ma ua to, czy 
zobowi\l;zanie jest wykonalne i ezy odwzajenmienie fundacY1); posta
nowione uwazac lllozna za stosowne 32). Nftdto zawis10 'powstanie 
fundaeyi najez~sciej od pI'zyzwolenia rZl);dowego; w Austryi udziela 
go polityczna w~adza krajowa eN amiestnictwo) w poroznmieniu 
'" konsystorzem 3S). 

b) 0 P J: a t y. 

§. 123. 

Zrodfem doehodow koseielnych mogi); byc takze 0 p fat y , 
niszczane b\l;dzto jako odwzajemnienie za pewne funkeye dncho
wne lub ezynnosei urzi2dowe, bitdzto jako podatek na specyalne 
cele koscielne. 

r. Pierwotne prawo koscielne trzyma si~ zasady, ze dueho
wni spefniac winni bezpfa,tnie wszelkie przekazane sobie czyn-

30) P. 0 tem rozporz. minist. z 24. wrzesnia 1858. Dz. u. p 
Nr. 163. 

31) B r end e 1 Das Recht u. die Vel'waltung del' milden StiftUll
gen lSiLt-. - Rot 11 Ueber Stiftungen, w Jhoringa i Gerbera .J ahl'b. 
f. Dogmatik I. (1857). - Walter §. 328. 

32) Deleret kongr. trydenckiej z 21. czerwca 1625., Bull. V. 89. 
33) Deler. nadw. z 21. maja 1841. 

RITTNER. Pro koscielne. T. II. 1. '1 

" 
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nosci 1). Z t~ zasad~ jednak da!o siii pogodzic przyjmywanie ofiar 
dobrowolnych Jakie wierni skJ'adr'.li przystiiPujq,c do pewnych 
czynnosci religijnych 2). Te datki dobrej woli wesz£y w powszecbny 
zwyczaj, a raz llstaliwszy si~ przybraly niebawem cech~ obowi11Zku 
prawnego 3). W ten sposob powstafy tak zw. j u r a s to 1 a e 4), to 
jest opJ'aty pobierane przy chrzcie, zapowiedziach, slubie, pogrzebie, 
tudziez za swiadectwa czyli metryki tycz11ce si~ tych aktow. Ponie
waz s11 to funkcye, nalez11ce do zakresu parocha, wi~c tez i rzeczone 
op~aty jemu si~ nalezij;, w zadnym jednak razie nie wolno mu od_ 
mowi6 funkcyi duchownej dlatego, iz mu z go.ty nie opJ'acono na
lezytosci stu.J'owej 5). Ubodzy W ogole od niej s11 woIni. Szczego
~owych postanowiGli co do jura stolae nie zawiera prawo pospolite, 
rozstrzyga wi~c w tym wzgI~dzie usta\vodawstwo biskupie i zwyczaje 
partykularne. Najcz~sciej uzyeza pallstwo swej pomoey przy pobol'ze 
jura stolae; ale fez sJ:usznie w owezas domaga si~, aby wladza ko
scielna oznaezaJ:a takowe "'v pOl'ozumieniu z rZ11dem. .Austryackie 
ustawodawstwo poszlo w tym wzgl~dzie jeszeze dalej, gdyz w ze
szlym wieku, mianowicie za panowania cesarza J ozefa II. wydaJ: 
rZ11d sam dla poszezegolnych prowincyi taxy (tak. zw. Stoltaxor
dnungen), seisIe oznaezaj1j;ee prawo pohol'll opiat za funk eye duchowne. 
Dla Galicyi ogloszono takij; tax~ patentem ces. z 1. lipea 1785 6), 
dozwalajij;c pobiera6 op£aty za pogrzeb, slub, zapowiedzi, tudziez 
za wydanie metryki chrztu (za sam ehrzest nie nalezy si~ zadna 
op~ata), slubu lub ~mierci. Te IJrzepisy zatrzymaJ'y dot11d moe obowif):
zuj!);C11, ch06 zbyt niski wymiar opJ'at, z tamtego jeszcze pochodzf):ey 
stulecia, w raz1):cej zostaje sprzeezllosei z dzisiejszemi stosunkami. 
Wediug ustawy z 7. maja 1874 (§. 24) ma rz!);d prawowysJ'u
ehawszy biskupow zmienic przepisy 0 nalezytosciaeh stuiowyeh; roko
wania w tej mierze od dJ'uzszego ezasu s11 w toku, nie odniosJ'y jednak do-

1) C. 99. C. 1. qu, L c. 3. C. 1. quo 2., c. 8. 9. 10. 
simonia V. 3. 

1I) C. 103. C. 1. quo 1, C. 1. 2. 4. C. 1. quo 2. 
3) C. 42. X. de simoni. V. 3. (Innoc. III. a. 1216.) 
') P. G r 0 11 man Kurze Geschichte del' Stolgebiihren 1785. -

B a1 d auf Die kirchlicheu u. pfarrherrlichem Stolgebiihl'en in den vest. 
Provinzen 1837. - Helfed Kirchenvern, II. §. 35. - Schulte 
II. § ... 04. - Pachmann III. §. 354 355. 

5) C. 13. X. de sepultul'is III. 28. 
6) Haudbuch aller unter del' Regierung Joseph II. ergangenen 

Verordnungen u. Gesetze t. X. stL 703.W okri2gu krakowskim utrzy
mane zostal'y rozporz~dzeniem minis. z dnia 10 pazdz. 18515 1. 10838 
dawne przepisy z czasow rzeczypospolitej krakowskiej. 
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tad iadnego skutku. Zresztf): zawiera powoJ'ana ustawa z r. 1874 
j;szeze nast~pujf):ce postanowienia (§§. 23-26). Jura stolae, nale
zf):ce si~ paroehowi ,v mysl przepisow rZij;dowyeh, exekwujf): na jego 
z<l;danie wladze polityczne. Wolne 811 jednak od tyeh opJ'at osoby 
ubogie. Z regu1Y nie wolno aktu paroehialnego czynic zawisJ:em 
od poprzedniego zapJ'acenia nalezytosci. Tylko jezeli go kto z!);da 
w takiej fonnie, ktora nie podlega najnizszej, leez wyzszej oplacie 
(n. p. asystencyi kilku ksi~zy przy pogrzebie), winien wyi
sz<l; tax~ na zf):danie z gory opJ'aei6. Przy wydaniu swiadectw 
parochialnych wolno takZe z11dac z gory zapJ'aeenia stemplu. Prze
kroezenia przepisow dotyczf):eych pohol'll jura ::;tolae, 0 ile nie na
daj1j; si~ do post~powania karnego sl!:dowego, karae majf); wa-adze 
administracyjne po wysJ'uehaniu konsystorza grzywnami, do wy
sokosci stu z:totych; zarazem ma wladza orzec 0 wynagrodzeniu 
szkody. Jezeli kto kilkakrotnie dopusciJ' si~ takiego przewinienia 
moze wJ'adza zaz11dac usuni~cia go od wykonywania urz~du tak 
samo, jak w wypadkaeh przywiedzionych na str. J 25. 

Obok jura stobe pobiera{ paroeh dawniej cz~sto tak zw. pOl' t i 0 

canonica, ezyli quarta funeraria. Jezeli bowiemktoehciaf by6 
pogrzebany nie przy swym parafialnym, leez przy innyrp. koseiele, 
i temu kosciofowi jakto by£o w zwyczaju pozostawiai zapis, nalezaia 
si~ wfasciwemu paroehowi cz~sc tego zapisu, 0 ile takowy nie otrzy
ma1 osobncgo przeznaezcnia 7). Wysokosc jego udziafu oznacza~ 

miejseowy zwyczaj; najcz~sciej przypadab mu czwarta cz~sc, z t!);d 
nazwa quarta funeraria. Po wi~kszej cz~sci wyszb ta opJ'ata z wy-

. 8) czaJu . 
Ten sam prawny charakter co jura stolae majij; op£aty za 

odprawianie mszy na intencH prywatnij;, s tip end i a S. e 1 e e m 0 -
s y n a e m iss a rum 9). Rozwin~J'y si~ one z datkow, ktore pierwsi 
chrzescijanie sHadali w naturze, przynof:lzij;c mianowieie ehleb, wino 
i oliw~ na sprawowanie najsw. ofiary. Co na ten eel nie zosta:to 
uzyte, SZ10 na utrzymanie duehowi611stwa. P6Zniej sHadano na ten 
sam eel pieniij;dze, i to w ten sposeh, ze kapJ'an odbieraf opfat~ z 
obowi11zkiem odprawienia mszy na intencYij; dajij;cego. Kosci6J: apro-

') C. 1. 8. 10. X. de sepulturis III. 2,., C. 2. eod. in VIto 
III. 12. 

8) Sob6l' trydencki kaze uiszczac kwal't~ tam, gdzie juz 40 lat 
przedtem Ca wi~c od l'. 1523) istnial'a, sess. 25. C. 13. de ref. 

9) P. Geyer De missarnm stipendiis 186~. Vering §. 170. 
Krasiliski str. 215. 
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buji):c ten zwyczaj 10) nie bierze opbt mszalnych w znaczeniu ceny 
kupna, lecz uwaza je jako ofiar~ po stronie daji):cego, jako jalmuzn~ 
(zti1;d eleemosyna) po stronie przyjmuji):cego,lubo z ti1; ofiari): i ja~
muzni1; ~i):czy si~ prawny obowii):zek odprawienia mszy. Op~aty czyli 
stypendya mszalne stanowii): tedy doti):d zrodro dochodow; wszakZe 
zachodzll; w tej mierze pewne ograniczenia. N ajpierw winien kap~an 
za kazde stypendyum odprawic osobnll; msz~ 11), a powtore wolno 
mu jf!: odprawic tylko w dniu, w ktorym z kll;dinll;d nie jest juz 
do tego obowill;zany 12). Taki obowill;zek zas ci~zy przedewszystkiem na . 
parochu co do mszy pro populo ( POI'. t. 1. str. 213 ), 
a nadto wyp~yni):c moze z 080bnych fundacyi mszalnych, 
ktore znow istnieji} alba same dla siebie jako beneficia simplicia, 
albo stanowill; cz~sc dotacyi innego beneficyum. Niekiedy przy tem 
samem beneficyum tak Iiczne nagromadzll; si~ fundacye mszalne, 
ze beneficyat nie moze podobc wszystkim wyp~ywaji!:cym z t~d 

obowill;zkom; alba tez spefnienie tych obowill;zkow staje si~ ci~zarem 
dla beneficyata, poniewaz wartosc maji):tku fundacyjnego znacznie 
sitz zmniejszyb. W tych wyjll;tkowych wypadkach moze nastl):pie 
zmniejszenie czyli redukcya mszy funduszowych, do czego jednak 
wed.J'ug dzisiejszego prawa potrzeba zezwolenia papieskiego, chyba 
ze juz sam fundator biskupa do takiej redukcyi upowazni.J' 13). 
W Austryi majll; nadto obowil):zek odprawiania pewnej Hosci mszy 
beneficyaci, dotowani z funduszu religijnego, co z ti):d pochodzi 
ze do tego funduszu (p. nast~pny §.) wcielono takZe dobra i kapi
ta~y, obcill:zone fundacyami mszalnemi. Przepisy rZi):dowe u
normowafy ilose tych mszy H). 'Y ysokosc opbty oznacza 

10) POl'. mianowicie Trid. sess. 22. decr. de saCl·if. missae C. 2. 
3., decr. de obserl'andis et el'itandis in celel)!'. missae. 

11) Nawet wtedy, gdyby nm wyj'ttkowo sl'uzyl'o prawo binacyi, 
to jest odprawiania dwoch mszy w jednym dniu wolno nm przeciez 
tylko jedno przyj'tc stipendium; p. orzeczenia kongr. trydenckiej przy
toczone w Archiv. t. VIII. 32.335 t. IX. 445. 

12) Wolno przyjmowac tylko tyle stypendyow, ab)' illl zadosc 
uczynic mozna "infra modicum tempus". P. dekret kongregacyi tryd. 
21 czerwca 1625. Richter p. 145. 

13) Konstyt. Urbana VIII. "Cum saepe contigat" z r. 1625. 
(Bull. V. p. V. p. 335); je szcze sobol' trydencki przyznaje prawo re
dukcyi biskupom, sess. 25. C. 4. de ref. sess. 22. C. 6. de ref. Nie
kiedy s't do tego upowaznieni na podstawie facultates. Wnioski w tym 
wzg10dzie przygotowane na sobOl' Watykanski p. ]V[ art i n Collect. p. 142. 

14) Mianowicie IV ten sposoh, ze beneficyaci pobiel'aj'tcy z fun
duszu religijnego 600 zh. winni odprawic rocznie 180 mszy., 400 zJ'. 
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w kaidej dyecezyi biskup, w ten sposob, iz duehownemu nie wolno 
rzvjac mniejszego stypendyum, ani tez z~dac wi~kszego, ehyba. 

fe kt~ mu dobrowolnie wi~eej ofiaruje 15). Kap~an, kt6ry otrzymar 
stypendyum moze dac si~ zastl):pic przez innego, ma jednak oddac 
ca~e stypendyum; tylko jezeli dochod z fundaeyi mszalnych sta
nowi cz~sc jego dotaeyi, wolno mu dac zast~pey tylko stipendium 
ordinarium, zatrzymuj~c nadwyzk~ dla siebie (6). 

II. Z natury rzeczy wypJ:ywa, ze w bl'aku innych zrode£ ci 
cO nalezi): do koseio~a winni tez dostarezyc srodkow materyalnyeh 
na cele k<oscielne. W zasadzie przeto nie moze podlegac wl):tpliwosei, 
ie biskup IV obr~bie dyeeezyi, papiez w ea£ym koseiele maji): 
prawo nak~adania podatk6w. ~iezawsze jedna~ kor.zys.tano.w je
dnaki sposob z tego prawa, me tylko dla tego, ze zmlema~y Sl~ po
trzeby koseielne i srodki ku ieh zaspokojeniu, ale tez ze uprawnieni 
do poboru ez~stokroc nie trzymajll;c si~ granic seisfej potrzeby, 
d1tzyli przedewszystkiem do zwi~kszania wfasnyeh doehodow. Po
wstawa£y tedy roznorodne podatki koseielne, obeill:zaj~ee szcze
g61nie nizsze duchowienstwo. Wil'2ksza ez~sc takowyeh wyszfa po
zniej ze zwyczaju, bll;dzto ze po~ozono kres naduzyeiom, b~dz, ze 
llliasto podatku znalazJ:y si~ inne zr6d~a dochodu, bll;dz, ze w ogole 
zmieniIy si~ stosunki, z ktorellli owe podatki zostawafy w zwi~zku. 

W szczegolnosci sz£y n a r z e c z b is k u p a nast~puj~ce opbty : 
a) Quarta decilllarum, legatorulll, lllortuariorum, 

to jest czwarta, cz~sc tego, co koseio~olll Inb benefieyom przypad~o 
z praw dziesi~einy (p. wyzej str. 190), z zapisow (7) lub danin 
posmiertnych (mortuariulll) 18). By~a to pozostaJosc z ezasow, gdy 

105, 300 zl'r. 90, 250 zl'r. 75, 200 z,j'r. 60, a 100 zt 30 mszy. Je
zeli jednak sum a mszy pro populo i fUlldacyjnych wynosi wi~cej j~k 
265 liczy si~ parochowi za nadwyzk\: stipendium ordinariulll po DO 
kr. 'za msz~. P. dekr. nadw. z 4. pazdziernika 1843. i rozp. minist. 
z 10. lipca 1872. 1. 5024. i 44. lutego 1864. 1. 1275. por. takze §. 
10 rozp. minis. z 25 marca 1875 (Dz. u. p. n. 39)0 poborze podatku 
na fundusz religijny. 

15) P. orzeczenie kongr, tryd. 21. czerwca 1625. §. 6. w edy
cyi Richtera p. 142 i Benedykt XIV. de. syn. dioec. 1. 5. C .• 9. 

16) Cyt. konst. Urhana VIII. §. 4. 1 orzecz. kongregacYl try
denckiej, w Richtera edycyi p. 136. 19; por. Archil'. t. 29. str. 285. 

17) C. 16. X. de officio judicis ordinarii I. 31. C. 14. 15. X. 
de testamentis III. 26. 

18) Mortuarium przychodzi w zrodl'ach w dwojakiem zllaczeniu: 
to jest zapisu w ogole (glossa ad C. 16. X. de off. judo I. 31), albo 
daniny posmiertnej, w rozumieniu prawa niemieckiego (Besthau~t), t~ 
jest jako prawo do poboru pewnych rzeczy ze spadku (n. p. naJlepszeJ 
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w ogole dochody koscielne na cztery dzielono CZ~sCl, z ktorYch 
jedn~ oddawano biskupom (pOI'. str. 184). Op:taty te ustaly dzis 
wsz~dzie; utrzyma10 si~ tylko niekiedy prawo do pewnej cz~sci ze 
spadku po duchownych, 0 ezem nizeJ b~dzie mowa. 

b) Rownie usta10 niemal powszechnie tak. zw. jus depor
t u u m to jest prawo pobierania dochodow wakujl);cych beneficyow 
(p. 0 tem nizej §. 1.27). 

c) Dokl);d biskupom SJ'UZY10 prawo dyspenzowaniaod obowi~zku 
rezydencyi, pobierali za to od beneficyatow osobnl); oplat~ (Absenz
geldeI') 19); to samo, dokl);d tn,val zwycza;j rozdawania komend, 
to jest oddawania beneficyow tymczasowo bez sta1ej pl'O'iVlzyl, 
komendataryusze co rok uzyskac musieli zatwierdzenie swej ko
mendy i przy tej sposobnosci opJ'acac si~ biskupowi 20). 

d) Cat he d rat i cum jestto podatek, op£acany przez benefi
cyatow na oznak~ uznania kosciob katedralnego 21); ze go dawniej 
opfacano na wiecu (synodus) odprawianym przez biskupa przy wi
zytacyi dyecezyi, zwany jest takze s y nod a tic u m 22). Od soborn 
trydenckiego jerlnak wJ'asnie prz;y wizytacyi nie woIno biskupowi 
przyjmywac tej opbty. Jeszcze obecnie opJ'acaj:j; katedratyk w nie
ktorych dyecezyach, n. p. w Bawaryi; w Polsce rzadko go wybie
rano 23), w Austryi znios~ go cesarz Jozef w 1'. 1783 ~4). 

e) Procuratio canonica. Juz dawne ustawy koscielnepo
stanawiajlj:, ze biskupom nalezy si~ podczas wizytacyi utrzymanie 

sztuki bydJ'a, najlepszej odziezy, srebrnych naczyil. i tp.) I kosciol'y 
z roznych tytuJ'ow pol)ierafy tak'l; danin~ posmiertn'l;, najcz~sciej dlatego, 
ze zmarJ'y zostawaJ' do koscio4'a w jakim stosunku poddanczym lub 
lennym. 

19) J a e g e r Ueber Absenz u. Tafelgelder 1825. 
20) O. 54. X. de electione I. 6. 
21) O. 1. 8. O. 10. qu. 3., c. 16. X. dE' officio Judo ord. I. 31. 

e. 9. 20. X, de censibus, exaetionibus et procurationibus III. 39. 
22) W czasach gdy archidyakonowie byli u szczytu swej wfadzy, 

nalezab do nich wizytacya dyecezyi, a zatem takze pobor katedratyku, 
biskupowi przypadaJ' tylko co kilka lat, zwykle w roku przest~pnym, 
gdy sam wizytowal' clyecezyq" zt'l;d nazwy bissextus, exitus episcopi. 

23) P. Encyklopedyq, kosc. t. X. 233. t. II. 387; trIko biskupi 
ruscy pobierali takl); danin~ od swych beneficyatow, co konstytucya 
sejmu Warszawskiego z r. 1775. (Volum. leg. VIII. 65]) uwaza jako 
bezprawie. 

H) Deh. nadw. z 16. Upea 1783. 
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d chowienstw 25). Zraazu pobiera:t je w naturze; od XIII wieku 
od u .' . d .h 26) 

wolono takie sk~adac miasto utrzymama op:taty w plelll~ zac . 
poz . t' a utrzyma~a sie I)od roznemi nazwami (procuratlO, come-
Danllla . " £ • • 'h ". 

. sel'''l'tl'um circuitio): stawa.!'a SIe Jednak cz~sto dla duc OWlenstwa stlO. ", , " . . ' . . r 
'~mnym ciezarell, poniewaz biskupl zazwyczaJ dla Slel:lle ~ lCZ-

ogr 0 orszaku" domagali si~ wspaniaJ'ego przyj~cia, lub odpow18~nej 
nef ty Przeciw tym naduzyciom skierowane Sf): uchwary trzeCleg~ 
?p a . tego soboru lateran611skieO"o 27); a takZe sobol' trydenckl 
1 czwar to • ., lb' 

tWl'erdzaiac prawo sHadania prokuracYl wpleml);dzach za eca 1-
za ~ " .. . . t 
skupom, aby zadawalniali si~ .skro~nen:- Pl:zYJ~ClE\m 1 ~lzya~YfJ: 

1 ko odprawiali 28). Mianowic16 moze Sl~ blSkup tylko raz w 10k 
szvo . 'k'lk . t' k 
a;magac prokuracyi, a jezeli w ten sam dZl~n .1 a WIZy uJe ,0-

sciorow, ma prawo do jednej tylko prokuracYI, ktorl); ponosz:j; wspol-

k .. "" 29) nie wizytowane OSCIOq . . ' 
f') Seminaristicum cz. alumnatlcum ~o Jest. op:tata 

na utrzymanie seminaryum; do jej poboru od beneficyatow ~weJ dyece~ 
i uprawniony jest biskup z,mocy ustawy soboru trydencklego (p. Stl. 

~~7 ). W Austryi op:racaly do niedawna ten podat~k b~neficya 
i klasztory w miar~ dochodow 30); dopiero ustawa z , maJa 1874 

Dz. u. p. Nr. 51) ustanawiaj:j;ca now§!: op:rat~ ~a rzecz funduszu 
(1'" go uchyll'va (w § 95) obowiazek pfacema alumnatyku. 
1'e 19lJne, 1 • - ~ • . , ' 

g). Taxy kancelaryjne, .ktore w?lno blsk~pom.~obleI,ac 
za wygotowanie niektorych pism 1 dekretow 31); m13nOWICle ~IZ~ 
udzielaniu dyspens, rozdawnictwie beneficyow 1 t. d.; dla kazdeJ 
dyecezyi ustanowiona jest w tym wzgI~dzie staXa taryfa. . . 

h) Wreszcie ma biskup prawo w raza~h n~dzwyczaJ~eJ. po
trzeby na:tozyc na duchowienstwo swej dyecezYl dal1ln~, sub sId 1 u m 

chari tati vum 32). 

25) Tak uchwa~y synodow Toletanskieh z r. 586. i 646. (c. 6. 
S. O. 10. quo 3); e. 6. 26. X. de cens. exact. et pro?ur. III: 3~. . 

26) O. 3. de cens. in VIto III. 20., zakaz przYJmowama plemti)
dzy zawieraj'l; jeszcze c. 1 :2. h. t. 

27) O. 6. 23. X. de cens. III. 49. 
28) Trid. sess. 24. C. 3. de ref. dekret. kongregacyi tl'yden-

ckiej w edycyi Richtera p. 335. 6 
29) Benedykt XIV. de synod? dioec. 1. 10. C. 10. §. . 
30) W Galicyi na podstavne dekret. nadw. z 16. lipca 1812. 

1. 8423. 
31) Trid. sess. 21. c. 1. de ref. 
32) O. 16. X. de off .. ju~. ord. 1. 31., C. 6. X. de cens. III. 39. 

deh. kongr. uyd. w edyeyl RLChtera p. 336. Nr. 27. 
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Nowe podatki i daniny przez biskupa rozpisane 
zazwyczaj takze zatwierdzenia rZq;dowego; w Austryiobecnie tyIko 
o tyIe, 0 iIe tym opJatom rna bye przyznany przywiIej politycznej 
exekucyi (§. 23. ustawy z 7. maja 1874). 

Niemniej liczne ophty powstal'y w ci'lgu wiekow srednich 
n a r z e c z 13 a pie z a lub wl'adz papieskich; wymieLiamy z nich 
te, co powszechniejszej nahrafy cechy 33). 

a) S wi i;l t 0 pi e t r z e czyIi grosz sw. Piotra (denarius S.' Petri, 
Peterspfennig) 34). N azwq; t1l: oznaczamy zwykle daniny, ktore ksi~
z~ta i cafe narody sHadaJi albo w znak szczegolnej dla stolicy 
Apostolskiej ulegfosci, albo na podstawie tytuJ'ow prawnych, maj:j;
cych znow swe zrodJ'o w sredniowiecznym stosunku papiestwa do 
w1adzy swieckiej. I tak zdarzafo sii;l. ze ksiq;zi;lta swieccy oddawali 
swe kraje w lenno papiezowi, zobowi1l:zujq;c si~ zarazem do rocznej 
claniny, albo przyjmywali takii obowiq;zek za nadane sobie przywi
leje, lub za uzyskany od papieza tytu.!' krolewski 35). Jako regularna 
danina utrzymaJ'o sii;l swi~topietrze przez dJ'ugie wieki w Anglii, 
Danii, Szwecyi i N orwegii w fonnie podatku podymnego; dalej 
w Portugalii. krolestwie Arragonskiem, i w Neapolu. Opfacab 
je rownie Polska, zdaje si~ zaraz od przyj~cja wiary chrzescijanskiej; 
na prosbi;l Zygmunta I. poz'~~olil' papiez Leon X. uzyc swi~topietrza 
na utrzymanie zamku kFtmienieekiego, tak ze je odtq;d opJ'acano 
do skarbu krolewskiego. W drugiej p01'owie XVI. wieku zaniechano 
jednak w Polsce zupeJ'nie skl'adania swi~topietrza. W ogoJe 8traei:to 
ta.kowe w nowszyeb czasach ceelJi;l obowiq;zkowej opJ'aty, i ma dzis 
tylko znaezenie dobrowo]nej ofiary. 

b) Niektore daniny powstaJ'y w ten 8posob, iz b~d~c pierwo
tnie prerogatywq; biskupa pozniej papiezowi zosta~y zastrzezone; 
tak mianowieie prawo do spadkow po duchownych zmadych hez 

33) I-i i tel' at n r a, :"If nr a tor i Antiguitates medii aevi. t. V •. 
diss. 69. De censibus ac reditiJms olim ad ecc1esiam Romanam spec
tantibus. - H u rt e r Innoeenz III. t. III. str. 121. - Ban g e n 
Rom. Ourie §. 124. nst. - Phi 11 ips t. 5. §. 235-'238. - Ric h
i er §. 236. 

34) Por. pr6cz cytowanych S pit tIe l' Yon del' ehemaligen Zins
bal'keit del' nordischell Reiche 1797. - Czacki tV cgt. rOfJpratVie 0 d"Jie
si(jc£nack sty. 57. nota 82. - LipdbSki Tym. Nieco 0 iwirtopie
trztJ, w Polsce, tV Bibliotece Wars;6C1wskieJ 1847 t. 1. 276. 

35) Takie kosci01Y i klasztory zobow-illzywaJ'y sill niekiedy oso
bno do takiej daniny oddaj'Ec W slczeg61nq; opiekll stolicy apostol
skiej Iub za nzyskane od niej pl'zywileje, por. c. 8. X. de privilegiis 
Y.33. 
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testamentu (jus spolii) i prawo do pobierania d~chodow z. benefi
cyoW wakujq;cych (jus deportus). Dla lepszego zWlq;zku bi;ldz1e 0 tern 

lUOwa na innem miejseu (§§. 126. 127). 
c) Obfite zrod£o doehodow papieskich stanowi1y. opJ'at! s~,j'~

dane przy nadaniu heneficyow nalezq;eych do kollaeYl pap18~kIeJ, 
czyli annatae w obszernie.jszem znaczeniu. Wyrazu tego uzywa-

jq; na oznaczenie nasti;lpuj~cyeh opJ'at: ., .,' 
1) S e r vi t i a com m u n i a. Od dawna lstma1 zwyczaJ, ze bl~ 

skupi i kleryey przyjmujq;c swii;leenie sk£adali ofial'Y i podarun~l 
na wschodzie inthronistiea, emphanistica; insinuativa, na zaeh.odz~e 
oblationes, benedictiones zwane 36). Odkq;d prawo konfirmowama b1-

skupoW staro si~ atrybueyq; papiesk'l;" prz~kszt~,j'ci1y. si~ ~we .dob~O~ 
wolne ofiarv na obowi<1;zkow<1; op.!'at~. ktor~ b1SkupI skbdah PIZ) 

konfirmacyi~ Od XIV wieku rowna.!'a si~ ta oplata wartosei roczny?h 
dochodow' z biskupstwa: otrzymaJ'a zas nazw!,; sefyitia commuma, 
poniewaz dzielili si~ niq; papiez i kardyna£o,yie. Takq; s~m~ o?,j'at~ 
sJd'adajl); opaei, przez papieza w konsystorzu k~rd~nals~lm 111la~O
wani. Sobor Bazylejski uchwaliJ' zniesienie serwwyow, Jak W ogole 
wszelkich annat 37); aJe ju± konkordat WiedOllski (w 1'. 14~b) 
uznaJ' je w dawnej rozciq;gfosei, dozvvalajq;c tylko sp~at~ w. dwoch 
rataeh w przeeiq;gn pierwszych dwoch lat 0

8
). Faktyezme me.odpo

wiada jednak taxa rocznemu doehodowi, poniewaz takowy obhezony 
jest raz na za,ysze 'wedrug bardzo niskiego. wymiaru. yv nowszyc~ 
konkordatach postanowiono niekiedy zanllast dawn8J taxy st~,j'q; 
kwot~, ktOrq; biskup po kontirmacyi ma z4'ozyc do skarbu pap18-

36) C. 4. C. 1., ,quo 2. (conc. R01~an. 5~5) J~stynia~ ozn.aczy~ 
jako maXllumn wartosc rocznych dochodow, no\ ella 1_3. c. 3. 16. 

37) Oonc. Basileense sess. 21. Hardouin VIII. col. 1196 . 
• 8) vV a It e r Fontes p. 113. - Francya uzyska.J'a na soborze 

kom~tancyeilSkirn znizenie serwicy6w do po.J'owy rocznego dochoclu, sess. 
43. Hard~l1in VIII. col. 886. W PoI see poczyna si~ od XVI wieku 
opozycya przeciw annatom (w~asciwie }erviti~ cOlllmull.ia): T konstytu:ye 
sejlllowe z r. 1544. (Vol. 1.285), 1067, 1069, 1576. ("\ 01. II. 7~9. 
782. 903) zaleca~y wyjedna0' od papieza zezwolenie, ~h~ annaty llll~
Rto do Rzymu opJ'acane by~y clo skarbu rzeczypo:pohteJ; gdy to. me 
przysz10 do skutku postanowiJ'a ~onstytu,eya. seJI,nu Warszawsklego 
r. l607 tyt. 0 annat2.ch (Vol. II. 1602), ze ]nslmpl "talq sam'l; sum~, 
.iab~ do Rzymn nomine annatae dawaj'l;, clae winni koronni :10. ,~karb.u 

. koronnego, litewscy do litewskiego na Obroll<;l rzeczypospohteJ . N18 

przestrzegano jednak tej konstytucyi, annaty da\~nym trybem 8Z1:y do 
RZYlllU. Por. Encykl. kosciel. art. annaty t. I, 21)0. 
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skiego 39). Obecnie dzieli si\;l servitia communia na trzy 
cZ\;lsci: jedn\;l dostajlj: kardyna./'owie VI' Rzymie rezydencylj: majlj:cy, 
jedn\;l clerici Camerae (13. t. I. 178), jedn\;l wyzsi urz\;ldnicy kance
laryi Apostolskiej 40). 

2) Servitia minuta. Obok wymienionej op./'aty p./'aclj: je
szcze biskupi mniejszlj: tax\;l dla nizszych urz\;ldniko\v kancelaryi 
Apostolskiej; obecnie wynosi takowa 31/ 2 od sta g./'ownej taxy II). 

3) Ann a t a e w scislejszem znaczeniu slj: to op./'aty przy na
daniu beneficyow, ktore papiez rozdaje bez wspOJ'udzia./'u konsy
storza. Ustanowienie takowych przypisujlj: zazwyczaj Bonifacemu 
IX (1389-1404) i zowii): je z ti):d takZe annatae Bonifacianae,· 
choc prawdopodobnie istniary juz w pierwszej po./'owie XIV wieku. 
Rowna./'y si\;l po./'owie rocznego dochodu. N a soborze konstancyen
skim 42) postanowiono utrzymac wprawdzie annaty w dotych
czasowym wymiarze, zwolnic atoli wszystkie beneficya, ktorych 1'0-
czny doch6d wynosi mniej niz 24 dukatow rzymskich. Uchy
Jaji):c uchwa./'\;l soboru bazylejskiego, kt6ra znios./'a wszelkie 
annaty, wr6cono w konkordacie wiedCllskim do postanowiCll sobom 
konstancyenskiego. Ze jednak prosz~cy 0 instytucYi): sam mia./' podac 
dochod prebendy, wyrobifa si~ taka praktyka, ze prawie wszystkie 
beneficya otaksowano nizej 24 dukatow 43) 1'ocznego dochodu, zwal
niaj1!;c je tem samem od op./'aty 44). W ten sposob choc nie de jure, 
ale de facto annaty niemal wsz~dzie przesta./'y istniec 0). 

4) W zwi1!;zku z annat ami zostaje jeszcze op./'ata zwana 
quindecia. Wed./'ug konstytucyi Paw./'a II. (z 1'. 1469) 16) sHadac 
mia./'y jlj: co lat 15. inko1'porowane beneficya, w zamian niejako za 

39) N. p. dla archidyecczyi gniezn.-poznat'lskiej wynosi taxa ty-
siq;c dukat6w, bulla "de salute animarum" z 16. lipca 1821. 

40) B angen stl'. 454. 
& 1) 0 sposo bie rozdzial'u Ban g en 459. 
1.2) \Y konkol'datach zawartych z FrancY:); (sess. 43. Hardouin 

VIII. 886) i z Niemcami (sess. 43. Hardouiin VIII. 891. Wal
t e r Fontes 92). 

43) Dukat rzymski r6wna sill 81/ 2 frankom. 
44) Praktykll til stwierdza w szczeg6lnosci co do Polski Rig ant i 

Oomment ad reg. cancelL 55. n. 57. (t. IV. p. 65). 
45) W szczeg6lnosci nie pobiera papiez annat przy nadaniu zastrze

zonych swej kollacyi godnosci kapitulnych w Austl'yi, p. pismo minisi. 
spraw zagranicznych do minist. wyznall i o8wiaty i z dnia 24. lutego 
1857. 1. 2350., umieszczone w Archiv. XIV. 422. 

46) Konstyt. "Decet Romanum" Bull. III. p. III. 126. 
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ze nie podlega~y annatom. Ta op~ata jednak w wielu k~jach 
,vcale nie weszfca w zycie, a w innych ,ust~ra wr~z z annataml. 

(1) Arcybiskupi pIaclj: tax~ za nadame pallIum; takowa wy-

llosi te1'az 5 od sta rocznego dochodu.. . . . 
e) Wreszcie pobierajlj: wfadze papleskIe taxy p1'zy udz181an:u 

d spens; niektore w formie oprat kancelaryjnych za wygotowa~18 
o~nosnrch pism (pro scriptura), inne jako datek na rzecz rzymskIch 
2iaHad6w dobroczynnych (compositiones). Wysokosc tych op£at 
stosuje si~ do stanu i stosunko:v .maj1!;tkowych peten::; ubodzy 
uzyskac moglj: dyspens~ bezp£atme 111 forma pauperum ). 

UI. Fundnsz reUgijny *) 

§. 124. 

W Austryi istnieje na op\;ldzenie pot1'zeb koscielnych, zk!l;din!l;d 
niepokrytych, osobny fundusz zwany fu n d us z e m reI i g ij ny m. 
Takowy powsta~ za cesarza J ozefa II. z majlj:tku pozosta:tego po 
zniesi;nych wowczas klasztorach 1), prostych beneficyach, preben
dach kapitulnych, kosciobch i kaplicach, ·ktore rZlj:d uwazaj!l;c za 
zbyteczne kazaf pozamykac, takZe z kwot uzyskanych ze sprzedazy 
pewnej cz~scj kosztowniejszych wot6w 2). P1'ocz dochodu .z te~o 
pierwotnego majlj:tku zak~adowego przekazane slj: funduszowl 1'e11-

g\jnemu nast~puj1!;ce zr6dfa dochodu· . 
a) Interkalarya, to jest dochOd z beneficyow w czaSle wa-

kansu, 0 czem nizej (w §. 127); 
b) maj!l;tek po korporacyach i instytutach koscielnych, ktoreby 

przestaJ'y istniec (p. wyzej str. 183); 

47) Sczeg6J'y poc1aje Bangen §. 125-129. 
*) DokJ'ac1n~ wiaclomosc ° funduszu religijnym podaje: (K u t s cll

k e 1') Gesetzliche Bestimmungen tiber die Errichtung V el'waltung .. ~nd 
Vel'wendung del' Religionsfonde del' im Reichsrathe vertretenen Komg
feiche H. Lander 1871. 

I) Dekl'. nadw. '2P. lutego, 27. mal'ea '\ 782., 7 stycznia 1783; 
ma,j<&tek po skasowanych bractwach nie przypadJ' funduszo~vi l'eligij
nemu, lecz CZllsciq; func1uszowi ubogich cZf.lsci~ szkolnemu (dekr. 3. mar
ea 1783). JliIajq;tek zakonu Jezuit6w wcielonodo funduszu naukowego. 

2) Deb. Z 10. maJa 1784. W Ozechach wcielono nadto do fun
duszu {:eligijnego tak zwanq; kas\j solnl}, to jest fundusz urosl'y z cb, 
kt6re pJ'acono od soli na rzecz kosciol'a katolickiego, z mocy konkodatu 
mi~dzy Urbanem VIII. a Ferdynandem II. z f. 1630. 
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c) Po.datek o.phcany przez po.siadaczy prebend i 
nia zako.nne 1'1 mysl ustawy z 7. maja 1874 (Dz. u. p. Ny. 5]) 
Po.dstawf2 do. wymiaru tego. Po.datku stano.wi warto.sc maj~tku 

neficyalnego. (a wif2c nie scisle koscielnego) 1ub zakonnego, 
jtj,c w to. fundacye, z ktorych beneficyat uzytkuje, nie licz~c 
miast wartosci bibliotek, zbio.row naukowych i przedmio.tow 
Po.datek wynosi za lat dziesif2c od maj~tku do wysokosci 10 
zk po£ o.d sta, o.d nadwyzki az do 20 tys. po£tora, dalej az 
30 Iys. trzy, do. 40 tys. cztery, do. 50 tys. pif2c, do 60 tys. 6, 
70 tys. siedm, do. 80 tys. o.sm, do 90 tysif2cy dziewif2c, o.d 
dalej sif2gaj~cej dziesif2c od sta. Dziesi~ta tedy CZf2SC 0 VUL,hU.lltll 

W ten sposob kwoty stano wi roczn~ kwotf2 podatkow~, ktor~ 
ficyat 1ub zakon ophcac maj~ w ratach kwartalnych z gory 
kasy rz~do.wej. Jezeli jednak roczny do.cMd beneficyata nie prze
wyzsza naleznej mu kompetencyi czyli kongruy (p. §. 125), 
jezeli nadwyzka nie dorownywa rocznej kwocie podatko.wej, to. w 
pierwszym razie wolny jest calkowicie od podatku, w drugim pJ'aci 
tylko ow~ nadwyzkf2. To samo tyczy sif2 zgromadzell zakonnych 
ktorym pozostac ma woIny od podatku dochod odpowiadaj~cy su~ 
mie kwo.t, obliczonych z tytulu kongruy dla czJ'onkow zako.nu.' 
Z?romadzen~om zakonnym, ktore wed£ug swej reguJ'y zajmuj~ si~ 

p10If2gnowamem cho1'ych, Po.zostawic nalezy nadto nietknif2ty dochOd 
na ten cel uzyty; rownie wolny jest docMd, ktorego zakon uzywa 
na potrzeby koscielne, ktol'eby inaczej pokryc musiaf fundusz reli
gijny, albo. na cele naukowe, ktore 1'z~d uznal' za Po.t1'zebne. We
dl'ug tych przepisow wymierza podatek w kazdej prowincyi co. 
dziesif2c <) polityczna wIadza krajowa; przeciw jej o.rzeczeniu wolno 
odwofac sif2 do ministra wyznan 5). 

Przeznaczeniem funduszu religijnego jest, jak juz nadmieni 
lismy, dostarczyc sro.dkow na cele koscielne, na kto1'e b1'ak innych 

3) Przedtem opJ:acali taki podatek, ale wedJ:ug bardzo niskiej 
skali, tylko arcybiskupi, dotowani po nad 18, i hiskupi dotowani po 
nad 12 tysi~cy, tndziez klasztory, ktorym po op~dzelliu 
wydatkow pozostaJ' czysty dochod. 

') Pierwszy raz jednak zostaf podatek wymierzony na szesc lat 
to jest od 1 stycznia 1875. do ostatniego grudnia 1,:80 i wynosl 
przeto za ten czas 3/5 podanych w texcie kwot. 

5) Blizsze postanowienia za,viera powoiana ustawa, tudziez 
porzf!;dz lllinisteryalne z 25. marca 1875. Dz. pro p. Nr. 39. W 
preliminarza budzetu pallstwowego na rok 187~, ma podatek 
funduszowi galicyjskielllu 33. z43, krakowskielllU 15.356, 
677.891 zt 
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srodk6w, Do wazniejszych cif2Zarow, ktore juz z'mocy ogolnycn 
przepisow poniesc ma fundusz 1'eligijny, nalez~ mianowicie: do
starczenie 1ub uzuped'nienie dotacyi dla duchowieristwa, niemaj~cego. 
naleznego so.bie utrzymania (0 czem w nastf2pnych §§.), ca~kowite 
1ub cz~sciowe koszta na seminary a i zakJ'ady naukowe .J), zasi~ki dla 
zakonow mianowicie zeb1'aczych 1), ko.szta kancelaryi konsystoryalnej 

i t. p. 
Fundusz religijny zostaje pod administracn rz~dow~ 8) i to 

w ten sPo.sob, iz kaMa prowincya ma swoj odrf2bny fundusz; 
w Galicyi istnieje nadto osobny fundusz religijny krakowski. Wif2-
kszf1, CZf2SC tych funduszow, a przedewszystkiem galicyjsh, wyka
zujIJ: stan biel'llY, to jest cif2zq,ce na nich wydatki przewyzszajq, do.
chody 9). Niedo.b01' pokrywa rz~d z funduszow paIistwowych. 

TYTUL III. 

POTRZEBY KOSCIELNE I TYCHZE POKRYCIE. 

I. Zaopatrzenie duchownych. 

A. Beneficyatow. 

1) Kongrna. 

§. 125. 

Z~sad~ jest prawa koscielnego, ze kazdy duchowny zapewnio
ne miee musi utrzymanie, o.dpowiednie swemu stanowi w ogole, 

6) Do koszt6w fakultet6w teologicznych przyczynia si~ fundllsz 
religijny ryczaftoWq; kwotf!; 5600 zt (rozp. min. z 3. wrzesnia 1867. 
1. 7075); zakl'ady zas dyecezyalne i seminarya utrzymuje sam fundusz, 
o He nie llla osobnych na to srodk6w (dekr. nadw. z 2. kwi8t. 1802). 
WedJ'ug preliminarza na role 187t<.przypada z tego tytuJ:u na fundusz 
galicyjski 178.750 zt, na krakowski 700 zt na wszystki.e prowincye 
razem 373.123 zt 

') Te zasiJ'ki stanowif!; mianowicie wynagrodzenie za to, ze rze
czonym zakonom zakaza)lo zbierac jahnuzny (dekr, z 13. wrzesnia 1782. 
z 17. stycz1l;ia, 24. paidz. 1783. 6. pazdz. 1789.) W Galicyi wynoszf!; 
wedJ'ug preliminarza na rok 1878. 50.243 zJ'. 

S) POl'. konkordat art. 31. "Bona, quae fundos, uti apellant, re
ligionis et studiorum constituunt, ex eorum origine ad ecclesiae pro
prietatem spectant et nomine ecclesiae administrabuntur, episcopis in
spectionem ipsis debitis exercentibus juxta formam de qua Sancta Se
des cum Majestate Sua Caesarea conveniet". Zapowiedziane tu przepisy 
nie zostary jednak wydane. 

9) Wedrug ustawy skarbowej na rok 1878. (z 30. marca 1878. 
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w . szczeg6lnosci zas stanowisku, jakie zajmuje :w hierarchii). 
ficy~tom ~~star:za tego utrzymania 1'1' pierwszym rz~dzie pre 
czyh w.l'ascnve Deneficyum, to jest dochody, kt6re z kazdym 
dem stale 811: ~o.l'lI:czone. (POl'. t. 1. 8tr. ] 37. 225 t. II. 185). 
ta~y'a beneficyow polegaia dawniej przewaznie w posiad.l'osci 
sheJ l~b, prawac~ do posiad.tosci ziemskiej przywi:):zanych, 
W. ~aplta,J:a~h. v~. nowszych czasach przewaza w.tasnie dotacya 
m~zna; l111anOWlCle 1'1' krajach, gdzie rZlI:d zajll:WSzy dobra 
wyznaczy.t natollliast duchownym sta.fe p.face, czv to ze skarbu 
stwa, czy .z osobnych fundusz6w. ,"iT Austryi u"trzyma.l'y si~ dotad. 
dotacye llll~szane. - - Pr6cz dotacyi stanowi:): zr6d.J'a dochodu dla ben~
ficyata ~akZe op.J'aty, do ktorych poboru z mocy swego 
uprawmony (pOl'. §. 124). 

Poniewaz kaMe beneficyum stanowiif;c osobny podmiot 
~owy (§. 121) niezawiSle od innych nabywac moze dla siebie ma
J~,tek, powsta.f! ~laczn~ r6zn~cy pod wzgl~delll uposazenia poszcze
golnych benencyow te.] same.] nawet kategoryi, a tem samem zna
c~ne. l:oznice w doc?od.ach beneficyat6w. Granica minimalna nadaje 
Sl~ . .]eana~ z ~ytkllJ~teJ na wst~pie zasady: beneficyat w kazdvill 
razle, mus] .1ll1~C zapewnione st6sowne utrzYlllanie. Ten lllinimainy 
dochod ZOW18 Sl~ k 0 ngru a (congruascil. portio redituum fructuum). 
o ile do.ch~d z .beneficyum jej nie dostarcza, nalezy star~c si~ 0 jeg~ 
uzupeJmeme z mnych ir6deL 

~owszechne prawo koscielne wypowiadaj:):c koniecznosc kon
gruy me .oznacza liczebnie jej wysokosci 2), bo takowa z natury 
rzeczy zawlS.fa od stosunk6wllliejsca i czasu. Kongru~ ma przeto od czasu 
do czasu oznaczyc co do wyzszych beneficy6w papiei,codo nizszych bi-

?z. ~. p: Nr, 2?) zostaj:j: w stanie czynnym jedynie fundusze niiszej 
1 ,:yz~ze.! AustrYl; Czech i Krakowa (doch6d 21.369 zJ'. rozch6d t4000} 
gahcYJ.skI wykazuJe do~hodu 415.485 zJ'. rozchodu 89G.OOO zt a za~ 
tern llled~b?~u 48~.510 zl. W ca.J'ej Austryi cislitawskiej dochod z fun
duszu l:ehglJnego 1 funda.cyi koscielnych wynosi 3,892.£ 14, og6.I zas 
wydatkow na cele wyznamowe koscioJ'a katolickirwo ",. 797 000· f d ' 

' t d kJ' d 90 ., '0 , • ,un usz 
pans. wo.wJ 0 a a ~.4:-::6 w czem mieszcz:j: si§ jednak takze wy-
datkI Cl~zace na rzadzle z tvtuJ'u patronatu lub t t 1,' 

t I" "J "y u .. ow prawno-prywa nyc 1. 

.1) C. 12. 16. 23 .. X. de praebendis et dignitatibus III. 5, c. 1. 
h. t. III VIto III. 1. Tnd. sess. 21. C. 4. de ref se· s N 2 ~ 1 9 de ref. ., tl. 'to C. .). 

, 2) 'pewn:j: wskazowk\) daje postailowienie sohoru trydenckiego, ii 
dochod ,lmkupa do 1000 dukatow, parocha do 100 dukatow rzymskich 
pozostac rna wolny od pensyi koscielnych i t. p. cieiarow T'd ' 
24. c. 13. de ref. ' ., n. sess. 
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. skup. Gay jednak w obecnyeh st6sunkach najcz~sei.ej kosei6.f nie jest w 
stauie dostarczyc srodk6w na uzupelnienie kongruy, lecz takowe zawis£e 
sa od pmistwa, przeto tez niemal wsz~dzie ustawy rZl);dowe oznu
C~y~y t~ wysokosc kongruy. W Austryi cesarz J 6zef II. zarzll:dzaj1l:c 
tak zw. regulacJ1!: parafii 3) wyznaczyf zarazem kongru~ ella nowo 
erygowanych beneficy6w parochialnych, a mianowieie parochol~ 

z regury 400, kapelanom (t. 1. str. 21 S) 300 z4'r. mono konw. czyh 
420 i 315 zL wal. anstr 4). 0 ile dochody z beneficyum nie dosi~
gaj:j: tej kongruy, doplaca reszt~ fundusz l'eliginy. N atomiast bene
ficya elawnej fundacyi ("altgestiftete") pozostaXy przy dawnych doeho
dach, nie lllaj:): wi~c w4'asciwie prawa do uzupe£nienia kongruy. Po
stimowiono tylko. ze 0 ile doch6d tych beneficyat6w nie dosi~ga 

3J 5 z.J'r. w. a., wynagraelza im fundusz religijny uszczerbek, jaki 
poniesli w skutek rozporz1l:dz811 salllejze w£adzy rZ1l:dowej, n. p. 
zniesienia danin lub opJ'at, opodatkowania i t. 13., zreszt1); tylko z ./'a
ski majl); sobie przyznane zasi.J'ki. Roznica zatem llli~dzy beneficya
mi dawnej i nowej fundacyi polega na tem, ze co do tych przed
stawia si~ uzupe4'nienie kongruy jako obowi1);zek prawny, co do 
tallltych jako wynagrodzenie za ubytek lub a kt bski 5). 

SzczegMowe przepisy nonnuj1l: spos6b obliczenia czystego do
chodu, celem oznaczenia zasiJ'ku z funduszu reli gijnego: Procz do
chodu z prebendy wlicza si12 mianowicie bene ficyatowi w kongru~: 
a) docMd z jura stolae, jezeli'rocznie przewyzsza kwo t~ 50 z.J' 6).; 
b) doch6d z fundacyi mszalnych, kt6re powstafy przed r. 1852 7). 

Natomiast nalezy potrll:cic od doehodu wydatki ZiHZ1);du, podatki i 
wszelkie inne ci12zary, tak aby kongrua pozostah beneficyatowi 
wolna od wszelkich ciezar6w. 

Podwyzszenie ko~gruy beneficy6w parochialnyeh, od kilkuna
stu juz lat zostaje na porz~dku dziennYlll, rozbija si~ jednak dot~d 

3) W Galicyi dekretami nadw. Z 7. i 14. kwietnia 8. wrze
snia 1787. 

I) Zachodz:j: jednak liczne wyj:j:tki zw~aszcza w wi~kszych mia
stach' w Nizszej Austryi wynosi kongrua paroch6w 630 z1:.; kapela
now 36")11 z1:. W. a. Natomiast parochom gr. kat. wyznaczyJ' cesarz Jo
zef kongru~ tylko 300 z1'r.; w r. 1:-' 30 pozwolono pod,:yzszac poszcze
golnym parochom i kapelanom kongrug do 400, wzgl\)dme 300 z1'. (dekr. 
nadw. 7 grud. 1836 1.49031) 

.) Dekr. nadw. z 13. stycznia 1820. rozp. min. z 27. grudnia 
1866. z 19. lutego j 867. 1. 3563. 

S) Dekr. nadw. ;;0. kwietnia 1840. i fOZp. min. z 19. lutego 1853. 
7) Rozporz. minist. z 29. grudnia 1851 1. 161. nie bze bo

wiem potr~cac dochodu z przysz1'ych fundacyi. 
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o brak funduszow. Wbsnie podatek ustanowiony w r. 1874. na za
silenie funduszu religijnego (p. §. 124) rna w pierwszym rz~dzie 
s~uzyc na polepszenie dotacyi duchowienstwa; dotl);d nic w tej mie
rze jeszcze nie postanowiono. Ubozsi beneficyaci otrzymuj1); jedno
razowe zapomogi z funduszu religijnego, lub z funduszow pan
stwowych. 

00 sil? tyczy prebend kapitulnych i wyzszych beneficyow, 
nie rna ogolnego przepisu oznaczajl);cego wysokosc kongruy; przy 
nowych erekcyach wyznaczano zazwyczaj jako dotacya z funduszu 
religijnego dla prostych kanonii 1000, dla prelatur 1200, dla bi
skupstw 12.000, dla arcybiskupstw 18.000 z£. 

Aby nie obcil);zaj1);c funduszu religijnego lub skarbu pallstwa 
podwyiszyc przeciez dotacJ1); b<meficyow, uposazonych nizej kon
gruy, postanawia ustawa z 7. maja 1874. (w §. 22), ze rZ1);d wysfu
chawszy odnotlny konsystorz moze przeprowadzic zmianl? w dotacyi 
istniejlj;cych beneficyow d:Iszpastm'skich, jezeli ta zmiana nie uszczupla
jlj:c kongruy i nie uw~aczaj1);c postanowieniom fundacyjnym zwalnia 
od cil?zaru fundusz publiczny. Inaczej mowilj:c wolno rZlj:dowi pod 
wymienionemi warunkami odjlj:c beneficyom cZl?sc dotacyi i przeka
zac h beneficyom, pobierajlj:cym zasifek z funduszu religijnego lub 
innego pu1licznego. Z regu~y nalezy jednak to uskutecznic pod
czas wakansu. 

2) Prawa maj~tkowe beneficyata *). 

§. 126. 

Od chwili kanonicznej instytucyi (t. 1. str. 335) nabywa be
neficyat prawo do wszelkich doehodow z prebendy. Jego sta-

8) J e1eli beneiicyat obowi1j;zany jest odprawiac wiQcej niz 265 
ms~y rocz~ie ~p .. wyzej str. 196 nota 14), wolno mn stypendya za nad
wyzk~ polIczyc ml~dzy passy-wa swego beneficyum - (dekr. min. 14. 
lutego J 864. 1. 1275). 

9) W budzecie na rok 1878. przeznaczono na to z funduszow re
Jigijnych wszystkich prowincyi kwot~ 600 tysi€cy zt 

*) Lit era t u r a. Hi r s c h e 1 Staats- 11. Gemeindeeinkommen del' 
Geistlichen nach canonischem u. franzoesischem Recht 1868. - L i n
gen. Ueber den Umfang del' Rechte cines Beneficiaten an dem zum. 
Beneficium gehOrigen Grundsstiicke, Archiv XX. (1868) 79. _ 
Schulte II. §. 102. 103. Lehrb. §. 187. Phillips Lehrb. §. 233. 
Richter §. 315. 
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nowisko pod wzgll?dem prawno-majlj:tkowym porownu.ilj: cZl?sto 
z uzytkowaniem, przyznaj1);c mu jus utendi fruendi salva substan
tia; inni upatruj1J: wi~cej analogii ze stosunkiem lennym. Jakkol
wiek jednak slj: pewne punkty styczne mi~dzy tellli stosunkallli, to 
s~ nielllniej takZe zasadnicze roznice, zt11d mianowicie pochodz11ce, 
ie beneficyat nietylko jest uiytkowcl?;, ale zarazem prawnym za
st~pC1); wJ:asciciela, to jest beneficyulll jako osoby prawnej. Prawda, 
iz uZytkujlj:c z prebendy nie ma on prawa naruszenia sUbstancyi I) 
ale ta substancya zostaje przeciez IY jego zawiadywaniu, tak iz nie 
Jllozna powicdzicc, jakoby beneficyat nie mia~ takZe praw do sub
staneyi, Iubo te prawa, jak nam nast~pny tytu~ wskaze, waznYlll 
ulegajlj: ograniczeniom. Substancylj: jednak rozrz1);dza, 0 ile rozrzl);
dzac ll1U jlj: wolno, imieniem kosciofa, dochodami we wfasnem 
imieniu i na wfasnlj: korzyM. Dochody te staj1); si~ jego wfasnoscil);; 
8posob uzytkow;:mia zas zawisf od rodzaju dotacyi. Najprosciej przed
stawia sil? rzecz, jezeli benoficyum dotowane jest kapitafem; wow
('zas beneficyatowi sfuzy prawo pobierania. procentow, bez narusze
nia kapitaJ:u. Jezeli dotacJ1); stanowilj: grunta, moze je beneficyat 
uzywac wed~ug upodobania, tak jednak, aby nastl?pca w urz~dzie 
nie poniosI uszczerbku 2); odpowiada za deteryoracye gruntow 
i budynkow, za istotne polepszenia nalezy mu si~ wynagrodzenie 3). 
o ile bencficyat obowilj:zany jest do utrzymania budynk6w, powiellly 
w §. 128. Beneficyatow(sfuz11 tez wszystkie skargi petytoryjne i pose
soryjne na obron~ prebendy i praw z ni~ pod'q,czonych; 0 ile te 
skargi odnoszlj: si~ do substancyi, potrzebuje do ich wyniesienia ze
zwolenia biskupa. 

L Lubo jednak majlj:tek nabyty z dochodow prebendy, w ogole 
z dochodow urz~du, staje si~ wbsnosciq, beneficyata, to baczlj:c na 
pochodzenie togo maj1):tku zalecary dawniejszo ustawy koscielne du
chownym, aby co im do utrzymania nie by~o niezbl?dnem, ofiaro
wali znow na cele pobozne 4). 0 ile te przepisy ograniczaJ"y bene
ficyata juz za zyc~a IY swobodzie rozrzlj:dzania majlj:tkiern, nie dad'y 
si~ scisle przeprowadzic juz dlatego, ze nie podobna byJ'o Kontrolo-

1) C. 5. X. de peculio clericorum III. 25. 
2) W szczegolnosei kontrakty dziedawne nie mog1j; uW4"aczac pra

\rom nast~pcy, Trid. sess. 25. c. 11. de ref.; p. jeszcze §. 131. 
3) C. 2. X. de donationibus III. 2~., c. 5. X. de peculio clerico

III. 25. 
') O. 22. 23. 28. C. 12. quo 1. 

RITTNER. Pr. ko~cielnll. T. 11. 14 
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wac benefieyata co do jego dochod6w i koniecznych wydatk6w: 
Obowi1j;zek oddawania kosciolowi Jub ubogim zb~dnych dochod6w 
ut1'aci~ vd~e 1'ych:to cech~ p1'awl1lj; i ut1'zymaf si~ w ustawach ko
seielnych jedynie jako obowi~zek moralny '). 

Donioslejsze znaezenie miaJ'y natomiast ograniczenia 
1'ozporzi);dzml ostatniej woli 6). Pod tym wzgl~dem odr6zniano od 
dawna ma.i1j;wk beneficyata nabyty z dochod6w urzydu od ojcowi
zny, W og61e maji);tku. kt6ry beneficyat naby.!' z tytnJ'u prywa
tnego; pierw8zy, zwany p e cuI i u m (bona ecclesiastica, b~neficialia) 
mia.f pozostac koscio:towi lnb uhogim, drugim, zwanym pat rim o
n i u m 7) wolno by.l'o rozrz1);dzi6 testamentem. P1'zepis ten znajdu
jemy nietylko w ustawach koscielnych 8), ale tabe w p1'awie ju
styniailskiem 9). Gdy zas stosullki pmwno-prywatne duchowi811stwa 
takze w pallstwach germallskich oceniallo ,yedIug prawa rzym- . 
skiego (ecclesia rivit lege Romana), wiyc takze w wiekach 81'e
dnich t1'zymanD siy zrazu zasady, ze peculium przypasc ma ko
seio~owi. P6iniej atoli urzeczywistnieniu tej zasady stanyJ'o na p1'ze
szkodzie tak zw. jus spolii s. exuyiarum, to jest prawo,jakie 
sohie z rMnych stron roszczono do spadku po duchownych 10). 
Czynili to najpierw kr610wie i ksii);zyta udzielni wzglydnie do. 
spadku po biskupach, uwazaji);c ich jako swoich lennik6w, za ieh 

5) POI'. mianowicie Trid. sess. 25. C. 1. de ref. 
6) IvIo y Die Vel'lassenschaft del' Geistlichen insbesondere in 

Oesterreich, Archil'. II. 429. S c 11 u 1 t e Ueber das Recht del' Geistli
chen in Oesterr. zu testiren, u. das Recht del' Kirche, ab intestato zu 
erben, tamze III. 284. Loy e n be c k Ueber die callon. Bestimmungen 
fiir die Errichtung del' Testamente del' Geistlichen 1857. 

7) c. 19. 21. C. 12. quo 1. C. 1. C. 12. quo 3.; C. 1. C. 12. 
quo 5., C. 1. X. de testamentis et ultimis yoluntatibus III. t6. 

S) L. 42. §. 2. C. de episcop. et clericis I. 30. noy. 13;. C. ;33.; 
przepisy te odnoszi); si~ do hiskup6w, z rozwojem stosunk6w beneficyal
lnych stosowano je takze do nizszych beneficy6v{, p. tit. X. de peculio 
cIeri corum III. 25. 

9) P. Tho mas sin Yetus et noya eecl. discipl. p. III. 1. 2. C. 

51. Sugenheim Staatsleben des Klerus im Mittelalter str. 237. 
Woo i t z Del' Urspnmg des sog. Spolieurechts, Forschungen zur deutsch. 
Gesell. t. XIII. str. 494. 

1") C. t. X. de succssS. ab intestato III. 27. gdzie powt6rzono 
uclnYaf~ synodu trrlmrskiego z r. ~ 9:5. (P. Hi 1 s e Quidnam patres 
Tribur. in C. 2. concilii inhibuerint atgue disposuetint 18(7) C. 46. 
47. C. 12. quo 2. 
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przyHadem poszli tez inni panowie, mianowlCle patronowie i ad
voeati, roszczi);c sobie w ten sam spos6b prawo do spadku po niz
szych duchownych. U shrwy koseielne pot~piaJ'y te roszczenia 11), eo 
jednak nie przeszkodziJ'o, ze czystokro6 sami hiskupi anawet pa
pieze dopominali siy c1la siebie prawa do spuscizny i braE udzia.\: 
VI rozbiorze pozosta~ego maj1);tku, IV obec takich okolicznosei sta
raniem by~oduchowjerishya .iuz od XII. wieku, wyjednac sobie 
szczogMowe przywileje, ksi1l;zyce Iub papieskie, naclaji);ce prawo swo
bodnego testowania: niekiedy tez ci co wykonywali jus spolii zrzekali 
si~ go dobrowolnie. W ten spos6b ustawaay powoli dawniejsze ogra
niezenia, a wolnosc testowania staIa siy powszechnem prawem 
zwyczajowem. IV Polsce juz statut Trij;by przyznaje posiac1aczom 
beneficy6w zupefnij; sv\~obody co do rozpo1'z1);dzell ostaIniej woli t 2). 
Odzyskana swoboda odnosi£a siy wfasciwie wed1ug ustaw koseiel
nych tylko do maj1);tku patrymonialnego; peculium zawsze jeszeze 
przypasc mia10 koscioiowi 13). Ale niehawem przestano czynic r6-
zniey miyc1zy jednym i drugim maji);tkiem, a zamiast obowi1j;zku 
odc1ania koseio£owi caJ'ego maj1);tku pekuliarnego, zwyczaj Iub ustawy 
dyecezyalne b1j;dito zobowiqzafy kleryka do pozostawienia zapisu 
koscio£owi Iub ad pias causas, bi);dz ustanawiaJ'y op£aty ,posmiertne 
na rzecz hiskupa (ferdo, ferto) zastypnjlj;ce niejako dawne jus spo
Iii, bij;di z1j;da~y zatwierc1zenia testamentu przez bisbpa wyznaeza
j~c niekiedy za to osobIll} opfat~ (nummus vicesimus). I te ograni
czenia rzaclko utrzymaJ'y Riy , zwJ'aszeza, gc1y sprawy spadkowe c1u
ehownych przekazane zosta~y si~c1ownictwll swieekiemu; najczyseiej 
pozwalano c1uchownym rozrzi);dzac swym maj1j;tkiem poczytuji);c po
zostawienie maj1j;tku na cele koseielne jako ohowi1j;zek sumienia. 
To prawo obowiyzuje c1zis 'n~ wszystkich dyeerzyaeh anstryaekieh 14). 

ll) C. 7. 9. 12. X. de tpstam. et nltimis nlunt. III. 26. e. 2. 
X. de suc.cess. ab intest. III. 27. 

12) Lib. 3. tit. detestamelltis et ultimis YOlulltatibus, II e y z
man n p. 214. W € Z Y k p. 173.; przeeiez jesZCJ:e synod Piotrkowski 
z r. 1557. zali silt, ze bislmpi czyni'l: dllchoymym przeszkody w spo
rz~dzalliu testamentu, W ~ z Y k p. 176. 

13) Odroziliaj'l: seislej: a) bona patrimonialia, to jest nabytc prznz 
spadek Inh darowizllQ: h) bona industrialia, S. qnasi patrimonialia, 
kt6re kleryk nabywa w.rasn,); prae'l;; e) bona parsimonialia, kt6rn kleryk 
zyjq;c skromnie zaoszez~dziJ' z tego, co na \\'Iasne utrzymanie magJ: uZyc. 

H) Konkordat postanawiaJ: ,v tej mierze wart. 21. .. In cunetis 
imperii partibus a1'chiepiscopis, episcopis et viris ecelesiasticis o~;lllibus libe
rum erit, dehis, quae mortis tempore rellduri sint, disponere juxta sacrol> 

14* 
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Wyj~tek zachodzi (wedlug artyku~u 21. konkordatu) jedynie co do 
niektorych przedmiotow, nalez1/;cych do biskupow, lllianowicie oznak 
godnosci biskupiej i szat pasterskich, gdzie taki z\yyczaj istnieje takze 
co do ksilj:zek, poniewaz rzeczone przedlllioty uwaiane bye lllajlj: 
jako wJ'asnosc mensae episcopalis, a wi~c przechodzi): na nast~pc~ 
w urz~dzie, tak iz biskupowi nie sfuzy pra"wo w testamencie niemi 
rozporz1/;dzae, ani tez dziedzice beztestalllentowi do nich pretensyi 
miec nie mogf);. Bli±sze postanowienia zawiera breve papieskie z 1. 
czerwca 1847 15

) i wydane na jego podstawie rozporz1/;dzenie lllini
steryalne z 7. lutego 1859. (Dz, u. p. Nr. 33) 16). 

canones, quorum praescriptiones et a legitimis eorum haeredibus ab 
intestato successuris diligenter observandae erunt". To postanowienie 
daro pow6d do dwoch kontrowersyi: 1) Twierdzono, ze gdy konkordat 
powol.:uje si§ na prawo kanoniczne (juxta saCl'OS canones), wolnosc te
stowania odnosi si§ tylko do patrimonium, nie do peculium. Juz S c 11 u 1 t e 
w cyt. rozprawie wykaza.J' mylnosc tego twierdzenia dowodz~c, ze 
s4'owa "juxta sacros canones" mia:ty wJ:asnie uchylic ograniczenia, jakie 
istnia.J'y jeszcze w niektorych cz§sciach monarchii, mianowieie w W ©
grzech. Synody prowincyonalne wied811ski, (tit. 7. c.!) pragski, strzy
gOliski, odprawione po zawarciu konkordatu, przyj§:ty t§ interpretacyq,. 
:2) Ostatni ust§p (quorum praescriptiones etc.) odnosz~ jedni do sukce
syi przeciwtestamentowej, a wi§c t~umaczlj: go tak, ze dziedzic konie
czny duchownego nie ma prawa zaczepiac testamentu, chocby takowy 
narusza.J' jego prawo dziedziczenia; inni odnoszlj: tenze ust§p do suk
cesyi heztestamentowej (pOl'. takze trumaczenie tego artyku{u w II e y z
mann a N ajn. Pl'. str. t5.) To ostatnie zdanie uwazam jako jedynie 
uzasadnione, gdyz taka wazna zmiana cywilnych ustaw sukcessyjnych 
by.J'aby niewlj:tpliwie wypowiedziana w spos6b wi~cej stanowczy, tern 
bardziej, ze spmwy spadkowe duchowieilstwa przekazano wart. 13. 
konk. sq,dom cywilnym. Po zniesieniu konkordatu nie ma zreszt~ ta 
kontrowersya donios:rosci praktycznej. 

15) Breye to (" Quum illud primi ") zasadza si§ znow na dawniej
szych konstytucyach, mianowicie Piusa V. "Romani Pontificis proyiden
tia" z f. 1567. Bull. II. 253. i Piusa VII. z r. 1807. Bull. XIII. 167. 

16) WJ'asciwie id~ te rozporzlj:dzenia dalej, nii postanowienie kon
kordatu, bo zaliczajlj: do przedmiotow mensae episcopalis nietylko oznaki 
i szaty biskupie (infu:ry, ornaty, pluwia.j'y, tunicelle, dalmatyki, ponty
fikalne trzewiki i r§kawiczki, alby, humera.J'y i t. p.) tudziez niektore 
ksi'l:zki (mszalne, gradualntl, s{uzlj:ce do spiewu choralnego i muzyki, 
pontyflkalne, ksiQgQ kanonu mszalnego), ale takze naczynia i spw.)ty 
przeznaczone do uzytku przy naboz811stwie, (kielichy, monstrancye, 
~wieczniki i t. d.) Naczynia i sprzQty uwazan:3 slj: jednak jako prywa
tna w.J'asnosc bislrupa, jezeli zostanie udowodnionem, ze je zmar-l'y bi
skup sprawi,t z w.J'asnych pieni§dzy, a nie z koscielnych i ze takowych 
koscio1:owi nie darowaJ'. Do wolllej dyspozycyi biskupa pozostajl} taMe 
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Co si~ tyczy dziedziczenia po duchownych zmadych bez te
stamentu, to i pod tym wzgl~dem odrozniano pierwotnie patrimo
nium i peculium, powofujlj;c do pierwszego krewnych, do drugiego 
kosci0r, ktoremu w braku dziedzicow beztestamentowych przypa
da~ ca~y spadek 17). Poiniej samowolny zabor spadkow priez osoby, 
wykonywuj~ce jus spolii, niweczyJ' zarowno prawa sukcesyjne kre
wnych jak kosciofa. Kiedy zas jus spolii wyszJ'o z uzycia, prze
stano takze przy sukcesyi beztestamentowej czynic r6Znic~ mi~dzy 
patrimonium a peculium, i albo powo£ywano do ca£ego spadku 
krewnych wed~ug porzlj;dku prawa krajowego, a dopiero w braku 
krewnych kosciot; albo tez dzielono spadek mi~dzy krewnych i ko
scio!, niekiedy takZe mi~dzy ubogich. Rozstrzyga wi~c w tej lllie
rze prawo partykularne. W Pol s c e ustawy synodalne oddawaJ'y 
spadki po duchoWllych do dyspozycyi biskupow, zalecajlj;c jednak, 
aby op~dziwszy koszta pogrzebu nie uzyli pozosta.\'ego maj~tku na 
inne cele, jak na sp.J'aty dfugow zmar.J'ego, na wsparcie jego kre
wllych, miallowicie ubogich, na ratunek jego duszy, wreszcie na 
fabryk~ koscio.J'a, ktoremu zmarfy s£uzyJ' IS). Konstytucn zas z r. 
1768. postanowiono, ze ze spadku po ducho"wnych ze stanu szla
checkiego nalezy si~ trzy czwarte krewnym, jodna czwarta koscio
d'owi 19). W Au s try i obowi~zuj~ w tej miol"ze llast~puj~'ce przepisy 
pallstwowe, ktore zarowno konkordat jak ustawodawstwo pozniej
sze zostawi,j'y w swej lllocy20). Spadek po duchownych, ktorzyw cza
sie smierci Iub przed tem mieli lll\dane sta£e boneficyul11 dzieli si~ na 

pierscienie i krzyzy napiersiowe, chocby w nich zamkni~te byl'y reli
kwie. 

17) O. 2. O. 12. quo 2., C. 1. X. de success. ab intestato III. 
27. Justynian przyznal koscio.J'owi prawo dziedziczenia w braku innych 
dziedzicow beztestamentowych, Nov. 131. C. 13. 

18) POl'. uchwal'§ synodu uniejowskiego pod arcyh, Janis1:awem 
1". 1326. §. 10. ell e 1 c e 1 Pomn. I. 400) i synodu piotrkowskiego z r. 
1551. W ~ z y k III tit. de successionibus ab intestato p. 178. 

19) Konstyt. tyt. ,,0 nieoddalaniu dobr ziemskich od stanu swie
ekiego" Vol. VII. 819. KonstytucY'l: z 1'. 1768. utrzyma1' IV moey sejm 
groc1zieftski z r. 1784. (tyt. Uchylenie rezolucyi Rady nieustajlj:cej) 
znoszlj:c przeciwnlj: temu uchwal'§ Rady nieustaj~cej, p. konstyt. tego 
sejmu str. 1I. 

20) Slj: to niZej cytowane rozporzlj:dzenia. Ze artyku.J' 21. konkor
datu takowych nie uchyli.J' jakto niekiedy twierdzono p. rozp, minist. 
z 9. listopada 1859. 1. 15837. (Arch. XVII. 86.) Por. jeszcze §. 58. 
ust, z 7. maja 1874. 



- 214-

trzy e~~sci, z ktorych jedn:t przypada koseiolowi, przy kto1'YID beneficYat 
ostatm raz bTl' u:tanowiony, jedna krewnym, jedna uhogiID; jezeli • 
d~chowny ~.Ie l~,la~ ~tat;go ho~eficynll1 ,(jakoto :, wikary, administrator), 
pr~ypada tlzecla, cz~sc uDoglln, dWle trzecw krewnym H). JezeIi 
,IDI~dzy kr~wnYillI sij: ubodzy, nalezy iill siPc z CZPcScl ubogich tvle, 
11eby na lllch nrzypacUo wed~ucr l)orz"dku c;ukce"vJ'ne'go al J ~ 1" 

_. • -L b {t k. ~.;. J" ~ eze ] 
boneficyat mIa~ poel sobij: kilka koscio£ow, podleo'a'J'acvch rozllvlll t d . l' • to , v v l 

paronoID, Z18ll s:~ _schedn koscielna mi~dzy te wszystkio kosci;fy. 
w stosunku do hCZQV I)arafian. Powvz~zo '11''701'1'8J nl' n h'CZQ •• 

v V ... d_ J 1:- ,tJ -' v -'- \"J u \ ., (u SlP' 

du::,hovvionsj:;va . wojskowe?'o, po ktowm dzieclzicz1); krewni vwe(i!'n~ 
ustawy CYWll~e~ powoJ:am 23). Takze po cluchownych gr. kat. ob~ 
1'z1t:dI~~ ~la ID18.]SCG .zwyczajna sukcesya hoztestamentowa, jezeli zo-
1'i:l1wlh zon'i) lub clz~e('i, wkazdym zas innym razie stosujil: siPc do 
mch te same przeplsy, co ~o duchoiyienstvva facillskiego 24). 
.. II. Z 1 re~u.j'y llalezy SlPc belleficyatowi cary docMc1 prebendy: 
J~J uSZczuP.leme, de ill in uti 0 ben e fi e i i wyrainie jest wzbro~ 
mone. WYJ.i);tek stanowii); nastPcpuji);ee wypadki: 

. 1) DIs m e l~l bra how seisl. znaczeniu 25), to jest zmiana be
n~fi?y.uill, polegaji);ea na zmniejszeniu samej dotacyi bez zmiany 
w,.'as?nve~o urz~dlL jedynie w tYl1l ee1u, aby w ten sposob zwie
kszyc docn~dy nmego beneficyul1l Inb innego koseio.l'a. Dismen~-
bracva zaw1s,fa od tych samych Wal'UIll'o'uT no k'z'd' . 

", , ""' " '- n' <. '" a lnl1a Innowa-
cya (13· t. 1. §. 57), nie moze bye jednak prz(~prowadzona bez ze-

w . 2l~ ?,ekr.. l~adw.,~ 2~. ~istopaela 1607. zb. 11 st. slsd. Nr. 828. 
. lHer.w.s£3 m I~ZlC cz~sc U00glCh przypaela zakl'adowi Iub fUllduszowi 
tel?o. lllIGJsca,. k~orelllu nalezy cz~sc koscielna, w dnigilll razie teo'o 
llllGJsca, gdzle clUcho\YllY umart v eo 

, ~ .. ) DQek;," naclw. 6. stycznia 1792. Zh. lIst. SoFt Nr. 259. i 16 
l1rr~elSllla ~'J24. Zh. ust., s'1el .. ~r. 2040. KOlllpetencya w tych sprawacl; 
o~esl~ s~~ w ,ten sposob, 1Z orzeczenie, ktory,fundusz ubogiclJ ma 
dZ1edz1CZYC nalezy do sadu. (§ 125 '2' (.{ pat' 9 . . 18"" b . T. .' ',' "'. •• , • ! v. ~ . Z . Slerpma D4. 
,z. ~l. p. ?'i.,l. 203),. o~'zecze~le zas, ezy hewny ma bye uwazallY jako 

UOOgl elo ~~aelz ~dlll1m~tra('YJllycl~ (elekr. naelw. '23. sierp. 1799. Zb, 
Ust. s~d. N1', 47D.) Por. orzeczeme trybunafu pa'lstw z 26 st} . 
1872. Zbior orzeczen Nr. 23. ' 1. • 'czma 

23) Okolnik nadw. mely wojskowej z 20. Iut. 1779. 
24) ,D, ,eJc:. nadw. 30. grudnia 1784. (.Zbior Pillera178;:; . ....,. 8 

Z 17 '799 (Zl u ,,-,1'. ), , . paUlZ. i ~ '. ). lISt. s'1el. Nr. 489) i z 14. czerwca 1843. 
Zb. ust 8'1d. Nr. 712. ' 

.25) 1\1 o:r . CanTonische G!,unclsaetze ueber die Dismembratioll der 
rfar~len, ~~rchlr h. (1857) 17. 129. :'Irolitor Ueber Dismembration 

es eneficmill, Arch. VII. (1862) 400. POI'. tOlll. r. §. 57. 
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b fi h I 'J C! k . 26) B' k zwolenia enecyata, c y)a ze )enelicyum wa uJe . IS up rna 
nacHo zasi<;;gnil:e konsensu kapitu:l'y, (t. 1. 195), przy beneficyach 
podlegaj~eych patronatowi f3lviockiemu wysfnchac p<ttrona, a przy 
parochialnych takze parafian. W kazclym razie pozostajil:ce dochody 
lUuszil: dosiPcgac kongruy. W jaki sposob wedrug ustawy z 7. maja 
J874. rZftcl wp.l'yn~e moze na zmi9cn<;; dotacyi, mowilismy na str. 208. 

:2) Pen S i 0 zowie siPc pmwo trzeeiej osoby do poboru cZPcsci 
dochodow prebend}' na swe utrzymanie 27). Zobowifl;zanie takie 
Dlia~o si~ wl'asciwie ograniczae do nadzwyezajnych wypadkow, 
do jakieh w szczegolnosci zaliczp,nD l'ezygnacYil: benefieyata, zaXago-

, dzenie sporn 0 beneficyum, zamian~ benefieyow rMnych pod wzgl~
dem dochodow, IYspieranie kleryka w naukacb 28). Nie trzymaj~e 
siPc jec1nak tych granie biskupi zarowno jak papieze hojnie szafo
wali pensyami 29), ko,sztem klasztorow, kapitn:l' i nizszych benefi
cyow, ktore w ten sposob nieraz odst~pie hy~y zmuszone wiPckszil: 
czese s\Yveh doehoc1ow. Szczegolnie podczas schyzmy papieskiej 
XIV. wi~ku przebra:to rozc1awanie pensyi wszelk~ miar~. P6iniej
sze ustavvoda,vstvl'o po~ozy~o tamPc tym naduZ),ciom. Mianowicie nie 
pozwo1ir sobor tryc1encki obci~zae pensyami hiskupstw i parochii, 
jezeli pierwsze nie przynosz1); tysifl;ea, clrugie stu c1ukatow rzym
skich rocznego c1ochodu 30); papiez Benedykt XIII. zas rozci~gnil:! 

(1'. 1724) ten zakaz na wszystkie parochie bez rMnicy dochodu 31). 
W jednym tylko wypadku woIno w-ed~ug dzisiejszego prawa usta
nowie pensY1); z przyzvvoleniem hiskupa, to jest na rzeez benefi
cyata, rezygnuhcego cum reservatione pensionis 32) (p. t. 1. str. 
353). Zresztfl; sruzy prawo nak£adania pensyi papiezowi, ktory je
dnak w nowszych ezasach nie czyni z niego uzytku. 

26) POl'. t. I. str. 226. 
27) P. szczegolnie Philip s VII. §. 38:;>. 
28) C. 7. X. de censibus, exactionibus et proem. III. 39., c. 21. 

X. de praeb, III, 5. C. f\. X. c1e rerum pennut. III. 19., c. 4. X. de 
clerico aegrotante et c1ebilitato III. 6. 
, 29) IV wielu krajach, mianowicie we Francyi, Anglii, Niemczech, 
czvnili to sarno nawet rnonarchowie na rzecz os6b swieckich ("Panis
brlefe ") P. S u g e n 11 e i ill Staatsleben des Clerus inMittelalter str. 363. 

30) Tric1. sess. 24. C. 13. ele ref. 
31) Const. "Quanta" Ferraris Prompta bib1. Y. Pensio Nr. 28. 
32) 'IV Austryi istnia~ dawniej rZ'1dowy zakaz rezygnacyi cum 

reservatione pensionis, ktory jednak przesta~ obowi~zywae z mocy kon
kordatu, p. rozp. minist. z 11. wrzesnia 1:557. 1. 13211; POI'. jeszcz~ 
nizej §. 128. 
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3) C en sus to jest sta~a danina z dochod6w 
W ten sposob obcil):zone bye moze benencyum tylko za zez 
n1em papieskiem 33), chyba ze patron przy fundacyi zastrzegJ' 
bie jakis docMd 54), albo ze biskup J'f):czq,c beneficya 
census 3 5). 

III. Zwracalismy juz kilkakrotnie uwag~ na scis~y i 
zwi~zek, jaki zachodzi mi~dzy urz~dem i przywi~zanemi don 
chodami: prebenda nie istnieje ella siebie, tylko jab przynaleznose 
urz~du koscielnego. ZelarzaJo siii jednak, ze wbrew temu poj~ciu 
oddawano IV uzytek sam% prebendii;, nie oddajl!:c jednoczesnie 
urz~elu. Prebenda w ten sposob nad:ma zowie si~ com men d a 36). 
:NIianowicie dawano cz~sto dochody z opactw biskupom Iub in
nym duchownym swieckim (abbas commendatarius), chcq,c po
wi~kszyc dochody iIe uposazonych a zasfuzonych beneficyatow 37). 
I pod tym wzglftdem jeelnak niebawem okaza:ty si~ raz%ce naduzy
eia: oddawano w kommendy eoraz wi~cej benencyow, baczq,c jedy
nie na zyski materyalne. Mianowieie sfuzyJ'o rozdawnictwo kom· 
mend do obejseia przepisow przeciw kumulacyi bencficyow, bo 
pozornie takowym Hie uwJ'acza:i:};c osiftgaJ'y kommendy przeciez ten 
sam ceI 38

). Nickiedy nawet osoby swieckie przychodzHy w ten 
sposob do posiadania dochodow kosciclnych. Gdy dawniejsze ustawy 
ograniczajl);ce rozdawnictwo kommend 39) mafo skutkowaJ'y, posta
nowif sobol' trydencki, ze klasztorne beneficya tylko zakonnikom 
mog:j: bye konfcrowane, ze przeto opaetw nie wolno odddawac 
IV kommendft 40). Od tego tez czasu wrocono powoli do zasady, 

33) C. 7. 13. 15. X. de censibus III. 39. 
34) C. 23. X. de jure patr. III. 38. (pOl'. t. I. 313). 
35) C. 12. X. de praeb. III. 5. c. 21. X. de cens. III. 39. 
a6) Toma s sin Vetus et nova ecclesiae discip1. p. II. 1. 3. c. 

10-21. Encyklopedya koscielna v. Kommenda X. 542. 

37) Pierwotnie oddawano tylko wakujlj;ce beneficya w tymczasowy 
zarz1JJd, c. 3. C. 16. quo 1. c. 54. §. 5. X. de electione 1. 6. 

3B) C. 1. 2. de praeb. in Extrav. eomm. III. 2. 

&9) C. 15. de electione in VIto 1. 6. c. 2. de praeh. in Extr. 
comm. III. 2. 

40) Trid. sess. 24. c. 17. de ref. sess. 25. c. 21. de regu1. Uzu
pe~niajlj;ce postanowienia wydali Grzegorz XIII. i Innocenty X. p. 
Instit. II. 686. 

- 217-

ie ten tylko posiadae moze prebend~, komu powierzony jest w~a
sciwy urzf):d. 

3) Dochody interkalarne *). 

§. 127. 

In tel' e a I a ria sa to doehody z beneficyum od dnia zawako
wania do dnia kanonicz~ej instytucyi nowego beneficyata (medium 
tempus, ztlj;d takZe fruetus medii, :emporis). ~ierwotnie ,p.r,zezna-

. (,zono te dochody na fabrykf2 koscwlnl]; Iub mne cele smsle ko
scielne, albo tez zachowywano ella nastftpcy 1). Poiniej powsta£y 

VI tej mierze roznorodne roszczenia '. zw~aszcza pod ,;p.rywem ~to
sunk6w lennych, z ktoremi stosunkI mantkowe w kosmele IV wle~u 
wzgl~dach stykaJ'y sift. Jak pan lenny zabieraf w .sw~ ~zytkowalll~ 
oproznione lenno, tak mienill, s~ft do te~o Upra\;lll~m CI, .c~ dawah 
niejako w lonno benefieya kosmelne. ,Wwmy zas, .ze ~ZY~l:l t~ mo
nareho\vie co do wyzszych benefieyow, patronowle 1 WOJtO~T18 eo 
do nizRzych (pOI'. t. I. §§.' 64. 67); oni wiftc tez kiedy bene;il~yum 
zawakowafo, kazali sobie ocldawac jego dochoely, co odnosme do 
lllonarchow %wanb jus reg ali a e. Pretensye patron6w i adwoka
tow zeloJ'a~ koscio:t zwalczye juz w XII. i XIII. wieku 2); w tymze 
ezasie zrzekli ci~ tez cesarze niemieccy swego jus regaliao 3), pod
ezas gdy we Francyi pozosta£o takowe do koI'tea zesz~e~o wieku 4?
Tvmezasem znalazry interkalarya nowych pretendentow w lome 
s;mego kosciofa. Najpierw uzyskali biskupi mi.mo zakazow sy~o
dalnych prawo pobierania dochodow z w~kuJlj;cych o.eneficyow 
zwane jus de port u u m, b:j:dito na podstaw18 dJ'ugoletmego zwy-

*) Literatura. Friedberg De finium int.er ~cclesiam et ei
viiatem regund. judicio p. 220. sq. - G. J. P 111111 P s Das Re~a
lienrechi in Frankreich 1873. - Walter §. 264.265.,--:-- Phll
lip s V. §. 236. Leh.Th. §. 217. - Ency~lopedy~ lcosc~elna art. 
Administrator dyecezyi I. 43. AnntlS carenttae 1. 207. Interlcalarne 
tuncl1~sze VIII. 221. 

1) C. 16. 19. D. 61. c. 45. C. 12. quo 2. 
2) C. 4. X. de officio judo Ol·dill. I. 31., C. 10. X.) ~e po ellis 

V 37. C. 13. de elect. in VIto 1. 6. Por. t. I. str. 283. 28;). 
3) Tak Otton IY. Fryderyk II. Rudolf 1. (Monum. Germ. Leg. 

II. 203. 2~!4. 226. 394.) 
4} P. Andr e Droit canom'. Regale VI. 1? i cyt. monografia 

Ph ill tp sa. 
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czaju, bl1,di osobnych przywilejow papieskich 5). 
s?omi papieze szukajl1,c w swych kl'opotach finansowyeh za 
ir6d~ami dochodu, pocz~li ,vykonywi1c to prawo 6) przez 
bnyeh ku temu ustanowionych kollektor6w (collectores dep 
Na soborze konst8,ncY811skim zrzekl' papiez JHarcin V. prawa do 
interkalaryow 7); jus deportus biskup6w trwaJo jeszeze dJ'uzszy ezas, 
ostatecznie jednak wsz~clzie ustaJo. Odtij:d praktyka co do interka_ 
laryow jest rMna: po op~dzeniu kosztow administnlcyi 
do jakiego funduszu koseielnego (fundusz emerytalny, fabryczny, 
interkalarny, roligijny), albo majf): osobne przeznaczenie. Tak do
ehody z wakujij:cych biskupstw przypadajf): niekiedy koscio~owi ka
tedralnemu, niekiedy w urz~dzie, z prebend kapitulnych 
mensae communi, albo pojedynczym kanonikom; z beneficy6w pa
rochialnych koseiolOlvi, dziekanowi i t. p. Przytem na
lezy uwzgl~dnic dawnego benefieyata, a jeieli benefieyum 
smierc zawakowafo, jego dziedzieow. Vi! kazdym razie nalezij: im 
si~ doehody, do ktoryeh benefieyat naby£ juz praw~. Oelem ozna
ezenia takowych nalezy ohliezyc wszystkie dochody i ei~zary osta
tniego roku (annus deservitus) i podzielic takowe mi~dzy dawnego 
beneficyata, wzgl~dnie jego dzieclzicow, fundusz interkalaryow i no
wego beneficyata w stosunku do czaSll wakansu i do ezasu przez jaki 
dawny i nowy beneficyat bene:ficyum posiadali. Rok zas liczy si~, 0 He 
nie ma innego zwyezaju, od dnia instytucyi. Niekiedy jednak przyznane 
majij: dziedzice pravYO do ez~sci interkalaryow. n. p. prawo pobierania 
dochodow z benefieyow jeszcze przez miesil):c Iub kilka miesi~ey po 
smierci beneiieyata (Sterbequartal); przy prehendach kapitulnych 
rozciij:ga£o si~ ezasem to prawo na ea1oroczne dochody (annus gra
tiae) , tak iz jezeli prebenda tymezasem zosta1'a obsadzona, nie po
bie1'a1' benefieyat przez jakis ezas zadnych dochoclow (ztij:d annus 
carentiae). W ogoie wi~e jak widzimy p1'awo pod wzgl~dem inter
kalaryow hyro i jest barclzo roznorodne. W Pol see dostawa~y si~ 

interkahrya z hiskupstw nowemu biskupowi z wyj'i:tkiem mal'ej 
ez~sCl ella kapituJ'y; jezeli wi~c biskup, co si~ w, Polsce bardzo 
ez~sto zdarza~o, przeehodzif z jednej katedry na drugij:, pobieraf 

") C. 9. X. de officio ordin. in VIto L ] 6., c. 1. de supplenda 
neglig. prael. in Clem. I. 5. c. 1. ele excess. prael. in Clem. V. 6. 

6) Xajpienv przyznaJ' sahie Klemens V. na przeciC);g dwoch lat 
clochocly z wakujC);cych beneficyow w Anglii, J an XXII. rozciC);gnC);d' to 
(IV r. 1319) na wszystkie l)enencya rezerwowane. 

7) 8ess. 43. Harelouin VIII. col. 874. 
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przez dhzszy ezas jednoezesnie dochody dwoeh biskupstw. 
Papiez Urban VIII. postanol'.-iJ (w 1'. 16::4). ie nominat winien 
w przeciij;gu tztereeh miesi~ey uzyskac bun~ translaeyjnf):, inaczej 
dalsze interkalarya idij; na fabryk~ koscieln'i: 8). Przy inllyth bene
ficyach przyznawano· rlzieclzicom beneficp,ta, zmadego IV pie1'
;vszym kwartale po No·wym Rokn ezwa1'tij; ez~ec dochodow, w dru
gim klyartale polow~, IV trzecim trzy ezwarte, IV czwartym caiy 
dochOd; reszta interkalary6w dostawal'a si~ nast~pey ,v urz~dzie 9). 
W Au s try i wszelkie interkalarya swieckieh benefiey6w "\ypl'ywajq; 
do funduszu religijnego 10); wyjf1tki, jakie w tym wzgl~dzie clopu
szcza.l'y da\~'niejsze przepisy 11), uchyli:ta ustawa z 7. maja 1874 

- -(§. 59). Rok interkalarny liezy w Galicyi od 25. marca; w do-
chodaeh tego roku maj'i: ndzial' stosunkowo do tzasu byJ'y benefi
cyat lub jego dzieclzice, f'unclusz religijny i nowy beneficyat, a po
dzia-f uskuteeznia ,vl'aclza IJolityczna wedle szezegMowych w tej 
mierze obowii);zujij;eyeh przepis6w 12) 

Z wl'asciwych interkalaryow, a wi~e w Austryi z c\\~sci prr.ypa
dajq;eej filnduszowi religijnemu, pokryc jednak nalezy przy benefieyach 
rluszpasterskich koszta administraeyi podezas wakansu, w szezegolnosci 
wynagrodzenie dla administratora. To wynagrodzenie eo do bi
sku})stw nie jest stale oznaezone; przy benefieycach l1arochialnyeh 
~tosuje si~ do doebodu z benefieynm. J ezeli ten doch6d IV roku 
interkalarnym wynosi wi~cej niz 500 z!. (w mono konw.) pobiera 
administrator 30 zl'. llliesi~eznie, jezeli mniej nii 500, ale wi~eej 
nii 300 zt pobiera 25 zL llliesi~eznie, jezeli doch6c1 jeszeze mniej
RZy nie pobiera administrator pfacy, lecz oddaje llJU si~ eafy do
ehOc1 z benefieyum, a fundusz religijny c1op~aea tylko co lllU 
nie dostaje do miesi~eznego c1ochodu 20 zk, ale tylko 0 tyle, 
o iIe takZe l)aroeh pobiera zasifek z fimcluszu religijnego 13). 

8) P. Beneclykt XIV. De synoelo dioeces. 1. 13. c. 36. 
9) Tak juz statut biskupa kralw·wskiego J ana Lutka z 1'. 1466. 

(Vol. leg. I. 105), i pozniejsze ustawy synodalne. W Ilzyk 1. 3. tit. 
de anllO gratiae p. 177. 

10) DeIn-. nadw. z 28. paielz. 1783.20. sierp. 28. wrzesnia 1787, 
8. czerwca 1788 i inne; por. takze art. 32. konk. 

11) ::'rfianowicie clzielili sill kanoniey dochodami z wakujqcych pre
hend kapitulnych, clekr. 13. wrzesnia 1792. 

lll) P. Helfed Kirch81werm. t. II. §. 115. nst. - Pach-
111 ann III. §. 361. - I\I a y er h 0 f e 1" Hanel. f. den polito Verwaltungs
c1ienst II. 702. 

) 3j Dekr. nadw. 11. lipca 1800, 23. czerwca 1841. rozpozr. 
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DocMd z fundacyi mszalnych zalicza sie do dochodow . 

larnych, po str~ceniu naIezytosci mszalnej dla administratora H). 

:B. Zaopatrzenie innych duchownych. 

§. 128. 

Kazd~ duchowny ma juz zapewnione zrod~outrzymania w 
tul:, ~a ~tor! z~sta.f wyswi~cony (t. 1. §. 26); gely zas nie 
Wyswl~cac wl~ceJ klerykow, anizeli tego wymaga zakres 
p.rzez koscioJ' sprawowanych, przeto takZe eluchowny, Iktory 
slael~ sta~ego ~eneiicyum, znajdzie zaj~cie przy Pos~udze 
'~neJ Iub ~~dzle miafsobie zlecone jakies funkcye UJz~elowe i 
hlera za me wynagrodzenie. W szczegolnosci eluchowni elodani 
pomo?y beneiicyatom majlj: bye z regu~y utrzymani z 

tego iJeneficyum, 0 iJe takowe przewyzszaia nalezaca sie benefi~ 
t . k 1) :J" """ " 

c!a OWl. ongr:~ . Pod tym. warunkiem winien biskup elae stoso-
wne ~tlzymame wlkaryuszo,:] genoralnemu, sufraganowi 1), koadjuio 
toroWI, paroch eloelanym sobIC pomocnikom i zast~pcom (1. §. 54} 
cz~sto przez~aczon~ sf!: na. to O~?b~le. funelusze. Zresztlj: stypendy~ 
mszalne moglj: pomekj;d stanowlC zrod.fo dochodow dla 
nie majlj:cych beneficyum. - Ale takZe duchownL co 
podes.z~ego wieku albo fizycznej Iub umysJ:owej ch~roby nie sa 
z~olm . do pe.f~ienia "obowilj:zkow, nie mogl): bye pozbawieni " 
k0;V utrzymama.. vv kazdym razie pozostaje im tytuf, 

zas alba poz~sta.J1j: przy benencyum i wyr~czajlj: si~ koadjutorem 
albo rezygnu.J1j: warujf!:c dla si~ pensn z dochodow beneiicyalnych 
(t. I. 353). Niekiedy slj: osobne zakfady, w kto1'ych kapJ'ani eme1'Y-

~inist. ~ ~1. luy. 1~856. 1. 27~6, z 27. yazdi. 1858. 1. 18225, z 10. 
hpc~. Y:572. 1. ?02'1:. W rusInch paroclllach dopraca fundusz religijny 
admlllistratorowl tylko kwott nie dostaj'l;cq; do 120zt, w kapelaniach 
do 100 z:t rotznego dochodu. 

. l.~) Rozp: m~n. 10. lipta 1872. 1. 5024. Nalezytoscia ta jest 
stlpe~dlU~ Ordlllal:lUm; jezeli jednak oplata fundacyjna mni~jsz~ jest 
od shpendlUm ordlllarinm, nalezy sill administratorowi ty1ko ta mnie'-
~~~ y 

I) C,. 12. D. 55., c. 2. D. 70., c. 3. 5. 6. X. de clerico aegro
tan te III. O. 

2) Dekrety kongregacyjne z nowszych czasow zadaja dla sufra
gana 300 du~at6w rzymskich rocznego dochodu, p. B e ~ e d i c t u s XIV. 
De synodo dlOec. 1. 13. c. 14. 
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ei zualeie moglJ: zaopatrzenie (domus bene meritorum, emerito
r;lll) a), podczas gdy klerycy, ktorzy za karf( stracili urzq;d Inb be
ne:ficyum, otrzymujq; niezbf(dne utrzymanie w klasztorach, semina
ryach, lub istniej~cych w tym celu zaHadach (domus eorrigendo
rulll, deme1'itorum). bi); to 'v ogole stosunki, nie dajlj:ee sif( uregu
lowac po\vszechnemi ustawami, lecz przybie1'a;jq;ce w kaidel1l pall
stwie, w kazdej niemal dyecezyi odmienny kszta.rt, a to tem bar
dziej, ze w dzisiejszym stanie rzeczy zawjs~y w pierwszYl1l rZf(
dzie od przepisow pallstwowych. Przytoczyl1lY tu tylko niekto1'e 
wazniejsze postano,vienia p raw a au s try a c k i ego, Duchowni 
'przeznllezeni do pos£ugi paraiialnej (wikaryusze, kooperatorowie), 
jezeli zajmujf!: systemizowane przez rZlJ:d posady, pobierajlJ: p.J'acf( 
z funduszu religijnego, a to expozyci cz. lokalisci (t. 1. str. 218) 
250 zt, zwyczajni wika1'yusze 200 zt mono konw. 4). TakZe sufra
ganom i innym pomocnikom biskupim daje utrzymanie fundusz 
religijny, jezeli biskup z wIasnej dotaeyi nie moze ich ut1'zYl1lac; 
wysokose pfacy nie jest stale oznaezona. Z duehownych niezdol
nych do pe~nienia obowif!:zko\v ("Deiicienten"), wikaryusze, koopera
torowie, kapelani l1lUSZ~~ poprzestac na tytule z funduszu religij
uego, ktory Z regu.ry wynosi200 zL mono konw. 5). 00. do samo
istnych duszpasterzy postanawia ustawa z 7. maja [874. (§. 9), ze 
wladza rZiJ:dowa i koscielna mujlJ: orzec, czy duszpasterzowi niezdol
nemu do sfuzby ustanowic trzeba koadjutora lub wikarego, czy tez 
przyjlj;e rezygnacyq; i \vyznaczyc mu emerytu1'~. W szczegolnosci 
rzecz sif( ma tak 6). Przedowszystkiem t1'zeba baezyc na to, ezy 
niezdolnosc jest tylko cz~sciowa lub czasowa, ezy tez ca~kowita 

i stab. W pierwszym razie nie rna paroch prawa do emerytury, 
lecz jezeli nie ma si~ kim wyr~czye dodac l1lU nalezy wikarego na 
koszt prebendy, tak jednak, aby parochowi pozostalo przynajmniej 
300 zf.; czego nie starczy dop£aca fundusz religijny. W drugim 
razie zajsc l1loglJ: dwa wypadki: a) Paroeb 1'ezygnuje; wowczas 
otrzymae moze emery turf( ("Dencientengehalt"), ktora z reguIy wy-

3) 0 zaopatrzeniu em6rytow IV Polsce p. EncyklopedJ'l: koscieln1); 
art. Emeryei w Polsce, t. Y. 6. 

') . IV obrziJ:dku ruskim wynosi wlasciwi8 pJ'aca wikarych tylko 
J 50 zt m. leonw.; deIn-etem nadw. z 7. grudnia 1836. L 29031. po
zwolono podwyzszac talcow'l; w szczeg6Inych wypadlcach na 200 zt 

5) Dekr. nadw. z 7. stycznia i 15. marca 1792. 
6) Por. szczeg61niEi deIn-. nadw. z 6. lipca 1785, 26. grudnia 

1788, 15. marca 1792., 2. kwietnia 1802. i nizej cyt. rozporzq,dzenia. 
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nosi wprawdzie tylko 200 zt mono konw., ale zasfuzonym dueho~ 
wnym moze bye podwyzszona 7). 0 ile prebenda dotowana jest po 
l:ad kongn::c, .. moze bye obciil;zona tf~ emerytur:t;; zreszh! ponosi j~ 
fundusz rellgl.]ny 8). b) Paroeh pozostaje przy benefieyum; przy 
prebendaeh, przynosz:t;eyeh 600 zt Iub wi~cej roeznego doehodu. 
usta.nawia si~ IV ~ak~~ razie zast~pc~ (administratora), kt6r~ 
poblera po.J:ow~ docl1oaow, przy prebenclach 0 mniejszYlll docho
dzie ,yikarego z zwyU~ pfac:t;; ponosi j:t; paroeh, o· ile nm wie
cej dochodu nii 300 z£., reszt~ fundusz religijny. - 8ama ni~
zdolnosc pernionia o))o\yiitzkow nie daje jeszeze pmwa do e·llle
rytury: udzielenie takowej cZYlli rZi):d nadto zawis1'elll od dwoch 
warullkow: ze duehowny po otrzYlllaniu wyzszyeh swi~eeri odda
war si~ pos1'udze parafialnej albo zftwodowi· nauezycielskiemn w pu
blicznyeh zaHadach, i ze wiodi zycie nienagannie. Duchowni nie 
posiadajl);cy tych warunkow, jakotez ci co za Imr~ usuni~ci zostali 
od prebendy, pobieraji): tylko alilllentaCJij;. 

II. Fabrica ecclesiae *). 

§. 129. 

Na utrzYlllanie budynk6w koscielnych 1 mne wydatki pO~ll
czone z odprawianielll nabozellstwa, pro fabrica eeciesiae, przezna-

') Dekr. 1J. lutego 1848. 1: 464\.;; 0 sto z.J'. moze Namiestni
ctwo po~w'yzszyc (w gmnicach budzetu); dalej si~gaj<]:ce wyji1tki przy
zwala llulllsterstwo, p. rozporz. ministeryalne 20. lutego 1800. 1. 12691. 
i 22. pazdZ. 18,69. 1. 9335. (M ay e1' hofer II. (84). 

S) ~ozp. min. z ~O. lutego 1866. 1. 12691. Od emerytury po
h'i1ca Sl~ Jednak sprawdzony urz~downie docMd z maj<]:tlm prywatnego, 
rozp. mm. 6. lutego 186ti. 1 342. Por. takze orzeczenie trylmna£u ad
ministracyjnego z 9. Illtego 1878. 1. 250. w zhi0l'Ze Budwinskieg 
Nr. 209. ~ 

*) Lit er a t ur a. He If er t Yon der Erbauung, Erhaltung u. 
Herstellung der kirchl. GebtLude 1825. (2. w.rc1. 1834). - Sa in t e-
11'1 ar i e E g 1 is e Die Pil.icht c1er baulichen Unterhaltung u. Wiec1erer
haung der Kirchengebauc1e 1832. - Reinhardt Ueber kirchl. Ban
last 1836. - Permaneder Die kil'chl. Baulast 1838.- Lang Bei
trage zur Lehre cler Kirchenbanlast, Archiv f. civil Praxis t. 26. 
(1843). - He 1 f e rt Noell einige Worle liber die kirehl. Baulast, 
tamze t. 27. (1844). - H 11 C k Die rechtliche Natur cler Kirchenban
last, Zeitschr. f. clents. Recht, t. 8. (1843). - Mayer ZUl'Lehre YOIl. 
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czano niegdys z wsp61nych doehod6w osohni):, zwykle czwart~ ez~sc 
(p. wyzej str. 185). I pozniej po wytworzeniu samoistnych benefi
crow istnia~ przy wielu koseiolach obok lllaj~tku beneficyalnego 
o~obny fundusz na potrzeby scisle koscielne, ktorenm tez przeka
zrwano niekt6re zr6cHa dochodn, n. p. sk~adki w kosciele zbierane 
i' niektore opJaty (za swiaUo, podzwonne i t. p.). Gdzie zas nie 
lwl'o takiego funduszu Inb gdzie takowy nie starczyJ na wszystkie 
p~trzeby, trzymano si~ zasady, ze obowi1);zek fabryczny ei~zy W og61e 
na ca~ylll l11aj1);tku koseielnym, ze wi~c kaidy, kto z niego uzytknje 
winien si~ tez przyezyniac do koszt6w fabryki. Uwazano tedy jako 
Dbowi~zanych najpierYl' samego henencyata 1), ale nielllniej \yszy
stkieh swieckich, eo w skutku sekularyzaeyi Inh innych tytul'6w 
przyszli do posiaelania lllaji):tku koseielnego 2), IV szczeg61nosei pravv 
dziesi~einnych 3). Ostatecznio gely i to srodki okazafy si~ niedo
statecznemi, przyczyniae si~ lllusieli taklo parai1anie iio utrzylllywania 
swych koscio.row 4). \V granieach tych og61nyeh zasad rozwijal'y 
si~ prawa partykularne bardzo rozmaicie; sob6r trydencki nie nchy
laj~c takowych wyda~ przeciez co do utrzymywania budynkow ko-

. scieInych ogolne postanowionia. kt6re jako prawo povl'-szechne za
. stosowae nalezy w brakn osoJmyeh pmw Iub zwyczajow partykn
larnych. Nie byio zreszti): zamiarem soborn stworzyc nowe w tym 
wzgl~dzie pmwo, lecz raezej stwierdzie i sformufowac od dawna 
uznane zasady prawne. IV mysl tej ustawy trydenckiej 5) obowi~

zuji): tedy jako prawo powszechne nasttwuji):ce przepisy: 

a) Obowil}zok utrzYlllywania koseiol'ow par a f i a 1 nyc h ci~zy: 

der Kirchenbaulast ts,mze t. Iv. (1846). - CD e II % in g e r) Beitrage 
zur Lehre Vall cler Baupfiicht c1er D.:cimatoren, kath. W ochenschrift 
1856, 1857. - Schn~lte II. §. 109., Lehrb. §. H12. - Phillips 
1ehrb. §. z18-220.-Uichtel" §.319.-Kr,zYianowski H. Zbi6r 
prfJepisow 0 labrykach koseielnych i dOfJorach koscielnych w kr6le
stwie Polskiem 1862" Dodateh do tego Zbioru 1865. - Encyklo
pedya kosciclna t. X. .23.2. 

1) C. 22. C. 16. quo 1. 
2) Talc stanowi'lo liczne capitularia, n. p. :F'rancof. C. 26. (Mon. 

III. 7!f) Longob. 802. C. R. (lb. p. 104) i inne. 

3) C. 1. 4. X. cle eccles. aeclificanclis yel reparanclis III. 48. 
') Const. Clot. r. 825. C. 8. (MOll. III. 249), cap:t. Luc1oY. II. 

a. 85ti. c. 9. (p. 438), cap. a. 875. c. 16. (p. 525). 

5) Tric1. sess. 21. C. 7.; clo tego oc1nosne o1'zeczenia kongregacy i 
trydenckiej w eclycyi Richtera p. 120. 
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1) w pierwszym rz~dzie na dochodach maji);tku scisle ko
scielnego. Gdy dochody nie wystarcz1): wolno naruszye zaHadowy 
maji);tek, 0 ile nie ma specyalnego przeznaczenia fundacyjnego 6). 

2) Subsydyarnie, to jest w braku srodkow dopiel'oco wskaza
nych ponoszi); koszta ci, co pobieraj1): jaki docMd z maj1):tku ko
scielneg'o ("qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes per
cipiunt"), a Wl12C w szczegolnosei paroeh i i11ni heneficyaci, dalej 
pohieraj1):cy dziesi12eill12 duchowni); 7), klasztor, ktoremu' benefieyum 
jest inkorporowane 8). Sporni); natomiast jest kwestya, czy i 0 11e 
patron przyez}uiae si~ winien do kosztow fahryki 9). Wed.!:ug je
dnej opinii ohowii);zany jest tylko jak kazdy inny, to jest, gdy 
uzytkuje z maji);tku koseieillego) \vedd'ug drug.ej obowi1):zany jest 
bezwarunkowo, juz z tytulu swego patronatu. U clnvaIa trydencka 
jest pod tym wzgl12dem niejasni); 10); zwazywszy jednak, ze patronat 
z poj12cia swego jest prawem, przywilejem za wyswiadczone koscio
.!:owi dobrodziejstwa (t. I. stl'. :285), ze temu poj~ciu sprzeciwia si~ 
naHadanie ci~zarow, ktorych patron dobl'owolnie mL si~ nie przy
ji);J', ze w prawie przedtrydenckiem nie znachodzimy zadnej ustawy, 
zobowii);zuj1j;cej go do fabryki, ze przeto sobol' trydencki gdyhy 
w tym kierunku zamierzaJ' zmian12, byIby jasniej i dohitniej wol~ 
swoj~ wyrazi~ - przyznajemy sIusznosc pierwszej opinii, to jest, ze 
jako taki wolny jest od ci12zaru fabryki t 1). Partykularnie jednak 

6) C. 6. X. de eccles. aed. vel repar. III. 48. 
7) Prawo kanoniczne, wychodz'l;c z zasady, ze wsz81kie dziesi§ciny 

nalez,!: do maj'l;tku koscielnego (p. str. 188) uwaza tez jako zohowi'l;
zanych wszystkich decymatorow, por. c. 25. X. de decimis III. ;30. c. 
1. X. de eccl. aed. III. 4·. co nio mog~o si§ ostac w obec faktycznego 
stanu rzeczy. P. B 0 e h III e r Vindiciae libertatis decimarum laicalium 
a contributione ad refection em eccles. paroch. S c h u 1 t e II. 55!. 

8) P. orzeczenie kongregacyi in causa Clusina z 22. wrzosnia 
1725, p. 121. 

9) Procz cytow. w nOGie por.jeszcze 0 tej kwestyi: Lambedini 
(Bened. XIV) Institutiones p. 607. - P 6 z lIst del' Patron als sol
cher jlaupfiichtig? 1843. - R itt n er 1st der Kirchenpatron zur Kir
chenbaulast verpftichtet? w Archiy f. civilist. Praxis, t. 57. (1873) 
str. 76. 

10) Wymienia bowiem jako zobowi'l;zanych "omnes patronos et 
alios, qui fructus.... porcipiunt"; otoz jedni odnosz'l; zdanie "qui.. .. 
percipiunt" do omnes patronos et alios, inni tylko do alios, i kl'ad'l; 
})O "patronos" przecinek. 

11) Za ni,!: oswiadcza sig dzis przewazna cz~sc pisarzy, mi~dzy 
innymi Lambertni, jPermaneder, P6z1, Lang, w cytow. pi
smach, Schulte II. §. 109, Richter §. 319; za przeciwnem zda
niem idzie Phillips Lehrb. §. 2~0. Vering str. 085. 
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ten ~i12iar najez12s.ciej z~~ezyJ' si~ z patronatem, a to z powod6w, 
zostaHeych .;V zWl%zku z historycznym rozwojem patronatu, jakto 
jUZ wskazahsmy ,v §. 74. (t. L stl'. 314). .AJe jui wed.!:ug prawa 
powszechnego ma biskup, gdy braknie innych srodkow na odbudo
wa~ie kosci:01a, wez:ya,e ~o tego patrona. Gdy patron tego nie uczyni, 
moze kto lllny podji);c Sl12 budowy i w skutek tego nabye prawo 
pa~ron~t~, a da\~niejs~y patron alba c8,;tkowicie je traci, albo przy
uaJmmeJ przestaJe bye wy.J'1):cznym patronem 12). Wyrazaji); to zwy
kle ~ak, ze p~tron wprawdzie nie jest obo\viij;zany p rae 0. i s e, ale c a u
s a t 1 ye, to Jest 0 tyle, iZ zaniechaj~c budowy straeie moze prawo 
patronatu. W./'asciwie jednak nie jest ta utrata skutkiem zaniecha
uego obowi1):zku, lecz skutkiem faktu, ze ktos trzeci koscioJ' odbu
dowa,[ 13)._ Wymienione osoby przyezyniaj1): si12 do koszt6w w sto
sunku do doc~odow z. maji);tku koscielnego, heneficyaci jednak tylko 
o tyIe,. aby me doznah uszczerbku eo do kongruy . 

3) Gdy nie ma funduszow dot%d wymienionych, ci~Zal' fabryki 
spada na parafi~n, z wyj~tkiem bardzo uhogicb (qui nimia egestate 
labo:·~nt!. OboWHl:Zek .ten wypfywaji);c ze zwi%zku paroehialnego ma 
wfascnVle cech~ OSOblst1):; cZ12sto atoll przekszta{ca~ sip, w ciezar 
g.runtowy H), tak iz uwaza5~ jako zobowii1;zanyeh wsz;sfkich "po
sIadaezy gruntow, chocby nalezeli do innej parafii (forenses ex
teri))I .). Nadto wyrohi,l si~ powszechny zwyczaj, ze parafianie 
w kazdym razie dostarczajl! robocizny ci1l:g~ej i pieszej 16). 

Gdyby wreszeie zawiod~y wszystkie powyzsze srodki i koscioJ' 
z br.aku fnnd~~z,6w nie mog~ bye utrzymany w nalezytym stanie, 
nalezy go. zmesc albo oddae na godziwy uzytek swiecki (non in 
usus sordldos), para1i~ zas przeniesc de pobliskiego kosciofa. 

Chociaz uchwa.!'a soboru trydenckiego mowi tylko 0 koscio
tach, stosuj~ jf); takZe do inuyeh potrzeb scisle koscielnych, jakoto 
k,osz,tow na urzij;d~en~e .koscioJa, sprz~ty, paramenia, dzwony i t. p. 
'Iakze co do stawlama 1 utrzymywania hudynkow plehallskich trzyma 

. . l~) Utraci patronat ca~kiem, jezeli koscio~ zupe~nie zniszcza~ 
: me me pozosta~o z jego fundaeyi, jezeli zas pozo"ta1'o z niej tyle, 
lIe potl'zeba do powstania patronatu, pozostanie wspDrpatronem obok 
now ego nabywcy. 

13) Dokl'adniej pisal:em 0 tej kwestyi w niemieckiej rozprawie 
cyt. w nocie 9. 

14) P. Huck w cyt. l'ozprawie. 
15) Orzecz. kongregacyi tryd., Ric 11 t e r p. 121. n. 8. 9. 
16).Orzecz. kongreg. tryd. tamze nota 9. 

RITTNER. Pro koscielne. '1'. II. 15 
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si~ prawo powszechne powyzszych przepisow, uwazajtj;c jednak 
sze reparacye jako wyd'ltczny obowi1);zek parocha. 

b) D kOBciofach katedralnych i kollegiatach nie, ,VB 

ustawa trydencka; z dawnego pra\v:1 kosciod'y katedralne u 
wane bye majq;, 0 ile ni8 rna osobnego funduszu fabryczneO'o. 
biskupa i kapitu~~ 17), w st6sunku przez zwyczaj lub' praw~ , 
zyalne wskaz?nyrn, kollegiaty przez kanonikow pro rata parte 
chodow; rownie obowi1);zani sil; kardynaJ'owie sami ponosie 
koscio4'ow stanowi1);eych ieh tytuJ' 18). 

c) Koscio1Y i kaplice, nie licz1i;ce si~ do wymiebionych 
ryi, utrzyrnywae nalezy z w1asnego tyehZe maj1);tkn, w braku 
kowego beneficia simplicia przeniesc do innego koscio1a, z bu 
kiem zas post1);pie jak wyzej powiedziano 19). 

Przytoc~one t~ postanowienia prawa powszechnego maj~ j 
tylko znaczellle posl,fkowe, to przychodz1); do zastosowania 
o tyle, 0 ile nie ma odmiennych praw partykularnych 20). Takowe 
Iegaj::t cz~stokroc, zwlaszcza w nowszych czasach, na przepisach 
dowych; w Austryi na18z1); sprawy fabryczne, czyli jak je tu 
nazywaj1); konkurencyjne do ustawodawstwa krajowego, i zostaJ:'y 
wno unonnowane osobnemi ustawami, IV Galicyi ustawa z dnia 
sierpnia ! 866. (Dz. ust. kraj. NI'. 28), kt6rej growne 0 

nia tu przytoczym}'. -- Koszta stawiania i utrzymywania 
k6w koscielnych i pleballskich, wydatki na sprawianie i 
wanie przyrz::tdl)c.\' i sprz~tow koscielnych, tudziez wydatki fJV,,,,,, .. lMll 

z odprawianiem liturgii, pokrye nalezy przedewszystkiem z 
szu przeznaczonego specyalnie na te ceIe, tudziez przez 080 

zobowiij;zane do tego 11a podstawie szczeg61nego tytu;j'u prawneo·o. 
zeli nie ma tych zrode,l' lub sij; niedostateczne, zachodzi juz to 

sine 

BulL 

1 T) C. 27. C, 12. quo 2. e. 4. X, de his. quae fiunt a 
eonsensu eapituli III. 10. 
18) Konstyt. Syxtusa V. "Religiosa Sanctorum" z r. 1587. 
IV, p. IV. p. 296. 
19) Trid. cit. 

. ~O) W P o.ls c e na fabryk~ koseio.r6,y katedralnych J'ozyc 
b~S~UPl 2/3 , kapltuJy 1/3 , tak juz IV sbtucie Tribby, lib. III. de 
~edlf. (ed .. Heyzmallna P: 228. W~zyk 230). Co do kos 

, 1 za?udowan para~alnych . me byfowiasciwie og6lnych przepis6w 
w plerwszym rz~dzle Obowlibzany by]' do utrzymywania takowych 
p~roeh, przy wi~k~~ych restauracyacL. dopomagali mu patron i" P , 
me p. Eneykl. kose. XI. 233. 
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1Ili~dzy potrzebami seisle koseielnemi z jednej, a kosztalli na bu
dynki plebanskie z drugiej strony. N a pokrycie pierwszych sJ'uzy ma
j~tek koscielny, i to tak, ze najpierw uzyc nalezy biez::tcego dochodu 
koscielnego (n. p. dochodu z ohnoszonej podczas nabozenstwa tacy, 
dochodu za uzyeie swiat,]'a i t. 13.), d~,le.i dochodu z maj[j;tku ko
scielnego, a wreszcie gdyby i to nie wystarczyJ'o, maj::ttlm zaHa
dowego, 0 ile takowy nie ma wskazanego sohie innego przeznacze
nia. W ostatn.m wypadku maj[); bye atoli zacho\ya,ne przepisy 0 

sprzedazy i obci1i;zeniu mienia koscielnego (§. 132). Potrzeby scisle 
koseielne, kt6rych wskazani1 drog1); zaspokoic nie mozna, winni 130-
kryc parafianie, b~dito wY11);cznie, bij;di wspolnie z patronem. Sami 
parafianie ponoszij; mianowieie koszta na sprz~ty i przyrz~dy ko
scieIne, tudziez wydatki z liturgif!: pof1i;czone, te ostatnie w ten 
sposob, iz pJ'a(1); parochowi ,j'ac. rocznie rycza,!'tow::t kwot~ 100 zt, 
ruskiemu 50 zL Iub tez dophcaj1); tyle, ile do tych kwot z innych 
trMe.!' nie staje. W obrz::tdku 4:ac. winien paroch utrzymae z tego 
s&ugi koscielne. ,,"./ sp61nie zas z patronem ponosz~ parafianie ko
szta stawiania i utrzymywania budynkow koscielnych zk~dim);d nie 
pokryte; a mianowicie ponosi patron, 0 ile specyalne tytul'y pra
wne inaczej nie stanow\1);, jedn~ szost::t cz~sc tych koszt6w· po str1);
ceniu kosztow roboty ci~g,j'ej i pieszej. Obowi1i;zek konkurencyjny 
patrona ogranicza si~ jednak do utrzymania kosciola w dotychcza
sowych rozmiarach; jezeli wi~c okaze si~ potrzeba rozszerzenia 
budowy, zwi~kszony przezto ci~zar spada wyJ1);cznie na parafian, 
udziar zas patrona oblicza si~ tak, jak gdyby koscio£ miaf pozostae 
w dawniejszym stanie 21)._ Od pokrycia potrzeb scisle koscielnych, 
roini si~ sposob pokrycia kosztow stawiania i utrzymywania bu
dynkow pleballskich pod cl\yojakim wzgj~dem: ze nie mozna uzyc 
na nie majf):tku scisle koscielnego, ze natomiast obowiij;zany jest do 
takowych paroch, i to znowu alba sam, albo wspolnie z innymi. 
Sam paroch ponosi nast~pu.if):ce koszta : a) stawiania i utrzymywa
nie budynkow gospodarskich w naIezij;cych do jego dotacyi do
brach Iub odr~)mych od probostwa folwarkach, jezeli dochOd z pro
bOBtwa pokrywa kongru~ ; b) napmwy budynkow mieszkalnych i 
gospodarskich spowodowanej winf): lub niedbalstwem parocha, jego 
SIug lub domownikow; c) lllniejsze vvydatki na napraw~ i utrzy-

21) Tak orzekajlj: rozporz. ministeryalne z 27. wrzernia, z 14. 
pazdziernika 1872. 1. J 251. i 9087. (Dz. rozporz. min. wyznan Nr, 
74. 75) i §. 32. ustawy z 7. maja 1 t:i74. 

15* 
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manie budynkow mieszkalnyeh i gospodal'skieh wdohrym 
(napraw~ pieeow, drzvvi i t. p.). jezeli wydatki te w jednym 
nie przewyzszajl!: kwoty 15 zi., albo, lubo t~ kwot~ 

szajl!:, jednorazowo nie przekraczajl!: 10 zi.; inne zas ,vydatkl tej 
tegoryi tylko wtedy, jezeli czysty doehod parocba przynajmniej 0 1 
zt jest wyzszym od naleziJ:cej mu kongmy. Do innych wydatk6w 
konkurujij;: paroch, patron i parafianie, pierwszy atolitylko wtedy 
jezeli l'zysty dochod z parafii nie jest mniejszy niz 400 zl. i 
mniejszy niz kongrua jemu nalez1);ca. Konkuruje zas IV ten sposoh, 
iz od nadwyzki przenosz1);cej rzeczony dochod, op./'aea eo roku 
kwot~ do fundllszu konkurcncyjncgo, a mianowicie od 
nie przekraczaj1);cej 100 zt trzy, od nad'ivyzki nie przekraczaj1);cej 
200 zt pi~c, od n<1dwyzki wi~kszej osm od sta. Z kosztow w ten 
sposob nie pokrytych patron pOllosi jedn~ szostij; ez~sc, znowu 
potl'ij;ceniu kosztovY robocizny; reszt~ winni pokryc parafianie. 
Koseio.ty filialne i zabudowania mieszkalne dla duchownych 
przy nieh eksponowanych majij; stawiac j utrzymyvvac ci, w kt6~ 
rych interesie koseiol'y te i zabudowania istniej1);, co ich jednak nie 
uwalnia od obowiij;zku konkurowania do wydatk6w na kosci6:t j 

dynki parafialne.- vrydatki, jakie W lllysl POlyyzszyeh przepisow 
niesc lllajij; paraiianie, rozlozyc na nich nalezy w stosunku do 
canych podatkow bezposrednieh; z parafianallli zas razem 
rujij; skarb pallstwa, fundusz publiezny, stowal'zyszenie Iub 
lllajij;ce w:tasnosr nieruehomij; w obr~bie parafii. Jezeli patronat . 
rzeczowy, ponosi patron przypadajij;ce naIl koszta bez wzgl~du 
wyznanie ~2), chorby mu mt,Yet praw patronatolYych 
nie wolno (t. 1. 201). - Przy parafiach inkorporowanyeh p 
klasztor wszystkie koszta, 0 kt6ryeh tu mowa, jezeli go nie 
niajfl od nich szczegolne tytu!y prawne. - Dla spraw tyezij;eych 
budowania i utrzymywania budynkow koscielnych 'j 

istnieje w kaZdej parafii komiteL zlozony z pi~ciu ezl'onkow; 0 

nieeznosci budowy jednak 0 koszta,ch i rozkfadzie nie "[)O'Qh'",,,.,,' 

komitet, lecz wszystkie strony konkurujij;ce, albo same, albo 
zast~pc6w. Mianowieie maj1): gfos paroch, patron, kazdy 0 

dworski 23) i z kaZdej gminy pefnomocnik, obrany przez 

22) Ustawa z 25. maja 1868. (Dz. n. p. Nr. 79) art. 9. 
23) Namiestnictwo galic. s.fusznie interpretuje ustawi2 

i± obszar dworski, z ktorym nie jest po.J:'!czon6 rzeczowe prawo 
natu, wtedy tylko ma lldzia.J: w konkurencyi, jezeli posiadacz 
jest parafianinem: por. mi~dzy innemi orzeczenie podane w 
s'!dowym i administr. 1878. Nr. 42. stL 341. 
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procz tego takZe reprezentant kOllsystorza. ,wfadza polityezn~ (st~
rostwo) przeprowadza rozpraw~ konkureneYJnij;, rozstrzygn zazalema 
j egzekwuje datki konkurencyjne. Kierownietwo zas budowy 'Y myS! 
uchwaJ' rozprawy konkurencyjnej, naIeiy do komitetu. W skbd jego 
wchodzi paroch i patron wykonywujij;cy pntwo prezenty, tudziez 
trzech - jezeli patron nie wykonywa prezenty czterech - cz£on
k6w wybranych na szesc lat przez strony konkurujij;ee. Komitet ten 
sprawuje omz nadzor nad budynkami koscielnemi i pleballskiemi, 
i czuwa nad ieh utrzymaniem w dobrym stanie. 

T Y T U L IV. 

Zarzqd majqtku koscielnego *). 

§. 130. 

Administ.racya mp,jij;tku koscielnego zostaje w seislyrh zwi~zku 
z rozwojem stosunkow benefieyalnych. Dokij;d majij;tek koscielny 
w dyecezyi jedn~ stanowif mas~, byl tez biskup jedynym jego za
wiadoweij; 1), lubo bezposredni zarzij;d sprawowa! zwykle ustano
wiony przez niego urz~dnik, ·0 e eon 0 m us 2). Kiedy pozniej po-
szczegoInym koseiolom i urz~dom przekazflno odr~bne doehody, 

. przesz~a onychZe administracya na prze~ozonyeh tyeh koseio~ow 

i urz~dow, i to nietylko co do wlasciwej prebendy oddanej n20 uzy
tek benefieyata, ale takZe co do majlltku seisle koseielnego. W szakie 
ta administracya z natury rzeezy uledz nmsial20 pewnym ograni-

. czeniom: przedewszystkiem nie mogb ublizac zasadzie, ze wladza 
hiskupa rozciij;ga si~ na wszystkie kierunki koscielnego rZij;du, ie 
przeto i zarzij;d maj1):tkowy w ezyimkolwiek zresztij; zostaje r~ku, 
podlega naezelnemu jego nadzorowi Proez tego wypad.J'o takZe 

*) Thomassin Vetus et non eccI. discipl. III. L 2.-Woll
ill ann De proyisoribn8 (,celes, secundumjlls canonicum 1863.- S c h u 1 t e 
II. §. 109. Lehrb. §. 192. - Phillip s Lehrb. §. 218. - Rich-
ter §. 320. Encyklopedya XI. 328. . 

1) C. 5. C. 10. quo 1., C. 23. C. 12. qu.1. (cone. Antioch, 341.) 

2) C. 21. 22. C.16. quo 7, 
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~s?hom swieckim prz!znac pewny wplyw pod tym wzgl~dem, 
Juzto z mocy postanow1811 fundacyjnych, juzto ze slusznosc wyma~ 
gad'a, ahy nie usuwae od zarz1j;du tych, eo IV razie niedostateczno_ 
sci maj~tku koscielnego przykhtdac si~ musz1j; do ei~zarow koseiel
nyeh. Ten ,Yzgli);d zachodzi szezegolnie eo do parafian; z ich grona 
tedy powod'ywac kaze prawo kilku zaufanyeh m~Z6w, ktorzy L ohok 
parocha. maj~ ,u~ziaJ' .\~ ~awiadywanill ma:j1j;tku seisle koseielnego. 
Zwano 16h ro~me: Vltnm, provisores, jurati, magistri fahrieae (Kir
ehe?~7ae~~r, KIl'ehenraethe, Kirehengeseh\Yorne, marguilliers), anie
mnWJ roz~y. by./' c~ do szczeg6J'oyv zakres ich czynnosci. W ogole 
~trzedz :meh J'1);czme .z parochom wfasnosci koscielnej, zawiadywac 
Jak nalezy docho~aml, skfadae rachunki biskupowi Iub jego za8t~p
com. N aznacza£ 16h albo sam paroch, alba wybierali parafianie 
a paroch lub biskup zatwierdzad'; w kaZdym razie skl'adali rachunki 
?iskupowi 3), ktory tez z:tozye ich mog~ z urz~du. IV Polsce istniafa 
mstytucya prowiz?,r~w jllZ w XIV. wieku 4), w statucie Trq;by 
nakaz~no ust~now16 1Gh przy kazdym kosciele 5); wybierajq; ich pa
rafiallle £1j;Czllle z parochem 6)._ Cz~sto POI\,oJ'ywano do zarzadu taMe 
patl'?~a, b.~~ize mia~ to pra~o zawarowane w akcie fund~cyjnym, 
blj;dz z~ Cl~zY~ na mm OboWIll:Zek fabryki. W kazdym razie ma 
prawo I OboWllj;zek wgllj;dac w administracH i donosie bisku])owi 0 

dostrz~zonych usterkach 7). - Zarzrtd maj1);tku beneiicyalnego· nalezy 
nat?mla~t ~o samego beneficyata: prowizorowie i patron nie mi~
szaHc Sl~ do zar~lj;du. czuwac majll: jedynie na tem. aby beneficyat 
zJ'lj; gospodarklj; me lllSZCZyJ' prebendy. - Co do administracyi ma
j'1tku katedralnego, kapitulnego i innych korporacyi duchownvch 
zawierajq; zwykle odnosne statuty szczego~owe postanowienia. • 

To Sq; jeszcze po (lzis dziml gd'owne zasady prawa lw.gcielnego 
p~d w~gl~dem zarzq;~u. majlj;tkowego; przeprowadzenie takowych za
:VlSfO Jednak przewazme od ustawodawstwa pallstwowego. Takowe 
da sill na tem poin uzasadniJ z kilkorakich wzgJ~dow: predewszy-

~) C. 2. de religiosis domibus in Clem. III. 11. T . d 22 
c. 9. de reform. n . Bess. . 

i) Ob. statut biskupa krakowskiego Nankera z r. 1320., Hey z
man n Starod. pro polsk. pomn. p. 25. 

5) Statut Trlj;by 1. III. tit. de eccles. aedif. w edycyi Hey z man n a 
p. 227; por. Zbior W \lzyka p. 233. 

6) Dokd'adniej w Encyklopedyi koscielnej XL 238. 
'I) C. 60. C. 16. quo 1. C. 31. c. 16. quo 7. 
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stkiem panstwo strMem b~dlj;c prawa czuwae ma nad tem, by ma
·~.tek maj~cy specyalne przeznaczenie nie by~ uzyty na inne cele. 
~dV dalej brtdi z w:tasnych funduszow, b1j;di z funduszow z08taj~
cVh pod jego opiek~ przy0zynia si~ do pokrycia potrzeb kosciel
;ych w miar~ niedoboru maj1l:tk~l ko~~ielne?o, zalezec. mu m~si n~ 
nalezytym tego maj1j;tku zarZq;dZle. Dzycza:Jll:c wreSZCle kOSClO4'OWl 
pomocy przy poborze. roznych n~le~y:o~ci i op~at ~ z:nuszajq;c swyc~ 
obvwateli do prestaeyl na rzecz lwsclO£a, chce mlCC poddane sweJ 
ko~troli onychZe wymiar i uiycie. Wyp4'ywa ztlj;d vv kazdym razie 
naczelne prawo nadzoru nad administracyq; majlj;tku koscielnego; 
bai'dzo cz~sto jednak przepisy rZq;dowe nie poprzestajq; na zawaro
waniu tego prawa, lecz okreslajlj; do najdrobniejszych szczeg6low 
sposoh zowiadywania Ulaj~tku koscielnego Iub u,stanawiajlj; w tym 
celu osobne organa (naclzory, komitety i t. d.), sciesniajll:c tem sa
IDeUl zakres dziaJ'ania wJ'asciwych wladz duchownych. W A 11 S t r yi 
dawniej wpJ'yw wfadz rZlj;dowych siii:ga£ pod tym wzgl~clem barclzo 
daleko; konkordatem natomiast postanowiono (art. 30), ze dobrami 
koscielnemi zawiadywae b~dlj; ci, ktorych do tego powolujlj; l1stawy 
koscielne. N a tej podstawio uchwalili biskupi allstryaccy na konfe
rencyi odprawionej w Wiedniu w 1856. g.lowne zasady, , wedJ:ug 
ktorych urz~dzic mieE w swych dyecezyach administracYf): maj:j;tku 
koscielnego i beneficyalnego 8). Pierwszym zawiadywa prze:tozony 
kosciol'a htcznie z tymi, co w mzie niedostatecznoSci majlj;tku kosciel
nego slj; obowiq;zani do pokrycia brak6w; VI szczogolnosci nalezec 
majlj; do zarzlj;du z grona parafian dwaj m~zo\yie godni zaufania, 
ktorych biskup -mianuje na propozycy,} parocha. Beneficyalny nmjlJ:
tek zostaje pod administrMYlJ: beneficyata, a cZJonkowie zarzlJ:du 
ma;j'i . prawo i obowilj;zek czuwae nad tom, aby beneficyat nie 
11szkodzi.j' substancyi. RZ:j;d zatwierdzajlJ:c uchwal'y konferencyi bi
skupiej 9) zawarowa,£, dla naczelne prawo nadzoru i postanowU, 
ze patron rna miee udziaf we wszystkich naradach i rozprawach 
tycz~cych siii: maj~tku koscielnego, ze ma bye sluchany przy 
wszelkich wazniejszych zarzq;dzeniach, ze w szczeg61nosci ma bye 
obecny przy sprawdzeniu inwentarza i oddaniu lllaj~tku nowemu 
beneficyatowi. W Galicyi powyzsze przepisy nie wesz-l'y ca,fkowicie 
w zycie, poniewaz nie uskuteczniono tu jeszczG rozdziafu majq;tku 
scisle koscielnego od benefieyalnego. - Ustawa z 7. maja IB74. 

8) UchwaJ'y to podaje mi\ldzy innomi Archiv t. XVI. str. 225. 
9) Rozporz. ministr. z 15. pazdziern. 1858. (cesarskie postano

wienie z 3. paidi.) 1. 1282. w Archiv. XVI. 223. 
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o zewn~trznych stosunkach koscio£a katolickiego kaze (w §. 
oczekiwac osobnej ustawy 0 zarz~dzi€ maj~tku koscielnego. Tym
cz~sem postanowi?ne ~lj; w rzeczonej ustawie tylko g,!:'awne w tej 
m~erze zasady, me wIele zresztlj; roinilj;ce si~ od zasad, uehwalo_ 
nyeh na konfereneyi z f. 1K5n. I tak orzeka powo.fana ustawa 
(§. 41), ze administraeJ1!: maj1);tku scisle koscielnego, tudziez fun
dac!i kos~ie!nych IV ogolnosci tak nalezy urz1);dzic, aby w niej 
lldZla.f mieh prze£ozony koscio:t'a tudziez reprezentaeya tyeh, eo 
w razie ni~dostateeznosei ~aj11tku koseielnego przyezyniac si~ maj~ 
do wydatkow napotrzeby koseielne, albo odpowiadajlj; subsydvarllie 
za zobowi1);zania koscio.J'a. Stosown ie do tego przekazany jest 
('; §. 42) zar.z~d majlj;tkll. kos~io.fOw parafialnych paroehowi, gmi
me parafialneJ I patronowl. BISkup wywiera w tej mierze wp.l'yw. 
okreslony ustawami koseielnemi,. 0 ile nie sprzeeiwiaj1); si~ p;zepi~ 
som panstwowym (§. 43). Maj1);tkiem beneficyalnym zawiadywa be
neficyat pod ~a~zorem patrona i pod naczelnym nadzorem biskupa 
(~. 47). Ad,llllmstracya ,maj1);tku biskupiego i kapitulnego stosuje 
SIf2 do odnosnych statutow (§. 44). Rz~dowi w kaZdym razie za
strzezone jest naezelne prawo nadzoru; w szczegolnosci czuwa nad 
utrzymaniem maj~tku zak.J'adowego (§. 38). 

Podczas wakansu stolicy biskupiej zawiadywa dobrami bisku
piemi administrator obrany przez kapitu:t~ w mysl postanowienia 
soboru tryden::kiego (t. I stl'. t07); tenze prowadzi zarzlj;d pod 
nadzo.rem kapltu~y. Konferencya biskupow z r. 1856. powtarzajf);c 
przepls postanawla co do innych prebend, ze zarz~d takowych bi
skup z regu£y oddac ma duchownemu, ktorego ustanowi.l' admini
strato~'em spiryt~aliow. Zwyk.J'y nadzor koscielny czuwa pod prze
wodmctwem. dzrekana nad caJosci1); majf);tku zak.J'adowego. Rz~d 
:vzast~pst:Vle funduszu religijnego, ktOremu nalezlj; si~ dochody 
mterkalarYJne, nstanowic moze ze swej strony wspMadministratora 
temporaliow 10). 

Na rawni z maj~tkiem koseielnym kradziono w dawniejszych 
czasach fundacye na cele pobozne i dobroczynne (piae causae) 11); 
co .J'atwo da si~ wyt.J'umaczyC, skoro przypomnimy, ze sprawy ubo-

10) Cyt. rozp. minist. 
11) B l' end e 1 Das Recht u. die Yerwaltung del' milden Stiftun

gen, 1814. - Roth Ueber Stiftungen, Jahrb. f. Dogmat. des rom, 
Reehts. t, I. (1857) - :VLoy Die kirchl. Armenpftege Arch. t. XII. XIII. 
Rat z In g e r Geseh. der kirchL Armenpftege 1868. - Wa I t e r §. 328, 
Rich ter §. 305. 
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gieh, W ogale sprawy dobroczynnosci publicznej tyle tylko znacho
dzi£y opieki, ile iill jej koscio.l' uzyczyt Pozniej zw.l'aszcza od konca 
XVI. wieku zwi~zek ten corazto staje si~ wolniejszym: raz dlatego, 
ie nowozytne panstwo W ogole rozszerzy.J'o zakres swej dzia.J'alno
sci, powtore, ie zmirma stosnnkow maj~tkowych pozbawi~a kosciM 
srodkow, jakiemi dawniej mog:!' l'ozporz~dzac. Dzis ogranicza sift 
wiec zakres koscioJ'a do fundacyi, wyraznie mn przekazanych lub 
pr;eznaczonych na rzecz kosciofa i cele scisle koscielne. Tak po
stanawia takZe ustawa austryacka z 7. maja 1874 (w §. 48), do
dajlj;c, ze w razie wlj;tpliwosci orzekac majlj; w.J'adze rZlj;dowe 0 tem, 

, czy fimdacy1); uwazac nalezy jako scisle koscielniJ: 12). 

§, 131. 

Ktokolwiek poruczony sobie ma z~,rzlj;d majlj;tku koscielnego, 
winien zawiadywac nim z wszelklj; sumiennoscilj; i starannoscif);, sto
sujac sie scisle do obowi~zujlj;cych w tej mierze przepisow i do 
zle;611 p;zerozonej wJ'adzy koscielnej. Instrukcye prowincyonalne 
i dyecezyalne, niemniej przepisy pallstwowe okreslajrt szczego.l'y za
rZ1);du i kontroli. W Austryi, gdy na podstawie konkordatu (artyk. 
ilO) przestafy po wi~kszej cZf2sci obowi~zywac dawne, bal'dzo szcze
gOfowe przepisy rz~dowe, konferencya biskupow z r. 1856. (p. po
przedzajf);cy §.) wskaza.fa niektore g.towne zasady, pozostawiaj:}e 
uzupeInienie takowych kaZdemu biskupowi 1). W szczegolnosci 
uchwalono: Organ zarzrtdzajrtcy ma.i~tkiem seisle koscielnym moze 
z dochodow tega maj1);tku czynic wydatki jedynie do wysokosci,. od 

12) Dekr. nadw, z 21. ma;ja 1841. okresla zreszt:j; kompetencYi2 
w sprawach fundaeyjnych w ten sposob, iz do wl'adz politycznych 1180-

lezy ol'zeezenie co do przyj~cia fundacyi ustanowic si~ maj:j;cej, zniesienia 
takowej, tudziez nadzor, aby ei co uzytkuj:j; z fundacyi dope.J'Jliali sWych 
zobowi:j;zan; w,l'adze s:j;dowe zas maj:j; rozpoznawac spraw~, jezeli fun
dator 1ub jego nast~pca nie ehc:j; dopehlic fundacyi, alba jezeli kto wy
stijpuje z pretensyq; do maj'Et1m fundacyjnego z powodu niedope.J'nionych 
warunkow fundacyjnych Iub z tytui'u prawno-prywatl1ego. 

I) Par. mi~dzy innemi uchwa.ty synodu prowincyonalnego wie
denskiego Z 1'. 1858. (tit. 7. c. 6), tudziez instrnkcye dla poszczeg61-
nych dyecezyi publikowane w 'Veriuga Archiv t. 'VI.-X. 



- 234 

hiskupa oznaczonej: po za tf); granic~ winien zasil2gnf);c przyzwole
nia konsystorza, a ten wysfucha wpierw wszystkieh, eo w razie 
niBdostateeznosci majf);tku koscielnego uzupeJ'nic majl% braki. Loko~ 

wac kapita£y wolno tylko w sposob dajl%ey bezpieczellstwo pupi
larne i nie inaezej jak z przyzwoleniem biskupa; to przyzwolenie 
potrzebne jest rowniez do rozpoezl2cia proeesu. Zarz1td odpowiada 
za scis£e przestrzeganie przepisow, tyezf);eyeh si\, administraeyi, 
w szezegolnosei zabezpieczenia i utrzymania maj1ttkukoseielnego 
i fundaeyjnego 2) i wini811 rocznie zdac sprawl2 z swyeh ezynnosei, 
przedkJ'adaj1tc raehunek nalezycie udokumentowany 3). Sprawdza go 
najpierw dziekan lub inny peinomocnik biskupa, a na podstawie 
uezynionyeh przez niego uwag i wyjasnien konsystorz biskupi. 
Sposob zawiadywania prebend1t pozostawiony jest benefieyatowi, wi
nien atoli jak najsumienniej strzedz maj'l:tku zakbdowego i w na
lezytym stanie utrzymywac budynki. Pod tym wzgll2dem zostaje 
pod nadzorem zarzl%du i dziekana.- Aby pozyskac poglq,d na kaZdo
ezesny stan maj1ttku koseielnego, a zarazem podstawl2 do Rprawo
wania kontroli, przepisano 4), ze przy kazdym kosciele i kazdej pre
bendzie utrzymJwac nalezy dok.radny i szczeg6.J'owy in wen tar z. 
Skoro beneficyum zawakuje. winien zarzl%d na podstawie inwenta
rza oddzielic majll;tek koseielllY i heneficyalny od p(ywatnego ma
.ill;tku zmarfego 1ub ustl2pujq,cego beneficyata; i tak same sJ'uzy in
welltarz za podstaw~ przy oddaniu prebendy w posiadanie nowego 
benefieyata. 

Pozostawia;i1tc w ogole w.radzom koscielnym administraeYll; ma-
51ttkowll;, nie zrzeH sil2 przeciez rZ1td, m1wet za panowania konkor
datu, wszelkiego w tej mierze wp.rywu. Zastrzegl sohie mianowi
cie, jak juz wyzej lladmieniono, naezelne prawo nadzoru, ski81·o
wane przedewszystkiem na to, aby nie nie uroniono z mRj'l:tku 
zRHadowego. Z tego tytuhl obwarowilllo bRie przepisami rZ<j:do
wemi nalezyte utrzymywttnie illwentfcrzy i polecono sprawdzanie 

2) IvIiarl2 tej odpowiedzialnosci oceui6 nalezy wed.rug zasad ko
deksu cywilnego: prawo pospolite stosuje do zarz~dc6w maj(~tku ko
scielnego i beneficyaInego przepisy tycz~ce si~ opiekullow i przyznaje 
kosciol'owi prawo zq,dania restytucyi in integrum przeciw niekorzy
stnym dIml c7.ynnosciom zarz~dli, c. 4. X. de fidejussoriblls III. 22. 

3) J ak wedcl'ug pra wa powszeclmego, c. 2. de religiosi8 domib. 
in Clem. III. 11. Trid. 88SS. :22. C. 9. de ref. 

4) TakZe w cyt. w poprzedniej nocie ustawach. 
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takowych podczas wakansu 5). Ozy na podstawie ustawy z 7. maja 
lR74. ustawodawstwo panstwowe wil2ksze pod tJm wzgll2dem po
stauowi ograniczenia, nie moina jeszeze dzis orzee, poniewaz bliz
sze okl'eslenie zasad administracyjnych pozostawiono (w §. 52) 
osobnym dopiero wydac sil2 maj'l:cym rozporz1tdzeniom i ustawom. 

(Tylko niekt6re .przepisy z zakresu prawa maj1ttkowego umieszczono 
juz w s:1mejie ustawie Z 7. maja ~974. M~~~owicie, ~a~ezy wed.j'~g 
tej ustawy donosi6 w{adzy rZll;doweJ 0 wszeJKlch wazmeJszyeh Zlllla
naeh tycz'lcyeh sil2 substaneyi majl%tku koscielnego, beneficyalnego 
lub fundacyjnego (§. 49). Pod wzgll2dem lokowania kapitaJ'ow oho
\vi~zuj<j: te same przepisy, co na rzeez osob, zostaj<j:eych pod szeze
goln~ opiek1t prawa. Wyj~tk~ doz:volic moze wiadz,a. rz~do\~a ~ po
rozumieniu z konsystorzem Jedyme wtedy, gdy kOSClO£ udz18he ma 
pozyczki innemll koscio£owi tej samej dyecezyi (§. 50). Dokument 
tycz!j;cy sil2 czynnosci prawnej zawartej imieniem koseiob Iub za
MacIu koseielnego wymagR podpisu prze~ozonego duehownego 
i przymjmniej dwoch ezJonkow zarzll;du (§. 46). Za prawne zobo
wi'l;zania, ciil:zll;ee na maj1ttku kObcielnym lub benefieyalnym, odpo
wiadaj'lo w pierwszym rZl2dzie doehody, R dopiero, jeze1i dochody 
nie starcz'l;, majll;tek zakfadowy. W szakZe jezeli ohok maj~tku ko
scielnego Iub beneiicyalnego s<j; jeszeze inni obowiil;zani, . uiyc mo
zna na zaspokojenie zobowi<j:zania tylko tej cz~sei majq,tku zaHado
wego, ktorej docMd nie jest potrzehny na pokryeie biezf):eych po
trzeb koseio.ra Iub prebenr.ly; resztl2 ponoszf): inlli dfuznicy w miarl2 
zobowi1tzania (§. 40). Spory tycz<j;ce sil2 swiadezen na cele koscielne 
rozpoznaj<j: w1adze administraeyjne, jezeli. obowiq,zek wyp:tywa <ze 
zwi<j;zku koseielnego, wradze B{~dowe, jezeli takowy zasadza sil2 na 
tytule prawno-prywatnym (§. ;35). W kazdym razie sfuzy wJ'adzy 
administracyjnej pr2,wo, gdzie tego wymaga wzgl1td na nalezyte 
sprawowanie duszpasterstwa, ustanowic prowizoryum na podstawie 
dotyehczasowego spokojnego posiadania, lub gdyby takowego spra
wdzic nie mozna, na podstawie faktyeznyeh i prawnych stosunkow, 
drogf): sumaryczn<j: stwierdzonych. 

Osobne przepisy koseielne i rZf):dowe tyezll; sil2 alienaeyi mienia 
koseielnego. 

5) Dekr. nadw. z 3. paidz. 1"01., 22. marca 180'1-. 22. maja 
1805. 2. lipca 1830. i wiele innych. Szczego1'6w nie przytaczamy 
zWfaszcza, ze wkr6tce spodziewac si~ nalezy nowych w tym przedmio
de przepisow. 
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c) W §zczegollllo~ci 0 aHenaeyi *). 

§. 132. 

Majf!tek na eele koseielne poswi~eony utrzvmanv bye wi
nien stale i wyJ'~cznie swemu przeznaczeniu: rzec~y ko~eiel~e nie 
~~. przeto pozbywalne. Zakaz alienowania takowych wypowiadajl); 
JUz dawne us~awy ustawy synodalne i papieskie 1), tudziez konsty
tucye ~~sarskle 2). Przez alienaey::); zas rozumiec tu nalezy wszelkf! 
czynnose prawnfl:, mo<"tt ktorej uprawniony ea£kowicie lub eze
se!o.wo pozbywa si~ swego prawa, alba takowe ogranieza, postan~
wJaJf!~ ~rawo na .rzeez innej osoby 3). Koseielny zakaz alienacyi 
odnosl SI~ przeto metylko do pozbyeia w£asnosei - lubo i w tem 
scislejszem znaezeniu uzywajf! wyrazu alienatio 4) - ale takze do 
ustanowienia wieezystej dzierzawy, sfuzebnosci, . prawa zastawu 5); 
~a.wet kontrakt najmu i dzierZawy na d~uzszy czas zawarty uwa
zaJf! usta,:y, kos.cielne jako alienacJfl: S), poniewaz rzeez wynaji2ta 
~u? wydzlerzawwna . usuwa si~ tem samem z pod wbdztwa ko
selOJ'a. Tylko pozbyme rzeezy. nieznacznej zupelnie wartosci (res 
exiguae) 7) i tyeh, ktorych pozbyeia wymaga zwyHy tryb gospo-

*) Schulte Lehrb. §. 19q.. - Phillips Lehrb. §. 221-
224. - Ric h t e r §. 322. -- Encyklopcdya koscielna art. Aliena
cya 1. UB. 

1) C. 1. C. 10. quo 2., C. 41. 51. 52. C. 12. quo 2. C. 39. C. 
17." quo 4.; Z poiniejsilych tit. X. de rebus eccles. alienandis vel non 
III. 13., de rebus eccles. nOll alienandis in VIto III. 9. in Clem. III. 
4. in Extrav. commun. III. 4. 

2) L. 14. 17. O. de sacros. eccles. I. 2. nov. 7. 1:20. 
3) P. 0 poj~eiu alienaeyi w zakresie prawa pry watne go S a v i

gny System des heut. rom. R. lIT. §. 145. - Arndts Pando §.57. 
Windscheid Pando §. 69. 

. 4). Tak mo:vi, ni~ej . cyt. b~'eve Piusa IX. 0 alienacyi w przeciw
stawlemu do cbClq,zama 1 wydzlerzawiania. 

5) POI'. C. 5. 9. X. h. t., in VIto, C. 2. h. t., C. 1. h. t. in 
Extrav. com., C. 1. 5. de his, quae iiunt a praelato III. 10. C. 2. :3. 
X. de donationibus III. 24. c. 2. X. de locato et conducto III. 18. C. 

2. X. de feudis III. 20. 
6) Mianowicie jezcli najm lub dziel'Zltwa zawarte s'l: na wi~cej 

nii trzy lata, C. I. h. t. in Extr. commun. Trid. sess. 25. c. 11. 
de ref. 

7) C. 53. C. 12. quo 2., C. 1. h. t. in extr. comm.; por. dekla
racy'l: kongregacyi trydenckiej in causa Forisclllproniensi, Ric h t e r 
p. 459. N. 3. 

darstwa 8) nie podpada pod zakaz alienaeyi; to sal~o tyczy si~ ~a
dania opr6znionego lenna lub oddania nie upraw~on~ch grunt~w 
w wieczyst~ dzierz(tw~ 9). POlllinq,wszy te wypadkI ahenacya m18-
nia koscielnego dozwolona jest tylko wyjlj;tkowo, za osobnym for
ma1nym konsen~em w£asciwej wladzy koscielnej. Konsens. zas za
wisi przedewszystkiem od s{usznej i waznej przyczyny.; Jako ~ak!!: 
oznaczajiJ: ustawy koscielne konieczn<1: potr.zeb~ (~e~es,slt~S), Wl~O
czna dla kosciol'a korzysc (utilitas), uczynkl chrZeSelJallsklego 111l~0-
sierdzia (chl1ritas), jakoto zaradzenie powszechnej n~dz!,. wyk~p 
niewolnik6w Iub jellCow i t. p. 10). Okolicznosei uzasadmaJ1);ce ah~-

acya nalezy dokl-:adnie zbadae i przes~uchac w tym celu wszystkle 
~sob; blizej intereso\Yane Iub z stosunkami do~J'adn~ej. obznajo
mione 11), w szczeg61nosci patrona, a naw-et zasl~gnq;(j Jego kon~ 
ensu. gdy tak fundacva postanawia. lub idzie 0 zmian~ dotacYl 

~ . 't I ~ 67) Il) Pl'zy dobrach katedralnych i biskupich trzeba "pOI.. .;). . ~ , .. ~ . ~ .. 1 
nadto przyzwolenia kapitu!y I. stL 19~): ~amo pl:a\yO ud,z;e .a~ 
nia konsensu alienacyjnego s~uiy.t() da,vmeJ blSkupOlYl U), pozm~J 
staJ'o sie atrybucH papiesb~. z pocz11tku na tej podstawie, ie bl
skupi ;; przysi~dze skhdanej papiezoyd. I .. 3,3;5. 351) przyrze
kali nie alieno wac dobl' koscielnych, mJallOwlcle stolowych bez 
przyzwolenia papieskiego' nil podstawie. ogol.nych prze
pis6w lb). Wed~ug nowszego przet.o pra\'\Cl mocen Jest blSkup przy-

8) O. 1. h. t. in Extr. commun. 
9) O. 7. X. h. t. e. 2. X. ·le feudis III. 20. 
10) O. 12. 14. 15. 20. 53. 70. C. 12. quo 2. c. 8. X. h. t. c. 

1. h. t. in VIto nov. 1::0. C. 9. 
. 11) Konstyt. Paw.b1 II. "Cum in omnibus" z r. 1465. (Bull. III. 

pars. III. 118.) i ni~ej cyt. hrese Piusa IX. 
J 2\ Tak Phi 11 ips Lehrb. str. 486; inlli zq,daj'1 konsensu pa

trona 'II' )kaZdym razie, E i c 11 t e r str. 11 i 4, co nie j;st w usta\\"ach 
uzasadnione. Gdyb}' patron odmowi1: konsellSU bez waznych powodow, 
maze go zast1j:pie orzeczenie S'1du duchownego. 

13) C. 52. C. 12. quo 2. c. 1. h. t. ill VIto. 
14) C. 8. X. h. t., C. 2. X. de feudis III. 20. 
15) ~rianowicie z1j:da kOllstytucya Paw~a II. "Ambiti?sa~ cu?idi

tali" z r. 1468. (c. un. h. t. in Extrav. commun.) do ~mzdeJ . a~len~
cyi konsellsu papieskiego; wprawdzie ta konstytucy.a me przYJQ.ta s;~ 
w wiolu krajach, mianowicie w Niemczech (p~r. RIC h t e r sh~. ,117 £») 
i w Polsee (pOl'. Encykl. koscielll~ I. 148), me podlega przeclcz W'1t
pliwosci, ie de jure obowiQzuje i ze bywa w pra~tyce. stosowan'1, 
jakto mianowicie dowodnie stw,ierdzaj~, ~elegacye papleskie, w szcze
g61nosci breve Piusa IX., 0 ktorem lllzeJ mowa. 
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zwalae ~~ ~li~na?ft jedynie w wypadkach wyzej wymienionych, w kt6~ 
rych W.JaSClW16 ahenacya nie jest zasadniczo wzbroniona, wszelako kon~ 
sens blskupa potrzebny dlatego, poniewaz w ogole s~uzr mu prawo 
na?zelnego nad.zoru. nad administracN. Obszerniejsze W tym wzgl~ 
dZl~ pr~\:a. maJll bJskupi zwykle przyznane na zasadzie delegac;i 
paplesb:], Jakto zaraz 0 Austryi powiemy. 

, __ -:th:nacya przedsj~wzi~ta z pomini~ciem powyzszych przepi~ 
sow me Jest w prawdz16 sama przez sie niewazna. moze bye at I' 

• '" 0, 0 1 
umewamzona w mteresie koscioJ:a 16); uniewaznienia zadae moze 
na.w

e
: sam alienujitcy lub ten, co nieprawnie alienacy~ zatwier~ 

dZll'l'), lubo pOzostajll: osobiseie odpowiedzialni za wyrzadzona in~ 
nym szkod~ 18). Rownie wystftpic moze z zftdaniem u~iewainie_ 
nia nast~pca, ~lienujl);cego w urz~dzie, kapituJ'a, klerycy pokrzy
wdzonego kOSClOJ'a, patron 19). Niepmwna a1ienacya pociii;ga nadto 
za sob II: ka? dIll, winnych: obie strony kontraktujii;ce popadajii; 
w kl~tw~ wl~ksZl1 l.atae sententiae 2''); biskupa spotyka interdykt 
ab mgr~ssu ecclesla~, a jeSli w przecilJ:gu szesciu miesi~cy 
szkody me wynagrodzl, suspensya 21), ktore to kary jednak obe
cnie 2~) nie nast~pujl); juz ipso jure, lecz jako censurae ferendae 
sententiae zalezlJ: od wyroku slJ:dowego; inni klerycy traca za kar~ 
beneficyum 23). " 

Najcz~sciej zawisfa alienacya dabr koscielnych takze od za
twierdzenia W4'adzy pallstwowej; w Austryi postanawia.f w tej mie-

16) C. 40. 42. 52. C. 12, quo 2. C. 6. 12. X, h. t., c 1 2 h 
t. VIto, e. 1. h. t. in Extrav . .c0~' C. 1. 2. 3. X. de his qua~ fi~nt 
aliis cautionibus eonsensu capltuh III. 10. C. 3. X. de pignoribus et 
III. 21, 

17) C. 6. X. h. t. C. 9. X. de donationibus III. 24. 
18) C. 35. C. 12. quo 2., C. 3. X. de pignor. III. 21. 
19) C. 46. X. h. t. C. 2. X. de donat. III. 24. 

20) WedJ'u~ dawniejszego prawa (c. 13, C. 12. quo 2., c. 6. X. 
h. t. C. un. h. t. m. Extr. comm,) byJ'a ta k1'lotwa zashzezona papiezowi' 
:':d.J'ug konstytucYl ".;1postolicae Sedis" z 12, pazdz. 1809. (ob. wy~ 
zeJ str. 99) spotyka k1<ttwa latae sent. nemini reser'.atae Alienan
tes bona .ecclesi~s~ica absque beneplacito Apostolico, all for~am Ex
trayag~nhs AmbltlOsae de rebus ecclesiae non alienandis" (t. j. C. un. 
h. t. In Extr. comm.) 

21) C. un. h. t, in Extr, comm. 

22) To jest wedhg konstytucyi z 12. pazdziernika 1069. 
23) C, un. h. t. in. Extr. comm. 
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rze konkordat (art. 30). ze dobra koscielne nie b~d:t sprz~dawa?e 
ani znacznellli d,tugami obciii;zone. bez przyzwolenia tak pa]Jleza Ja
kotez cesarza Inh ktol'}'(;h ani ku temu upowaz~iii;. Z ob~ stro.n 
",:ydano poiniej blizsze w tym przedllliocie przeplsy; zaWlera Je 
b;eve papieskil9 "De majori" z 3. kwietnia 18GO 24) ~i rozporz:t~ze
nie lllinisteryalne z 20. czerwca 1860. (Dz. Pl'. p. Nr. 162). P16r-
wsze postanawia na przeciQ:g dziesi~ciu lat: , 

a) Bisku13i i pr1telati nullius umocowani s1j: przyzwalac na 
sprzedaz dabr az do wadosci szesciu tysi~cy zt waL austr.; arcy
biskupi do wartosci oSllliu tysi?cy z.r.; 
. b) rownie przyzwalac mogfl: nu zaci:t;ganie d~ug6w n.a dobra 
koscielne, a to pierwsi do wysokosei dwunastu, drudzy pl~tnastu 
tysi~cy zt Gdyby na potrzebne restauracye lub rnelioracye pozyczka 
zaciQ:gn:tc si~ nie dp,fa, 1ll0g~ przyzwoJic, by na te~l e.el sprzedl1~o 
ile potrzeba z majl);tku koseielnego. Przytem nadmH'llla breye, z~ 

juz z mocy powszechnego prawa 25) wo1no biskupom sprz~daw~e 

rzeczy mniejszej wartosci i rozszerza to pn',wo takie .do. zaclQ:gama 
dlugow nie przenoszlJ:cych tysiii;ca zt Jezeli jednak ldue 0 sprze
daz lub obcill:zenie dohr stoau biskupiego, ma biskup sufragan za
si~gn:tc zezwolenia metropolity, areybiskllp zas, biskup, nie podle
gaji);cy metropolicie i praelatus nullius. zezwolenia mmcyusza przy 
dworze wied811skim. 

c) Pmwo zawierania kontrakt6w najmu i dzierzawy n~ lat 
trzy, s1uzii;ee biskupom juz z mocy powszechnego prawa. rozcll);ga 
si~' na lat. pi~tnascie, z tem jednak ograniczeniern. ze komorne lub 
dzieriawne przy gruntach miejskich na.JwI~cej za roku, przy 
gruntaeh wiejskich najwi~cej za rok z g6:'y moze. b~c op~acone. 

cl) W razach n~lgJ.ych, gay zWd'okn gT?Zl me. powetow~n:t 
szkoda. moO'u hiskupi i arcybiskupi przekroczyc powyzsz1j: gramc~, 
majlJ: .Jednak" natychmiast 0 tern doniese nuncyuszo,:i Iub. stolicy 
Apostolskiej. Co do d6br sto~owych biskup i w taknn raZle uzy
skac ma konsens IDetropolity, arcybiskup nuncyusza. 

e) W innych wypadkach gdy oznaczone kwoty majQ: bye 
przekroczone, udae si? rownie nalezy do nuncyusza lub wprost do 

21) Tekst ,y Veringa Archiv t. VI. 164. i u Heyzma~na str. 
264, Osobne breve "Per alias" z 16. kwietnia 18u1. (ArchlY. VII, 
143) tyczy si~ dobr zakonnych. " 

2S) Mianowicie powo1uje siil na. e. T?ITulas . (c. 53. C. quo ~) 
., Terrulas aut vineolas exiguas et eccleslae mmu~ utlles .aut long~ pO~l
tas et palYaS, episcopus sinf' consilio fratrum (81 neCf'Ssltas fllent) dIS
trahendi habeat facultatem". 
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SUJiL~y papieskiej. Zresztl1przestrzegac nalezy przy kazdej alienaeyi 
przepisow prawa koseielnego, a dozwala.ilJ:e alienaeyi powol'ac si~ 

na umoeowanie papieskie. W 1'. lS70. ponowiJ' papiez powyzsze 
postanowienia na dalszych dziesi~c lat 26), 

Rozporzl1dzenie ministeryalne z 20. ezerwca 1860, postanawia 
co nast€puje; 

a) Sprzedaz rzeczy nizej stu zl'. wal'tosei, obcil1zenie dobI' ko
scielnych nie przewyzszljlJ:ce tysilJ:M_ zL, tudziez kontrakt najmu 
j dzier±uwy nie zawarty na dJ'uzej niz trzy lata, ani tez z warun
kiem, by czynsz na wi~cej niz rok z gory zaliczono, podlegajlJ: je
dynie przepi80111, tyczl1cym 8i~ zarzlJ:du majl1tku koseielnego; 080-
bnego przyzwolenia rZl1dovyego w tyeh razaeh nie potrzeba. 

b) W innych wypadkach nalezy uzyskac to zezwolenie i w 
tym cela wniesc prosb~ do biskupa, ktory je z swojlJ: opinilJ:, tu
dziez opinilJ: patrona przedkJ'ada politycznej w.iadzy krajowej. Jezeli 
wartosc majlJ:tku sprzedac si~ maj~cego nie przewyzsza osmiu, ob
cilJ:zenie pi€tnastu tys., dn,lej jezeli kontrakt najmu lub dzierzawy 
nie nlt dJ'uzej niz Wi lat pi~tnascie zostaJ zawarty, i jezeli zara
zem biskup prosbi2 popiera, moze z mocy cesarskiego upowaznie
nia w~adza polityczna krajowa (N amiestnictwo) dozwolic alie
naeyi 27), 

c) Jezeli biskup prosby nie popiern, lub alienaeya przekracza 
wymienionlJ: gral1ic~, nie przewyzszajlJ:C atoli przy sprzedazy sumy 
dwudziestu, przy obeilJ:zeniu czterdziestu zt, przy kontrakcie najmu 
i dzieriawy lat trzydziestn, orzeka ministerstwo wyznall; zresztlJ: 
zasii2gnlj,c nalezy zezwolenia cesarskiego. 

d) J ezeE idzie 0 dobra sto~u biskupiego, ma biskup przYd'lJ:
czyc opinii1: kapitu~y, biskup sufragan takZe opinilJ: metropolity, i za 
posrednietwem wJ'adzy krajowej wniesc pI'osb€ do ministerstwa. 

'W pisanle IV ksi€gi hipoteczne praw obcilJ:zajlJ:cych dobra ko~ 
scielne nastlJ:pic moze jedynie na podstawie wyraznego oswiadcze
nia politycznej w~adzy krajowej, ze zadosc uczyniono przepisom 
o sprzedazy i obci~zaniu dobI' koscielnych 28). RozporzlJ:dzenie z 20. 

26) Breve "Apostolicis nostris" z 6. maja 1870. Archiv t. 24. 
stl'. 314. 

27) Jako alienacH nale'lY takZe uwa'lac przepisanio lub dewinku
lacy'): obligacyi, rozporz. miu. z 10. sierpnia 1860. 1. 11421. 

28) Rozporz. ministerstwa sprawiedliwosci z 13. lipea 1860. Dz. 
pro p. Nr. 175. 
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czerwca 1860. przepisywaJ'o, ze zanim IV:ta~za da. to os,:iad~z.enie, 
. . . sie przekonac. ze UZ} skano zezwoleme stolley pap18sk18J lnb 
~:t~:leg~ta. Ten przepis nie obO\yi~znje obe.cnie, poniewaz :lsta'IV~ 
J . r'" • 18": 4 utrzvm llJ'ac zI'eszta II' mocy rozporzq,dzeme z l. 
Z I Inaja ." ".J' • v 0 • 1860., postanawia (§. 51), ze rZi1:d ze swej str~ny me :vy~aga ~e~ 
zwolenia stolicy papieskiej. Ocz~'\'ista. ze to n:e ~\ntlllla .hl~kupo\~ 
od obm,ia"zku, ani nie odbiera, nn pmwil, st~1rac Sli2. 0 ap~o.bati2 pa 
piesk~ 'IV wypadkach, sii2gajlJ:C'yc:h po za gramc€ udZlelonG,] lln dele-

gacyl. 1 ..' ., kosciel 
v Przepisy tycz!):ce si~ spI'zGdazy i 0 ),Cli1:Zama . nlle~l: . >. 29 -

neo'o nie mllj!): zreszti1: w niczem U\Yfaczac p.mwom. WleIzyclel~ ), 

a
ni tez nie stajlJ: na przeszkoclzie wywKa.szczemu, grlZ18 takowe IV }lo

. t' h 30) wszechnych llgruntowane .lest us a'lyac . 

29) Rozporz. minist. cyt ,,1' poprzedniej l;ocie mowi tyl~o 0 1'e
ujnej eO'zelmcyi dochodow z nWl'Uchomych dobr beneficyata, ale to 
samo t;czy sill kazdej pl'zymusowej sprzedazy por. Schulte Lehrb. §. 

194. nota 27. 
30) Por. pismo arcyb. Rauschera .. Qllu.m, majestati" z is. sier-

- (' h' XI'" 911 ) 'UdZ18Z rOZ1}orz. minist. z 19. pnia 1%5. ustgp b. Arc II' \ . V, L, k 

czerwca 1858. 1. 30tl. 
RITTNER. Pl', koscielne. T, II. 
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HOZDZIAL IV. 

f,-ZlloD KOSCIELNY NA 
ZEWNllo TRZ, 

A. Stosunek koscioia do paitstwa. 

a) Poglqd historyczny. 

§ 133. 

"rs"d ' I' 10 10ZlCzllych form m kt', 1 b' 
k· " d . , " ,OIVC 1 0 ,'aw' . 

OBCl. WH:l sa g{)1TJ'ac -1' • v J Ia Sl~ 
. o· '. '0 e Will lllnenu wszechstronnoscil); 

zycie ludz
i wznios~o-

*) Literatul'a. Nie masz d' ," . 
wylmzae mog.fa literature' l' t': Iugle] ~,~estY1, kt6raby tak obtita 
Z" t . I' v • 11S 01 ycv stat}'SCI' " ",8 anaWIa I sic nad nio va. i v, , ,praWlllCY i teolog'oHTI'e 

d v' ce, .1, ,"noW8ze zwfa " 
wo u zatarg6w kosciel~ych J" szcz~ czasy przynios.fy z po-
r6~;101:odnej bardzo warto~('i~ ~: Nlemczech n~ezIi?zon~ mnogose pism 
bhzemu odnosna literature. W}~e~Od?bna wyhczyc tu elIoeby w przy~ 
f~s~o zajmuji);cc

o 

nas;;m l~le~ll~Y tylko noWSze pisma ex pro-
me"~", 1 1 "'" ',' przeClmlOtcm a z t"c" , t I "o .. U u} g~o, meJsze . T . ' " , 'J' 11 znow .v ko cen-
Q , , ,', • J-I am e n n a 1 s De 1 'sr' . J , 
ve~ lapports anc i'ordre DubliqIIe t . '1 18 a . Ie IglOn conslderee dans 
Dt:trs+ 11 d' " C CIY1 e 26 R . ff 1 G .• ' ve ung es '\ erhaeltnisses zw' I _. . -I e eschichtl.-
Ii. e t tel e I' Das RecH II d' , R' 1IS.C len K11'che u. Staat t. 1. 189 6 _ 
T' t '. . eIee Itsschu+ d k ' U • 
Ii e tel e r Freiheit dllt .·t t ,:" uz er athol. Kirche 185"-
t 1" , "C OIl ae u Iill'che 186~ .~ ':to 

e, e~at. Le l~o}'en age 1858. ~ A,"" -:- L,~ll.rent L'eglise 
Homal1l au n. siec1e 1050.- Philf.e BroglIe Leghse etl'elllpire 
nlSt. - D o.e 11 in g' e I' Kl'l'che II TT' lIP s II. §. ] 03. nst. III §. 11'"', 
186'1 ~ lurc len P tl. . ) . - F r i e db e r o' D', fi .' . ' aps Hum u. Kirchenstaat 
d . ' '"' c mum mtcl' eeel' t· . Olllm qUld medii aey' do.t, t"'" eSlam e CIYltatelll regun-
D· . L C 01 es e· 1eo'c~ "c t . t 18 Ie nllttelalterIichen Lehrell J' b '. :_,a nerm , 61. - Teni e 

ue J8I das verhaeltniss Yon Staat u. Kir-
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sciij: swej tresci: stowarzyszenie religijne i polityczne. W swiecie 
przedchrzescijallskim rozwijary si~ one w tym samym organizmie 
spoJ'ecznym. Religia hy~a religiij: pewnego narodu Inh pallstwa, juz 
z zalozenia swego dla nich jedynie przeznaczona i wszystkicll ob
cych wyJ'l);czaj1);ca, it wi~c tem samem scisle zwil);zana z cafem iy
ciem politycznem i jego instytucyami. Zwi1l;zek pallstwowy stanowi~ 
zarazem zwi1l;zek religijny. Ohrystusowa dopiero nauka jako pierw
sza religia powszeehna zwr6ci.!'a si~ do caJ'ej ludzkosci, [L zespaIa
j<}e wszystkich swych wyznawc6w w jedno ciaro, pierwsza stwo
rZyla sporecznosc reIigijn1l; si~gaj1l;c1!: poza granice narodowosciowe 
i panstwowe. Dd tego czasu spoJ'eczllosc reIigijna i polityczna majij: 
ka~da dla siebie osobne fonny bytu, 080bny organizm zewn~trzny: 
kosci6J' i pallstwo staj1l; obok siebie jako dwie najwyisze pot~gi 
spoleczne. A wraz z samodzielnosci1l; sfery religijnej, lub co je
dnn znaczy z powstaniem kosciola bierze poczij:tek jedno z najwa
zniejszych zagadni811 dziejowych, zrOdJ'o wiekowych walk i zatar
g6w: gdzie granic" mi~dzy paIlstwem a koscio.!'em? jaki wzaje
Illny icll stosunek? Zastanawiaj1l;c si~ nad tll: kwestn, przedewszy
stkiem wypada nam wskazac przehieg jej historyczny, przyczem 

'nie maj,!:c za przedmiot ani dziej6w powszechnych, ani dziej6w ko
scielnych, ograniczyc si~ musimy do oznaczenia najg£6wniejszych 
fakt6w i pogll);d6w. 

chc, w Dovego czasopismie VIII. (1868). - N i e h 11 e s Gesch. des 
YeTh. z,yisehen Kaisel'thum u. Papsthum. B. I. bis zur Erneuerung 
des abcndL Kaiscl'thums lti63. - W a 1 tel' Naturreeht u. l'olitik im 
Lichte der Gegenwart 1863. 2. wyd. 1871. - .M 0 y. Del' llloclerne 
Staat u. clie kathol lErche, ATCll. XII.(1864).- Nieoecniony zhi6r mate
rya.J'6w: R 0 s k 0 van y JlIonumenta catholica pro indepenclentia potesta
tis ecclesiasticae ah imperio ch~i1i, 12. vol. 181J:7-76. - Z 1iteratury 
po soborze Watykallskim i odnosz<tcej sig dOli err" wa1ki kulturowej" 
zwracamy szczeg6lnle uwagg na nast~puj(1ce dziela: L i her at 0 r e La 
chiesa e 10 staio 1871. - S c 11 n It c Die Macht del' rom. Papste libel' 
Fuersten, Laender, Yoelker- Indiyiduen 187 J. - :M ej e l' O. Zur Ge
schichte del' roemisch- deutschcn Frage 1871-'14. - Hergen
roether Kathol. Kil'che u. christlieher Staat 1872. (2. ,vycl. 1876).
Soh III Das Yerhaeltniss yon Staat u. Kirche IV Doyego czasop. XI. i oso
lmo 187:l. (pOl'. tegoz przedmowg do: Recht del' Eheschliessung 1875.)
Zeller Staat u. Kirche 1873. - Geffcken Staat u. Kirche in ih
rem Yerhaeltniss geschiclltlich entwickelt 1875. - M a as sen Neun 
Capitel libel' freie Kirche u. Gewissensfreiheit 1876. - R e ichen
s per g e 1'Oulturkampf odeI' Friede in Staat u Kirche 1876. - lVI a l'
ten s Die Beziehungen del' Ueberordnung, Nebenordnung u. Unteror
dnung zwischen Kirche u. Staat 1877. 
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~ I. P1'zet1'wa~8zy ezasy przesladowania i ueisku uzyska~ koscio~ 
za Konstantyna \\, swobod~ wyznania 1), a niebawem znaczenie 1'e
ligii ~wyJ'~czllej i uprzywilejovmnej~). Ale uznajac wyzszosc ehrze_ 
scijarlstwa nie, ,~ozbyli si~ ceS8xze 1'zymsey d~Wllych wyobrazeJi 
? ,~t~s~nku 1'ehgll do pililshva; owszem przyjq,wszy nauk~ eh1'ze
SCljUl1SJCq, , wszystko co jej dotvcz}'4'o weiao'neli w z~ kres s ' 

" " ~. ... , vb t (t weJ 
wJadzy, Imp;r,atorskIeJ, Konstytucye cesarskie okreslal'y nie tylko 
stosllnkl kosc181ne na zewn1);trz, ale dotyka.ty wszelkieh kierun_ 
~O\:' . zyci,a k~sc~e]neg?" nie wy4'q,czajq,c llawet zakresu wiary 3)., 
Ilco~Clor me mogi. staln,ac oporu 4); IV poczq,tkach swej organizacyi 
l~1aHC do, ;valczel1la z hcznymi nieprzyjacio.tmi chrystyanizmu mu
sla~ oknpw cen1); swej niezal\'is10sci silnq, pomoc w.tadzy pallstwo
:veJ, a mog.t to uczyni~ tem snadniej, ie impe1'ato1'owie chrzesci 
.Jallscy choe formalnie dzierzyli ster rzq,dow koscielnych, uznawali 
powag~ kosciola i nie odst~powali w swych ustawach od uswieco
nych przezell zasac1. Z tem wszystkiem ow stosunek, lubo czas~wo 
dla koscio.ta korzystny, uw1acza.t zasac1niczej jego idei, bo zdajac na 
wradz~ pallstwoWq, rzq,d kosciob, tworzq,c to co nazywamy ko~cio
lem .pallstwowym, by./' tem samem ,negacyq, jego powszechnosci, od 
gralllc pillistwowych niezawis4'ej, negacYlJ: jego "katolicyzmu". Anor
ma~ny. ten :stan rzeezy ni8 mog~ si~ utrzYlllac, aby zas wyjse z niego 
c1.wIe JedYllle stary otworem. drogi: alba koscio.t musia~ wyzwolic 
Sl~, Z pod wl'ad,~Y, pallStwa, albo zupe~nie ~ jej si~ poc1dajll;C postra
da~ .cech~ ~atOllc"K't. W tyeh dw6ch kierunkach rozwin~ry si~ tez 
c1zleJe k~sclO:ra, tworzq,c nieprzejec1nany kontrast mi~dzy kosciorem 
wschodmlll a ~acboc1nim. Pierwszy zatrzymujq,c cech~ kosciora pall
stwow~go tra.c1 ('oraz bardziej swq, niezawisJ'osc, az dosi~ga tej osta
teczneJ gntlllCy zaleznosei, kt6rq, oznaczajq, yvyntzy bizantynizmu 

1) E.dykt, ::'IIedyolilliski cos. Konstantyna i Liciniusa z r. 313. 
wypo'wlcdzml: rownouprawlliellic chrz()scijan z poganami. 

2) Od Teodozego ~V. mianowicie datuje sie svstematyczne tepienie 
pogallsiwa, Cod. 'l'heocl. de paganis 16. 1 O. ~ v v 

3) J'lfianowieie koc1eks Justyn. lib. 1. c1e Sllmma trillitate tit 2. 
de sacros. eccles" iit. 3. de episcopis et clericis, tit 5, de h~ereticis 
et manichaeis, tit. 6. n8 sanctum baptisma iteretur i limme noyellae 
jakoto 3. 5. 6, 7. 42. 131. POI', taHe sJaWIlY ec1ykt Walentyniall~ 
III. z r, 445. Haenela tit. 16) zatwierdzajacy uchwa1'Y smodu 
slLrdycejskiego 0 do pa]Ji(:za~ ~ , . 

') Ze jeclnak swiadomym samoistllosci, por. list pa-
pieza Gelazego do ees, Anastazego (c D. 96) i uchwal'Q synodu 
rzymskiego z 1'. 502, (c. 23, O. 16, guo 7). 

- 245 -

i cezaropapizmu. Ale tez w l1liar~ jak r08nie ta zaleznosc, wolnieje 
W8Zer spolnosci koscielnej. by niehlLWel1l ust1);pic zupeJ'nemu 
ro;dziarowi, schyzmie. Kosciol natomiast zachoclni potrafiJ' trzYl1la
'aC niezachwiany sztanc1ar katolicyzmu, zdobyc sobie i utrwalic byt 
~~moistny i juz IV kilka wiek6w wyst~puje na widowni swiata jako 
samodzielna pot~ga, z nierownie wi~kszym od owczesnego panstwa 
zasobem si~ moralnych i intelektualnych. 

II. Zwrot ten dokonal' si~ wsrod zall1~tu wypadkow, ktore 
u wst~pu epoki sredniowiecznej wstrz~sn~;ry Europq,. Upac1ek zacho
dniego cesarstwa po~ozy~ kres pot~c1ze, zagrazajq,cej s,vym ogromem 
swobodzie kosciol'a; u narodow zas, ktore obj~ry spllscizn~ Hzy
mian, wladza panstwowa, ledwie z zaroclu powstaj~ca, upatrywala 
iec1yne swe posfannictwo IV ubezpiecz8niu bytu pallstwowego. '1'8m 
~~ersze pole dziarania otwado si~ kosciolowi: byJ' on tym narodom 
nietylko zwiastunell1 nowej religii, lecz zarazem pot~g1!: cywili
zacyjnl'!;, ktora lagodz<):c dzikosc ObyCZ<ljOW, krzewiq,c oswiat~, torn-

. j~c clrog~ warunkom dobrobytu wpl~waht zb.a:vje~nie ~a r.oz\:oj 
zycia narodowego i spoJ:ecznego. IV tem dZlai,mm, rOWllle Jak 
,; zakresie scisle religijnym, sallloc1zielnose koseioKa nie dOzll,1,\yaJ'a 
zapory, bo pallstwo nie czuro ni 8i,I' ni powor:mia sit~gll<~(';, pom gra
nicy najblizszych swych zac1ml. 

III. To rozgraniczenie sfery koscielnej i pai'lstwOIvej nie po~ 
trwa.!'o atoli dJ'ugo; z jednej strony w:racha P<U'lstwowa ustaliwszy 
porzq,dek i wzmogJ'szy siy w si,t~, wkraczlLc pocz~la w zakres ko
scioIa, z drugiej strony rozw6j dziejowy skierowar c1zi,l,.j'alnose ko
sciob na pole polityczne. StaJ'o to siy najpierw w skutek faktu, ie 

. biskupi z tytu£u mianowicie swych posiac1l'osci zielllskich zaj~1i wa
zno stanowisko w ustrojn pallstwoWYlll, bionle uclziaf w zyciu po
litycznem na rowni z panami swieckiemi. Co jednak nierownie 
wi~kszll;, bo ogolnie dziejowll; miafo donios1'osc. bylo polityczne 
dziaIanie papiestwa. Pierwszym znaczniejszYll1 jego objawem jest 
sojusz z pallstwem fl'ankOllskiem, zroc1zony z wspolnosei interesow. 
Papiez szukaf obrOllcy przeciw napasci nieprzyjacio.J' Hzymu, mia
nowicie Longobardow; krolom jedna.ta powaga papieska poparcie 
moznego juz wowczas ducho,viellstwa, a co wazniejsza zastq,pic 
miara dynastyi Karolingow brak tytU1U prawnego, uprawnic samo
wlac1nosc, ktorq, sobie utorowali drog~ do tronu. Papiez Szczepan 
III. (II) uzna.!' (w r. 754) uroczystym ahem n:llnaszczenia goc1nosc 
kr6lewskq, Pipina, IV zamian za to Pipin odst1);pil stolicy papieskiej 
zdobyte na Longobardach terrytoryum ("c1aro\yizna Pipina"), kJ'a
dttc w ten sposob fundament pod swieckll; wd'adz~ papieza. To sci-
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sJ'e powil);zanie interesow koscieInycf1 z pa ' ,t ~ ." . 
t . i dl~ v" owemI z J edne 

saHca potega panstwa frank ' k; ..' J, Wzra_ 
ide~ powsze~hnej m 0 n arc 11 i ~~~hlego ,z .. dr~gl_eJ strony zrodziJ'y 
b 1> ,. 0 r z esc I J it 11 ski e J' a J'e' ~ . 

Yi0 wskrzeszenie cesa.I'st'wn P k' .' " J W)laZem 
> " .zyms lego to e t ~.j" • 

cesarskiej na Karola W '. . . ' J S . v., ozellle korony 
Obok h 

. pIzez papleza Loona III (W l' °005') 
powszec nego k .. " ,'. '. n . OSC101a stanac mlal'o pal'lstwo z " . ' 

wersalna tendencya abv k' ed ' . "k' > • Iowme uni-
d . " '" ',J I ys wszyst Ie narody zjednocz; . 
n~ wIelkft spo.J'ecznosc chrzescijanska W.J'ad' t .' . , YC W Je-

panstwa chrzescijmiskiego, cesarz rz;~nsk' .c~ ego pows~echnogo 
obrolic~. i opiekunem jest koscioJ'a, i wJ'a~~i~u7dl~t:~w~~a~l1a \~wego 
otrzymuJe z rl);k papieza. Lubo tak RcisIe g~ b

O nosc sWll; 
i panstwo sl); pot~gi niezawis.te .' ,," ,z sob~ zWlft~ane koscioJ' 

l' . " , ' . I J ownolz~dne, nawzaJom sie . 
pe maJace: kOSClOJ' ,vspiera pa' t " uzu-
mis a k" It ,~ , ns wo powag~ moraln,}, bierze na s' 
. y" u UlO\vtt, panstwo usuwa bmy J'eo.o dz' 1>.1 ,. . l~ 
Jego cele' . b Ia1,-t nOSCI pOPIel' 

1 nzycza swego l'"mienia. Tym d 1 .," ' it 
Karola W., choc .J'atwo pojae. ze tak pot ( uc 1em plzeJ~te sft rZ1);dy 
opieke. do ktOre', "~,V • ~~~y monarc11a skorym by.f 
,_" J go powolano. przemlemc w bez 081' d' T 

two. Zwo-l'ywa1' synod". porzadko,"a" st k' l' P .e me wbdz-
d J, uti osun I 11p1'arch 

za.{ czego clobro koscioJ'~ w ~ll ., . 1, • . v. Iczne, zal'zq;-
G" y 1,,'ga10 me 11,<,]'ac' l' wodniej III T'r " , '. ' ,,1. 'zaJ1);C ato J prze-

J S.1 S?JU::;~u z papiestvrem: poJ'~czeniu kosci ,r. ' 
stwem na zasaclz18 mezawisl'os'c' . .' ~ . 0 a z pan-

T " , I I lownorz8dnosm 
IV. W szakZe trwal'oM teo'o st k" I ' .. 

runkow kt'. h '. . b, > osun u za ezaJa od trwania. Wa-
,z OlyC ow sOJusz wypJ'yna~: otez I'CI'>' " 

nego moralnelll znaczeni8111 .' t" ~ p "nego, ceoal.stwa 1 fnI-
P,lP18S wa IVarunkow t,~ h ) k" 

w nast~pnych wiekach· mona' h' K 1'., 'J Cora 10 
v " . • . I C la a1'O ll1 O'ow rune1'a . . 

w1adn~h .J~J czescimni nie III l' , v ' b '. C ,iI. CI co za-
u og 1 pOdo~ae przYJetelllu ' k ' 

sarska pos1'annictwu Ale . " l' ." .; , Z olOn~ ce-
. " . '.' 1 !:ito lea pnpJeska . clf ' . . 

pomzeme; niocne il1trY9:i wybon~ze ' .. l' ~ ~opa a w g1f2bokIe 
d ~ . U J' pOI ucza1Y Ja w 1'ec 1 d' . 

0, ~zuych Iub nikczell111ych (t I 942) '. J' , . '0 '. c e 11 ZI me-
wszechne skazenie 01 ..' .. N W asme wowczas, gdy po-
. k .. >, oycza.JOw, zupe£ny upadek ZVC· . I': .. 
I amoser koscielnej sprovV'tdzif T t . Ia Ie IgIJnego 
koscielnych ° " ~.'dv G .} zam~. we wszystkich stosunkacb 

. pla'H -1owym stos k k .. l' . 
takich okolicznosci nie mog1' ' b u~ U 08ClO· ~ do pallstwa wsrod 
w-l'adza zostawa1'a przv czynn'~ yc .~l~'VY; r~wnowaga znika1'a, a 
teryaln~ Iub 111oraIna~ 1 n, l11aJ~c}m ChWIlowo przew3og~ 11130-

, Y. Nowa era (lziejow koscielnrch ) .' . , ' 
Grzegorza VII (1' 1073) ,I OCz} na Sle Z I,ontyfikatem 

'. ,na nowych tez zupeJ'nie podstawach 

5) Por. (procz znanvch d'1' l' 
~arolo M. regnante quao i;lter zIe,. llstorycznych) Bra u n Steph 
nt 1863. ecclesIam et Imperium ratio intercesse: 
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ksztaUuje si~ stosunek koscio1'a do palls twa. Zainaugurowany przez 
Grzegorza system otrzymaJ nazw~ teo k l' a t y c z neg 0 i stanowi 
w swych konsekwencY3och jedn~ z najwybitniejszych cech nast~
pnych wiekow. Istotfi jego przedstawia nast~puj~cy tok mysli: Re
ligia chrzescijal'lska ~~czy wszystkie Iudy w jedn~ wielk~ rodzin~, 
w jedn~ sporecznose chrzescija,nsk~; jedna tez w niej bye musi 
najwyzsza powaga. Jest ni~ ghwa koscio-l'a papiez; wprawdzie kro
Iowie i ksi~z~ta dzierZt); w niem w1'adz~ swieck~, ale jako w ogole 
to co ziemskie i doczesne ust~pie lllusi przedtem co niebieskie 
i wieczne, tak w1'a:dza swiecka ust~pic lllusi duchown~j. Jej podlega 
wszelki kierunek zycia ludzkiego, wszeikie spritwy i stosunki ziem
skie. Wbdza swiecka rz~dzi jedynie z woli koscio1'a, w jego inte
resie i w oznaczonYlll przezeli zakresie. Papiez tedy mocen jest 
uniewaznie ustaw~ swieckt);, gdy si~ sprzeciwia prawolll kosciola, 
mocen jest zrozyc monarch~ z tronu i zwolnie poddanych od obo
wi~zk11 wiernosci i poddalistwa. "Oba miecze - lllowi Bonifacy VIII. 

. w srawnej buIli "Unalll Sanctalll" - "oba miecze w mocy s~ ko
s<;io~a, duchowny i swiecki. Tylko ze ten noszon jost za koscior 
(pro ecclesia), tamten przez kosciol Cab ecclesia); tamtym wl'ada 
r~ka kapfana, tym r~ka krolow i wojownikow, wszakZe na skinie
nie i z dopuszczonia kapl'aM. Godzi si~ zas, ahy miecz poddany 
byl miecZ0wi, aby wl'adza swiecka podlegal'a duchownej". Kto 
dzial'a przeciw kosciofowi i jego nauco, popada, nietylko karom ko
scielnYlll ale zarazem sprawiedliwosci swieckiej; heretyk jest zbro
dniarzem stanu. W ykluczony ze spol'ecznosci koscielnej, nie moze 
nalezec do pallstwowej, loo obie nieroz.[1);czne s1): od siebie: exko
munika sama przez si~ sprowadza banicH' Hdzeri zatem systemu 
teokratycznego zamyka si~ w zasadzie, ii pallstwo poddane jest 
zwierzchnosci kosciol'a i widomej jego gl'owy, papieza 6) . 

Rzecz jasna, ie urzeczywistnienie tej zasacly i jej konsekwen
cyi lllusial'o spotkae si~ z najsilniejszYlll oporem swieckich w1'ad-

6) Procz bulli "Unam Sanctam " (c. 1. de majoritate et obedien
tia in Extrav. comm. I. 8) wymieniamy z wazniejszych tego okresu 
orzeCZ811 papieskich: list Innocelltego II r. do cesarza greckiego Alexego 
z r. 1200. (B a I u z e epist. I. 29., c. 6. X. de majoritate et obedientia 
1. 33), tegoz konstyt. z powodu spom milldzy Filipem i Ottonem IV. 
o koron€,! cesarsk~ z 1'. 1202 (Baluze 1. 715., c. 134. X. de elect. 
r. 6) i z 1'. 1204. IV sprawie mi§dzy Filipem II. krolem francuskim 
i Janem, krolem angielskim (c. 13. X. de judiciis II. 1), dalej kOll
stytucyq, Inllocentego IY. ,.Ad Apostolieae" z r 1245., przeciw cesa-
1'zowi Fryderykowi II. (c. 2. de sentent. et 1'e judicata in VIto II. 14). 
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cow. Ze przypolllnimy tylko zatargi pap iezolV z cesarziLlni: Grze
gorza VII. z Henrykiem IV., Pas kala II. i Kalixta II. z Henrykiem 
V., HadryamL IV. i Alexandra III. z Fryderykiem I., CTIzegorza IX. 
i Innocentego IV, z Fryderykiem II. Kazdorazowy ivypadek walki za
kreslaJ' granice praktycznemu zastosowaniu idei teokrar,ycznych. Do 

~o?ca jednak XIII., ,~iekll sta~10i\cza prze waga po stronie jest ko
sCIOfa; pot~ga paplesKa do naJwyzszego doszedJ'szy szczytu, dyktuje 
prawa caJ'emu swiatu; monarchowie rzeczywiscie, jak chce IJrzyto
czona bulla, wfadajij; swym mieczem "ad nutum et patiential1l Sa
cerdotis", Papiez rozdaje 'W lenno caJ'e pallstwa, rozs!l;dza spory mi~
dzynarodowe, szafuje godnosci!l; krolewskij;, pociij;ga monarchOw przed, 
swoj s1);d, Nie masz w ogole wazniejszej sprawy politycznej, ktor~by , 
smiano zafatwic bez udziaJ'u papieza. N ajdzielniejszYl1l przedstawi
cielel1l tego kierunku jest Innocenty III. (1198-1216). 

Atoli juz w samym poczij;tku XIV. wieku szala zwyciestwa 
przechyla si~ na stron~ wJadzy 8wieckiej; punktel1l zwrotl1yn~ jest 
po~tyfikat B~nifacego VIII. (1294-1303) tego wJ'asnie papieza, 
ktory w buIll "U nam 8anctal1l" (w r. 1302) sformuJ'owal system 
teokratyczny i oglosi.t jako nauk~ koscio,[a. Bezposrednim povvodem 
dOT wyd~nia tej ,bulli byl spor IJapieza z krolem francuskim Filipem 
n., spor zako.llczony zupehl,t kl~sk~ papieza. l, Nast~pey Boniiacego 
korz1); si~ przed k1'61elll; Klemens V. (1305-1314) w osobnem 
breve £~~odzi co do Prallcyi konsekwencye bulli "Unam Sanctalll" 7), 
a p:'zelllosJ'szy SVV1); rezydencYij; do Awinionu rozlJoczyna el't2 "nie
woh b~Jyloliski~j". ~Rownie niefortunn1j; w swych slrutkach bJ,[a 
walka .Jana XXII. (1316-1334) z cesarzem Ludwikiem Bawar
skim; uchwa:ty elektorow w Rense (1381)), szezegolnie zas z,[ota 
bulla Karola liT. (13~6) przekazaiy elektoroll1 wyJ'ij;ezne 131'awo wy
b~:'u cesarza, ~chylaHc dawne znaczenie zatwierdzenia papieskiego. 
W Ielka wreszme SChyzllla zaehoc!nia, ktora po smierci Grzegorza 
XI. (1378) przez l:1t kilkadziesi1j;t za13anowaJ'a w ko~ciele. os,[~bi,[a 
do reszty 13owag~ 13apiestwa. . 

VI. Naturalnem nast~pstwem tego przeobrazenia byfo obalenie 
systemu teokratycznego 8). Ale w reakcyi przeciw roszczeniolll ko-

7) Jest~ hreye ,,}Ieruit" z 1'. 1306. (c. 2. de priviL in Extmv. 
commun. V. f). 0 stosunlm tego breve do bulli' "ITnam Sanctam" 
por. szczeg6Inie cyt. dzie2'o J\I a1' t en sa str. 49. 

.8) Jnz w ci~gu lYalki z Lurhvikiem hawarskim poja wia siG sze
l:ee;: Pl~lll w obr~m:- cesal'za przeciw wtl'~caniu siQ papieza w s;)ra\\'Y 
sWleclne. Szczegoln18 nabrafo rozg2'osu clziefo lVf a I' S iIi usa z Padwy 
(OkOfo r. 13:24) Defensor pacis Cdruk. w Bazylei 1522. i w Goldasta 
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;, l' V vv{adza swiecka odzyskaniem samodziel-~ciofa nie zauowo~nl1a . 
w • • , • ,~ , • l' , ost" TITl"'a ~ 11 11 r e 111, a c y a llOsci: w mlCJsce snprermlcyl .>iOGClOca P"'H 1~ '~".L ~ ~- ••• " 

• "1" t UT a Pa'l'lst' '''0 i koseio~ nozostaJ'a nad2J Jeszcze W zWlij;zku pa" ~." '. '-',,, ' 1", v . .,. 

ale kosciolpodporz'ldko\yany pmibtwu. OJ~jawy~ tego z\ner~(:l:n:ctwa 
raine hyly ,y poszczegolnyc:h .k~'ajach 1 e?Okac~: ?O zal,8za£.y od 

<-PO'I' ,\,l'ndzv l)allRtwO'Yei. od JeJ tendencYl mme) mb l'dyceJ ab-pOL,_ \~" J 1 ~ • ,), ~ . . 

so!t;tnych; pr~edstawilllY wybitniejsze tego ~y"temu InerunkL , 
al W (;aJ'kowity system rozwiny:ta Sl~ supremacya. pa:lstwa 

uad ko~cjol'em najpierw we Francyi, pojawiajij;c si~ ~v ksztaJ'me ta.k 
z;wanych ,. praw i s,Yobod kosciol'a gallikallskieg~". 'v\! ~r~zem ? a II 1-

kanizm 9) oznaczamy teorH, ktora przyznaj1l:c kOS.Cl010Wl fran

cnskiemu wyjij;tko\ve stanowisko ogranicza w1adzy ~a.pl:sk~ ,\y ~~v~
. k' l~l'''Pllnl,u' "az '\T stosunku do samego kOSClOhL, powtOle .Fl 'un "vL • ", • L' , , ,. ••• .~ , _ • • '. T', , 

w stosunku do Iy.!'adzy SViTlecbej. Plerwszy be: llnek Jak? ~tano", 11);C} 
ohiaw systemu episkopalnego omowilismy W 111nem mleJ~eu .Ct. 1. 
§. u 33): "poz(lstaje do okreslenia ow drugi kierunek gall:kamzmu, 
stosunek do w.J:adzy swieckioj. Pod tym wzgl~dem okazuJe .w~adza 

. pallstwO\va od poczf1tku XIV. wieku sta~10:vcZ~ te~ldenc~~, llledopu-
:kic wtmcania prLpieza IV spmwy ;;w18ckle 1 ustahc .pn;ewag~ 
pallstw" "l1ad kosciol'em, P08Z£0 z~1);d sciesnienie S11doWlllCt-:lt ~o
scielnego (pOl'. str. 34), ro.zszerzeme pr~w patro,natowych,., ~1.elOIa: 
kie oOTaniczenia w zakres18 prawa ma;]ij;tkowego. Szczegoil1le ~a& 

zama~ifestowa:ra siy ta zwierzchnosc IV dwoch il1stytucyach,. ktOJ;e 
wprost juz poddawaJy rZij;d w kosciele. ,vply,:owi i kon~roh pan
stwa, to jest tak zw. placetum reglum 1 appellatlo tam
quam a b a bus u (appel comme d'abns) 1 0). Plac~tum, l?yla :0 za
sada. ze publikacya. usbw k08cielnych, vv szezegoh~oscl ,takze pa~ 
pieskieh wymaga zezwolenia rz'~doweg~. Na podsb1\:18 zas apelacYl 
tamquam ab abusu wolno by£o przecnv z3TZij,dzemolll wJ'adzy ko-

I 1 d' t samem wywo,l'ac scielnej o(l\Yohic si~ do wiaCtzy rZij; owe,], a ,em , 
przed jej forum kazd~ spnl,\Y~, chocby scifsle dllchown1j;. 

monarchift S. ROlll. Imperii II. 154) 0 tt'lll i innych tej trndencyi pi
smach ob, Rie z 1 e r Die literarischen Widersacher del' Paepste zur 
Zeit Ludwig des Baiers 1874. 

9) Literaturl' ob. IV t. I. str. 130. n1'. 17. . 
10) Por. szczeg61nie Pap iu s Zur Geschic,hte derpf~acet, ~~l~clllV 

t.18. (l8i) 161. (Affre! Delappel COlIJIlle dahus l(1q,u.~Fllecl-
11 ergo Dm' 'Missbrmteh del' geisilichen Ge,Yalt llnc~ del' RecUl's ~tn de!l 
"tc~t -,. rJ' oreo'o 1Il. liS. VI. 1 b4 v III. :280. 393. IX. v Clt~~, \, .1. \ b 

95, 397, x. 38. 



'- 250 -

Id~c tyl1l torem h61 i parlamenty jako na;jwyzsze w kraju 
trybunaly, uzyskali w ci~gu XIV. i X\T. wieku przewazny wp4'yw 
na wszystkie stosunki koscielne. Dla duchowi811stwft miafa ta prze
waga pan~twa podw6jne znaczenie. Z jednej strony uw~acza£a jego 
samoistnosci, z d1'ugiej brnnifa jej IV obec ,Y4'adzy papieskiej, sprzy
jaJ'a iYi~c ideom, wJ'asnie w6wczas tak dobitnie zamanifestowanym 
na 80bo1'ach konstancY811skim i bazylejskim. To wytJ'umaczy nam 
ten dziwny sam przez si~ fakt, ze ograniczenia wolnosci kosciel
nej, kt6resmy powyzej wskazali, zaliczono mi~dzy "prawa i swo
body" koscioJ'a francuskiego, i ze przewazna cz~sc duchowiellstwa, 
az do najnowszych czasaw stawa,j'a po stronie zasad gallikanskich. 

Formaln~ podstaw~ gallikaniznm stanowiht najpienv sankcya 
pragmatyczna Karola \TH. z r. 1438 (t. 1. 12)1) 11), pazniej zas prze
waznie praktyka parlament6w, Hore wi~ksz~ jeszcze niz kr610wie oka
zywaJ'y gOrliWOS0, gdzie sz.l'o 0 ukrocenie wp.l'ywu kosciob. Wytwo
rzone t~ drog~ zasady prawne zestawi4' w 83. artykubch Piotr 
Pith 0 u) a jakkolwiek pismo jogo (Les libertes de l' eglise galli
cane 1594) ma tylko znaczenie pracy literackiej, zazywa4'o niemal 
powagi kodeksu 12). Dopie1'o za Ludwika XIV. nast~pi.j'o urz~dowe 

potwierdzenie zasacl i swobod gallikallskich. Chc1):c w sporze 
z papiezem Innocentyll1 XI. 0 rozci1):gJ'osc przysfuguj~cego kr610m 
francuskim prawa regalae (por. wyzej str. 217) pozyskac punkt opar
cia, zwo.l'af 1'. 16[~ 1. Ludwik XIV. zgromadzenie duchowi811stwa, 
aby orzekJ'o, jak daleko si~gaj~ "trybucye papieskie. Na tem to 
zgromaclzoniu. kt6rol1lu przowodniczy.j' B 0 s sue t (por. t. 1. 129) sfor
mu.j'owano w shnvnej deklaracyi z 19. marc a 1682 13) zasadnieze 
prayYa kosciola francuskiego w czterech artyku.tach, z ktorych pier
vrszy orzelmL ze kr610wie w rzeczach doczesnych nie pocllegaj~ 

zaclnej whdzy koscielnej, trzeci zas utrzymaJ' w moey obowi~zuj~
cej prawid.l'tt. zwyczaje i urzi);clzenia, przyjPcte przez pallstwo i ko
scio.f galliluniski; clrugi i czwarty oznaczaJ'y zakres wraclzy pa
pieskiej w sprawaeh duchownych. Edyktem z marca 1682 nada£ 

11) Jej tekst: :vIllench Ooncorel. I. 207. Luelwik XI. odwo.taI 
wprawdzie w 1461. sankcH pragmatycznq, Karola VII. ale parlament 
nie zarejestrowar oelwod'ania. 

12) Uzupel'nieniem niejako tego pisma jest dziel'o Piotra D up uy 
1'mite des elroits et libertes ele nglise gallicane avec les epreuves 
163£1. i t ego z Preuyes des libertes etc. 1 ti5l. 

13) Tekst mi~elz:y innemi w Oollectio Lacensls 1.831, Walter 
Fontes p. 127. 
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krol tej deklaracyi sankcJf!; prawi1, polecaj~c jej zarejestrowanie 
w akta parlamentu, a jednoczesnie postanowH, ze 1'1 mysl zawar
tvch w niej zasad uezY0 nalezy w seminaryaeh i fakultetach teolo
-icznych H). W prawdzie papiez Aleksancler VIII. (w :", 1. 6?0) y~-

repif i uzna~ za niewazn~ cleklaracy[); z 1'. l682 15
); pozmel (169~) 

t~kZe cz~sc duchowimlstwa takow~ odwobJ'a 16), a nawet .Ludwlk 
XIV.) uzyskawszy ocl Innocentego XII. ust~l:s~wa w ~-\raw1eT 0 ~~
g,llia odwoI2r.l' (1'1 1'. 1(93) przytoczony wyzeJ eclykt ~. \'. s~akze 
]}limo to zasady gallikallskie pozostaJ'y w praktyce metkm~le, (t 

Ludwik XV. restytuowa.!' (1'. 17(6) wyraznie eclykt z r. 1Ei82 18
). 

Rewolucya zburzywszy do gruntu organizac,Y% koscieln~, zerwawszy 
wsze1k'i; '1~cznosc prulstwa z religi[);, zniweczy.!'a tem samem t~kZe 
znaczenie gallikanizmu. Gdy potem konkordat zawarty w r. 1~0~. 
miedzy Pius em \TIL a pierwszym konsulem Bonapartem przywro
cH" po~'zfJ:dek w kosciele 1 U), nie by£o w nim wzmianki 0 deklara
cyi z r. 1652. Ale zaledwie rok p6iniej pojawi~y si~ .tak ~\:. arty
kuJ'y organiczne, to jest ustaWlt, reguluj~ca. stosunkl k~sClelne 20) 
w zasadniczej do konkordatu sprzecznosci. Nletylko bO\~181~ p.ona
wia dawne ograniezenia, b~d~ce wyp.!'ywem syste,mu galhkanskl~go; 
ale wprost postanawia, -LO nauczyciele w semmaryach ,podplsa~ 
maj'i; c1eklaraen z r. 1682. i wedJ'ug niej. nan~z~c (art. ~4): ~aIeJ 
ze zall12rch na wolnosc. swobody i zwyezaJe kosClo.!'a galhlmnsk18go 
stanowi naduzycie wbdzy duchownej i uzasadnia ll,pelac,Y% do Rady 
Stanu (art. Ei). Jeszcze clalej poszed.J' Napoleon w dekrecie, z. 2? 
lutego 18l0., bo og£osi.l' dekJarac,Y% z r. 1682. j.ako usta\v:~ 00,1 ge
nerale de l' empire) ~ 1). ""irtykul'y z r. 1802. s1): Jesz:ze dZ1S g.j'ow~~ 
poclstavY~ orgrtllizacyi ko~cielnej: gdy jednak da.wniej system gall1-

H) Osnow~ eclykin poclaje coll. Lacensis I. 833. W a 1 t e l' FOll
tes p. 130. 

15) Konstytucya "Inter multiplices'; z 4. sierpnia 1690. Ooll. 
Lac. 1. 89. 

16) Oolleetio Laconsis 1. 835. Walter p. 133. "~ 
17) P. list Ludwika XIV. do Inllocelltego XII. 0011. IJac. I. t)i5D. 

''{alter p. 13!1. 
18) Arret du conseil elu Roi z 24. maja 1766. 
19) 'rekst konkordatu Wal tel' Fontes p. 187., Munch 0011-

COl'elate II. II. 
20) Loi elu 18. germinal an X. (8. kwietnia 1802), 1JI 1i 11 C h II. 

13" Walter p. 190. 
21) P. Anclre Legislation II. 413. 
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kanski mi~dzy duc:holdellstwem gorliwych 
przewaia IV no,yszych ezasaeh przeciwny kierunek, ktory 
IV praktyce spro',vadzil' juz nie korzystll% modyiikac}'% w ,,8 

banach i prawach" kosciol'a frrmcuskiego. 
b) Zasady gallikallskie, lubo bezposHldnio frallCllskiego tylko 

tyczyJ'y si~ koscioia, nie pozosta~y bez wpJ'ywu na stosunki koseielne 
innych takic pmistwo Tak mianowicie plaeetum regium i appella~ 
tio 3 b abusu, instytucye z pochodzenia gallikanskie, tak si~ rozpo
wszechni~y, ii czyniono z nich uzytek 112,wet w terrytoryach ksill:
zltt duchownych. Z pall'tw lmtolickich w jednej moze Pol s c e swo
body obywatClskie i brak silnej wJ'adzy pallstwowej zapieral'y drog~ 
politycznym konsekweneyolll systemu gallikaliskiego. Zato nigdzie 
ten systcm nie znalazl' gruntu pod swe doktryny tak dobrze przy
sposobionego jak IV Rielllczech i Austryi, nigdzie tez sup1'emacya 
pmlstwa nad koseiofem nie wybuja4'a tak silnie. PodziaJ'aJ'y w tej 
lllierze dwa zarolvno czynniki: re1igijny i polityczny. 

Pierwszym by.J'a ref 0 r mac ya. Barclzo rozpowszechnionem 
jest zdanie, j[tkoby z protestantyzmem poczyJ'a si~ nowa era, swo
body religijnej. Historya niemiecka i austryacka do przeeiwnego 
raczej uprawnia wniosku. Prawda, :te pokoj religijny augsburgski, 
(z r, 1555) postanowiJ' wolnosc wyzmmia religijnogo, ale postano~ 
wi.J' j~ jedynie na rzecz ksi~zll:t i stanow, 13ozostawiaj~e tymzc prawo 
oznaczenia religii ella swych poddanych, a wi~c prawo najwyz
szcgo ucisku religijnego 22). Zwano je jus ref 0 r man d i i streszczano 
w zasadzie: cujus regio, illius reJigio. Pokoj westfalski (1'. J 648) 
ograniczy.J' dowolllOSC Stanow - z wyj'1tkiem krajow austryackich - 0 
tyle, iz poddani innego wyznania mieli w kazelym razie pozostac 
przy prawfLch religijnych, jakio posiadali w 1'. 1624., tak zw. roku 
normalnym; zroszht jus reformaneli pozostafo llietkni~te 2.). Z niego 
wysnuwano elalszy wniosok: skoro ksi~ciu wolno wyklllCZYC z swego 
torytoryum obco wyznanie, w01no mu dopuseic je warllnkowo, to 
jest poddac ograniczeniom, od swej woli zawis4'ym. Katolikow wi~c 

~ ') N euo u. ,'ollstaenclige Sammlung clef Reichsabschiecle (1747) 
str. 14. Wo1no80 rcligijna oclnoslJ'a siQ zresztq; tylko clo wyznania augs
burskiego, clopiero pok6j westfa1ski rozszerzyl' je na wyznanie kalwill
skie. 

23) lnstrum. Pacl8 Osnahr. M: eye r II Acta pacis Westpha1icae 
1734. PrzGl'iw posta,nowlE'lliom pokoju 'iYestfa1skiego protestowal' pa
piez Innoc8nty X, w bulli "Zelo Domns Dei" z 26. listop. 1648. BulL 
VI. pars III. p. 173. 
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" ." . .k· ,h rotestantow w teryto1'yach 
,..,- terytoryach Stanow pI 0 Lestanc, Ie '_ ~ . h koseielnveh w:tadzy 
" . . 1 dd takze Vi lzeezac ' 
stanow katohcklu po [tno. c "~ ,.~ ni te· ,\'ladz\ tak!:e w obee 

. . Z.l'-,nj '10~ZJO 10Z""eu.('~ e J • 
PanuJQcego. ,dC'L ,~~,' • ]}I'otestalle'kie nie wytworzywszy sa-k ' ." \\' yznanla ' , • , 
w~a.snego .OSCIOH:: .' , "" 1 < .,. z istoty swej mniej wobee pall-

. t . h el'aI·cIll' 1" ogole ]uZ " k . .' z 
])lOlS .ne.] 1 ( 'C" " .' • d 1- '. :e1nr w reee -Slazat. a-• '1 ,~ 'J'ozyky rza ,0::;1.1 .i 'J " ' , , 
sh)a samodzlO ne, I:o(,me Zl ,.,~. "k~.' httoliccy ksiazpta przyznawac 

.. h )l'z"q'~(jem I)OCZe l l ta ze " , "-
hn(:em IC I,' .Ji" ~c,' '1 -e 

c 'i; '" k ! • 1'0 eOI'CZ wieksze atrvlJue;\ . 
• • T o· YODCIO~u .. ~' ~" :J G .... " 

soTne W obee S,I eDod . , d'lzn04ci tem rychlcj zelobye soble mo-
W skazane co ~pler~ " ~' .'1 iar z l)]"adeIll 130lityeznym 

. .' O'OdZlly Sle ze wszee 1 III < • , , , , 
giy uzname, ze b ,'. " v~-1'JI ;j. eku (.ala niema1 ogarnr~:t BUIO-
e. x' rII N czego1me II A \ - ." " • d . 
J·akl ,y .L I' ., "z ~ - , 'l~·e kierunkaeh: Z]e nOJ . ·1 n· ,d\yoch szczego 111 ' 
p~. Tenze obJawl' bl~ ,''V • ,,1' d ' monarszcJ·. do absolutyzmu 

d . 1, d WVWvzRzema \1 1.30 Z} , . l' 1 
Rtrony z IJ:za1 0 " -' " "" snelllV s1)os6]) zakres dZla.1.3-. , d' 0,0 • rozszerza1. ''V pIze, U J' t ' . . 

kSUtzttcego, z n:ble~" d doktcna ) a Ii s twa po 11 e YJ neg 0, 
nosci pallstwoweJ. LIo~:ta ~~;ielualnaY i k;rporacyjnq, swobocl~ ,;Tszel
ktora bez wzgl~du na lll~), d J 0 _ l'a '''szel'uw1adztwll panstwa. . . . 1 d k ego po aavV31. H -" 

kie stosunkr zyela u Z 1.". t .k' 'kos'e'o" J·ako l·nstvtucv3o. ktora . . ano a Tze T ,1 1. , J. 0' 

Z tego stanowlska pOJD1Yw, . '. rgoJ·ne i moraIne wycho-
, , . b· ,Sl)osob to Jest plzez 1'e I I 0 • 1 

Vi wJaSCIWY so Ie ' ',.,. dlit tego zaiywa jego oplekr, a e 
. 1 du pOI}iera cele pallstwa 1 ( wame u .... , 

. k troll 1 Inerowlllctwu. 
tez podlega .lego on, " tk ,j'y sip w Niemczoch zasady gal-

Z tym stanem rzeezy. DP~ . a. :d t'l dzkie.go kanonisty Van 
. ,. .d T a posredmctw Olll ill eI an" . 0 I 

hkanskre, g J z . k tv· teoI'YI· febroniallskreJ (t ... ..J w sz a1c'e ., 
Espena 24) pOJ.avVlo y ~l~ . b' .". doprowadzi~ system episko13alny 
129). Widziehsmy, Jak Fe IOlll~S "l·C l'advkalnvm okazaI sitt 

1 k ekweneYl· rOVI11 J J 
do ostateeznye 1 o~s t' k a'lstmt do koseio~p,. W szoch-

1 t , 'w"Plach na s osune lJ j • 

w swye 1 zapa IY" L " " • ,25) l)owinno ustapic upntwlllO-
za uc~vJ' FebronlUs , v, t 

w~adztwo 13ap18', ".. '1 t· ,H c'l" nalozv zroformowac s o-
j . k 'T· IV 111ysej Z,tsa , J 

nej wiadzy )IS Upo" , '. ,'" , _ ~e . J. akie wypJ'yn~Jo z 
. k'· 1 llsuwajac zaI<Lzem z , . , . 

sunln -OSele ne ' 0, • l' . 'est IY stanie l)rzeprowadzlc te] 
. R r R~m lzoselo<t me J c' .t • 

przewagl vz~ 1~1l. ).J,". '. ted' ,,-inni ;a~ sie tego zadama, u13o-
reformv · kSlfl:7,yta SW18CCY 3 '. .J v "v , '0])1'0 koscio;ra 

J , , ' • 1 <. k pk tego i'lymaga Ct 

rzltdkowac sprawy k~sc:e ~o t u1 tooryi protostanckich i absoluty-
i inte1'es paIlstwa. J ezeh pUG 0 Z , 

24) Ob. t, 1. 74, ll. 34" ,,' dOl 
.J • 'rozone sa w g}ownem jego Zle e; 

20) Przytoczone tu Zuama z " .. t taLe Romani 
.. t· J t + nc"lesiae et leglhma po es < l . 

Justini Febronn Ie 1 Cl~ S (I.cli, \j ~ cl s clissiclelltes in religione 011n-
. . 1·1 ' . o'ulans acl 1e111118n 0 tl 1 pontlficlS 1 Jel ~ll1b ,,: < 2 ecl c 'a 17tj5., jakotei w cloda· cowyc 1 

stianos composltus 1 ,63, .. y 1177o 74 
trzech CZl2SCiMh, wydanych w latac 1 -. 



~t~cznych .wyp~ywa~o, ze zwierzchnosc pallstwa II' rzeczach ko
sClclnych Jest dozwolona, dowodzi~a nauka Febroniusa, ze ta zwierz_ 
chnoM Iyprost jest potrzebna. 

~owyzsze tedy czynniki zlozYly si~ na wytworzenie teoryi 0 zwie
r~chmcze~ prawie monarchy IV rzeczach duchownych jus m aj est a
t J C U 111 C Ire a sac r a. Obejmowano tym ogolnym ~w}Tazem procz 
prawa, ~'efor:ll~cyi, 0 ktorem wyzej mowilismy, tak zwane jus a d
YOcatlae 1 JUS cayendi et inspiciendL Hozumo\vano: Pal\.
s~wo bierze na siebie obron~ koscioh, uzyczajf);c mu swego popar
cIa. przy ~prawowanju jurysdykcyi (brachium saeculare), zabezpie
czaJf);~ maJq,te~, POl:~czajf);c s;vobod~ nabozeJlstwa, ale wykonywuj~!C 
t~ ?plek~ moze tez wglf);dac w odnosne sprawy koscielne. 7. dru
gWJ strony pallstwo baczyc tez ll1usi na to, by kosciol nie wdzie
ra:[ si~ w jogo sfer~ i w tym celu rozposciera dok~adna kontrole 
nad hierarch.if); i jej czynnosciami. A wi~c w szczegolno"sci wzbra~ 
nia og1~szama rozporzf);dzCll koscielnych nie ll1aj1):cych aprobaty 
rZf);doweJ (placetull1), dopuszcza apelacyi przeciw wyrokoll1 ducho
wnyll1 (~ppelatio tamyuam ab abusu), pl'zyznaje sobie wpJ'yw na 
obsadzeme u.rz~dow koscielnych (patronat monarchiczny t. I. stl'. 
303) l10ddaJe swemu nadzorowi administrllcya majatkowa. d',atwo 
zrozumiec, ze z togo teoretycznego stanowiska dal~ sie "uzasadnic 
kazde wtr1):c~nie si~ pallstwa w sprawy koscielne, bo m;zna je byJ'o 
zawsze podClf);gnf):c pod owe poj~cia "opieki" i kontroli. 

c) Rozwijaj1):c si~ wskazanym powyzej torem dosi~ga supre
macya P~Ilstwowa ~ punktu kulminacyjnego IV Austryi, za rZ1);dow 
ce,:arz.a.Jozef~ II. (17S0-1790) 2(;). Hefonnatol'ska jego dzialalnosc 
?bJawJa~~ca Sl~ \\i.e. w~z~'stkich niemal kierunkach zycia polityeznego 
: ~po.recznego, :laJslll1leJ przeciez zamanifestowafa si(~ na polu ko
scwlnem. PrzeJ~ty iilozoiieznemi i politF.znemi doktrynami sweo'o 

. k ' . , b 
\VW ~u. PJ~Zes\ylaCt.czony (j :vfizechwJ'adztwie p2.Ilstwa, nie znajfj;C 
kr~su wladzy ~sweJ :1l0:1,trSzeJ, uwazad' Jozef ko~cioJ' jako instytucYf); 
panstwo\;~, dJa ktoreJ wo1a monarchy najwyzszem jest prawem. 
Aby mysl t~ w praktyce zastoso\Yac, wypadaJ'o przedewszystkiem 
po.[ozyc. tam~ w.tadzy papieskiej. Jozef tedy zaostrzyJ' przepisy ty
cZl):ce Sl~ placetu postanawiaj1):c 1 ze biskupom nie wolno przyjmo-

, ,26) Lit.e,r~tura podana II' t., I. str. 130. nota 17, Rozpor7,~d7,enia 
zas J ozefa n~zeJ cytowane 7,nales0 mozna mi~dzy innemi w z biorzG 
(Kro~ats(:hka) Handlmch aller unter del' Regienmg des Kaiser J osep11 
II. fur dle k. Ie Erblaender erganO'enen VerorduutlO'en 11 Gesetze 18 
tom. 1785-1790. 0 to' . ~ • 
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wac i g~osic jakichkolwiek rozporzf):dzeil papieskich nie opatrzonych 
aprobatf); wJ'adz cesarskich 27); wzbroni.t dalej udawania si~ do 
Rzyll1U 0 indult lub dyspens~, i rozlmzaJ', aby biskupi nie starajfJ:c 
si~' 0 facultates papieskie, ani na takowe si~ powobjq,c, z wd'a
snego prawa dyspensowali od przeszkod malZ811skich, nie ugrunto
wanych w prawie boskiem i prawie natury 2S). Bez cesarskiego 
pozwolenia n~e wolno byro starac si~ w Rzymie 0 godnosc ducho
wnfJ: ani przyjmowac tytU1'U pra1'ata papieskiego, protonotaryusza 
Iub biskupa in partibus 29). Rezerwaty papieskie zostaly zniesione 
(t. I. stl'. 342) a odnosne beneficya poddane nominacyi cesarskiej 30). 
Zerwawszy w ten sposob bezposredni zwi1):zek hierarchii austryackiej 
z Rzymem, rozpocz1):l jednoczesnie clziolo reformy wewn~trznej, 

z wIasciw1): sohie energif); i gwahownoscif); porzl),c1kuj1):c i przeista
czajf);c stosunki koscielne w ca~em pallstwie. Nie bylo dziedziny 
zycia koscielnego, ktorejby reformy J ozefa z gruntu nie przeobra
zily; niezliczone jego rozporz1):dzenia tyczy.ty si~ zarowno najwa
zniejszych instytucyi koscielnych 1 jak c1robiazgowych szczegoI6w 
zarzf);du Iub nabozellstwa. Obok reform tak niezmiernej' donios.J'osci, 
jak kasata zakonow (13. nizej) , utwol'zenie funduszu l'eligijnego 
(str. 203), regulacya parafii (str. 207), refol'ma seminaryow (str. 168), 
uchylenie ustawoda\vstwa i s:fc1ownictvva koscielnego w sprawach 
mafzCIlskich (p. nizej) - nie brak dekrotow cesarskich, przepisu
jf);cych, jak prmvic kazania 31), urzf);dzac procesye i naboz811stwa 32), 
ile zapalac ~wiec 3 3), jakich uzpmc lichtarzy 34), jakie odmawiac 
pacierze i litanie 35), jak odda\yac czesc relikwiom 36) i mnostwo 
innych podobnej tresci: Krotko mowiq,c: absolutyzm pallstwowy 
niszczq,cy wszelk% samodzielnosc koscio1'a - oto charakterystyczna 

27) Delrr. naelw. Z 26, marca 1781. .lui dawnle,iszc nsta",y anstr. 
jakoto Ferdynanda lIT. z r, 1641 i }Iaryi Terrsy z 8. ml1rca 1746. 
zaprowadzafy placet. 

28) Dekr. nadw, z 4, wl'zesnia 17tH. i 30 wlzesuia J 782. 
29) Dekr. Mehy, 21. sicrpnia j 781.:23 maja 1782. 
30) Deh'. 7, pl1zdi. 1782. 
31) Deb. 4, lute go 1783, 
32) lYIianowicie "Gotteselienst u, Andachtsordnung" dll1 'iViedllia 

elekr. uadw. 21. kwietnia 1783. por. dekr. 21. marca, 6. lipca, 3. pa
zelziernika 1785. 

33) Dekr. nadw. 14. maja 1782. 
34) Dekr. na(lw, Z 12. grudnia 1787. 
35) Deb. nadw. 3. pazdziernika 1785. 21. sierpnia 1786. 
36) DelrI'. 28, kwietllia 1784, 
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cecba systemu, ktory wedtug tworcy swego otrzymaJ' nazw~ j 0 z e 
fin i zmu. 

I'll. Rie dIngo pozosfawa.J' kosci01 w tym stanie zupe1nej bez
wfadnosci. Przebieg rewolucyi fl>ancuskiej \yz))udziJ' w monarchach 
nieufnose do wszelkiego nowatorstwa i kazaJ' szukae punktu opar
cia w zywiofacb zacbo\nnvczycb. Ztij;d i katolicki koscioi przyja
iniejszego doswiadczyl usposobienia; na razie nie porzucono Iypra
wdzie zakorzenionych juz idei 0 wszechW1adztwie pallshm nad ko
sciod:em, odj~to im jednak w zast6sowaniu dawniejszij; szorstkosc 
i bezwzgl~dnose. Tak by10 mianowicie w Austryi az do 1'. 1848: 
IV zasadzie 13anowa1 dawny system jozefillski, w praktyce szukanQ 
porozumienia z vy£adzami koscielnemi i umiano w ten sposob za-
130biedz kolizyom. Ale jedno~zesnie poczyna 8i~ takZe reakcya prze
ciw samejze zasadniczej idei jozefinizmu i pokrewnych mu syste" 
mow; a jako te systemy z religijnych zarowno jak politycznych 
uroslY czynnikow, tak tez do ich obalenia k08cielne zarowno jak 
130lityczne 13rzyczyniJ'y si~ 13rttdy. ,y srod rosnij;cej od XIV w. supremacyi pmlstwowej zaznaczY1 koscior 
swoje stanowisko w podwojnym kierunku porzuca as13iracyeteokratycz
ne 37), ale z wszelkij; stanowczosciij; odpiera zwierzchnictwo pallstwa 38). 
Ra tej podsta\Yie 130wstala przeciw systemowi supremaeyi paIistwo 
woj takzw. teo r yak 0 0 r d y n a c y i naj cz~sciej w 13oJ'ij;ezeniu z ide~ 
pallstwa chrzescijallskiego. VV ed~ug tej teoryi koscio~ i pallstwo stoj 

37) W szelako nie brak i w pozniejszych czasach objawow pojge 
teokratycznych; ink jeszcze bulla Paw.J'a IV. "Cum ex apostolatus of
ficio" z 15. lutego 1559. (Libel' sept. c. 9. do haereticis V. 3) wy
wodzi, ze skoro monarcha popadnie Vi schyzm~, traci korollll i zashlzyJ' 
na karll smierci; PawoJ' III. z,[ozyJ' z trollU krola angielskiego Hen
ryka YIlI. (bulla "Cum redemtor" z 30. sierpnia 1535" publ. 17. 
grudnia 1538., Bull. Luxemb. I. 707. 711) Pius V, kr610wll Elzbiet~ 
(bulla "Regnans in excelsis" z 25, lutego 1570, Bull. t. IV. p. III. 
p. 98), Grzegorz XIV. krola frallcuskiego Henryka IV. w I. 159 O. 
J cstto ostatni przyk.rad takiego wyroku. Natomiast o8wiadczyJ' papiez 
Grzogorz XVI.w bulli )l Sollicitudo ecdesiarnm" z 7, sierpnia 1831. 
(Bull Cont. XIX. p, 38) z powodu sporn 0 tron portngalski; ze do 
niego nie nalezy orzeczenie prawnosci dynastyi Por. talde przemowie
nie Piusa IX. z 20. Upea 1871. cl0 deputacyi akademii rcligii kato
lickiej (Archil'. t. 26. stL LXXX,) 

38) Przy kaZdej sposohnosci proiestowad'a stolica papieska prze
ciw suprelllacyi pans twa, por. dla p r z y k.J' a d n protesty przeci,v pla
cetum regium Rosco-any Mon. I. 117. 203. 205. ;~27. 300. 
II. 406. 
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obok siebie jako pot~gi r6wnorz~dne i r6wnouprawnione: nie n?~ 
wiec koscio~ zadnej w.radzy w rzeczach swieckicb, ale me ma JGJ 
r6;me pallstlyO IV rzeczach duchownych. Placetum regium .. appe: ~ 
latio ab abusu, ,y ogole ca~y systempraw circa sacra. me l11aJij; 
prawnej poclstawy, sij; uzurpacYij;. Ze jeclnak kosciol i 13allstwo maj1!; 
od siebie hyt niezawis,[y, nie znaczy i.e sij; rozdzielone: w((zJ'em, 
ktory jeIf!:czy, sij; zasady chrzescijallskie. Pallstwo po\~'inno ~oleg~e 
ua tych zasadach, wszystkie jego instytucye, cale Jego dZlalame 
tchnac winno duchem chrzescijallskim, a wi~c popierac cele, ktorych 
przedstawicielem jest koscioL Mi~dzy dzia.J'aln08ciij; pallstwa i ko
sci01a nie brak tedy punktow stycznych: ale rez wlasnie dla tego 
wvpada obie sfery scisle rozgraniczyc, 13rzekazac kaZdej wlasciwy 
za'kres. Rozgraniczenie zas nie moze opierac Bi~ n[l jednostronnem 
postanowieniu paIlstwa lub kosci01a, bo 8P~ to ~ot~gi samoclzie:ne 
i rownorzedne: moze ono bye dokonane Jedyme za zgodn1!; wb 
~voJil' na ;oclstal1Tie obopolnej umow}'.39) 
. Podczas gdy powyzsza teorya mia£a jeclynie na oku stosllnek 13aIl
stwa do kosciofa, podj~to z innej strony walk~ z absolutyzmem jako 
maxym!l: polityczn!l:. Nie moze bye naszem zac1aniem wskazac, chocb.y 
w gfownych zarysach niezliczone teorye, wywobne tym 13~1j;dem 13011-
tycznym; ostateczny jego wytwor przec1stawia si~ w kszta1'ele "n 0 II' 0-

czesllego pallst\Ya", ktol'emu dajij; takZe cz~sto miano 13allstwa 
"pravmego" (Reehtsstaat).40) Z cech jemu wfasciwych zaznaczamy te, 
co bezposrednio naszej tyCZq; si~ kwestyi. Przeclewszystkiemnie uznaje 
nowozytne pm'tstwo w swoim obr~bie iac1nej inne;i uc1zielnej zwierz
chnosci: wszyscy poc11egajtJ: jego wlac1zy, osoby fizyczne i zbiorowe, 

39) ZasadniczfJ: mYBI<1 tej teoryi jest rownorz\,dnoRc pmistw[1 i ko-
s<11ol'a; zreszta zas ta.k (:0 (10 uzasadni('nia j,,,kotcz przeprowa.(lzenia ta
kowej· zdanict ~a(lzwych1l:j f'i<.:; rozcllOdz,l, Do nctjznakomitszyeh ohrOllco:y 
ldel pa,llstwa ehrr.escljctlliokiego nalezfJ:: Go (,r l"C' S ])011 t"chland u. che 
Hevolution 1819. Stah 1 L()ber den christl. Slftat 1847, (2. ·wyd. 
1858). Walter i ReUeler west, dziclac]], 'l'hiersth ueller den 
chrisfl. Staat lH75., - a przeciez jak ro:me ie;h zapatrrwanie na pI' a
ktvezne uksztal'towanie stosnnku pailstwa clo koscio,j'a,. Teory'!: kool'dyna
dllfJ: mozna by1:o, mianowicie przecl soborem watykatlSkim, m~azae jako 
palluj'1C<l 1lli~dzy kanonistami. ,y ogole zas. n~ stanowlslm teo
ryi koordynacyjnej pozostaj,!: ze znakomitszyeh Hutorow S c h u 1 t e w da
wniejszychpismach, Walter, Yering, Reic:liensperger cit. iwielu 
innych. 

40) 0 roznorodnem znaczenin, w jakiem rozumiec lllozna ten wy
raz POl'. R asp are k Prawo polityczne (t. I. 1877) §. 50. 
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a wi~c takZe spo~ecznosci religijne. WszakZe ta zaleznosc ma miar~: 
wprawdzie cel paIlstwa jest wszechstronny, do jego zadall nalez~ 
wszystkie kierunki zy(:ia ludzkiego, nie wylij,czajij,C sfery religijnej. 
Ale dzialalnosc pallS twa jest ograniczona; ograniczona najpierw 
formalnie, bo w~adza panstwowa dziad'a tylko w sposob i w grani
cach prawem z gory oznaczonych, ograniczona nadto materyalnie, 
bo samo prawo, regulujlj;ce dziaralnosc pallstwa, stosowac si~ winno 
do pewnych prawider etycznych. Najg~owniejszem z tych prawidel 
jest poszanowanie indywidualnej wolnosci. Godzlj;c to prawidfO 
z wszechstronnoscilj; swego zadania, winno pallstwo pozostawic dzia
falnosci osob fizycznych i zbiorowych jak najwi~kszlj; swobod~, i 
dopiero wtedy wystlj;pic czynnie, gdy albo potrzebne jego poparcie, 
albo owa indywidualna dzialalnosc narusza porz1j:dek prawny.We
dJ'ug tych zasad okresla si~ takZe stosunek Pl1l1stwa do koscio~a: 
Pmistwo maj~c wszystkim uznanym przez si~ spofecznosciom reli
gijnym zapewnic warunki bytu, nie zostaje z zadnlj; z nich w wb
sciwym zwilj;zku religijnym, jest w tem znaczeniu bezwyznanio
wem. Nie idzie jednak zatem, aby wszystkie wyznania w panstwie 
to samo zajmowa.J'y stanowisko prawne. Owszem stosownie do fak
tycznego znaczenia, jakiego wyznanie zazywa w spo:teczenstwie, 
uposazy je tez pailstwo mniejszemi lnb wiQkszemi prawami, uzna 
je jako korporacn prywatnlj;, lub przyzna mu charakter korporacyi 
publicznflj. N a tej podstawie uzyskac moze koscio:t obszerne prawa, 
ale posiada je jedynie z nadania pallstwa i z mocy ustaw pan
stwowych. Nie jest zas koscio:t potQgll; pallstwu rownorzQdniE, 
nie moze wy~alllac siQ z pod jego praw. Panstwo same wi~c od
granicza sferQ koscielnlj; od panstwowej, winno jednak pocilj;gnlj;c 
granicQ tak, aby w rzeczach wial'Y i sumienia koscio~ byf bez
wzglQdnie niezawisIym, a POZft tym zakresem jak najwi~ksza po
zostafa mu autonomia 41). 

Opisany co dopiero system zostaje z system em koordynacyi 
w zasadniczej sprzecznosci: ten uznaje zupe~nQ; samodzielnosc ko
sciob, tamten poddaje go panstwu, lubo tej zaleznosci etyczne i pra
wne wytyka granice; ten okresla wzajernny pallstwa i kosciofa sto
sunek na zasadzie ugody, tamten \yedd'ug jednostronnej woli pan
stwa. Mimo to do pewnego stopnia sz:ty rownolegle: godzid'y sitt 

41) Na tem stanowisku zostaj'l; w ogole - lubo znowu bardzo 
mi~dzy soblb sig roznilb- ze znakomitszych autOl:6w politycznych: B 1 ~ n
tschli, Ahrens, "Mohl, Zoepfl, Zachanae,Roenne, Guelst 
POI'. "Martens3, cyt. dzie1:o str. 396.nst. 
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W opozycyi przeciw roszczeniom panstwa policyjnego. Wyswobo
dzenie koscio:ta wchodziIo IV program obu syste111ow: choc dla je
dnego bY10 celem glo\mym i ,YY1ilcznym, dla drugiego nastttPstwem 
tendencyi: skierowanych ,I' stron~ politycznQ;. Oba przeto pqdy 
zarowno przyczyni:ty siQ do tego, ze stosunek pailS twa do koseiod'1l 
pOCzlj;I w naszym wieku przeobraza6 siQ w duchu swobody i auto
nomii koscielnej. J uz w pierwszej poJ'olyie naszego wieku nie brak 
objawow tego przeohrazenia; slyiadczy 0 niem mianowicie okoli
cznosc, ze w wieln panstwa0h llliasto jednostronnyeh rozporzlj;dzeil 
panstwowych reguluje stosunki koscielne Ulllo,va z stoliclj; papiesk~. 
'rak pozawierano konkordaty z Bawarylj; w r. 1817, z N eapolem 
w 1'. 1818, z niektoremi kantonallli szwajcarskiemi .1828. i 1845. 
z Niderlandami II' 1". 1827 42). \V protestanckich paIlstwach nie
mieckich nie przyszIy wprawdzie do skntkn fOrlnalne konkordaty; 
papiez jednak urzQ;dzi,j' stosunki hierarchiczne na podstawie poprze
c1nich z odnosnemi l'z~dallli nkl'adow, tak II' Prusiecll w r. 1821 42a), 
w Hanowerze w r. 1824 0 ), w 'iVirtembergu, Badeniu, obu Hes
syach, Nassauskiem, Meklemburgu IV 1'. 1821 i 1827 44

). W Belgii 
kOllstytucya z r. 1831. UZntlJa autonollli~ koseiofa IV najobszerniej
sZylD zakrcsic. Z tern IYszystkiem jcc1nak pannj~cy w· Europie sy
stem politYCZllY, t.tumiij;c m.;zelh::i objal\' swobodniejszego zyeia, sta
wa:!" tabe nn przel:lzkodzie rozwojowi koseiclnej samodzielnosei. 
Dopiero \V 1'.1848. wsrod ogolncgo do Kolnosei nawo4:ywa.nia, 
mog.t takze koseiof skutecznie upomnie6 si~ 0 tiWC prawa 45): stron-

42) Text tych koukordat6w mi~dzy innemi: 5 us s i C:ollYcntiones 
cle rebus ecclesiastiois inter S. Scdem ot civilem potestatem initae (1870) 
p. 146. (bawarski), p. 178. (neapolitallski), p. 242. 269. (szwajoar
sIde), p. 232. (niderlandzki). 

42a) Btllla Piusa rII ... De salnte unimarum" 7. Hi. lipca 1821. 
Walter Fontes p. 239. :'I1ii~lCh. II. 250. 

43) Bulla Leona XU. "Illipensa Romanorllm" z 26. maroa 1824. 
,Yalter Fontes 265. :Nhinch. II. 297. 

H) Bulle Piusa HI. :.Proyida soUersqne" Z 16. sierpnia 1821. 
i Leona XII. "Ad Dominici gregis custodiam" II 11. kwietnia 1827.
Walter Fontes 322. 335. ~Ii'tnch II. 309. 410. 

H) Por. szczeg61nio: Yerhandlungen der deutschen ErzbischOfe n. 
BischOfe zu 'iVllrzburgim Octob~T n. Noynmber 1 H48. wIT e r i n g a Archiv 
t. 21. 22; memoryal' tycMn hislmp6w z 14. listopacla 1848., arcybi
skupa g n i e Z n i ens Ie i ego z 3. CZe1 w('a 1848. i inne "IV Gin z 1 a Archiv 
f. Kirchengeschichte u. Kil'chenr. II. Ll8.; dalej Aktenstiicke die bi
schiifiiche Versammlung in Wien betreffend, B r ii hI Acta ecclesiastica 
1~51-1853, 
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nictwo liberalne, ktore wow('zas przyszl'o do stern, gJ:oszij:c wo1nos6 
za pod,nt1in~ panshYa i spotecz811stwa, .inz dla s:1mej konsekwen
cyi nie odma,da:to jej ko~cio,[owi. KOl1stytucye postan01vione pod 
wpfywem wypadkow r. 184~. lub pozniej na wzor tamtych u~o
zone, por~czaly kosciol'owi pra,vo zawiadywania swemi sprawami, 
a uchylajf);c placetum i inne tego rodzaju ograniczenia, przyzna.J'y 
stowarzyszeniom religijnym te same swobody co innym korpora
cyom prawnym 46). U zyskanej w ten sp080b wolnosci nie posh'a
da.\' kosciol' takze wsrod prf!;du reakcyjnego, jaki wkrotce w wielu 
pallstwach WZif!;1 gor~; OVi-szem tam w1asnie, gdzie najsilniej prf!;d 
ten zapanowal', starano si~ 0 przymierze kosci01a przeciw tenden
cyom liberalnym, w ktorych upatrywano niebezpieczeilstwo dla po
rZf!;dkll spofecznego i pallstwowego. Skutecznego zas dzial'ania mo
zna byl'o oczekiwac tylko po kosciele silnym i samodzielnym; ztf!;d 
tez nietylko nie ukr6ciiy rZf!;dy swobod koscielnych, uzyshnych 
wsrod przewrotu 1'. 1848., ale w mysl systemu koordynacyjnego 
uznal'y kosciol' jako pot~g~ pallstwu rownorz~dnf!;, kt6m z swej 
istoty wolnf!; jest i niepodlegJ'f!;. Te fazy rozwoju przedstawia mia
nowicie stosunek pallstwa do kosciol'a w Austryi. Do roku 1848. 
panowa1, jak juz nadmienilismy, w zasadzie system jozefhlski; pa
tent cesarski z 4. marca 1849. (Dz. Pl'. p. Nr. 151) 0 pmwach 
politycznych konstytucyjnf!; fornlf!; rZf!;du zapewnionych, postanawial' 
(w §. 2.) ze "wszelki prawnie uznany kosciol' i kaMe stowarzy
szenie religijne ]}l;)jf!; prawo do wsp6lnego jawnego nabozellstwa, 
zarzf!;dzaj1); sprawami swemi samodzielnie, zostaji!: w posiadaniu i 
uzytkowaniu fundaeyi, zak~lldow i funduszo,v przeznaczonych na 
cele obrz1);dkow religijnych, oswiaty i dobroczynnosci, ulegajf!; je
dnak jak hzde stowarzyszenie ogolnym pmwom pallstwowym." 
W rnysl tego ogolnego postanowienia<'! okreslil'o rozporz1);dzenie ce
sarskie z 18. kwietnia 1850. (Dz. Pl'. p. Nr. 156) stosunek ko
sciola katolickiego do pallstwa. W szczegolnosci znosz1);c placetum 
regiurn pozwala biskuponl i vvszystkim wiernym udawac si~ do 
papieza w sprawach duchownych, bez poprzedniego pozwolenia 
w£adz rZf!;dowych (§. 1); rowniez przyznaje biskupom prawo bez 
zezwolenia rZf!;dowego wydawac rozporz~dzenia w przedrniocie swej 
wl'adzy rZi!:dowej (§. 2), uchyla clawniejsze rozp orzf!;dzenia ograni
czajf!;ce wl'adz~ duchownych w wyznaczaniu koscielnych cenzur 

06) Por.· mi§dzy innemi prawa zasadnicze uchwalone przez zgro
madzenie llarodowe w Frankfurcie 11. wrzesnia 1848., konstytucye 
p1'uskie Z 1'. 1848. i 31. stycznia 1850. art. 15-18. . 
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i kar dyscyplinarnych (§. 3. 4.) i obowi~zuje w4'adze rzado\ve do 
wykonania prawnie wydanych wyrokow duchownych 6). Innem 
rozporzf!;dzeniem (z 23. kwietni,\' 1850. Dz. Pl'. Nr. 157) przyznano 
koscio~owi wpl'yw na nauk~ publicznll;. U chylajf!;c patentem z dnia 
31. grudnia lR51. (Dz. Pl'. p. 1852. Nr. 3) konstytucY!J; z 4. 
marca r. 1849. oswiadczy1 w nim cesarz wyrainie, "ze utrzyma 
i obroni kazdy kosdo4' i kaMe prawnie uznane stowarzyszenie reli
gijne, tak w prawie wspolnego i jawnego odprawiania nabozenstwa 
jakotez w prawie samodzielnegozarz1);dzania w4'asnemi sl)mwami." 
Jednoczesnie rozpoczf!;J' rZij:d rokowania z stolicf!; papieskij: 0 zawar
cie konkordatu 47), ktory 18. sierpnia 1855. przyszedJ' do skutku, 
a patentem z 5. listopada 1855. (Dz. Pl'. p. Nr. 195) ogJ'oszony 
zosta£ z moci!: ustawy pallstwowej 48). Ducha konkordatu eechuje 

47) Zawarcie austryackiego konkordaiu wywo~al'o mnostwo pism 
spornych pro i cDntra; mi~dzy temi zasJ'llguj<j: szczegolnie na wzmian
k~: (F e s s 1 e r) Studien 'li.ber das oesterr. Concordat 2. wyd. 1856.
.Iacobsohn Ueber das oesterr. Concordat If:i56. - Wisemann 
karel. Vier Vortraege libel' Concordate, insbes. das oesterr. Concordat. 
Aus dem Englischen. 1858. (H a u 1 i k, arcyb. zagrzebski) Oester
reich der Concordatenstaat 1859. - (G i n z e 1) KirchL Zustande Oestel'
reichs unter cler Herrschaft' des Concordats, 1859. - Schulte I. 
stl'. 485. 

4S) Papiez ogJ'osiJ' ze swej strony zawarcie konkol'datu brevem 
,.Optime noscitis" z 25 listop. 1855. (Heyzmann Najn. pro 46). 
Pr6cz gl'ownej umowy (Conventio) stanowi<j: skJ'adow<j: cZ§sc kOllkordatn 
dodatkowe oswiadczenia i zobowi<j:zania cz~sci'1 ogl'oszone wraz z kon
kordatem, czgsci,); tajne i dopiero pozniej publikowane. Do pierwszych 
nalez<j:: 1) List arcybiskupa Rauschera, peJ'nomocnilm cesarskiego, do 
kardynal'a Viale PreIa, peJ'nomocnika papieskiego, poczynaj<j:cy sig od 
sJ'6w: "Ecclesia catholica" z HI. sierpnia 1855; tyczy si§ objasnienia 
POszczf>g61nych artykuJ'6w konkol'datu (ll e y z man n Kajn. prawa str. 
37. Archiv t. I. p. XX.). 2) Odpowiedz karc1ynafa ,,~\ccepi" z tejze 
daty (H e y z man n stl'. 44. Archiy. t. 1. str. XXIV). 3) Odpowiedz 
Rauschera ,.Honomtissimae" z 19. sierpnia 1855. (H e y z man n stl'. 
45. Archil' p. XXY.) Tajne doclatki: 1) List Ranschem c10 kardy
nafa Yiale Prela ("Quum .Majestati") z 10. siel'pnia 1855. tycz'1cy si~ 
zniesienia dziesi§cill W W' ~grzech, prawa cesal'za llominowania bisku
pow wQgierskich, pmwnego stanowislm klasztorow, kapituly ol'omu
nieckiej, sprzedazy i ohci'1zania d6hr koscielnych, instrnkcyi s');dowej 
dla spraw mal'zenskich. (puhl.w Al'chiy t. XIV. 93.); 2) Odpowiedz 
kardynafa .. Grayissimi quiclem" z tejze daty (tamze); 3) List Ran
schera do kardynaJ'a CLiteris quihus ") z :;';6. sierpnia 1855. wzgl~
dem zmiany wyznania, mal'ZE'llstw mi~szallych, grzehania niekatolikciw, 
stanowiska ko8cio.ra wschodniego (","l'chiy XVIII. 44\J). 4) List Rau
schera tejze daty ("Respeetu eorum ") 0 skutkach zas,,!:dzenia benefi-



najdohitniej pierwszy tBgoz artyku~ "Religia katolicka za0howana 
?~dzie ~a .za,,~sz~ w cal'em palistwie austryaekiem z temi prawami 
~ przYWJ!eJamL Jakieh uzywac iej si~ godzi z p1'zykazania Bozego 
I kan~meznyc~ p1'zepisow." Nast~pne postanowienia _ ktOryeh 
szeze¥o4'OVYO me przytaczamy, 1;0 je poznalismy Iub poznamy przy 
odnosnyeh materya.ch 49) - S1~ urzeczywistnieniem tej przewodniej 
:a~ady; na:vet. gdzre rZil:dowi przyznany jest IrpJ'yw na sprawy ko
sC18111e, pOJllluJe go kon~ordat nie ze stanowiska prawa, lecz jako 
ust~p~two Iub przywilej. Koscio£ zapewnionil: mia.f zupelnil: i nie
ogramczonil: swobod~ w kazdej sferze swej dziaJalnosci. 

~III. Gdy tak k?scio:t tn na podstawie konkordatow, tam z 11100Y 
~asadme~y:jh praw l:ans~wowyeh, samodzielniejszego dobija~ si~ bytu, 
.le~noczesme krzewIJ'y 1 wzmagafy si~ idee. kto1'e oznaczac zwy

k~J~my. o?olnel:l n~ianel1l 1 i be r a liz Jll u. Nie opierajil:c budo\~y 
pans.twa I spo£eezellstwa na zasadach wyfil:cznie chrzesc~janskiclt, 
m.usla£y one wywo£ac opozycYlt kosciofa, zW1aszcza ze wielokrotnie 
Wlq;ZaJy. si~. z antirejigijnemi pogLl:dami filozoficznemi. Jak jednak 
':' oboz~e . hberah~ym umiarkowal'lsze j radykalniejszo zarysowa~y 
Sl~ o.dmema,. tak I 7, ObOZ1: ~o~eiRlnego jedni sympat) zujil:c do pe
wnego . ~topma z ~(ts~~aJlll hhcr~l]izmu eheieli je zmodyfikowac i 
~OgOdZlC ~ naukil: .k~ScI.oJ'a, inni hezwgl~dnie te zasady pot~pia:iil:c do 
zac1n:~o me skXamah Sl~ ust~pstwa. Stronnictwo najdalej w tPj ne
gacYl ldil:ce, 11 J t I'a m 0 n tall ski el}1 nazVl'ane. nzyslmro uznanie ku
:'yi i :v imi!,!. koscio4'a katolickiego . stanowez(jj z liberalizmem pod
J~~o Sl~ walk!. Bardzo 'wybitnie zamanifestowaf sie ten kierunek 
~a pontyfikatu Piu8a IX. (1846-1878). ktory w ml~ogieh pismach 
I przelllow~ch . .- a przedewszystkiem w encyklice "Quanta cura" 
~ 8. grndma 18t5~. p~t~pi~ panll.i~ce w naszym wieku idee filozo
fic~ne. spofec'zne I l~ohtyczne. W doc1atku do tej encykliki sformu
~o:vane zost~J.y :~gal1Jone przez Piusa IX. pl'zy roznyeh sposobno
sClach zdan13, I og:toilzone pod tytulml1 S y 11 a b U f:l C0ll1pleetens 

cyat~ (tamz: st~ .. 452). 5). List Rauschera z 17. sierpnia 1855. ("Emi
n:uha 'Ye~,tla) 1 ?) ~dpoWlecl.t karclyna1'a Z 18. sierpnia 1855 ("Recl
dltae

T 
l1llh;"), z~Wl;r3:J,~ce doclatki do art. III. IV. VII VIII. XVII. 

xxn. xxn. XX'dU. konkorclatu (Arch. XYIII. !'S3 ~h!'"J ") TT • 

d t kt '. . '±u . '''''''±.. , to mo\\ a 
co 0 rao\'mma l)lskupow winnych zhroc1ni "tanll o. ," 
str. 41. nota 7. .... ,p 1. W} Zf\J 

49) Ob. 1. r. 224-. n. 1., 231. ll. 22 .. 268. 278 fl05 II 19 
n. 4, 40, 205. n. S .. 219. li. 10. ')3 ,.... 

, 4'~. -- O~obno m(kic hQclziemy 
jeszcze 0 znaczeniu konkorclatu w zakreslG pl'awa mafienskiego. 
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praecipnos nostnw 'aetatis e1'1'o1'es 50). 'fy;n.czasem Wd'a~nie te zasa
dy i tendencye tak stanowczo prZ8Z kOSClO~ odepehlll~te, w no
woczesnyeh palistwach coraz wi~cej zyskiwa£y gruntu: w drugiej 
polowie naszego wieku liberalizll1 z l11~d'el11i nader \:yji):~kal11i ~o~i~ 
si~ znaezenia panujq;cego systemu pohtycznego. W mlar~ zas Jak 
panstwo przeobraza.J'o si~ IV tyl11 kierunku, zaostrzaJ si~ jego sto
sunek do k08cioJa. RZq;dy 1ibe1'a1ne dopatruji):c IV k08ciele, a mia
nowide w kierunku ultramontanskil11 uosobienia wrogich sobie za
sad, czujnie strzeglt nietykalnosci swej sfery. skore natol11iast za
wsze seiesnic zakres dziaralnosei kosciehlej. Ta tendeneya eechuje 
dzisiejszy stosunek panstwa do koseiOd'a, wszelako nie wsz~dzie w tych 
samych wyjawia si~ rozll1iarach. Tam mianowieie, gdzie w zywio
bch konserwatywnych, tradycyach narodowych Iub dynastycznych 
znachodzila skutecZllil: przeciwwag~, zaehowad'a pewne graniee ullliar
kowania: gdzie natomiast brakJ'o tej zapo1'Y, wyradza~a si~ w nami~tnl1; 
przeciw koscioJowi walk~. Uchwa~y soboru watykanskiego, lubo lJezpo
srednio nie tyezyd'y si~ kwestyi spoJ'ecznych i politycznych 51), nowej 
przeciw kosci010wi dostarczy~y broni. ~i\.rgumentowano 52), ii papiez 
uposazony nieograniczonl1; w koseiele w~adzq;, mocen jest teokraty
cznym zasadom nadar powag~ dogmatycznl1;, ze taki wyrok jako 
nieomylny wszystkich zobowi~zywarby katolik6w, ze wi~e dogmat 
watykallski grozi nowoczesnelllU pal'lstwu zagJad1Z' jezeli nie obwa-

50) Rzeczona encyklika i syllabus wraz Z wyci~gami Z clawniej
szych orzeczel'l Piusa IX. publikowane s~ miQclzy innemi w Veringa 
Mehiy. t. XIII. 298. 314. 318. tahle w Acta Pii U. t. 3. 0 znacze
niu syllabusu i poszczeg6lnych jego postanowiel'l POl'. szczegolnie He r
genrother cit. 129. - Martens 182. 

51) Przygotowane w tym przedmioeie wnioski: schema constitu
tionis de Bcclesia Christi, mianowiciB cap. 13. cle concorclia inter ec
de siam ac societatcm civilem, c. 14. de jure Bt usu potestatis civilis 
secundum eeel. cath. doetrinalll, c. 15. de specialibus quibusdam ec
clesiae jurilms in relatione acl societatem ciyilem, ob. w Mar tin a 
Collectio p. 49. a do tego Hergenrother str. 122. 

51) W tym duchu szczeg61nie: Jan us Del' Papst u. das ConcH. 
1869. - S c h u 1 t e Die Macht del' rom. Papste til)el' Fiirsten, IJaen
del', Voelker, Indiyicluen nach ihren Leh1'en u. Handlungen zur Wiir
digung ih1'er Unfehlbarkeit 1871. - Ten z e Denkschrift liber das 
Verhaltniss des Staates in den Sa&tzen der papstlichen Constitution 
vom 18. Juli 1870. - Ten z e Die Stellung del' Concilien, Paepste, 
u. BischOfe yom historischen u. canonist. Standpunkte 1871. Berch
to lcl Die Unvcreinbarkeit clel' llGUell papstlichen Glaubensdecrete mit del' 
baierischen Staatsverfassung 1871. 



ruje ,dostateczl~ie swych praw. Obaczmy jak wsrod po,vyzszych 
pr1j;dow uk8ztaltowa£ 8i12 stosunek do koscio1a w Austryi. 

. Konkordat austryacki z r. j 855 wywo£a.f od s,lmego pocz~tku nadr!' 
zyw~~ opo~yc~~ ze stro~y umiarkOlVPcnych nawet libera£ow. Prakty
cznego wIJceJ Zllaczema nabral:a ta opozycya, gdy ze zmiall~ sy
stemu, POh~yczllego (w r. J 860) stronnictwo 1ib81'a1ne posredni Iuh 
hezposredlll w sprawach pU]Jlicznych uzyskal'o udzia4'. Oba113nie 
konk~rda.tu. ~oczyt~wano w pierwszych latach ery konstytucyjnej 
za ~aJ\'{azllleJ~zy .lllem~l punkt programu liberalnej wil2kszosci Rady 
panstwa. OpleraJ:l:c 8112 z razu radykalniej8zym wllioskom chciaf 
rz~d w. ~rodze. porozumienia si~ ?; kuryi); uzyskac zmiant.l tych po
stan~\~len konkordatowych, ktore najwi~cej budziJ'y niech~ci, mia
nowlClC . pod \\:zgl~dem stosunkow mit.ldzywyznaniowyeh 53). Gdy 
l~okowallla ~od.J~te,v tym c.elu nie. doprowadziJ'y do poz~danego 
skntku, a tYDlczasem stronmctwo liberalne chwyeilo w Bwe rece 
~te1' l:z~du, pol'zucono dl'og~ nHcLd6w i bez wzgl~du na obowia~u
Jlj;cy )e~z~ze de jure, konkordat pocz~to ustawami pallStwow~Jlli 
okrctlJac stosunek prUlstwa do koseiol'a. Pierwszy WVJOlll \'1' konkor-
i' .~. , ' J 
c~e:e uezym y .Juz, nsta"y zflsaanicze z 21 grudna 1807" miano-
WICIC ustaw~ () ogolllyrh pmwaeh obywateJskich (TIz pl'. p. ]\'1'. 

142): zanllast llprzywilejowanego sbmo,viska" Jakie wypl'ywaJ:o 
z. kOl~kor~a~~l, ot:'zYll1af kosciof katolieki na rowni z innemi VI'Yzna
n~lam: rehgl.Jneml w.pnnvdzie pm,vo zawiadywania w4'rrsnemi "spra
wam,] wC,wn~trzncmL ,tic minJ' "jak kazde imlo stowarzyszenie pod
lcgac og~lnY11l ustavYom pallstwowym" (art. 15. evt. nsf.) N adto 
po~~czegolnc zasady. nswi~eonc temi usta~ya.mi Hie" dafy si~ pogo
dZlc z, d.otychczas?\V~·llJ na. kOllkol'daci(: polegaj~cYlll stosunku palistw;l, 
do. k~~ClOh katolwloego, .lakto juz ni(~raz mielism), sposobnosc nad
J)llemc (POl'. t, n, 42. n. 12" 142. 151, 156, 164 J 77) \Vi{Oksz'l 
j~s~el\: pl:a~~yczn~" d(:uioslosr, . mialy trzy ustawy' ogJ'~~zone c ~oJ 
d(lt~ ",5. lrlap 186b.; :)eclna z mch (JJz. pI'. p. Xl'. 47) wroei£a pall
stwu ustawodalYstwo 1 s~downietwo \Y sl}rawaeh maH811skich kt6re 
~onko:dat eo do katolik6w przekazaJ' wJadzom duehownym (p: nizej 
§. 138); druga (Uz. 1)1'. p. Nr. 48) zawient "zasadnicze postanowienia 
o stosunku szkofy do kosciofa", kt6resmy wyzej poznali (§. 118); 

53) Cel~ , )- ' . '.. . . el~ .~o ,owan ,YysJ'an? do l{lIymu hiskupa Fesslera, POI'. 
Dl~ JUl~gsten : O111~:ldhlllg('n lI,nschen del" oesterr. Regierullg u. clem 
h811: .. , Sc11hlt' .. (x~pruft ll. i)elcm!5htet. yon eillem cll'utschen Staat~manne 
1860. 0 pertraktacyach W L 1867. ob, Y er ing Lehrh, stl'. 243, 
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trzecia (Dz. pr. p. Nr. Ll,'1) okr13sht wzajenme srosunki mii2dzy wy
znaniami, jakto jeszcze pc,wiemy w §. 135. 'rak wii2c utl'acif kon
kordat faktycznie w bardzo waznych wzgl~daeh moC obowi~znj~c~, 
zanim jeszcze formalnie zostal' nchylony.NastrtPi.J'o to dopicro ~~ 
OgJ:oszeniu d.ogmatu 0 nieomylnosci papieskiej: rZij;d oswiaclczyJ, lZ 
,; obee przeobrazonyeh llchwaJ:~ watykanslq stosunk6w hierarchi
eznyeh, pmistwo nie 1110ze sitz uwazac zwi~zanem umow~, kt6r~ 
zawado na podstawie clawniejszego ustroju; ze strona, z kt6r~ kon
kordat zawado, przesta:ra w~asciwie istniec bo papiez dzisiejszy to 
pod Iyzgli2c1em pra,:nym zupernie ju~ inna osoba, ~ak p~p~ez pl:~e~ 
sobo1'e111 watykanslum. Odri2cznem plSll1em z 30. hpca ... 8,0, kazat 
wiec cesarz \vypowiedziec w Rzymie konkorclat, a zarazem wygo
to~ac wnioski do ustaw, jakie w ll1iejsce konkordatu i cesarskiego 
patcntu z 5. listopada, 1855. (p. wyzej stl'. 2(1) okreslic miafy sto-

. snnek pallstwa do koscioh H). ::\ a tej podstawie pl'zyszb do skutku 
ustawa z 7. maja 1874. (Dz, Pl'. p. Nr. 50) "tycz~ca si~ okresJe
nia zewnot.rzllych ::;tosullkow kosciofa katolickiego", kt6ra znosz~c 
w caJ'ej o~'3no\;ie ces, patent 'J, 5. Jistopad~l 1855. oZllaczyh wpryw 
pallstwa na sprawy koscielne. W ". rozdziaIach (§§aeh 60) zawiera 
przepisy odno::;zlj;ce 8i~ do llast~puj~eyeh przedmioto\r: . 

1) Co do koscielnycb urz\~d6w i prebend; tre~c odllosnych 
przepis6w poznaJismy w nance 0 rozdawnictwie urz~d6w (t. 1.261. 
269.273. 278, 279, 305. 307. ll.3. 309. 310. 327. 345. 354,358. 

t. n. 221). 
2) Co do wykOllYWL111ia \VJadzy urz~clowej i sprawow(Lllia dusz 

pastershn (§§. }4- 29), W tym rozdziale s1): zasadnieze postano
\\~ienia 0 stosullku pallstwa do ko~ciofa; llli~dzy inllemi przepisano, 
:i.e bi8kll pi zawiadywuj't \\~ewntztrznell1j sprawami swej dyecezyi we
d~ug przepiso\v kosciemych, 0 ilo takowe nie sprzecjwiaj~ sj~ usta
wom pUllstwowym (§. 14), ttl wl:adza koscitllna roz0i'1gcl si~ tylko 
na przyna,leznych do koscio~a i nie wolno z niej czynic nzytku 
w tym (".elu, (lhy przeszkodzic wykonaniu ustaw j zarz~dz811 wradz 
pallstwOIvych lull swobodnemu wykonyw8.niu praw obywatelskieh 
I§. 18): ie spra,vnjf);e w£adzi2 nie wolno posl:ugiwac si~ srodkami 

&4) Oclno8n~ :lokulllellta. ,to. je:t .cyt: pi~l:lO , ?esarskie, d.alej ,vy~ 
<:lag z raportu lllllllstra wy/man 1 oSwlat:- z ZD. llpea 1870. 1 depeszf, 
llli~istr. SI1r<\W zagran. B()Ustrt do austrvackiego W RZYlnie Z 30, 
]ipC'a 187\). og,to"i1'a urzQdo,\-a [cazeta wiedel't~ka z '~'Z. i Hi. sierpnia 

uno. (takzE' Arc\hiv. t. i4. str. 271). 
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. d' 1;A "epre-, , " . " h ra wn ycb. Zt%cl me ZlW. v' , •• 

przymusowemi (§.19). RZq;cl w niektorych wypadkach uzycza poszczegolnych l:itOl:iUIha~ . p. k ,': k' ' austrvaccy. nie opuscllI 
• "~. + k V'p1ez JU OlS 1~P1 ". 855 

pomoey (brachium saeculare) do wykon,mia zarzidzel'l i orze "'''''"PlIlC".C1 koSClO ~'. ca . ,". . ;', . na uroczyst% nJ110Wf? z r. 1 . 
whtdz duchownych, a to, jezeli irlzie 0 exekucv [1 clanin lub swiad- sposobnoscl, bJ pow O~'l.J%C 1 ']11 l'a poln koscielnem 

. J v , . ' rzeprowac,zonl . 1 

czeri na cele koscielne, naJ'ozonych Zit przyzwoleniem rZq,du (§. 23). zaprotestowac ~fze:l\V P J" -1 d na" ponrzedni Rtosunek kon-
jezeli ma. bye duchowny pl'zymusowo uSllni(,lt.y z urz~du Iub pl'e- J0), .. ~ezeh ~as be.z, ': D?e tt n~ treM l;stawy i pomija:i%e kwe-
1 d 1 1 .. l' . 1 h t' • t '1 d t lJaczv C 'bedzlemy Jed) III It.. to spra-)en y, U) Jeze 1 przeCl\V ClUC ownemu wyoczone Jes S e z ·wo, '."J ". T • T 'eclvnie zapytamy reZ11 aL, . ' .. 
(§, 27). Gdyby w~adza koscielna swem zal'zlj;dzeniem naruszyJ'a zasadmcze 0 prakty~zn~ J l' t stawv pozbawity kOSCIOl 

, k' . nac ze 1n )oe 11 • " 
ustaw~ pmistwowij;, moze pokrzywdzony wezwa6 pomocy wJ'adzy -aze PlzyZ ".' .: .•.. .h IJrzeciei jego swo-

b rzvwlleJow. me zmszczy" 
rz~dowej (§. 28). Zresztij; byJ'a juz kilkakr06 mowa, 0 poszczegol- l1oniekq;d dawnyc p" . . '. d "ie IJfzesadnego nowator-

r. .... potrafH, ustr ze z b u , 

nych przepisach tego rozdzia4'u (t. L 102. 224. 2~7. t. II. 19. 42. \JOdy I autonomll, ze ," rawy koscielne utrzymac, 
. k' 'l . c wp~yw panstwa na sp " d 43. 106. 118. 194. 195. 200. 208.) ~twa I 0 Ies aJ% "., . f ktyczna ~acznosc z awnym 

. t 'JrzynaJmmeJ a· 0 0 • 

3) Urz~dzenie studyow teologiczllych (§. 30. por. wyzej stl'. jeieli nie pl'awn~, 0 I b ... k't" . n ustawodawRtwa korifesYJnego 

1 '~7 <JO) t d . , 'Z tylll c [ua GIel to . .; . n. kiJ :u Zlez stanem neczy. '. "k ne przeprowadzenie ustaw, a 
4) okreslenie prawnych stosunkow zakonnych zgromadzen licowato tei roztropne 1 .umlal O~\ ' . dokonanych rtlform kolizya 

(K. 31) zastrzezonH zostaJ'y 0801mvl1l ustawol1l, ktore dot:-~d nie \"szystko sprawi.!'o, ie muno clon.lOs ~SC11 OdZ'I"" za.zwyczaJ· poza dzie-
;) .J vI" , • ' ••• Xeu1 me wyc 1 <I.,,' , . 
Pl'zysz~y do skutku 55)' • Illiedz\T panstwem I j~OSCIO' T h w za;;:adzie tendencYl 

• 0 " • ., . bec sprzeczny c VI ~ 
5) Rownie co do paironatu (§§. 3:2-34) za,powiedziana jest dzine zasad i teorY1 1 z(o ,WO '.', InodllS "I·vendi. 0 miedztt da-

," ., 1 - c przYJazny , 
nowa ustawa, a tymczasowo tylko niektore wydano przepisy (t. II. Uluiano przeClez zac lOW a , ,>' .. w Prusiech _ te same co do 
t 4o 2~7 91 23~) leJ' - ''- Niemczecll; a .szczegol,nwJ . en-ag'o z'ywio",'o'm a .. ntika-s T. 4J. ". n. "'. D. . H 'z"" . , 1. " 

I~) D 1 . k t' d' t . . ti 1 ·'lst· ot)T tel1del1c.ve, wszakze w.' ygofowdan.eJ'. Pdlo z· u'pH'''lneo'o pog\TTaV, ,',.en·la v a eJ ofZG' a us awa w zasa Zle u worzeme gmm para a - J . '. I <t. . . 1 ' doprO\ya Zl· Y , to u • 

nych (§§. 35--37), ktore blizej ma okreslic osobna ustawa (pOI'. tolickich I butf): naIoc,o:vi' . dol)rutalnej przeciw kosciolowi walki, 
t. II. stL 179. n. 5). wszelkiej swobody kOS('le ne.], " lk k ltuI''''' 57) 

. 'zezwac wa a 0 u '" 
7) Przepisy ustawy z zakresu prawa majij;tkowHgo (§§. 38- ktorej nie wahano Sl~ pI " . 0 zarysie ogolna historya 

-9) "1" " .. (t II t 18 9 186 21" 91° °"2 . IX, PrzeiIstawiwszy w POWyzszym. . d" , nam °m)7pada 0 D omow1 Ism" JUz wyze1 " • s r. u. . 0.;"; v. "';} . ~ 1 O'''le Zlec " 
J J ' , '1 '.' ~a 0800no p " '. 

233. 235. 245.) stosllnku paustwa (10 {Q~cJO. ' d anowanienl r 0 s y j SkI em. 
8) W ostatnim wreszcie rozdzi,'tle (§. 60) zawarowano rZij;- polozeniu koscio:ta lmtohckle,go ,Yo . p, dlega~y bowiem ogolnym 

dowi prawo nadzoru w tym celn, aby wladze duchowne nie prze- .Stosunki koscielne w t~Dl. P~'~lSt"" Ie ,tn~e P~:ry 0 wiekszej Inb mniej-
1 ktO'I'" j' akt 0 , wlc1zwhsmv, s aI10\\ I, "' kraczary swego zakl'esu i nie dzia1'9Jfy whrew przepisom paristwo- pr%c om, co, . . . " 

wym i rozpol'z1);clzeniem wl'adz rZij;dowych. 
Uzupe£nieniem powyzszej ustawy jest nstawa z tejze daty 

(Dz. pr. p Nr. 51) zaprowadzaj'1ca nowij; opJ'at~ na rzecz funcluszu 
religijnego (p. wyzej str. 204). 

Porownywujq;c stan rzeczy, stwol'zony ustawami okresu kon
stytucyjnego z tym, jaki istnia4' za panowania koukordatu. znaj
dziemy nietylko istotnij; roinic~ co do zasaclniczego pojmowania 
stosunku pa11stwa do koscioJ'a, ale takie wiele waznych zmian 

55) J edllOeZesllie z projektem do ustawy, 0 ktorej mowa wnie
siono projekt rZ<j:dowy do ustawy tyezi1eej si',l zgromadzell zakonnych; 
pI'ojekt ten jednak upadJ: w Izbie panow. 

'. _" aste u'ace akty kuryi i episkopatu: 
56) Przytaezamy llllallOW 1me n· oP.J ,". 1 ow do eesarZ(1 z28. 

. adlliezym adres 018 mp . . 
a) p~z~er\Y ustawom . ~~s xVIII. 456) i pismo biskllP0:,' do :u:m
wrzesma 186.7, (ArchlY, 67 A.reh, XIX, 457): b) przecnv ustaw~m 
stra z 27, hstopacla 18 . (~ '., , 2'> czerwea 1868 (A1'eh, XX. 
Z "5 luaJ'a 1868. alokllcya pap:es"'L Z 2 {w" ' 1 ()"{.~ C' f rell. XXXII. , "', , '1' t'a z maJa ... o _. .ci 

170) i pismo biskupow (0 mllll~ 1 1874' T)ismo '}apieza ito hiskupow 
16~); c) przeci~v' usta~~ho:~ z x~i-t 472J: ;ue11lor)~al l)iskupow z 20. 
z 7 maroa 18/4. (Are 1\ '.' 

. 18-4 (Arrh XXXII 175), . ma,lki i 
marca "." : ' 'szczeg6~owe opisanie teJ n 

57) ~ie mamv tu J1]lejSCa na, ," c'l" Odsyl'am" do I)ism ey-
~ , i ("OWYC 1" ) ,1..,. • 

Mizpzy rozhior oc1no~n. yell usaw .. ,,l~aJR . 1 ':n" per g e"r a, }ia ass e-
v • t' § 'zcze','o1lllC e I C 1 C ,. . towanyeh lla wst~p]l~ ego ." . ~ to 

na, iiIartens a. 
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szej swobochie koscio£a. 1nne cZy'nniki by,!'y tu rozstrzygaj~ce. 
pierw juz sam charakter koscioJ'a panuj'lcego. ktory uzn<lj~c' 
w rzeczach religijnych najwyzszij; zwierzchnost plUJstwa, 
zasadniczej idei katolicyzmu, samodzielnosci sfery religijnej. Z 
antagonizl11em religijnym J'ij;ezyJ:y sif,! scisle tendencye 
religia katolicka stanowifa .iedn~ z wybitnych cech narodo 
polskiej, obalenie Iub osfabienie katolicyzmu miaJo tedy d 
jako skuteczny srodek aSyl11ilacyjny l11i~dzy Polskij; a R,ossy<'):. 
polityka rosyjska w obec kosciol'a katolickiego od pierwszego 
bioru az po dni nasze za wsze hy.l'a ta sama: ucisk katolicyzmu, 
niezmienne jej ha8rO, zag£ada unii (t. I. str; 3), ubezw.J'adnienie 
sciofa ~aciilskiego. to dotychczasowy jej rezultat, dokonany 
kl~sk naroclowych ostatnich lat dwudziestu. Szczeg6.J'owy 
tych stosunk6w nie wchodzi w zakres naszego wyHaclu 58), 
nam tylko 0 og6lne nacechowanie systemu. Dose bedzie w 
ll1ierze wskazac na organizaen koseioh~ btolickiego w"R,ossyi; 
ona dzie£el11 rz<'):du. a juz salll,t przez sif,! mv.!'acza 
szym praWOlll kosciol'a katoliekiego. X a czele dyecezyi zostaja 
wdzie biskupi 59), wszelkie jedllak wazniejsze sprawy' rZ1):clu ,,-v'VN1JHl.lii. 

nego s<'): im odj~t(~ i poruczone wJaclzom swieekim. 111' 
w Krolestwie wfadze rz~clowe- by pomin~e spravvy mniej 
ezej llatury-mianuj<'): na koscielne nrz~dy i beneficya, sprawuj<'): 
dz~ clyscyplinarn<'): nad duchowi811stwem, cenzurnj'l: ksi~zki i 
w rzeczach eluchownych, rozstrzygaj~ spor.)' ll1i~dzywyznalliowe, 
dzaj<'):parafie, w'ykonywuj~ zarz<j;d majlj;tkowy 60). Ustanowienie 

58) Por. szczegolnie The i n e r Die neuesten Zustande del' 
Kirelie beidel' Ritus in Polen u. Russland (080bno Doeumellta) 184 
To samo dzieJ'o po fl'anensku pod tyt: Vicissitudes de ]' eglise 
que 1843). -- S z a 11 t Y r Zbio1' wiadomosci 0 koseide i ~relio'ii 
liekiE\j w eesal'stwie l'ossyjskiem 1843. -- '1' 01 s tOY Histoil'~ clu 
tholicisme romaln en Ru~sie 1864. - He lfe rt Rus~lanil u. die 
Kirche in Polen, w oesterr. Revue l1864-1K67) i 080bno 1867. 
L esc 0 e u r L' eglise catholigue en Pologlle sons Ie gOllyemement 
2. wyd. 187 Ii. - ~i art i now De la langue russe clans le culte 
tholique 1874. Szczeg6111iej zas pomocnemi s~ memoryaJ'y liCZllemi 
opatrzon8 clokumentami, publikowane przez kuryq; IV 1'. 1842. 
VI' Rzymie 1842. takze 'v Gazecie Augsb. z r. 1842. Nr. 21 
i w r. 1866. (puhlik. mi(jclzy Inllemi w Veringa A1'chiy. t. 
XVIII); POl'. ok6lnik sekretarza stanu karilyn. Simoniego Z 20. 
187'1. i doclane clOll clokmnenta. w Przegl<j;clzie Lwo\n~kim 

stl'. 248. 
59) TJrz<j;clzenie clyecezyi oh. IV tomie I. str. 155. n. 4. 
60) P. ukaz zaprowadzaj'l;cy organizacy'l; komisyi rz~clowej 
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i nrz~clni.k6w koscielnyeh zawis~o oel rz~clu; biskupowi co naj
\\,o]no tvmczaEOWO ustanowit wikarego lub a.clministratora. to 

\lSLllWt r;JOze )wncficyaLl tdko za przplyolenielll wladz 1'z<'):do-
61). Dia prowimyi :!i,r~hilew~kiej, to jest dla dyecezyi podolskich. 

. i litewskith. ustanowione jest juz od roku ! ;~Ol. w Pe
,.rzymsko-bltolickic dudlOwne -kollegium" jako przel0-

nad bisk;lpami wladza 62), wpnnydzie co do skfaclu wifilcej 
charaktern cluchoWllego. wszelako pozhawiona wszeIkiej 

koscielnej. Bezposre dni,t kom unikacya z stoli(1); papiesk1); 
jest wzbroniona: wolno jec1ynie uc1awa(; sifil do pa

za posrednicti\-em kollegiulll peterburgskiego i na oclwr6t 
,nzelkie pisma i rozporz1);clZellia papieskie musz~ bye przed 

przeclJ'ozone clo apro baty ministm 8pra,Y wC\vn~trznych 63.) 
nawet i w tym nacler sciesnionym zakresie, jaki pozos tal p1'z.)' 

011, kr~p;j~ ieh s\yoboc1~ mnogie rozporzll:clzenia i zakazy 
wnikaiace we wszystkie stosunki zycia koscielnego. 

J" • 

b) Ogolne uwagi. 

§. 134. 

Powyzszy wyw6c1 historyczny wymaga jeszeze kiIku objasnia
j~cych mvag ze stanowiska zasaclniczego. Mimo ogrolllnej r6znicy 

religijnych i oswiecenia publicznego Z 27. gruclnia 1861. (8 
.. J 862), IV Dziennikn praw t. 59. str. 410. (taide przy memo

. Z 1'. 1866. Doc. Nr. 64.), ukaz pnenosz<j;cy zflrzi):cl ,yyznall clo 
rz~clowe.i spraw weWllt2trznycll z 27. pazdi. (8. Iistop.) 1864. 

p. t. 63. stl'. 53. i nkaz z 29. lutego 1868. (Dz. p1'. t. 08. stl'. 
9), ktorym zniesiono kOlllisy'l: spraw wewll(jtrznych a oclnosne sprawy 

ministershvu SprflW wewn~trznych. 
61) P. ukaz 0 urzi):clzenill duchowienstwa swieckiego rzymsko
z 14. (26) gruclnia 1865. Dz. Pl'· t. 63. str. 369. (przy m.emo~ 
1866. Dok. Nr. 94.), tudziez rozporz. z 30. czerwca (12. hpca) 

., CMemoryaJ'u DolL Nr. 99.) 
62) Ukaz z 13. (24)listopacla 1801, Szantyr stl'. 184. Thei-

ner Docum. Nr. 100. 
63) Ogrflniczenia komunikacyi z stolici): papieski): juz za Katarzyny 

II. byJ'y postanowione; przytoezolle przepisy wydane zostad'y postano
komitetu urz~dzajq;cego z 12. (24) lipca 1867. Dz. Pl'· t. 67. 

207. 
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zdall w pojmowaniu stosunku pallS twa do kosciob, 
one przeeiez pewny wspoln)' punkt wyjscia. Xa to howiem 
si~ dzis wszY::icy, ze kosciol' i palist\vo maj1); oddzielne swe 
w ktorych dzia~aj~ jako pot~gi zwierzchnie, od siebie 
i wzajem siQ wyklllczaj~ce. fro teoretv ezne uznanie nie 
atoli pytania: gdzie granice obu tych 'sfer? kto je oznacza? i 1'1 

spos6b? 

Odpowiedz na te pytania zdaje si~ bye prosta:' skoro obie 
t~gi s~ rownorz~dne, wi~c obopolna wola rozstrzyga 0 

ich stosunku, inaczej mowi11c granice pallstwa i koscio,l'a 
czae winna umo\va, zazwyezaj w tym kierunku k 0 n k 0 r 
tem zwana. 

Niew~tpliwie ta zasada sama w sobie jest sluszna; 
blizej j~ rozpatrzywszy przekonamy si~, ze jako regula p 
okaze si~ niedostateezn~, bo jest whsciwie zasada tylko 
ktora pomija glown~ kwest,Yi);, jaki ma bye stosl~n~k pmlstwa 
koseio~a. Bo nie okolieznose, ze stosunek prawny okreslony 
unlOW~, lecz dopiero tresc tej umowy daje 1',7yobrazenie 0 

stosunku. Tak wi~e i same istnienie konkordatu nie dowodzi . 
ze stosunek panstwa do koseio,l'a na slusznyeh i 
polega podsta\yach. Jezeli n, p. kosciol wobec 
whdzy pali,;tlvowej ratuj11c egzystenc,Yi); znaglonym si~ 
SWl~ClC IV ulllowie nalezne sobie prawa, ezy nazwiemy 
nek sprawiedliwym dlatego, ze go formainie uswi~ei,l' ,"v.uw,,,, 

Konkordat jak kazda umowa miesei wzajenme zolJowilbzania i 
stwa, rowne Iub nierowne po kaZdej stronie, i dlatego 
moie bye rownowaga obu, ale tei przewaga tej lub owej 
Por6wnajmy n. p. konkordat franeuski z r. ViOL z <lUS 

z r. 1855; fonnalna podstayva jest tEL sam a , a przeciei jak 
mna roiniea IV zakresie praw w jednym i clrugim konkordaeie 
seiofowi przyznauyeh. Nie przytaczamy tego, jako argumentu 
ciw zawieraniu konkorclatow; owszcm przyznajemy, ie jestto· 
uregulowania wzajemnych stosunkow, daj~ca llajwi~cej 
sprawieclIiwosci, ale wlasnie nie inncgo, jak forma, ktora 0 
rzeezy jeszcze nie stanowi. Dlatego twierdzimy, ze konkordat 
jest jedynym i wy,t~cznym sposobem odgraniczenia Bfery 
wej i koseielnej. Uzyjmy porownania. Jeieli moj grunt ma 
odgmniezony od s~siedniego, mog~ w porozmnieniu z s1);siadem 
tyczyc miedz~, mog'~ to uczynie sam, moie to uezvnie 
Pierwsza droga najsnadniej zapobiedz zdo,1a przyszlim 
ale gdy oznaezaj~e granic~ ja ezy moj sij,siad scisle trzymac 

- 271-

dziemy wbsnego prawa, podziaJ', choc jednostronnie dokonany, nie
Illniej b~dzie sprawiedliwy. Otoi i odgraniczenie sfery pallstwowej 
ad koscielllej nie koniecznie, aby by~o sprawieclliwem, pr7.yjse musi do 
skutku clrog11 ugody: P,lllstwO lub koscio.!' jednostronnie stanowi~c 
a swym .zakresie, przGzto same nie ublizaj~ jeszcze prawom dru
giego, tak jak nie ublizam prawolll sl'tsiada, ustawiaj11c znak grani
ezny. Ale na tom kOllCzy si~ porownanie. W sprawach prywatnych 
jezeli strona nie poszanuje granicy prawnie postanowionej, druga 
przywo.J'a pomocy s~dziego; nad zwierzclmiemi pot~gal1li, jak ko
scio~ i pallstwo, nie masz takiej w.J'aclzy wyzszej. Odgra.niczenie 
przeto wowezas tylko praktyezn11 b~dzie mia~o clonios10sc, jeieli je 
przedsi~weimie ten, kto posiaela dostateczne srodki do urzeczywi
stnienia swej woli, a wi~c ten, po ezyj~j stronie przevyaga jest siJ'y 
i pot~gi. Niegdys tym siIniejszym czynnikiem byf koiscof, on tci 
jak widzielismy, za panowania systcmu teokratycznego sam ozna
czaI zakres swej dzia~alnosci; dzis przewaga po stronie pallstwa, 
oel niego wi~c zawis.!'o oznaezenie sfer obopolnych. 

Ale spotykamy si~ z zarzutem, jeieli pallstwo cliatego, ie jest 
silniejszem, orzeka 0 swym stosunku do koseiora, ezy goclz~c si~ 

z tym faktcm, nie us,vi~eamy za.sady 8iJ:y i przemocy? Tak byfoby 
rzeczywiscie, gdybysmy przyznawali pallstwu prawo cl'owolnego 
urz~dzania tego stosunku. Jezeli na,tomiast i~clamy, aby pmlshvo 
podda.J'o si~ prawid£om sfusznosci i spmwieclliwosci, aby strzeg~c 
wbsnej uszanowafo sfer~ koseieln~, to wfasnie przeeiwstawiamy 
faktycznej pot~dze postulaty prawne i moraIne. Prawda, ie one 
nie przeszkoclz~ nacluzyciu; ale czy takZe konkordat zdo,l'a przefa
mac t~ faktyezn~ pl'zewag~ panstwa? czy nie tkwi w nim raczej 
wada wszystkieh umow llli~dzyn(\roclowyeh, ie wystarczaj~ wsrod 
pokoju, zawoclz1); skoro povystaje spor'? Czyz milllo konkordatu nie 
rozstrzygnie faktycznie sila i przemoc? 

A wi~c powtarzamy: luho mi~clzy sposobami uregulowania 
wzajemnyeh stosunkow pallstwcl. do koseiofa pierwsze miejsee cla
jemy konkorclatowi, uznajemy przeciei ze nie ma Vi tem jeszcze 
naruszenia samodzielnosci koseielnej, jezeli wladza pallstwowa je
dnostronnie oznaczy graniee obu sfer. VV szystko zawislo od tego, 
jaka b~dzie tresc ustaw regnIuj~cyeh stosunek pallstwa do koseio.\'a. 
Jeieli jako najwyzsz~ w tym wzgl~dzie zasad~ gfosz1);, iz ustawy 
pallstwowe nie maj~ naruszae sfery koscielnej, to nikt jej zapewne 
nie odmowi s.\'usznosci, wszakze nie ma ona praktyezllego znacze
nia, dok~d nie rozstrzygni~to pytania, co jest sfera koseielna? 
W odpowiecli na to bardzo cz~sto spotykamy sif2 z arg'u-
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mentacH: celem kosciol'a jest zbawienie ludzi. srodkami ku telllll 
gloszenie nauki Ohrystusowej, kuIt zewn~trznr, ofiara, sakramenta; 
otM to jest ~wla~ciwa sfera, w kt6rej kosciofowi zupe~na.; pozostawie 
naleiy swobod~, po za tym zakresem poczyn3 si~ pole dzia:talno
sci panstwowej. .Testto jednak bl~dne pojn1O'w3nie rzeezy, zdolne 
zam1);cic, istotnit granic~ mi~dzy kosciolem i pallstwem, wypJ'ywa 
zas z niewlasciwego identyfikowania poj~e religii i kosciola. Sfera 
reJigijna miesci si;z w koscielllej, ale jej nie \yyczerpyvva, bo ko
seiol z poj~eia cl"lYego spoicczGllstwem jest zewn~trznem, wymagaj!l;
Cl'm jak kaide inne organizaeyi i rz'!du. Nietylko wi~e sprawuj!l:c 
fnnkeye seisle religijne, [jle takie rzitdz1j;c spoJ'eczGllstwem wiernych 
pozostaje kosciol' \Ye wlasnej sferze; pod jednym i drugilll wzgl~
dem winno panstwo uznae jego samoistnose. ]YIilllO to jest przeciei 
roznica llli~dzy zakresem kosciola scisle reJigijnym a jurysdykcyj
nym; pierwszy z koniecznoBci pozostae musi wolny od wszelkiego 
wpl'ywu obcego, w dragim kosciol nie poswi~caj1):c swej samodziel
nOBci moze do pewnego stopnia poddae si~ woli panshva. Czy 
i jak daleko pojdzie w iym kierunku, zawisIo od zachowania si~ 

wbdzy panstwowej. U znaj!l:c bowiem samodzielnosc koscioIa moze 
pallstwo do niego w scislejszym Iub woIniejszym zostawae zwi~zku: 
raz uzycza mu swej pomocy, a w zamian za to zyskuje prawo 
w sferze, kt6ra z natury swej nalezy do koscio~a, jakoto wpJ'yw 
11a obsadzenie urz~dow koscielnych, na zarz!l:d maj~tkowy itp.; to 
znow postawi koscioJ' na rowni z innemi korporacyami publicznemi, 
alba tez staj~c na stanowisku bezwyznaniowem uswi~ci zupefny 
rozbrat llli~dzy paI18twem i koscio4'em (system ameryk~ulski). Tak 
wi~c ta 8ama przewodnia zasada, uznanie samoclzielnosci koscielnej, 
moze stosunek pailstwa do koscio4'a w barclzo rozny uksztaHowae 
spos6h. Jaka zas w granicach tej g.J'o\vnej zasady najwlasciwszil jest 
drogR, W ogolnosci powiedziec si~ niB dn, bo zawis,fo od n~alnych 
stosunkow IV danym czasie i panshvie: iloBei ludnosei katolickiej. 
tradycyi historycznych, fonny rZ11c1u, kierunku oswiaty, chwilowych 
pr!l:dow politycznyeh i iun,Ych tego rodzajn czynnikow. Jednem 
sIowem stosunek pallstwa do kOBcioia nietylko kwestH jest zasad. 
ale zaraZ8m kwestn polityki prawodawczej i administracyjnej. 

WraCltl1lY jeszcze do konkordatow, by blizej okreslie prawny 
onychZe charakter 1) Trzy s1): pod tym wr,g](;\dem teor~'e : jedna upa-

l) Ob. (Anonim) Ueber den Charakter u. die wesentlichen Ei
gensehaften del' Concordate, t.J'um. z w.J'oskiego B r ii 11 1 1853. - B a 1 v e 

truje w konkol'daeie przywilej papieski spowodowany pewnemi 
ust~pstwRl11i ze strony pa]]stw3, a tem samell) ze papiez 
kaidego czaSH odwo1'ae moze konkorclat 2) (Pri-
lilegientheorie). wr~cz przeciwnie utrzymuje, ze 
irbcUelll wszelkiego prawa moze bye t.vlko whdza parlstwowa, ie 
konkordat stwierdza jedynie 'IY pewnych kienmkach zgodnosc za
pair,nnul przectstawieieJi pi1l1stwa i kosciol:a, ze zas moe obowi~

znj'lC"Al; posiada jako l1sta\\'a paIlshvowa (Legalthaorie) 3). Obie teorye 
nalozy stanowcZ(1 zarzueic, obie ncgnj1j; r6wllorz~dllose sfery ko
scielnej i PaJJstwovYej; piN'wsza w kierrrnku systemu teokratycznego, 
rlruga w kienmku s~cstenm snpremacyi pallShYolvej. .Tedynie uza
sadniona jest trzeeia teol'ya uwazaj'lea kOllkordat jako ~wlasciwll 

UlllO,,;Z (ContractstiIeorie): tenze jest bowiem zgodn}'m objawem 
woli chvoch stron, zmierzaj'lcpll do okreslenia stosunk{rw prawnych, 
a \yi~c miesei IV sobie Wsz,ystkie istotne cechy lUno'>,"y 4) .Juz sama 
Jonna kOllkordaiu 8vv-iadczy llajcz~~ciej, ze strony zawieraly go 

~ W pl'zeswiadczeniu. ii obie zar6wllo nim R1); zwi1J:zane 5), dlatego 

Das Concordat naeh den Grnndsatzen des Kirchenrechts, S,taatr. und 
YMkerrechts 1863, - Hermann ,y Bluntschlego Staatsworterbuch, 
t. Y. 701. nst. - SUWElY ceher die l'ecl1tlicllO Katur del' Concor
elate) IV Doy() , go ('zasopisl11ie < II, 437, III. 267, - H ii b 1 e r Zm Re
yisioll del' Leh1'o yon den re("htli01wll ~atur dol' Concol'date tamze III. 
404. Ir. J 05, -- l' a l' CjIl i n i Institutiones jnr. eccles. (ed, 2) 186b. 
p. 80, - (1' e n Z 0 II' Acta S. Seelis YI. 5:)8)) - B 011 aId Deux 
questions BUT Ie con~ordat 1801" GeJl(\ye 1~71. - Schu 1 te L §, 
31. nsi. - Phillips III. §, 15S. - EncyHopedya Z;o,belna (wt. 
Konkordaty t. II. 28. - Slotwi'liski 0 Poczc{tkn £ }J1"2:edmiocie 1i:Ol1-

krwdat6w, IV Roc,mikach nan!.:. "'rak. 18:38. (Og61n. 
Zbioru t. 25). 

2) 'rak mianowicie '1' ar gnini (jeznita, "mar}'y jako karclyna1' 
IV r. 1874) i Bonald IV cyt. pismaeh. 

3) Z nowszych Sa r II' e y eit. Hi n s chi n s Stellung del' delltschen 
Staatsregierungen gegenliber den BeschHissen des ntie, Concils 1871" 
po cz~sci fakie H li b 1 e r cit. 

4) Ze takze kurp llwaia konkorclaty jako UnlOWY obustron
nie obowi'l;zuj~ce i nie przyjQ~a, jak to cz\?sta tIVierdz'l;, teoryi przywi
lejowej, ab. szczeg61niej Her g e n r i:i the r Kathol. Kirche str. 124, -
Vering §. 50. 

5) POI', wstQP do austryackiego konkordatu z 1'. 1855. "Sanctitas 
Sua Summus Pontifex Pius IX, et JYIajestas Sua Caes, Hegia Apost. 
Franciscus J osephns 1. Austriae ImperatoI' .. " de ecclesifle catholicae 
statu in eodem imperio 8,0 1 em n f'ill ('on y e 11 t ion e m inire decreye-

RITTNER. 'Ill', koscielne. T. II. 18 
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nazywaj~ go tez uMadem. c on v en t i 0, i dodaj~ zwyczajnie klau
zul~. ie mOle bye: zmieniony rylko za obustrolluem porozumie
niem 6). Co sif2 tyczy charaktel'll tej umow}', to jasn1); jest 
rzeczq;, ie nie mozna jej zaliczvt do rzedu Um01Y prawno-nrvwa
mych, gdyz zawieraj1l; ji); strony" nie ~sob}' prywatn8, le;z 'jako 
reprezentanci wladzy koscielnej i pmlstwowej. Do traktat(nv mie
dzynarodowych 0 lyle konkord,;t.,· 8'1 zblizon'e. ze przychodzi); clo 
skutkn mi~dzy przedsta'\'icielarni dwoeh niezawislych i. zw'jerzchnicb 
pot~g, tem jednHk od Hieh sip. rozllia. ie tylko 'iedna strOIUl: kon
traktujiJ;ca dzia1a imieniem pmistwa, p~piez ;as nie umawia si~ jako 
panuj1j;ey, leez jako glow'a kosci01a. Kille?}' ",przeto konkordaty uwa-
za(; jako osobny rodzaj umow publieznych 1). , 

Bezposrodnio wyp,l'ywa z konkordatu tylko zobowiazanie dla 
stron U1l10W~ za\Yiemji);cych; aby jej postano\~Tienia llliah v takZe dla 
trzecich osob moe obowii);zu.ii);c~ lllusi konkonlat uzvsk~c tak zn::t
ezenie ustaYFY koscieillej, jakotez znaezenie ustaw;: pallstwowej. 
Papiez tecly publikuj(' konkol'clat OSObnl} bu111);, a pmwodaweza w4'a
dza palistwowa ze S\1'(')j strOll} nadaje alba konkordatowi ,'IT ca.f'ej 
osnowie, albo poszczegolnym jego postanowieniom moe przepisc)\\' 
PaJlstwowych. Czy i 0 ilo do tego potrzeba przyzwolenia cia4' pra.
,\yoda,\yezyeh, oee11ic nalez), Ived4'ng konstytueyi odnosnogo paJlstwa. 

W imieniu koscio,!'ll, Z[tI'VieT::t konkordat z regu4'y papiez, bi
skup uprawniony jest do tego tylko wtedy, jezeli przedmiotem 
nmowy sil: jedyn;,' sprawy jego dyecezvi sie tyczace i jezeli przyj
m~je z~bowi1J:zani,1. kt61'~ ~ie pr;ekra~zajf); "jego ;mwnego zakr~~u 
dzwlama. 

~·u~t". Nast~pu,!G ~ianowal1io petnolllocnik6w "qui. post plenipotentiae 
IPSIS .collatae lllstrumenta mutuo sibi tradita atque recognita, de se
quentlbus convenernnt·'. 

6) Anstr. konkordat art. 25. 
7) W scislejszem znaczenin nazywajq, konkordatem umowo ok1'e

~lajq,cq, zasadni;;zo stosunek pallstwa do k08ci01'a, w obszerniejsze;~ takze 
Ulll?WY 1'~guhy~ce P,oszcze¥61ne stosunki p1'awne. Do kategoryi konkor
dat?w zahczyc nalezy takze tal;: zw. bullae circumscriptionis, 
to Jest b.u~le stanowiq,ce, 0 podziale i nrzq,dzeniu dyecezyi na podstawie 
poprzedmeJ ugody z panstwem. 
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B) Stosunek koscio:l'a do innych wyznan 

§. 135. 

Stosunek koseio4'a do innych wyznarl wvphwa wurost 'l Zll.

sally katoliekiej, ze jako jedna ~Yial'a tak i ko~~ioi tylko 'jeden, ze 
po za koscioJ.'em nie lllasz zbawienia 1). Koseiol wi~e ze swego sta
llowiska nie uZllaje i uZllac nie moze zadnej inllej sp01eczIlosci re
lig\jnej, a zatelll nie moze takze Z zadna zostawac- w pmwllvlll 
zwj~zku. Do pojedynczych os6b zas, nie naiez~cych dokosciola ka
tolickiego, okresla si~ jego stosunek wedle tego, czy prz.vj~,fy chrzest 
(fideles) czy nie (infideles). W pierwszym razie stafy sie tel1l sa
mem uezestnikami spoJ:eeznosci koscielnej (II. str. 140); je±eli mimo 
to nie uzmtj~ powagi koscio.ftl" uwaza je koseio.f' nie jako inllowier
cbw, lecz jako heretyk6w Iub odszczepiellc6w (pOl'. §. 111). Ustawy 
koscielne pozostaj% wif;)c nadal dla nieh obowi~zuj~ee, a to nawet 
wtody, gely si~ zorganizuj% w osobne stowarzyszenia religijne 2). 
Wpmwdzio w takim razie koscioHatolicki uimei nad niemi fakty
CZ~l~ jurysdykcn; ale sama zasada nie jest pl'zezto uchylon<1 i J:;~
dZ16 zastosowana, skoro WJ'ac1Z0111 koscielnym nadarzy si~ 8poso13nose 
orzec 0 stosunku prawnym, kt6rego podmiotel1l by.!' Iub jest nieka
tolik wyznania ehrzeseijaliskiego (pOl'. wyzej str. 141). [nne stano
wisko zajl1luje kosciof 'v obee niechl'zeseijan: ci zostaj~c nietylko 
faktyeznie, ale takZe prawnie po za spol'eez811stwemkoscielnem, nie 
mogi); tez podlegac pozytywllelllu prawn koseiolnemu 3), ko~cioJ.' do
maga si~ po nieh jeclynie przestrzegallia ustaw juris diyini, to jest 
pra~y niejako przyl'odzonych, kt6ro ;);e sf! ustanowienia boskiego 
wszystkieh wi~z~ Iudzi. Zastosowanie tej reguJ'y ma, jak to joszcze 
obaezymy, praktyczn~ doniosJost IV zakresie prawa ma.rz811skiego. 
Zaznaezajf);c \y ten sposob swoj "tosunek do niekatolikow i nie-

*) Procz piSlll cyt. przy s. 133. Lin d e Staatskirclie, Gewissens
fl'eiheit u, religiose Yel'eine 1845. - Pf aff Ueber das Wesen u. den 
Umfang del' Toleranz im Allgellleinen 11. del' christl. Tolel'anz in Be
sonderen 1864. - JVI a ass en Neun Capitel tiber freie Kirehe u. Ge
wissensfn;iileit 1876. - Schult(J Leltrb. §§. 3i-33. Walter §. 
49-56. ' 

1) Cone. 'frid. sess. III. symb. fidei. 
2) Por. :NIartin Bischoefiiches Wort an die Pl'otestanten Deutsch

lands, zunachst an diejenigen llleiner Dioecese 1864. 
3) C. 8. X. de diYortiis II'. 19. 
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chrzescijan, spe~nia przytem kosciod' w ohec jednych drugich swe 
posfannict\yo. gdy stara iell na,u{)eic na wiar~ katoliekij;. Ta d~
znose jest jedntl 'L isloll1ych e8ell kosciola .. w11lsnie dlatego zwanego 
powsz~ehnym c;yli katoiickilll: wszakz8 nigdy innych nie pOltinna 
uzywae srodk{)w,jellO pot~gi sJ'omi i nauki 1\a tem polega pralydziwa 
tole ran (' y a zarowno daleb od falFttyzlllU, .iak indyferentyzll1u reli
gijnego; pierwszy nietylko zwalcza bf~dy. lecz przesladujc b4:ll;dz~cych; 
drugi wobee samychze zasad religijnych zachowy,,'a si~ oboj~tnie. 

\Y yznanie religijne. ktore nie zna tolerancyi, przeczy duellowi lllifosci 
ch~'zescijallskiej; wyznanie, kt{)reby si~ przyznalo do indeferentyzmu. 
straci4:o tem samem racylj; bytu 5). Faktyczny stosunek koscio:ta do 
innych wyzm1l1 nin tyle jednak zawisd' od samego koseio.!'a. ile m
czej od zachowania si~ w.tadzy pallstwowej. Dawniej gdy pmistwo 
z koscio.tem w scisfym religijllym zostawa4:o zwill;zku. zamaeh na 
jednosc koseio~a poczytywano jako wyst~pek przeciw egzystencyi 
pallstwa; widzieIismy jakie ztf);d w:vsnuto konsekvveneye co do tm
ktowania heretykow (II. stL 120.) RefonmLCy~L 8prawi4:a. ze koscioJ' 
kato1icki przestaf bye w wielu krajaeh religill; wy4:lj;eznie panuj1);cll; 
ust~puj1);e w jednych miejsca wyznaniom protestanekim, w innycb 
stajll;c z nienli na rovvni. Odt1);d pod wpJ'ywem nstawodawstwa 
pallstwowego poszczeg61ne wyznania religijne IV stosunku do ill

nyeh tu na korzystniejszem, tam na posledniejszem zostawaly sta
nowisku. Poez~to odrozniae wyznaniLl panujlj;ee i tolerowane, a 
miara tolerancyi ZllOWU byfa barclzo rozna. W ogole jednak idee 
nowOezeSJ1ego pallstwa, jakie poznalismy w poprzedzaj1);cym §ie, 
provvac1zi,ty konseklrentnie do rownouprawnienia wyznall pod wzgl~
dem politycznym i obyw"telskim. Czem blizej nowszych ezasovv~ 

tem wi~eej zasada rowllouprawllienia religijnego zjednywafa sohie 
uznania 6) i nie ograniezajf);c si~ juz do WYZllall ehrzescijariskich, 
obj~.ta wszystkie wyznania religijne. N a tem stfll10wisku zo
staje obe,cnie usiawodawstwo austryackie. U stawa zasadnicza 
z 21go grudnia 18G7 r. 0 og61nyeh prawaeh obywatelskieh po
r~cza zupefnll; swobod~ wyznania i sumienia, postallawiajl!:e, ze jak 
z jednej strony wykonywanie pmw obyvv-ate1skieh i polityeznyeh 
nie jest zawisfem od wyznania reJigijnego, tak z drugiej strony 

4) C. 3. 5. D. 45., c. 33. C. 23. quo 5., c. 9. X. de judaeis 
V. 6. 

5) Por. Takze s y 11 a b 11 S §. 3, (Indiiferentismns, latitudinaris
mns) Nr. 15-18. 

6) Szczeg6J'y 11 Walt era §. 51. llSt. 
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\vyzllanie nie moze bye 'Lawacllj; IV peJ:nieniu obrwi1j:zkow obywa
telskich (art. 14). Stowarzyszenia l'eligijne pra wnie uznane majq; 
prmv~o o~lpri1v,ii;ni,t wsp61nego publicznego nabozeli~twa. i "prawo 
zawiadvwania wIasnellli sprawillllL \yyznawcom zas rehgn pra
wnie ~ienznanycb wolno oc1prawia(] dOlllowe naboz811stwo, 0 ile 
takowe nie sprzeeiwia si~ pnrwll lnb lllorainosci (art. 16). Do 
urawnie uznanyeh ,;tow,lrzyszell religijnyeh zaliczone s1); w Austryi 
~a poclstavYie tak zw. patentu toJeraneyjnego cesal:zn, .Jozefa .II. 
z 13. pazelziernibt 1781: katolickie obrz1);dku rzymskl:go, ?reek18-
u:u ! orlllimiskiego, ewangielickie wyznania augshursklego I heIwe
~kiego, greeko-nieunickie (greeko- i ofllliallsko-oryentalne) i zydow
skie. Obeenie 080bna ustawa (z 20. maja, 1874. Dz. pr. p. Nr. 68) 
przepisuje warunkL pod jakiellli wyznanie religijne uzyskac moze 
m:nanie prawne: lla tej podsta\vie nkonstytuowafo si~ dot!j;cl tylko 
wyznanie starokatoliekie (pOL t. 1. str. 1137). U stawa z 25. maja 
1868. (Dz. pr. p. Nr. 49) okreslHa ,.sr0811nki mi~dzywyznaniowe 

obywateli palistwa." }li~dzy innemi poshmawia, ze zaclnej s~o:reczn~
sci religijnej nie wolno podst~pem Inh przymusem nawracae na swoJe 
wyzmmie (art. Prze.rozeni Iub czronkowie jakiegokolwiek wyzna
nia wtedy tylko przeclsi~hrae l1l0gl!: funkcye duchowne wzgI~del1l 
os()~) inllego wyznania, jeieli przez te osohy Iub ich dURzpasterza do 
tego zawozwani zostanll; (art. 8). Nikt tel. nie moze bye zniewolony 
do

v 

datk6w Iub s'iviaclcz811 na cele wyznaniowe Iub dohroczynne ob
cej spoleeznosci religijnej, ehyba ze do tego jest ~bowi1);zan'y ja~o 
posiadaez rzeczowego patronatu, a1bo na poclstawH~ ZObOWl1);zallla 
wpisanego w ksiegi hipoteczne lub z tyturu prywatnogo, clokumen
tel1l ucl;wodnion~go. Dnszpasterzowi obcego wyznania nie wolno 
pobiera6 zadnych tax Iub op£at za funkcye, ktorych. od niego I,l.i~ 
zadano (tift. 9)" IN szkofach, do kt{)rych nez~szczaJlj; przynalezlll 
1'6znyehwyznaIl, nalezy tak urziJ:c1zie nauk~, ahy takZe mniejszose 
lados0 uezyni6 1110g~a obowi1);zkom religijnym (art. 15). lnne po
stanovvienia tej ustawy tyezll; si~ reIigijnego wychowania dzieei, 
przejscia z jeclnego wyzllania na clrugie, swi~()enia clni swilj;tecznych, 
mnentarzy wyznaniowych. 0 tel1l byJ:a juz mowa przy odnosnych 
materyach (to II. 142. 143. 156. lEW). 



CZEse TRZECIA 
~TOSUNKI PRAWNE PO ZA r HIERARCHIl\. 

Pogl~d ogolny 

§. 136. 

Prawo kazdej samoistne,.j· spoJ'eeznos' "1' lrll'e~"j' d . OJ • .,,, w sobie dwa 1'0-
zaJe prawidef; ze stosunk6w bowiem. jakie okrnS1" . d b 

przewaza interet; eaIoBcL ;J • aN, W Je nyc 
. W,ttl.'ugich indywidualn8 eele .J·ednostek. 

Tak i w dziedzinie P. rawa k I OBele nego Ri!: przeclewszyptkiem 111'a\', i-
dJ'a. kt6re sie odnosza do ,v' k ' . Ie 
. .' " ',.. '.. Ca1e] 7oscIeln~j spoJ'ecznosci, okresla 'ac 
,JeJ OIgamzacYll, prawny zakres ustallowionych W 'e' 'r. d' J. 
sunek wiernych do . d t, .... IV J UlZt,l ow, sto-

, .' . plze s (1wICleh wJadzv koscielneJ·. Tel d' v 
prawa kosmelneo., r ' v. 1 Zla,1 
. '. eO ~:Z~la Ismy W cZt,lsci pierwszej i drug·iei. to j'e«t 

w nauce 0 11lerarcbll 1 Spr T·.' , . . v· ." 
, . .' aWO\1amU lzadow kosclelnych Pozo t, . 
OW drugl rodza,) prawideJ' kt6re . . 1 v • .' u S,lJe 
'I' :' I egu 11J<1 stosunkI pojedYllczych 

080 J, me zostaJllce w bezposrednim zwiazku z cal'oscia, t. 
i rZi!:dem koscielnym. Zakres tych ,t. ~ k'" . v' ~ us ,roJem 
l' . . . . 8 081tn ow 0 wIele jest szczu-

p eJ8zy, Ja,k pokrewnv l11U w pra,wie IJa14stwowem d . v • 
w t . R"" .." . Zla1 prawa prj'-

a, nego.oZlllCa, wvp~vwa, z istotv 01 . ". t . . 
• . . ", ,". '. u, J JU SIeI : u rzymame porza,dku 

pla\'JJ~~go Jest w{asmB Jednym z na,jglolYUiejszych ce16w pa,li;twa 
ws~e. Ie przeto stosunki zycia ludzkiego. skoro w oO'o'le tk' . h" 
CBt'lla pI 'a' b . G • " ." • WI W me . ·WIJ.a. \VC odza w ck' . 
Cau&two', . ~ .... ~ . za Ies ustRwodRwfltwa parlstwowego: 
P , Jest z "weJ IstOty ll1stytucya prawna KOSCI'O' v,. ' 

" v' >1a, W1asClwym 
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celem jest religijna doskonafosc wiernych; ja,k kazdR spo£ecznosc 
nie moze Ivprawdzie kosci61 obejsc hez prawa., a,le widzi w niem 
tylko srodek wla,snejexystencyi. Stosunki przeto, kt6re nie dotycz~ 
bezposrednio ustroju koscielnego, ezyni kosci61 tylko wtedy przed
roiotem swego prQ,woda,w8twR, jezeIi zostaj~ w scisJym zwif):zku 
z jego nauk~, a,lbo jezeli szczeg61ni!: przypisuje 1m doniosJosc dla 
rozwoju zycia koscielnego. Do takich stosunk6w na,lezy ma,£zenstwo 
i zycie zakonne. 

ROZDZIAL 1. 

T Y T U L I. 

o malZenstwie W og6lnosci 

a) Istota malZeiast,wa **) 

§. 137. 

Za przewodem prawnik6w rzymskich okre~lajll: ma,Hellstwo 
jako zwilJ:zek m~zczyzny i kobiety celem zupe:tnej wsp61nosei zy-

*) Lit era, t u l' ZI. Z dziel' traktuj<);eych 0 prawie maJ:zerlskiem 
W og61nosci wymienia,my wa,zniejsze. (W dalszym ei~gu cytuJ~ je tylko 
lla,zwiskiem aut ora) : Sa, n eh e z Disputatiollmn de s. matrimonii sa,cra· 
mento libri III. Lugdun. 1590. i p6z11iej - G i he rt Histoire ou tra
dition de l' eglise SUl' Ie sacrem811t de mariage 1725. - :VI 0 y Yon 
del' Ehe u. del' Stellung del' Imth Kirehe in Deutschland rucksichtlieh 
dieses Punktes 1830, i powt6rnie w Veringa Arehiv 1. n. (1857).
l' e n z e Geschiehte des Eherechts B. I. Das Eherecht del' Christen 
in der morgenL n. a,benclL Kirehe bis zur Zeit Ka,rl (1. Gr. 1833. -
S tap f Vollstandiger Pastora,lunterrieht ti.ber die Ehe 1820. 7. wyd. 
przez R iffla 1847. (Po polsku: Na,uka, pasterska 0 administro
UJanit~ sakramentu malieJistwa, UnJn. Woliliski, W lVilnie 1832).
Knopp Vollst. htll. Eherecht 1850. (4. ·wyd. 1870). - Uhrig 
System des Eherechts lS5i. - Schulte Handhueh des kath. Ehe· 
rechts nach clem g'3m. kath. Kirchenreeht u. dem ocstel'r., preuss., 
franz. Pa,rtikula,rr. 1S55. -- Ten z e Erlauterung des Gesetzes liber 
die Ellen der Katholiken in Oester. 2. wyd. 1857.~- Xu t s c 11 k e l' Das 
Eherecht del' kath. Kirche naeh seiner Theorie u. Praxis, 5 tom. 
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cia I). Zarazem maUenstwo jedynym prawnym jest zwiij;zkiem dla roz
krzewienia rodzaju ludzkiego i zt<);d na charakter jego roz11orakie skfa
daj~ si~ pierwiastki. Bior~c wzgl<);d jedyuie 11a sam stosunek fakty
czny, ujrzymy w ma~zenst\vie po.!'~cze11ie m~zczyzny i kobiety, wy
wo.!'ane roznic~ p.!'ci. Jestto ftzyczna, przyrodzona strona mal'z811-
stwa, nie wyrozniaj~ca go od pl'ciowego stosunku zwierzij;t: vyyply
wa z wspolnej ludziom i zwierz~tom d~znosci zaspokojenia pop~du 
p£ciowego i utrzymania swego rodzaju. Ta zwierz<;lco-natllralna ce
cha stosunkow p~ciowych prze\vaza1'a moze II' pierwszej dohie lu
dzkosci, dzis znajdujemy jEt ledwie u niektorych ludow pozaeuro
pejskich. Zwi~zku takiego pozbawionego wszelkiej godnosci moral
llej nie nazwiemy navYet ma.!'z811stwem, bo jest on albo przemijajf):
eym wypadkiem pop<;ld()vv zmysfowych, gdy malZGllstwo stosunkiem 

trwa.!'ym, albo irwanie jego po]ega na sLIlnowoli, na sile, gdy 
mafzeJlst'lYO \yspolnosciih i wzajemnosci~ pra\v. Zazwyczaj l11~Z-

J856-1857. Pefl"OlH De matrimonio chl'istifono I. IH. 
3. t. - Ban Instruetio practicf1 de eponsalibus d matrimonio 4. 
{ase. t858-J - Z hi 8 m it II DasElwrecilt del' orientaliscben 
!{irche 1;'64. - R 0 S k 0 v ,\ n y }fatrimoninm ill eeclesia cath. pote
"'tali eccles. cum amplissima col1ectione lIlollumentOl"Ulll ct 
lihlfA,tura 1870. Bq. - f!;;amolnlski Gr;;c:;. (ob t. I. 81) Enehiridion 

quae .Juxta eanomCCtS eonstit1diones in matrimo
• Cf c~nhngu,nt. Crac 4J• .U:.glerium 1:')2.9. -' Ty7. owski 1iV~je. 
(boe. d.J, 8. C(fnon~s ~t (~eClSWnes apost. de s. sacmm matrimonio, 
Veers. 16.92. - j/lb,lunskz Explamcdbones eccles. canonico mo-
i"/tZis ill hbrnm IV. cZecretahnln de . .libl6S et matrimoniis. 
Vilnoe 1?02. - HeYZlni nn 1iVyklacl prawa 0 1naCie/zstwie k(doli~ 
(IJ odbi~ka ~. C;;asM ~857.-Kasparek Franc. Zasady g16-
lime t.si'WIJ malzeJ'bsfcleh kosewlct katolickiefjo ze stano1Oiskcb fdo.r:o-

1872. (10 Przeglc{dzie Polskim 187'2. I). t. lJ:fal.?e1istwo 
. ,kat.oliekieiJo~. - Sch1.tlte'go zasudy pT(I~()([' kanoniczne.r;o 

o nUJ:l;zenstt~/.e przel~zyl; GustCtW Roszkowski, 187'8; (jestto tluma
c:Jenw odnosneyo dzwtu, z Sc111dte.c;o Lehrb.) 

**) S c h u 1 t e Handh. §. 1-4. - Kutschker t. I. st,l·. 1 t . • l1Su., 

SchllCemanl1 Die lrrthllmer iiber die Ehe 1865. 

,1) j1odes!inu~ libro primo reguhwulll (1. 1. D. de ritu nuptia
rum·:S. 2). :Suphae sunt conjundio maris et feminae et consortium 
MUllis yitae, di\~ni .et humani juris COm1111111icatio. §. 1. lnst. de patr. 
qotesi', 1. 9. ::\uphae autem siye matrimonium est Yiri et mulicris 
conjunctio, indiv-icluam vitae eOllsuetud.inem contincns. Par. e. 3. C. 27. 
pu. ~. (S. Aug'.), c. 11. X. de praesumtionibns II. 23. - 0 roznych 
defini(lyach lllalz811stwft ze stanowislm pmwa pl'ywatnego: R itt l~ e r 
Oesterr. Eherecht (1876) §. 1. ' 
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tZl'znll. ma 'ac- Ze," soba nrzewage sih, panem tez jest togo stosunku; 
a kobieta~;hodzi ua v stauowisktl uiewolnicy: tylko m~z. uie zona 
Jl}a prawa. Kie masz tu i wvJ'acznosci stosunku ll1(ll7.ellskiego, 
let'z jest \vieloZOllstwo, albo tez ui~ki~dy przeciwuy stosunek, wieIo
lllPstwo, lecz na tej salliej zasadzie, na ;o;asadzie si.ty oparty. 

v TakiPlll hyloby malzenstwo, guyby je zostawiono pod wyil!;
cznym wpl'ywel11 instynktow przyrodzonych. Tak atoli nie ):s~: 
wraz z pienvszym zawif):zkiem zyeia spo!ecznego poczyna llla1ze:l~ 
st'lYO traciu OIV crrarakter zvyiGrz~cy, az si~ podniesie do godnoscl 
;:;tosuuku etycznego. To za~ jest wyp~ywem dwoch czynnikow w spo
l'eczeJlstwie dziabjlicych: religii i prawa. 

Wyt1umaczy(~ nietrudno, dlaezego tak religia jak i prawo do-
tykaj~ swojemi prawidXami prawa maJZGllSkiego. 

)falzeM.two stosnukiem ezlowieka do cz:towieka juz tem 
samem obok przyrodzonej s\\"ej strollY przedstawia pierwiastek mo
rainy, bo gdziekolwiek cZ4'owiek wchodzi w stycznosc z innymi, 
dzia.!'anie jego podpada pod pewne prawa, ktore dyktuje etyka. 
~Ia£ZGllstwo jednak wi~eej jak kazdy innystosunek wchodzi w za
kres llloralllosei: juz samo jego powstanie wyp~Jwa z przyczyn ety
cznyeh, bo celem jego uf:;zlaehetnienie Iniltynktow zmys~owych, 
ktore p.:dzielw nie i~tnia:rl} 1l1a~Zellstwo) nie wzniosi]; po nad po
ziom ;wierz~cosel. Dalej nie b~d2tC zwi~zkiem li tylko c10raznym 
ella pojedYl1czycJJ jakiehs celow, ale zupeJnf); w8p61nosci~ tyeia, con
sortium olllnis vitae. stwarza maH811stwo mi~dzy samymi marzon
karni rozliczlle stosunki, ktore okreslic rnog~ jedynie zasady ety
czue. A wreszcie jest rnarz811stwo zr6d.rem powstRnia innego sto
sl111ku, w wysokim stopniu etycznego, stosunku rodzicow do dzieci, 
tak ze i z tego wzgl~c111 nie jest stosunkiem etycznie ol)(\j~tnym. 
Otoz w~asnie, ze madzellstwo w tak rozlloroclnych kierunkach 
dotyka clziedziny llloralno~ci, ze jest pod wzgl<;ldem etycznym sto
~uukiem bardzo waznym, Humaezy, dlaezego l11a~zellstwo nabra~o 
cechv relio·iJ·ne]·. \VvIJhwa to ze scis{ego zwiazku, miedzy moralno-

.; b • oJ J (.I" 
~d~ a religi~. ReJigia kiGl'uje ca£em zyciem duchowel11 cz£owieka, 
a przedewszystkiem moraIna teflO zye:ia strona. nadaiac IJrawid£ol11 

" D l.-' I.J/ d" 

etycznym charakter przepiso'w religijnych. Dla tego i marienstwo 
bedae: stosunkiem tak wvbituie moralnvJ1l staro sie zarazem stosun
kien; religijnym. Od na.{da.wniejszyeh ~zasow u w:szystkich narodow 
znachodzimy pewny zwi2l;zek wyobraz811 religijnych z okresieniem 
stosunkow mafz811skich. 

jJc uietylko religia taHe i prawo zwraca si~ z swami 
wymogami do stosunku ma~z811skiego, a przyczyn~ tego wskaze 
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nam eel i istota prawa. Prawo rna urzq,dzac stosunki spofe
czne, ktorym gJ'ownie charakter maJ:Z€llstwa nadaje ksztah j- kie
runek. Z maJ'ienstwa \vJ'\viil:zuje rodzina, ,t znow rodzina 
pO~:'3tawll; jest spoJ'eczBllstwa i pans twa. Prawodawea jesli chee nrza
dzlC pl'3wne i spo1eczne stosunki, zacztit wl~e musi od m<l~Zdlstw; 
bo kazdy organizm spoJ'eezny musi runq,c, jak budynek hez timda~ 
mentu, jesli nie spoczllie na podwalilJie prawnie okreslonego sto
sunku maHenskiego. Przepisy etyczn8 i religijne nie sil: w tej mie
rze dostate0zne, one tylko posl'ednio dzia.J'aja na wolR ludzka 
:vi.~z~ tylko 8umienie, bo nie J'~czy si~ z niel11i ~rzYl11us. A tu wJ';~ 
sme wymaga dobro spo~eczeIistwa, aby urzeczywistnienia pewnych 
zasad dotycz~cych maJ'z811stwa nie pozostawic dobrej woli jedno
stek. Jest tu wi~c potrzeJmy wspOJ'udziaf prawa, ktore bacz~c tylko 
11a zewn~trzn~ stron~ bezwzgl~dnie przeprowadza swe postano
wienia. 

''IT szystkie wYl11ienione tu cechy l11aJ'zenstwa uznar~t takze nau
ka chrzescijallska, wszakze po nad wszystkie inne wyniosra strone 
religijl1~. Koscioi U()zy: marzeJlstwo od pocz~tku ustanowiolle od 
Boga jako zwi~zek nierozwi~zal11Y i monogamiczny przywrocone 
zosta.ro przez Uhrystusa do pierwotnej czystosci i wyniesione do 
z~aczenia, sa.kra~entu Porm~ tego sakralllelltu jest objawie
n:8 ~bopoh~eJ ~"rol~, ~l110wa, con sen sus 3), jego szafarzami (mi
n~stn) sam] oblub18l1CY 4). U mowa ma4'zGl1ska nie istlliej8 oddziel
me od sakmmentu llla~Ze]lstwa: owszem nie masz sakramentu hez 

2) Tricl. seSE. 24. doctrilla de sacramrmto lllatrimonii. Catechis-
mus Rom P. II. c. 8. - POl'. Syllabus Xl'. 65-;'4. . 

3) Pytania, czy ma1:zefl~two umow'l, prawnik dzis zadawac 
nawet nie powinien, wieclz'1c, ze umowa nie jeet stosunkiem prawnym 
~y~ko sposob(,m po.wstanhb pl'aw. }Iozna tylko pOiTieclziec: mal'~ 
zenst,yo po IV S t aJ e z umowy. Gdybysmy zas ja,k to czyni~a clawniej-
8za teorya przez umow~ rozumidi stosunek ohowiazkowy (obligatio). to 
oczywista Zt" ma1'Zenstwo W tem znaezeniu umo'Hl' nie jest. ~ . 

4) Ze nie kapl'an szaf[ll'zem O,0. ll1iuistre;n jest sakramentu ma,]'
zmistwa, wypl'ywa niew;~tpliwie z faktn, ze przecl soborem tryc1enckim 
przychoclzil'o mal'zellstwo waznie do skutku solo consensu, ze tak i c1zis 
jeszcze rzecz si~ ma tam, gclzie oclnosna llchwala tryc1encka (sess. 24. 
: .. J. cle l:ef matr.) nie ~ostaJa. puhlikowanf1, ze ,\Teszcie takie wccH'ug 
Ie} uch:val'y wystar?z~ do ~\"aznos(:i malzellstw obecmoS6 paroeha, chocby 
me mra1' sWl~(;el1ia kapJ'2tllskiego, co wecUng pr. pospolitego 
z~larzy6 8i~ mo~e C?b: t. 1. ,257). Przeeiwnego zdania bronili szczeg61-
me francuscy .lurYSCl W zWlq,zku z 0 kontrakcie mafzellskim, 
o (:zem jeszcze w nast(~jJnym §ie. ' 
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waznej umowy, na odwr6t skoro urnowa wazna, tern samem jest 
sakrament. ~ie Ul110wa mat ern jest sakramentu, je110 oddanie sif;; 
sobie wzajemne osob, wst~pujlJ:cyeh w zwilJ:zek lllaJzeriski (0 tem 
jeszcze w nast~pnyrn §ie). Pojrnuj~c zas IV ten sposoh religijuy 
charakter ma.l'z811stwa, zaznaczyJ tern samem kosei6~ takZe swoj po
gli);d 11a prawn~ stron~ stosunku ma~z811skiego. Mozna go strescic 
w zdaniu: mahenstwo jest sakramentem, a zatem okreslenie por~
czonycb z niem stosunkow prawnych nalezy do kosciofa, tak w kie
.runku usta;wodawczym jak s~clowym. Tej zasady trzymar si~ kosci6.l' 
oel n3;jdawniejszych czasow i stwierdzif j~ dogmatycznie 11a sohorze 
tfydenckim 5). 

"b) Pra~"o mal'zenskie ko~('ielne a panst'l'fowe *) 

§. 138. 

"w mysl powyzszych zasad uwazano ai do po~owy XVI wieku 
ustawodawstwo i i3q,dOWllictwo w sprawach ma~z81iskich jako wy
h1cznq; dziedzill~ koscielnl);. Mianowieie orzeka,~ koiicio~ 0 prawllych 
wp,runkach zrtwal'Cla, mafZellstwa, 0 wzajemnym stosu11kn maHonkow, 
() rozwi~zaniu maHel'lfltwa, pozostawiaj~c co najwi~cej panstwu okre
~lenie stosllnk6w ma,htkowych. Dopiero z l'eformacylt poczyna si~ 

zmieniacS postac rzeezy: najpierw sami refol'matorowie nie pojl11U
j,~c ma.J'zeIlstwa w snkramentalnem w[lczeniu kosciola katoli
ckiego nie odmawiali panstwu kompetencyi w sprawaeh mar~ 
iellskicfl 1). Niebawem, ho jeszcze w toku XVJ wieku, pojawia si~ 

5) Tricl. sess. 24-. doctrina de saeram matrilll. ean. 4. Si quis 
c1ix(,rit, ecclesiam non pohlisse constitnere impedimenta matrimonium 
dirill1(')ntia, yel in iis constitueclis errass" , anathema sit. Can. 12. Si 
(luisc1ixerit, cmlsas matrimoniales non spectare [lel judices ecelesiasti
eos, anathema sit. Por. elo tego bull~ Pius[I YI. ,.Auctorem ficlei" 28. 
sirepnia 1794. Bull. Cont. IX. 395. syllalms nr. i5~. 70. ',~. 

*) T 11 e i n e r J. A. Yariae c1octorull1 cathol. opiniones cle jme 
statw:ncli impedimenta, 182~. - }f iin c hen De jure ecclesiae statu
cnc1i impecliment8. matrimonium clirimentia 18:27.- He 11 S e r DC' pote
~tate statuencli impedimenta clirimentia pro ficleliulll matrimoniis soli 
<'ccl(3siae propria 1853. -- F r i e d be r g Recht Del' Ehm\ehliessnng 
iSO') .. -- Schulte HancHl. str. 17. nst. - Riehter ~. :21i7. _"::. 
Hit t II e r Oesterr. Eher. §.2. 3. '. 

') 0 cloktrynach ewangielickicD por. si-czegolnie S tra III p ff Lu-



z katolickiego juz obmm, ta Si1fUa tendencya wljpierw we 
a potelll w innych pallstwach. Pocz~tek ustawoclawst\l"a ~ 

w sprawach llluH811Skich stanowi'l; edyk'w kr616wfrallcuskic-h 
II (1'. 1556) i Henryka III (z r. 1579 ordonnanc(j <Ie Blois). 
nowienia tel) nie dla teo'o sa ,yuzne. iakobY Ivprowadzah 
zmiany istniejB~cego pra\\~u, o;{szem w;"dane" w c1;chn 
koscielnych, i,le stano'lri:ty one pierwszy \VyJ'Olll W zelsadzie. ze 0 sto~ 

::;unkach ma1ze118kich stanowi jedynie kosci61. Dla llzasadnienia p1'a
wodawstwa pmlstwc)\vego Inlet Ihobnll teoryR, pOliv')Came;H", 

W scisJ'ym ZIYi'lZku z doktrynami gallikallskiemi. Lznaj1i;c 8"kntmen~ , 
ti1lny charakter maJzellst\Va standi sit teologowie i kanonisci gitlIi~ 

karlscy pogodzic go z p<lllst\\'o\n~. ,\Y {::dlug ieh nauki 
nalezy \y maJ'zerlshvie scisle rozr6znic umowt ezysto cJ\yiln~t (con
tractus naturaJis) z jeclnej, a sakramellt z drugiej strolly. 
umOW,l nie jest jeszezo sakramentem, lecz aktem prawnym cywil
nym, a wi~c podpad<t pod ustawodawstwo swieekie. PallS two tedy 
postanawia, pod jakiemi W<1funkallli umo,v,t ta jest wazn1Z czyli in~ 
nellli sfovYami, jakie s~ przeszkody maHellstwa. Dopiero, gely taki 
kontrakt waznie zostal zawarty podnosi go kaphm do godnosci Sa
kralllentu. Kontrakt niety!ko form~ lecz materH jest sakramentu. 
Pravyda, i.e mafZellstwo jako sakrament ualdy do kompetencyi ko, 
scio~a; ale umowa dajq;ca poez1i;tek maJ'iellfJtwu nie jest jeszcze sa
kralllcntem, a wi~c nie kosci61 leez pmistwo shmowi 0 jej wa±no~ 

~ci 3) 'W pisarzaeh kierullku episkopalnego i j6zefhlskiego 
powyzsza teorya gor~cych zwoJenllik6w. Pod jej '\vplywem dokona~a 
si~ przy schy£ku XVIII i z poezf);tkiem XIX wieku w wi~kszej 
cz~sei Enropy rlldykailla zmiana w ustawodawstwie m2,l'zellskiem. 
Pocz1i;tek daJ' \\' tylll wzgl~dzie eesarz J6zet' II., wydaj~e dla kra
j6w dziedzicznyeh ~,ustr. patentem z dll18. 16 styeznia 1783 nstaw~ 
maHBlisk[); 4). N a czele Yvypowiada IV niej wyraznie zasac1s, ze 0 maf~ 

ther 111)e1' dil! Ehe 1857. "-- S e 11 e n e 1'1 Luthers EherechtswBisheit 
(Abhandl. IH73., str. 437. nst.) 

2) 'ryezy1'y si\! g1'awnie formalnosci sluha,v matzellskich: miano
wieie edykt z 1'. 1579. przepisaJ' formll trydenek'1) zaliezyJ: jednak takze 
zapowiedzie do wanmkaw waznosci. 

3) G1'awnym przedstawieielem tego kienmlm 
gia in matrimonium potestas vel Tractatus de jure s8,ecnlariuDl prin, 
eipum Christianorum in sanciendis impedimentis matrimonium diri
mentibus 1674. 

4) Zbior usiaw s'l;dowyeh Nr. 117. Szczeg6J:ow'l; history'1 
prawa maJ'zenskiego pudaje moj e oester1'. Eher. str. 15. nst. 
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k t 1 . '1 ' t ""0 rna· sta·nowic. i stoso-'el1stwie jako on ra ;:ClB CYWl nYll1 pans",. . 
'b 1 '1 'd .' lJ1'a"Yem koscielnem 1ub fez od wnie do t('go Ofi:reS~~l zgo HIe z 

. pra wne, tyczq,ee si~ mal'Zell-

shn1. Zasudy 
aekiego prawa 

odtad gl6wnll podstawft austry
DrzvjaI je

V 

t"k~e ob~wjilzujftey po dziell 
'18rl.~ Pozostaje on wprawdzie ,ieszeze dzisieiszf kodex ('Ywilny z 1'. 

CczJes(~i na shm~wisk~' konfesyjllem, bo Sf); w nim przepisy o~o-
bue dla katolik6w, 0:::Ob118 ella inllych chrze~cij.all, osobne ~l~ ~y
dow: ale i pierwsze nie ohowift,mj1); formalm~ ~a~o ushn;y kosCle~-
11e, tylko jako przepisy pa11st\YOIye. Radykalme.Jsze~, ojmz.a~? s~s 
prawoda,wstwo francuskie, gdyz orzekl'szy ,raz, za"sad~, IZ. ma~zells:~ ~ 
odlega jako kontrakt usta'\voda'\YStwu panstw 01\ emu, me ~Ia.~o PIZ} 

;regulowaniu prawa malzGllskiego zadnego wzgl~du na r~~mee wy
zuaniowe. li'rancuskie prallo malzGllskie, stanOlY1~Ce czss: kodexu 
cvwilllego (code ciyil des Franyais, Code N ap01eon 5) malo. taH.e 
,; wielu dzielnicaeh Polski moe obowifi,zujq;cfi,. Zaprowadzono ~e na.1-
pierw wraz z eafym kodexem Sapole(Hlskim IV :v. ~s: Warsza\:s~{l~m 6) 
(18013), w roku IS15 za~ tak IV. rz~czypos~)ohteJ Kr~koWskleJ, ~ako
tei W kr61estwie PolskIenl. W pwrwszeJ pozosta,fo w moc) do 
upadku rzeczypospolitej j przez pierwsze la~a rZ1td~w austry,acki.ch, 
dopiero od 20 kwietnia 1852 pocz~l'o ObOWIf);zy,:'ae. prawo austIya
kie 7). W kr6lestwie polskiem usta.J'a moc ObOWI~zuHca prawa fra~
cuskiego W 1'. 18:25, gdy ogJ'oszono pierwsz1i; kSJ~g~ koc1exu eyvnl
nego (0 osobach) 8); 11'1'. 183() wydanq; zostaJ'a. o~obna" ~~tf);d obo
wi~zu.ia"ca ustawa maHellska, ktbra co do katohko,~v wroclla do" z~
sad prawa kanollieznego 9} \71/ Niemczech rozv;;~J prawa mahell
skiego bardzo r6znym byJ' IV poszczeg6lnych kraJacb.; dzis ~ ca
:rem paJ'istwie niemieckiem spoczywa ustawodaws:Gwo 1 S~dOWll~~two 
\Y rskach paJJstwa i obowil{:zujo \\' tym IYzgl~dzle IV ea~ych NJem
czech ustawa z G lute.go 1875. 

W obee teoryi szkody gallikaJlskiej, niellmiej jak wobee fakty
cZllego rozwoju ~sta\VOdawRtwa j slj;downietwa pallstwowego kosci6:r 

5) Odnosna ez~sc kodexu, to jest tyt. ~. ks~gil. promnlgowana 
zostal'a dekretem 11. marea ] 803. (20. Yelltose Xl). 

6) Ustawa kOllStyt. dla k8. warszawskiego z ~2. lipc~ ~~~7. 
art. 69.) i dekret z 27. styez. 1808. Dz. pI. ks. walSZ. I. stl. 

7) Patent ces. z 23. marea 1852. Dz. pro p. Nr. 77. 
S) Ustawa z J. (13) ezerwca 1825. Dz. pr. t. X. 
9) Ustawa h Hi. (28) marea 1836. Dz. pI'. t. XVIII. str. 46. 
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niez~omnie broniJ: sViej kompeteneyi. OdpieraJ: lllianowicie 

czone powyz~j zarzuty, przywodzt}C, ze hide ma£Zerl1ltwD jest sa
kralllentem, ze umowa nie jest czems od sakramentu oddzielnem 
ze Iyola .stron, nie wsp61dziaJ:anie kapJ:ana tworzy sakralllenL z~ 
~r~et~ me pallstvvn lecz kos(~io{owi nalez}" stanowi{- 0 sprawach ma{" 
zensbch 10). Haz )l;szcze postulaty koscifdllG uzyskaJy w }, ustryi 

prakt~'c~n: :,znanw: konkordat z 1:. 1855 postanowil (art. 10), ze 
,,:~?zJa lzosCl~ln.Y orzeka{- b~dzie w sprawaeh mahCllskich wedle prze
piSOW ka~0l~WZllY0b: miallowieie u~taw trydenekieh". 'IV mysl teg-o 
postanO\~181~la _~chyhJ patent eesarski z g pazdziernika IF56 (Dz. 
PI': p. Nr. 18i)) eo do katolik6w moe obowi1j;zuj~et} prawa mad'z811-
skJego zawartego w kodexie ej'\vilnym, publikujq,e jednoezesnie 
aprobowall~ przez papieza "instrukcH: db s~d6w duchownych ee
s~·:twa aus.tryackieg-o co do spraw maJ'zGllskich" 11). Od 1 ~tycznia 
l~t)7 ObowI~zywalo tedy eo do ma1ZGl1t;tw lkatolikow prawo kano
lllezne. Ten stan rzeezy trwaf do r. 186::;: ustawa z 25 maja 1868. 

(Dz. Pl'· p .. Nr .. 47) uehylifa prawo z 1'. 185fl. uznaj~e napowrot 
moc, ?b~WI~zuJ~e~ usta.wy eywilni3j z r. 1811 i prz ekazuj~e sprawy 
mahenskw s~dom eywlll1Ylll. Oezywista, ze przezto nie usta~a dzia
.talnosc duehownyeh s~dow ma~zellskieh. tylko ze ieh orzeczenia 
nie maj~ waznosei proforo eivili. 

. J~k widzim.J: dw~ g-~ownie pogl~dy rozstrzygafy w praktyce 
I teoryl 0 zakresle koselelnym i pallstwowym w sprawaeh maHen
skich: jeden odmawia kompeteneyi pallstwu, dlateg-o, ze ma~zen
stwo J~st sak~'al~lent01~, drugi odmawia jej koseiol'owi, dlatego, ze 
zawarme ma~zel1stwa Jest kontraktem.Walka tyeh sprzeeznvch za
sa,~ w. ~VI. poezyna .si~ wieku i dzis jeszcze stanowi jednQ" z naj
g-~owllleJszyeh kwestYl spornyeh w stosunku pallS twa do kosciofa. 

.? "10) ~ n0'Yszy~h w t~m przedmiocic orzeczcll wymieniamy cyt;. 
JllZ "IV ~oplzed:llm §~e. ~~. y) b~llf2 ,,;~uctorem fidei", breve papieskie \? . CzcI.wca I i:i51

T
• 1 :2 ..... slerpma 1804. pot~piajlj;ce pisma Franciszka 

v 19I1a 1 J ana Nuytza (R 0;:; k oy a ny ;'11011. II T) 1(6) SvlH Nr. 73. .. .. ,. . . " 1O.ms 

11) Ta instrukeya (te.kst .1'acillski i ]Jolski n H (' \' Z m a 1111 a Najn 
pr.) uJ'ozona przez ~Lrcyb. wied811skiego (pMniejszogo "karclynaJ'a) Rau~ 
sch~ra a przez kOllllSY<i teolog6w i kanonist6w l'zymskich apl'obowana. 
z~wlCra sposobem kocleksn U~OZ01l8 prawo ma.rz(diskie, materyalne i 
pl'oce~owe. Form.aIn't !llOC obowi§zuj'1c~ uzyska,l'a IY wi~kszej czesci dy
ecc:Yl a~stryaclnch: Jako u.stawa dy8c(~zyalna: po za AustIn "nie l~a 
wprawdz18 f01'1na1neJ powagl prawa, ale zawsze uchodzic moze za wierny 
wyraz pra",a mahlOllskiego, weMug dzisiE\jszE\j praktyki kurraInej. . 
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Ocema.l!lc ten spor, nalezy przedewszystkiem zarzucic argumentacH. 
ktoqsmy wyzej sJysze1i na poparcie kompetencyi Bo 
pylanie. jak nalezy pojll1owac sakramentalnil; natur~ ma,Jzenstwtl, 
kosciod: i nikt inny. jeno koscioi mocen jest rozwi~zac. a bezstron
ne rozpa trzenie odnOt'1l.'"e11 orzeezell koseielnyeh prwkona kazdeg-o, 
I\e wedlug nauki kacoliekiej podziaJ: malZ811stwa 11a umo,,-~ i sa
krament, zadnQ mian1 nie" da sit uzasadnic. Bez \y~zelkicgo wise 
zastrzezellia i ograni(·zcllia prz.riil;(; musimy zdanie, ze llla~Zm'lsjwo 

jako S11.krament pod kazc1ym 'In,gltdem do kompetel1(,yi nalezy 
koscielnej. 

UlIY jednak uznajil;e ts z,"sad(~, usunil;c mamy spraw}' maHell
skie ze sfery pallstwowej? Przeeiez ma4'Zel]stwo stosunkiem jest 
takze prawnym, i to stosunkiem nadzwyezajnej, pod wzgI~dem 
spoleeznym i pallsLwowym, donioslosei. Gely za~ porz~dek prawny 
i spoJ:eczny gl'ownym jest pmlstwa colem, przeto reg-uluj~c stosllnki 
lllaHGllSkie, dzia.f,t we w,tasciwym sobie zakresie. Tak sa.mo wiQc, 
jak 'Y ea:tej rozeil),gfosei uzm.1ismy kompetenen koseiod'a, tak rownie 
w caJ:ej rozei~gJ'os(:i uznnjemy kompetencn pallstlYa. Pmlstw() zaro
wno jak koseioJ' maj'1 niezaprzeezone prawo stanowienia 0 stoslln
heh maH811skich, ale kazde IV odr~lmej slvej sferze. To ' znaezy: 
prawo koscielne obowilj;zllje in Coro eeci(:lsiastico. prawo swieckie in 
foro ciyili . .J ezeli przeto kwestn sporn~ sfonnul'ujemy ,y ten spo
sob: ezy pallstwu, ezy kosciol:owi s.fllzy prawo uregulowania stosun
kow ma.!'Zellskieh, na oha pytania odpowiemy twierdz1);co: gdyb~T 

zas zapytano, ezy kOl:;eio.J', ezy pallstwo lllaj~ w tej mierze kompe
teneH wyf~ezn1);, na oba pytania odpowielllY przeez~co. Koseiol' 
przeto dla zakresu koseielnego, palls two dla zakresu parlstwowego 
reguluiil; stosunki ma.!'Z811skie. Zatem nie idzie) jakoby prawo ko
Bcielne a pallstwowe musialy byc 1'ozlle: owszem lllateryainie to 
jest co do tresei prawo pallstwowe zastosowac moze si~ \y zupe:t
nosei do koseielnego, i taki stan rzeezy zapobiegaj~ey z gory wszel
kiej kolizyi, ze wszeehmiar jest poziI;dany. W szakze llowoczesne 
stosunki konfesyjne jednolitosci obu p1'aw l1ieprzefalllane niemal 
stawiaj~ trudnosei. Ohe~e przy okresleniu stosunk6w llla:tzeJiskieh 
trzymac si~ stanowiska wyznaniowego, miad'oby pailstwo dwie drogi 
do wyborn: prawo jednego wyzmmia ella wszystkich uznac obo
willzujlj;cem, a to nie da£oby si~ pogodzic z rownouprawnieniem 
wyznarl; albo tez pozostawic kazdemu wyznaniu odr~bne prawo 
ma:tzenskie, co znow tylko wtedy daJ:oby si~ przep1'owadzic, gdyby 
panstwo nie dopuszezaXo maIZGllstw llli~dzy rozl1oWierCallli, ani tez 
poz\\'ala~'o zmieniac Ivyznania. Tak wi~e odr~bnosc pallstwowego 
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prawa marzells~iego jest koniecznym wyp.fywem stosunku, w 
no,,:oc~es~e, pallstwo pozostaje do w}'znan roligijnyeh, 
g:1zJe 1ST, llleJe oelr~hne prawo maJ'ieuskie IJall.stv'o"'e, t '1 it pr~\ro 

~l~ rael z~aczeni~: , pallstwo wypowiada jedynie, ze ,yobec 
lOlum uznaje ma.j'z!:\lls+y'O ')0]' '1' , .f" '. A, " \ , 1- a tell11 "Ull OW8nu Irarunkami. 
111a Z811StwO przez pallstlYO uznane W 01)11' czu lTO~.~";ol'" :eDt . 'k' - . . h .' U "" '" '}t"\\,,' ZWlaZ'rem, In]] ('Z\' nn OC' \'T6t " k ,., - .J L 1 " .on 
d ." . " ." a t \ z,Hqze', Ktoremu P::)118tWO uznau' 

o mavna, l1UlllO to przed ko" ,:[, . , ' 1a 
, el'- 'J k' ,; , , " ".' . selO em Jest ma4:zenshj'em, 0 tem orzek 
Je ,me O;;ClOJ j ]eelrlle na " . ]' ,. . a 

• • ; • - , .,1 zasanzle w1asnych "wyell usbtl'\'. .Ie' 
Olzeczenlc me ma znaczepia dJa f,. "k' go 
b ' , " ,mum SWlec 'WQ:O, ale ma lUO 

o ol'nazu]aea dla tych co ' "l ' ~ , c 
c,"" '", Vi ogo e uzna.Ji); powag~ kosciol'a 12). 

TYTUI~ II. 

Zawarcie malzenstwa, 

§. 139. 

:Ma~zellstwo przychodzi do skutkn przez Zo'odlle o"'''I'aeJ ~zen; , . k J . • , b' ,J,' , It; " ,e 
~l~~c~y~ny I ,,0 ~lety, l~ chcll: z sob~ zawrzec zwii);zek maJ'zellski: 
jaWalC~e .m.~1zenstw~ Jest, zatel1l ezynnoscii): prawn~ (ncgotium, 

Rechtsgeschaft), bo Jest obJawel1l woli, majll:cym na celu powstanie 
stosunku prawneo'o 'fo pOJ'e' k ' , 

, "'., to • :c,lG WS aze nam ogoIne wymogi zawar-
cm mahenstwa, sa one bow18l11 te same ., . k', ' 
k" " ' v , ,", eo puy azdym mnYl1l 

a ele pI awnym ; a wlec po plGrwsze zdolnos'e' d J' l' , 
, , " , ' , ' ,0 Clzla1an pri1lynych, 

pO\~tole,. nalezyty, ob.Jaw woh, . Gdzie warunk6w tych nie dostaJ'e 
O"dz18 WIPe kto me ma zd 1 (' d d' , , ' , 
b
J

" v., ,,' 0 nosCI 0 zlahn prawnych, lnb gdzie 
o )J,aw woh Jest ~nz wedJ':lg og6lnych zasad w zakresie pra,va L nie_ 
waznym, tam tez zawarCle maHellstwa r6wnie J'Qk kal, 1. ' , 

, , . ' • . a v"oa Inna CZ\,l1-
nose prawna, wazme do skutku IJrzvJ'sc nie mo" . P , J. ze, 

, r~cz t!ch ~gol~~ch powodow, ktore kazdi); (;zynnosc prawna 
C~Ylll~, m:,:azni);" .1St~18Ji): co do mafz811stwa odr~Jme jeszcze powod ' 
nJewaznoSCI, ktol e Jednak zawsze sie Odll d ," . y " oszi); 0 wy mlOmonych 

12) IJ d ' , . rZ8 mlotem naszego '\""k"adu J'est 0 ., ' 
k ' ' l' . . J 1., CZYWlSCIC prawo " "1 J 

O~(;le ue; panstwow8 uwzgleduiamy tylJ-o 0 t' '1 " '1 k" . SCIS e 
" 1 'C' u , ." '.l' e, 0 I C OSClOf]8 1)1'Z,-
J'i za swoJe, '0 sl0 zreszt~ tyczy austryacheD'o'o ,}' ~. , ,. 
odsyl'am do mojej monoe:rafii' Oe~tGrl'Pl'chJ·n~h\. o~.b E,PI&w]a, 1111aQ;;5Jl1slnego, 

, , u . ,'- c .. ~'j ,." ';lPrer. H ~'J {(5, 
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dwoch g~ownych wymog6w, A wi~c kto ma og61ni): zdolnosc do 
dzia:tan prawnych, moze jej przeciez nie miee co do zawareia ma~
zenstwa, i znow objaw woli, ktory zreszti): rna og61ne wymogi pra
wnej czynnosci, pod tym wzgl~dem przeciez moze bye jeszcze nie
dostateczny, Ale takZe pod wzgl~dem' owych ogolnych wymog6w 
wl'asciwosc stosunku maJ'zeIlskiego poci~ga za sob!!: pewne modyfi
kacye zasad, obowifj;zujfj;cych w zakresie prawa prywatnego. 

YV' nance 0 zawarcin marzellstwa mamy przeto odpowiedziee 
na pytania: kto posiada zdolnosc pmwntj; do zawarcia maH811stwa, 
kiedy skierowany na to objaw woli jest waznym? Poniewaz zas 
zdolnosc do dziaJan prawnych jest regu~fj;, niezdolnose wyji):tkiem, 
poniewaz tak same objaw woli prawidJowo jest waznym, przeto 
pytania te nalezy raczej sformufowac ujemnie, a zatem pytae, kto 
nie jest zdolnym do zawarcia maIz811stwa, kiedy oswiadczenie woli 
jest niewaznem? 

Okolicznosei, z ktoryeh wyp£y,yaji); wymienione co dopiero 
ujemne skutki, kt6re zatem zalyarcie maHerlstwa czyni[); prawnie 
niemoZliwem, zowill: kanonisci zazwyczaj zrywaheemi prze
s z k 0 dam i m a H e 1'1 s twa, imp e dim e n tad i rim en t i a, w prze
ciwstawienin do przeszk6d wz13raniaji):cych, impedimenta 
pro hi ben t i a , to jest okolicznosci I ktore wzbraniajlj:c zawarcia 
maHenstwa, nie czynif): go jednak niewaznern. Ta terminologia pod 
wzgl~dem j~zykowJm jak rzeczowym zupel'nie niewlasciwa, ustalHa 
si~ przeciez w nance prawa kanonicznego) lubo 1epiej tak zw, prze
szkody zrywaji);ce nazywae powodami niewaznosci, przeszkody wzbra
niaji):ce zakazami. Przeszkody zrywajtj;ce dzielimy: a) Na przeszkody 
juris divini i juris humani s. ecclesiastici, stosownie do 
tego, czy je koscio~ uwaza jako polegajtj;ce na prawie boskiem, a wi~c 
obowii):zujf):ce wszystkieh Iudzi (p. wyzej, stl'. 275), lu13 tylko na 
prawie pozytywnem, jedynie dla chrzescijan vv'aznem. b) Na prze
szkody b ezw z g 1 ~ dn e, imp. a b sol uta, jezeli osoba, kt6rej dotycz~, 
W og61e do zadnego llla~zelistwa nie Jest zdolnf):, alba tez w z g l~
dn e, reI a t i va, jezeli stoj~ na zawadzie zawarciu llla{zenstwa 
z pewn"!: tylko osobf):, c) Mog,,!: one bye daIej pry w a t n e, im p. juris 
privati, privata, Iub publiczne, illlped. juris publici, pu
b li c a. Pierwsze f:if): ustanowione jedynie ze wzgl~du na interes stron 
kontraktuj,,!:cych, tak ze od nich tez zalezy vmiesienie. skargi 0 nie
waznosc, Przy drugich prwwazajq; \Yzgl~dy publiczne i dlatego 
s~dzia nie czekaji):c wniesienia skargi, nawet wbrew woli stron orzec 
ma' uniewaznienie llla:tZellstwa, 

Zadnego z powyzszych podzia~6w nie lllozna ze stanowiska 

RITTNElt. 1' •• kollcielne. T. II, 19 



prawnego przyj~e za podstawy wyk~adu: raczej bacz[);c na to, COSl11y 
- wd:asnie powiedzieli 0 prawnych warunkach zavntrcia maJzenstwa, 

wypada wyrozyc- najpieny powody nieYI"(1.znosei tyczq,ce siy osobistej / 
zdolnosci, a potem przejse do t.Ych, ktore tyczllc sif osvyiadczenia 
woli j jego fOrIny. 

B. Po§zczeg6111e powoil.y nie"lvaznos('i. 

I. Ze wzgl~du na zdolnosc osobistq. 

a) OgoZna niezdo7noM; do clziaia1l pmu.mych. 

~. 140. '. 

Kto nie majllcc woli. do dziafall prawnych zupe~nie jest nie
zdolnym, nie moze tez zawierae waznego malZeristwa. Do tej ka
tegoryi nalez~ najpierw dzieci, co do kt6rych jednak powodem nie
waznosci nie tylko jest niezdolnoS6 umysrowa, ale takZe niedojrza
J:osc fizyczna, 0 czem powiemy w nast~puj~cym §fie; dalej osoby 
chore na umysle, a wiyc szaleni, ob~~kani, g~upowaci, niemniej ci, 
co tylko przemijaj1);co zn3jduj~ siy w stanie nieprzytomnosci, jakoto 
zup~~nie pijani, Rnem odurzeni i t. p. I). Gdyby dowiedziono, ze 
wbsnie vI' chwili zawarcia maJ'zerlstwll choroba ust~piJ'a, ze wiyc 
chory byJ' przy zmysJ'ach, czyli jak to wyrazaj~, . mia£ I u c i dum 
in t erv a II u m, mal'zeIlstwo byJ'oby waznem 2). Slepi, niemi i glu
choniemi, jezeli umysJ'owo nie s% chorzy, maj~ zupelnlj: zdolnosc 
za,vierania m a:r z e Ii s twa 3). 

IN wypadkach, gdy niezdolnosc do dzia.J'ail prawnych nie wy
p:I'ywa z braku ~wiadolllosci i woli, lecz z innych po,yodow prawem 
pozytywnelll jest ograniczona, nie uznaje prawo koscielne powodu 
niewaznosci. Tyczy siy to w szczegolnosci osob nie,Yd'asnowolnych, 
ktore przekroczy:]'y wiek dojrza10sci: wedKug prawa juZ w XIII. 
wieku ustalonego 4) i uchwa~~ soboru tl'ydenckiego stwierdzo-

1) O. 26. O. 32. quo 7., C. 24. X. de spousalibus et matrimo-
niis IV. l. C. 7. §, 1. O. 15. gu. 1. instrukcya anstr. §. 13. _ 

2) POI'. Schulte Handh. str. 321. Kutschker IV. 100. 
3) O. '23. X. de spons. IY. 1. . 
4) Dawuiejsze prawo wymagal'o za przewodem prawa rzymsklego 

(pOI'. lust. de nupt. 1. 10. i 1. 25 .. C. fle ritu Hupt. 5. ,4.), ! nien;i~
ckiego eM 0 y Gesch. stl'. 316. RIC h t (' r 912.) do. waZllOSCl :a1'zen
stwa kOllseusu oj ca. POl'. Schulte Handb. 320. RIchter 91iJ. 
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nego 5), 1ll0g~ one same zawierac wazme maliellstwo, choe zostaj~ je
szcze pod wladz!1; ojcowskq Iub opiekUI\cz~ i do innyeh czynnosci pra
wnych potrzebujq zezwolellia ojca lull opiekuna. 0 ile brak togo 
zezwolenia moze dae pow6d do odmowienia Slubu, powiemy po
iniej (§. 158). 

b) SzczegUlna niezclolnosc do zawarda malielistwa. 

1. N i e u dol nos c f i z y c z n a *). 

§. 141. 

Poniewaz cielesne obcowanie nalezy do istotnych celow mar
ieJ.istwa, niQ moze przeto zawrzec zwi1);zku maHenskiego, kto nie 
lll~t fizycznej zdolnosci spo:tkowania. 'l'a niezdolnosc llloze bye wy
plYWf'lll albo niedojrza:j'ego\vieku, alba stanu chorowitego. 

I. Pl'zeszkod~ ma1±ellstwa stallowi przeto najpierw wi ek n i c
do j r z a:ty (impedimentum aetatis). W tej mierze pni"\vo koscielne 
o tyle posz:ro za pnnvem l'zymskiem 1), iz z reguly jako wick doj
rzaJ'y (pubertas), uznnjc u m~zczyzn ukoIiczon~' czternasty, u kobiet 
dwunasty rok zycia 2). Ale gdy IV prawie rzy rl1Skielll ow wick nie
odzownYlll byl warunkielll maHenstwa, I1vYaia go p1'a\yo koscielne 
jedynie jako granicy normaln% i pl'awidrow1);, nie wyklucza przeto 
llloznosci wczcHniejszego zawar cia maHenstwa, jezeli dostarczono 
dowodu,ze dojrzalosc fizyczna wcze~nicj n3sti):pi:ta. Gdyby l)rzeto 
mafzellstwo zawarte przed ezternastym, wzgh~dnie dwunastym 1'0-

kiem, fizycznie zosta.J.o spelnionem, niedostatecznosc' wiekn nie na
ruszyJ'ahy waznosci marzerlstwa. H6\Yllic mog.toby Pl'zyjsc do skutkn 
wuzne maJ'i011shyo, gdyby biskup Opie1'3j1);c si~ nil. zdaniu lekarskiem 
stwierdzif, ie IV dallYlil l'azie mimo niedojrzalosci wieku istnieje 
zdolllo~(~ sp61kowania. Ale i \v tych wyji);tkolvych wypadkach zaw 

5) Sess. 24. e. 1. de reform.; do historyi tej uehwaly por. 
];'rieclberg Hecht del' Eheschliessung str. 122. 

*) M u en c 11 c n Ueber Unvermoogcn als Ehehindel'l1iss, Bonner, 
Zeitschl'ift f. Philos. n. kath. Thoologie 1840. - S c h u 1 t e Handb. 
§. 17. 18. Klltschbr III. §. 111-128. 

1) Pl'. Inst. de nuptiis I. 10. 1. 4. D. d() ritn nupt. 23. 2., 1. 
3. C. quando curaL yel tut. 5. 60. 

2) ~'it. X. de clesponsatione jmpnherulU IY. 2. 
19* 
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sb moznosc zawarcia maHenstwa jeszcze takze od dojrza~osci 
slowej, jaka pozwala ocenic nalezycie znaczenie zwi11zku maHeit-: 
skiego 3). 

II. Niemuc fizyczna (impedimentum impotentiae) to jest 
niemoznose sp61kowania ~), wypfywaj11ca z choroby Iub wady orga
nicznej, stano wi rownie przeszkod~ ma~zenstwa 5). Moze ona bye 
bezwzgl~dn11 , a b sol uta, i wtedy czyni w ogole nieudolnym do 
za,varcia maH611stwa, albo wzgl~dna, reI at i Y a, objawiaj11ca si~ 
tylko jako niemoznosc spofkowania z pewnij, osobij,. Jedna i druga 
uniewaznia atoli mal'zenstwo tylko pod dwoma warunkami: 

1) jezeli istniafa juz w czasie zawar cia mafzenstwa (impoten
tia antecedens), co wypl'ywa z ogolnej zasady prawnej, ze waznosc 
aktu prawnego ocenia si~ weMug chwili jeg'o pO'wstania; 

2) jezeli jest ustawiczna, nie do uleczenia (imp. perpetua, in
sanabiIis). Niemoc tylko czasowa Iub ktora sztukij, Iekarskij, da si~ 
uchylie, nie wp~ywa na waznosc mad'zeristwa; jako nieuIeczonl/: 
jednak uwazae nalezy chorob~, jezeli jej wyIeczenie wymaga ope
racyi pod'ij,czonej z niebezpiecz8l'lstwem zycia 6). Celem stwierdzenia 
powyzszych warunkow przepisuje prawo osobny tryb post~powania 
s~dowego, 0 czem w §. 163. 

2. Z w i 11 z e k mal' z e Ii ski *). 

§. 142. 

Do najistotniejszych cech mafZ61istwa zaIicza nauka chrzesci
janska monogamiczny tegoz charakter: m~zczyzna tylko z jednij, 

3) Por. c. 2. 3. 8. X. de desp. impuh. IV. 2., konstytucyq, Be
nedykta. XIV. "Magnae nohis" z 29. czerwca 1748. do biskup6w 
pol s kl c h Bull. Ben. II. p. 413. (Takze w Richtera Trid. p. 558), in-
strukcya austr. §. 17. . 

4) Ta impotentia coeundi jest co innego jak niemoznosc p1'odzenia 
Iub rodzenia (impotentia generandi, sterilitas), kt6ra nie ma wp1'vWU 
na waznosc ma1'zenstwa. • 

5) C. 29. C. 27. quo 2. tit. X. de frigidis et maleficiatis IV. 
15. Instr. austr. §. 16. Dawniejsze prawo uznawal'o tylko mal'ZeIlstwa 
kastrat6w jako niewazne, c. 2. X. de frigidis et malefic, IV. 15. 

6) C. 3. 6. X. de frig. et malef. IV. 15.; POl'. w tej kwestyi 
Schulte Handh. 89. 

*) F r e 11 z e 1 de indissolubilitate matrim011ii commentarius 1863.
IV a 11 n e r Das Ehehindernis des Ehebandes im rom.ischen u. kirchl. 

kobietij" kobieta tylko z jednym m~zczyzn3" pozostaw8cC moze w zwiij,z
ku maUenskim 1). Co tej zasadzie uwfacza, stanowi bezwzgl~dnl!;, 
bo z jus divinum wyp~ywajl}cij, przeszkod~ ma£Zellstwp,: imp e d i
mentum Iigaminis. Kto przeto raz wszed~ w zwiij,zek ma~
ienski, niezdolnym jest do zawarela innego maH611stwa, poki!d 
pierwsze waznie nie h~dzie rozwiij,zane. Skoro si~ wi~c okaze, ze 
w chwili zawarcia powtornego mal'ZeJlstwa, pierwsze jeszeze pra
wnie istniafo, poiniejsze musi bye uniewainione. IN tej mierze 
trzymae si~ naIezy przedmiotowejistoty czynu: drugie mal'Zellstwo 
b~d;"ie wi~c niewaznem, chocby marzonkowie dziad'ali w dobrej 
wierze, np. w przeswiadczeniu, ze pierwsze maiz611stwo zostafo 
przez smiere rozwiij,zane; i na odwi'ot ma!Z(<Ilstwo b~clzie waznem, 
chocby zawierajij,e takowe, jedna Iub obie strony uwazafy pierwsze 
malzenstwo jako waznie jeszcze istniejl}ee, choeby wi~e dzialaly 
w mniemaniu, iz si~ dopuszczajij; bigamii. IN szystko to stosuje ko
seiol' zarowno do malzelistwa katolikow jak niekatolikow, ehrzescijan 
jak nieehrzescijan; w kazdym razie wi~c oeenia waznosc mal'Z611-
stwa wedJ'ug tego, czy w chwili zawareia jedna Iub druga strona 
pozostawala w zwiij,zku; ktory w obliezu koscio~a uchodzi za wazne 
mal'Zenstwo. 0 tyle tylko okaze si~ r6Znica w zastosowanill tej za
sady, ze owa kwestya wst~pna, czy pierwsze malzeIlstwo jest wazne 
lub niewazne, co do chrzescijan innym jak eo do nieehrzeseijan 
podlega prawidlom (por. wyzej str. 2?5.288). 

Orzekaj~c w mysl powyzszych zasad 0 waznosei powtornego mal
zenstwa, nie przyznaje koseie~ zadnego znaczenia okolicznosci, ze ma~
zonkowie na podstawie ustaw cywilnych Iub stosownie do zasad swego 
wyznania reIigijnego uzyskali rozwod, poniewaz nierozwii!zalnosc ma~
zellstwawywodzi, tak sarno jak monogamiczny jego charakter, z prawa. 
boskiego. Jezeli przeto ma~zellstwo przez sij;d swieeki zosta{o roz
wiij,zane, albo jezeli niekatolieka wl'adza duchowna dozwoli~a roz
wodu, mimo to wobec koscio~a katolickiego niewaznem b~dzie ma!
Z811stwo z osobij, rozwiedzionij" dokij,d maHonek jej zyje. Jedyny 
wyjij,tek zachodzi w nast~pujij,cym przypadku. Jezeli z dwojga mat
zonkow nieehrzescijallskieh jeclen przyjmie chrzest, a drugi wzbra
nia si~ zye z nim w spolnosei ma~z61iskiej, albo pozostajij,c w spol-

t:'J' 

Recht bis auf Justinian. Archiv. t. 31. (1874) stl'. 396.-Schulte 
Handb. §. 27. - KutschkeI' III. §. 129. 

1) Trid. sess. 24. c, 2. de sacI'. maiL Si quis dixerit, lieere 
Ohristianis plures simul habere uxores, et hoc nulla lege divina esse 
prohibitum.: anathema sit. POl'. instr. austr. §. 20. 22. 
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no sci czyni to, jak si\l wyrazaJil: "non absque contumelia creatoris" 
to znaczy stara si~ mafzonka naHonie do czynow niemoralnych luI; 
przeszkadza mu w pe.J'nieniu obowill;zkC\w religijnych, moze mafzo_ 
nek, . ktc\ry p~zyj~.J' wiar~ chrzescijanski!;, zawrzec jeszcze za zycia 
drugwgo maJ'zonka wazne ma.J'zellstwo i w ten sposob rozwiazac da

wniejszy zwi~zek. ~anin~ to nastij;pi, winien mafzonek na~vrocony 
a~bo sam a~bo za, posredmctwem 8q,du duchownego w fOlmalny spo
sob, wez';rac maJz?nka do o8wiadczenia, czy ehee z nim iye sine 
c?ntumeh~ ,creatons. Oel tej in t e r 1) e II a t i a co nj u g i s moze jedy
me zwolmc dyspensa papieska 2). 

Po rozwilj;zaniu mafzmlstwa, a wi~c z regufy tylko po 8mie1'ci 
maJ'zonka ~p. niZej §. 162), pozostaJ'y ma4'Zonek maze wejM w po
~owny zW1<lzek maJ'zenski; prawo przepisuje tylko pod tym wzgle
de~ pewne warunki j ostro:inosci, ktc\re poznamy mowiac 0 ~ai-
zenstwach waznych leez wzbronionych, " 

3. P 0 k r e w i e Ii s t \'11 0 i p 0 IV i now act w o. 

It a) Natul'alne *). 

§. 143. 

Zakaz zwi'lzk6w maHtlllskich pomiedzy krewnymi i powino
watymi bliskiego stopni.l polega, rz(,c m~~h;a. n<1 wl'o,hon(~m (:zlo~ 

2) C,. 2, C. 28: (111, 2., l·. 7. 8, X. de divortiis II'. HI. Konstv
tueye~en~c~y1.i:". ~n .. :,In 8np1'e111[1" Z 1'. 1745. (Bull. Bell. 1. p, 488) 
1 "Apostoh.Cl llllll.istel'll lllunus" 174:7, (ib. L 329), dalej orzeezcllia 
kongregacYl w Rwhtem Triclent. 1). 285. n. 151-152, i instrukcya 
~ust~·. §. ~3. - POl'. Bin tel' i m De libertate conjugis infidelis facti 
fl.~ehs 18~4. - La e m m e l' Dic interpellatio conjugis infidelis n. die 
papstl. Dlspens von clel'selben, Archil' XL (1864) 245. 

*{ S eh 1 e gel Kritische n. systematisehe Darstcllllng clel' verbo
tenon (Tracl~ del' Verwandtschaft n, Sclnnwgerschaft 1802. _ Las-
p ey:' e s . DIRsert.~ c.anonica.e comp~lt~tionis et ~wptial'urn propter sanguinis 
~ro.p:ngUlta~em "b ~C(,les!a chnstIana prolnbital'Ulll ;,:istens historiam 
J824. - H P (l 0n d 11 n [Jebel' das EllE'Yfu'hot weo'en Verwandtsehaft 
1844. - JU 0,11 f ~ n g_ Da;,: Yel'bot del' Ehen zwisc]~en nahen Venvan(l
t:n, w ('zasfl1l8~me I'. atholik lX, i OSObllO ] 8aS. - 'r 11 i e r s e h Das 
"\ erbot der Ehe lllll(!l'halb del' nallen V,'rwandtschaft 1869. _ S c h u 1 t e 
:.a~~~., 2~6,23. 24·. KutschkeI' III. §. 139. nsf. Richter 
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wiekowi POCZUClU etycznem. Dlatego uznaJ'y go prawodawstwa 
wszystkich choeby najmniej cywilizowanych narodc\w, najcz~sciej 

nawet bez swiadomosci powodow, jakie przemawiaj1l; przeeiw dopu
szczahlosci tego rodzaju ma1zellstw. Sf!; to po cz~sci wzgl~dy natu
raIne, fizyologiczne; d08wiadczenie uczy, ie cz~ste ma1zenstwa 
w rodzinie prowadzq, do degeneracyi potomstwa pod wzgl~dem 
fizyeznym i intelektualnym 1). P1'zywodzq, takie nie bez s1usznosci, 
ze wzgl~dy uleg~o8ci Iub rodzillllego przywilj;zania kojarzyryby cz~

~to mahel1stwa, ktorymby zreszt~ zbywa~o istotnych warunk6w 
szc~~sliwego pozycia maH811skiego. K08cioI uznajq,c w og61e te po
wody 2) uzasadnia zakaz maHenstw mi~dzy krewnymL glownie ze 
stanowiska etyki ch1'zescijanskiej 3). Ludzie wzajem stworzeni s,!: 
dla siebie, wzajem majij; si~ uzupelniae, a wi~c jak na.iwi~cej z soh,!: 
zawiq,zywac stosul1k6w na trwaJ'ych opa1'tych zasadach. :Mafzellstwo 
daje Wlasnie najlepszi); ku temu sposohnosc; nie tylko £~czy dwie 
osoby w zupe~nft: iycift, spolnosc, ale dajfl;c pOczfl;tek rodzinie tworzy 
tem samem nowe, a nader 8cis~e w~zfy. Poza.,dani); przeto dift ludz
kosci rzecz~, ahy jak najwi'2cej nowych powstawa~o zwiq,zkow 1'0-
dzinnych. Otoi jesli ma~zeTistwo przychodzi do skutku mi~dzy 080-
lJami, ktc\rych juz lq,czy zwiij;zek roclzinny, traci ono ella Iudzkosci 
owo znaczenie nowego w~zfa, l11aj1l;cego skojarzyc obcych sobie do
tad ludzi. Zamiast wejsc w nowe stosunki sprz~ga czlowiek ty1ko 
~~islej zwi1l;zki istniejllce; tem samem odda!a si~ od l'eszty ludzi, 
it pozostajll:c zawsze w ciasnych granicaeh tego samego k6fka l'odzin
l1ego J'atwo daje pl'zyst~p samolubstwu. 

Jak z jednej strony powszechna na to jest zgoda, ze maHen
stwa mi~dzy bliskil11i k1'ewnymi i powinowatyl11i powinne bye wzb1'o
ni0ue, tak roiniq, si~ poszczeg6Jne prawodawstwa co do kwestyi, 
jak daleko ta przeszkoda ma si~gac. Koscio~ w tym wzgl~dzie nie 
zawsze jednakich trzymar si~ prawidet 

L Przeszkoda z pokrewiellstwa (impedimentum con
sanguinitatis). Pokrewi811stwo zachodzi mi~dzy osobami, z kt6rych 
jedna od elrugiej pochodzi, alba kt6re od wspolnego pochodzi); 1'0-

1) P. 0 tej kwestyi cyt. rozpraw~ :Yloufang'a, ktol'Y przytacza 
powagi lekarskie: POI'. jeszeze G, H. Dar w i 11 Ehen zwischen Ge
~chwisterkinclern. ein Yortrag ill clel' statistischen Gesellschaft in Lon
clon, dentsch Y. Otto Zacl~al'iaG1S76. 

2) Zdania znakomitszFh pisarzow koseielnych przytacza K II t S c h
k e r III. §. 141. 

3) Por, szszegolnie sw, Augustyna 0.8 eivitate Dei lib. XV. 16. 
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dzica. W stosunku do wspolnych rodzicow, ci co od nich pochodz!!;, 
zowi!!; sif2 zst~pnymi (descendentes), Ivspolni rodzice w stosunku do 
tych. co od nich pochodz~, w s t f2 p n y m i (ascendentes), jedni 
i drudzy spokrewnieni s~ z sob!!; w linii prostej (linea direeta). 
Mi~dzy sobij; zas ci, co od wspoJnego pochodz:j; rodzica, 81); spokre
wnieni w linii pobocznej (linea transver~;a, eollaterales). Odle
g~osc pokrewi81istwa llli'idzy krewnYllli zowiemy s top n i e ill 
(gradus). 

Co si~ tyczy pokrewieristwa, jako przeszkodv lllaHenstwa. 
prawo kanoniczne, jak w \yielu innych kierunkach: przyj~~o na.i~ 
pierw przepisy prawa rzymshiego. vVeMug prawa rzymskiego zas 
wbronione by~y ma~z81istwa z wstf2pnymi Iub zst~pnymj, z bratem 
i siostr!!;, wI'eszcie z krewnymi, wzgI~dem ktorych zachodzil re
spectus parentelae, a Wl\~C z bratem Iub siostril; ojca i matki, dziada 
i babki.J. Tych zakazow trzyma.:to si~ pra,wo koscielne do V. wieku: 
okoJ'o tego cza,su wzhroniono najpienv maJ'z81istw miedzv dziecmi 
rodzeristwa (wujecznymi i stryjecznymi), a niebawem t:1kie mi~dzy 
wnukami po rodzellstwie 5). Ci zas (sohl'inn byli WGd£ug rzym
skiego prawa, ktore oZllaczafo stopnie poki'ewiellstwa wedfug ilosci 
rodze~ (tot gradus, qnot generationes), spokrewnieni W SZ0stym 
stopmu; rozszel'zywszy przeto do nich zakaz maheI'lstvi<1. sfonnu
~owano go w ten s13080h, ze niewazne 8~ nmheJlstw(1, mi~dzy kre
wnymi, az do szostego stopnia. To prawidJ'o naol'<lfo jednak 'zupel'
nie innego zn:1czenia, gdy miasto rZYlm;kiego Pl'zY.i~to niemiecki 
sposoh liczenia stopni. Stosnj(!c si~ do zasad germaliskich bo\viem 
bra~o prawo kanoniczne za podstaw~ liczenia nie iio~(S rodzen, tylko' 
iloM generaeyi ezyli parent eli 6). Osoby, z tych samych 1I1'0dzone 
rodzicow stanowiq; pierwszf!; genenwH, icll potomkowie w sto
sunku do dziadostvYa, dl'Ugl!: genemeyq; i t. d. W linii prostej ten 
sposoh liczenia nie czyni roznicy; inaczej w pobocznej. Gdy bowiem 
wed~ug prawa rzymskiego oznaczajq;c stopnie zlieza sif2 rodzenia po 

4) L. 14 ... 17. 39. 53. 54. 57. D. de ritn nllpt. 23. 2. 1. 17. 
1? C. ,de n~.~h:s 5. 4 .. §§. 2-? Inst. I. 10. Cesarz '1'eodozy wzbro
~11.J' takze m~lzenstwa mHj~zy wUJecznYllli i stryjecznymi (Cod. Theod. 
1. 1. 3. de ll1eest .. nnpt.? ~, poiniej . wrucono jednak do dawnego 
prawa, 1. 19. C. de nuptns o. 4. ob. iT lli uk. Pando 1. XXIII. 316. 

0) P. Sf\llulte Hand. :;tl'. 159. 

G) Najdawniejszy Slad tego sposobu liczenia zawiera list Grze
gorza W. (c. 20. C,. 35. quo 2., C. 2. S. 5. C. 35. quo 5.). ktoreO'o 
autentj:cz~osc jednakjest .zakwes~yonowana, p. }II e j 8 r Ueber die SOg8~. 
Gregonamsche ComputatIon, Zeltschrift fUr deutsch. Recht VII. 173. 
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jednej i drugiej stronie. ljcz~ si~ one wed~ug prawa kanonicznego 
tylko po jednej stronie. Tak IIp. bracia mi'idzy soh'l "wed~ug rzym
skiego sposobu liczenia (computatio civilis) zostaj1); w drugi~, we
d.J'ug kanoniczllego (computatio canonica) w pierwszym stopnm p~
krewieilstlYa; wujeczni w prawie rzymskiem w czwartym, w pra':l~ 
kallonicznem w drugim stopniu. Jezeli linia jest nierowna, stoplen 
oznacza si~ jedynie welUug d.j'uzszej, n. p. wuj i siostrzenica spo
krewnieni s~ kanonicznie w stopniu drugim (w prawie rzymskiem 
w trzecim). W.J'asciwie wi~c dawniejszy zakaz obejmowa£ w mysl 
nowej komputacyi tylko krewnych trzeciej generacyi (to jest dzieci 
po rodzeI'lstwie), i w niektorych krajach germanskich trzymano si~ 
jakis czas tej zasady 7). W Rzymie zas przyj~to wprawdzie ~owy 
sposob liczenia stopni, nie zarzucaj:j;c jednak dawnego prawldJ'a, 
ie zahronione sa maHellst"wa do sZQ,Stego stopnia, <;h00 teraz ten 
SZOl:;ty stopiell si~gar juz llierownie clalej jak szosty stopiml Rzy
mian. Powoli zvska~o to prawidlo powszechne w kosciele uznanie, 
a nawet rozszer~one jeszcze zostafo na siodm1); generacYl);, to jest 
do tej granicy, do jakiej najda.lej w tej mierze id~ce prawa uzna
wa~y IV ogole pokrewiei18two S). W X. wieku ustalony jui jest 
w prawie koscielnem przepis, ze niewazne s~ maHmlstwa mif2dzy 
krewllymi do siOdmego stopni,l. kanonicznej komputacyi. W tej I'oz
ci<l;grosci uznaj1t przeszkocl~ mafiellstw,l. ustav{y przyj~te w dekrecie 
Gracyamt 9). W tych graniCltch atoli zakaz maHenstw w praktyce 
nie dar si~ utrzymac: bo pokrewieilstwo si~ga:to tak daleko, ze naj
(;z~sciej osoby zawieraj<l;ee ma£zerlstw() zadnej 0 niem nie lllia~y 
wiadomosci. Dlatego postanowi£ papiez lnnocenty Ill. na 4tym 
sohorze lateraneuskim w r. 1215 9a), ze odtq;d w linii pobocznej 
przeszkoda ma.rzellstwa si~gac ma tylko do czwartego stopnia po
krewiellstwa. To postanowienie utrzyma:to sif2 jui niezmienione 
w prawie koscielnem. 

WeMug dzisiejszego pmwa stanowi tedy pokrewienstwo przesz
kod'i maH611stwa w linii prostej, to jest mi~dzy wst'ipnymi i zst'ipnymi 

7) Por. capit. Vermer. 753. C. 1. Mon. Germ. III. p. 22. capito 
Compend. (757) c. 1. ib. p. 27. 

8) Prawdopodobnie przyczynib sig do tego rozszerzenia i ta. oko
licznosc, ze ]Jrawo rzymskie powofywa1'o do sukcesyi wed.rug prawa 
pretorskiego takze dzieci sobrinorum, a wi'2c krewnych siodmego sto
pnia rzymskiej komputacyi, p. 0 tem Ric 11 t 8r 928. not. 14. 

9) C. 17. C. 35. qu.;~. (cone. Rom. 1059), C. 2. C. 35. quo 
O. (z r. 10(5). 

9a) C. 8. X. de consanguinitate et affinitate IV. 14. 
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b~z zac~nego ograniczenia, w linii pobocznej do czwartego stopnia kano
l1lcz~eJ komputacyi 10). Czy poehodzeniejest slubne, czy nidlubne, nie 
czym '~ t~m wz.gl~dzie zadnej razniey. - Jak widzimy, przeszkoda z 
pokrevnenstwa .Jeszcze wedJ'ug dzif'iejszego prawa si~Q'a ba1'dzo daJeko: 
tyczy si~jeszcze prawnukow rodzellstwa. \V praktyce zfagodzono ostros~ 
ty~h p1'zepiso,,~, ,udzielaji):c bez trllclnosci clyspens w clalszych sto
pn:a:h po~rewlenstwa. Jeclynie pokrewieI1stwo w linii prostej, tu
dZ18~ IV ~l~rws.zym stopniu linii pobocznej (mi~dzy rodz811stwem), 
uwaza kOSCIOJ' Jako przeszkocl~ juris clivini 11), odmawia wiec bez
wzgl~clnic dyspensy. Juz \IT drugim stopniu elyspcnsajest mo±liwa. a 
w trzecim i ezwartym prawie nigdy jej si~ nie odma,wia. Ztad s,j'usz~ie 
podnosz:J: si~ g,j'OS.l' 0 reforl1l~ odnosnych przepisow p1'a,,;a kosciel
neg?, "korn juz praktyka w~adz koscielnych clobitnie swiadczy, ze 
do leh utrzymania kosciof nie wi elk a ul'zywiazuje VraD'8 12) 

II. P r z e s z k 0 d a z pow i n 0 ~v ~ c t w a
V 

(il1lp~eljl:lent'Ul11 affi
nitatis). IV rozumleniu prawa eywilnego zowiel11Y powinowactwem 
stosunek mi~c1zy jednym ma~zollkjmn a kl'ewnymi drugiego. Co do 
obliczania stopni powinowactwa, zastosowa~ naloiy Z1tSaele, ze kre
wui jednogo malzonka spowinowaceni 8;1; Z drugim n;a~zonkiem 
w tym samym stopniu, IV jnkim z pierwszym sil: spokrewnieni. 
Ustawodawstwo koscielne rozwijaJ:o si~ co (10 po,vinowactwa w ana
Jogiczny sposob, jak co do pokre\vieristwa. . Piel'wotnil: poelstawe 
fl~anowi1'o prawo l'zymskie. ktol'o "vzbraniaJ'o lWl~zerlstw mi~elzy 
oJczymem (vitricus) it pasiel'biet}; (priYigna): macoehi); (nowrca) 
i pasierbem (priFignns), tesciem (socor) i svnowa (nurus). swiekra, 

t1 v - , / tJ 

1<» Nie ma przeszkody, o;koro jeclna 080lm do WSpOhFJgo l'oclzica 
IV da,lszym Jak. czwartym 7.Ostnj(3 ;.<topnin. choeby druga zostaiwnl:n 
\IT czwartym lub jeszcze blizszym c. 9. X, de consangu. et affinit 
IV. 14. 

,II) Bezwal~un~owo yznano to ty1ko co do linii prostej; co elo 
l'oclzenstwa przYJmuJq; mektorzy tylko imperlimcnl. juris ecclcsiastici 
(por. n. p. Y e ring str. 732) przyznaj'bc atoli, 2:8 Clyspell~a jest nie
dOpllszczalna. Pmktycznq, doniosl'ost miaJ'aby wipc ta l'oznica zclall tylko 
poel wzgl\,dem ocenienia waznosci mafzens'tw z"awartych mieClzy ~lie-
chrzescijanami. . , 

. 12) Do:nagano . si<: mianowlcie tej reformy od sobol'11 watvkali-
skiego. P. IV alter §. 316. Phillips Lohrb. §, 260. Raus~hel' 
l?ie Ehe u. das zweite H.a1lptshtck des bi'trgerl. Gesetzbnches 1868, 
b' 13 r 1a ~ h ~~ rebus _ qmbusdam ad cOllcil .. generaie pertinelltihns, v: ArchlY t. 23. str. 168. i tamic stL 317.: Das allgemeine Concil u. 
(laS knth. Eherecht. Oclnosne wllioski hiskup6w poclaje :11 art i n Collect. 
p. 162. sq. 183. sq. 

(soerus) i zi~ciom 
takie ma,lierlshva Z 
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(generl , poiniej juz pod wplywem kosci~b 
zonq, brata lub m~:iem siostry 0). rre przeplsy 
zmi;niro pl'a\vo kanoniczne w trojakim kie-prawa rZyl11skiego 

rnnku: 
1) ::\ ajpierw co do samego poj~cia pOivinowactwa. W ed~ug 

prawtl rzymskiego bowiem zr6d~em powinowactwa jest m~H~nstw?, 
wecUug prawa koscie.1nego fakt spa:tkowania, copula carnnhs t<). Nw 
mtl wiee wlasclwego powinowactwa, gely maHeJlstwo nie zosta.\'o 
fizycznie spe~nione (pOI'. str. 304.) i przeciwnie moie istni~c 
powinowactwo bez ma:rierlstwa. Powinowactwo wi~c w znaczemu 
l)raw(l koscielnego jest st()sunek mi~dzy jedn1!: z 086b spMkuj~cych 
a krewnymi drugioj. :Na tej podstawie odr6znia tedy p:'awo Rano
niczne affinitas lel!itima i illegitima, stosowme do tego, 
czy powstalr, z maheflstwa lub stosnnku nieSlubnego. Gdy ~'akt 
uzasadniaj1);cy nieslubne powinowactwo zaszed.!: przed zawarcwm 
ma4ZeJ18twa, zwano je affinitas illegitil11a antecedens, gdy poza
wareiu maHellstwa, to jest gely l11il:z sporkowar z krewn1!: zony, lub 
zona z krewnym lll~za: affinitas illegitima superveniens vel 
sub seq 11 e n f); mialo 0110 ex post nniewaznic mnfzellstwo '5). 

2) Tall poj~te powinowactv'!o rozszerzono do t)Tch sa:llye~ 
granic co pokl'ewlellst,\'o. ~t wi~e do si6dmego stopnia kallolllczne.j 

kompntacyi. 
3) Tak praw(?mn jakotez niepmvvemu powinowaetwu naclano 

potem obszerniejszH %wwzenie, ].1l'zyjmnjq;c powinowaelw.o . nie~ylko 
llli~clzy jednym llJaIzonkiem (In b spMkujl):cym) It :u·ewnYllll. drugl~gO, 
lecz takze Jllj~dzy jednym maJ'zonkiem ,t pOWlllowatYIl1J drug18go 
(np, Illi~dzy m~zelfl a :i:on'l szwagra), tudzid mi~elzy krewnymi nH.l"~lt 
it dzie~llli %on,{ Z i1111ego nw~zellstwa TG). Zwano ten stosunek af11-
nitafl secul~rli gel;(nis w przElciwstaviieniu do affinitas 
13 ri III i g e 11 e r is ()ZlHII;Zf1:j'1('1 powinowactwo w w~asciwelll znacze-

13) L. 14. 34. 40. D. de ritu nuptiarUl? 23. 2. L 17. C,. ele 
nuptiis 5. 4. 1. 5. 8. C. de incest. nupt. 5. v. §. 6-9. Inst. 1..10. 
IV zhronione ])'1-1'0 nacHo jeszcw ma.J'zmlstwo mi\)clzy ojczyJl1cm a ZOl11j; 

zmarIego J:lasi~rha (1. ! 5. D. cle ritil unpt. 23 .. :2), tU;l7,id. nml'zml
"two Z ('o1'k'1 rozwieclzionej mafzonki (1. } 2 .. Clt.), choe w tyeh wy
padkaeh nie zachoclzi powino,\yad,yo. 

H) C. 14. 15. C. 35. qu. 2. et 0., c. 3. C. 35. qn. 5. 
"1 C. 5. B. C. 35. qu. 2. et 3., c. 2. 5. 7. 8. 9. X. de co qui 

eognoYit eonsHl1gnineam uxoris IY. 1 B. 
16) C. 12. C. 35. qu, 2. et 3. 
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niu. W koncu liznano nawet jako powinowatych maHonka i powi
nowatych secundi generis drugiego ma~zonka, - byJ'o to powino
wactwo tertii generis rr). 

W ten sposob przeszkoda z powinowactwa tak wielkie przy
trara rozmiary, ze nietylko zbywafo jej na wszelkiem uzasadnieniu, 
ale nawet w praktyce pod wielu wzgl~dami stawa~a si~ szkodliw~. 
Dopiero Innocenty III. po~ozy~ temu niejak~ tam~ na czwartym 
soborze lateraneriskim, trzymaj!}c si~ scisle poj~cia powinowactwa, 
jako stosunku mi~dzy ,jedn!} osob!} sp6rkuj!}c!} a krewnymi drugiej, 
uchyliJ' dalej affinitas secundi et ulterioris generis, tudziez affinitas 
illegitima subsequens, ktora odtt);d daje jedynie niewinn~j stronie 
prawo odmowienia powinnosci ma1'Zeriskiej. Id!}c wreszcie za po
stanowieniami 0 stopniach pokrewienstwa ograniczy4' Innocenty III. 
powinowactwo W linii pobocznej do czwartego stopnia 18). SobOl' 
trydencki zmieni4' te postanowienia otyle, ze affinitatem illegitimam 
ograniczy~ do drugiego stopnia 19). 

Wed4'ug dzisiejszego prawa wi~e trzYl11a6 si~ nalezy zawsze 
tego, zepowinowaetwo tam tylko istnieje, gdzie jedn!} stron!} jest 
l11a4'zonek (konkumbent), drug1!; osoba spokrewniona z drugil11 l11aJ'
zonkiem (konkumbentel11j. Kazdy inny stosunek, chocby na pozor 
bardzo bliski, nie jest powinowactwem i nie stanowi przeszkody 
maJ'zeristwa. A wi~c waznem jestnp. maHellstwo mi~dzy bratem 
m~za, a siostr!) zony, llli~dzy ojezYl11elll a wdow!} po pasierbie 20), 
mi~dzy synelll m~za, a cork!} zony z roznych llla4'zeJistw. _ 00 zre
szt!} wyzej powiedziano 0 przesadnej rozcifl;g~osci przeszkody z po
krewieI'lstwa, w wyzszym jeszcze stopniu stosuje si~ do powinowa
ctwa; nawet w linii prostej nie polega ono na jus divinulll, Iubo 
dyspensy praktyka koscioJ'a nie dopuszcza 2r). 

17) C. 22. C. 35. qu. 2. et 3. 
I

S
) O. 8. X. de consanguin. IV. 14. c. 6. 10 11. X. de eo qui 

cogno consang. IV. 13. 
19) Trid. sess. 24. C. 3. 4. de ref. mak 
20) P. orzeczenie kongr. Tryd. IV Richtera rrrid. p. 261. 

Nr. 100. 

21) POl'. Schulte- str. 318, Kutschker V. 77. 
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b b) Stosunki analogiczne. 

§. 144. 

Przeszkody maHeJ.lstwa wyp~rwaj::t takZe z 8tosunkow, IV kto
rych prawo koicielne upatruje pe,,:nl): ftnal?g·il):. z. wlasciwem po~r~
Wi611stwelll i po\vinowact\yem. W szezegolnosCl s~ to nast~puHc.e 

przeszkody. . . . , . 
I. Przeszkoda z pokl'Gwienstwa cywllne~.o cz)h 

adopcyi (impedimentum cognationis_ legalis) f). RozwOJ .prawa 
koscielnego co do tej przeszkody odlmenny~ szed~ torem., Jak co 
do innych przeszkOd lllalz611skich: gdy bowlem te ostatm~ w sto
sunku .do prawa rzymskiego znacznego dozna~y rozszerzema, ~en

dencva jest praktyki koscielnej, ograniczy6 przesz.kod~, wyp~yyvaJ!}~l): 
wed~~g prawa rZYlllskiego ze stosunku adopcYJnego. IN prawle 
rZYlllskiem niewazne by:ty ma~z611stwa: . 

a) adoptuj~cego z adoptmvanl): cork!} Inb wnuczk!}, aaop:uJ~

cego z zon!} adoptowanego syna lub v:nuka, adoptow~nego ~ zon~ 
adoptuj~cego ojca, cho6by we wszy~tklC~ tych wypadkach pIZ~SZ!O 
ma~zeristwo do skutku juz po rozwl1j;zamu stosunku adopcYJneoo ). 

b) Nie mog~ dalej zawierac maHerlstwa, wszelako ty~k~ do~~~ 
trwa stosunek adopeyjny: 1) dzieei adoptowan~ z rodz~nelm, 1 dZ18Cl 
adoptowane mi~dzy sob~, jezeli jedne i .drugle ~ostaJ.~ pod wIa~z~ 
ojcowsk!} adoptujt);cego 3); 2) osohy, .1ll1~dzy ktoremJ adol:cya ZI~: 
dzHa respectum parante1ae, ktore Wl~C. w sk~tku a~opcYl zo~tah 
d . b' stosunku J'ak wUJ' Iub strYJ do slOstrzemcy lub brata-o sle Ie w I" k' 

. ciotka do siostrzerica lub synowca, pod tym ato 1 warun 18m, 
mcy, tk d t' 1 b ze sa agnatami.); 3) syn adoptowany z lll~ ~ a op ~Ji}cego, u 

• 0 tkl' sl'ostra 5). W p6zniejszem praw16 rzymskIem powstaJ'a 
Z Jego ma 0 . ,".. d 
jak wiadomo pod wzgl~dem skutkow prawnych rozmca ml~ zy ar-

1) Lan g Das Ehehin~ern~ss .d~r sog: ~iirgerlichen ~der gesetz
lichen Verwandtschaft . Archlv fur ClVll. PraxIs t. 21. str. 2b8. _ 
La uri n Das Ehehind~rniss del' biirgerlichen odeI' gesetz1. Ven~. , Ve-
. A h' XIX (1868) 193 Seh ulte Handb. §. 25. nnga rc IV. . 

KutschkeI' III. §. 145. 
2) §. 1. Inst. de nuptiis I. 10. 1. 14. §. 1. 4, 1. 55. D. de 

ritu nupt. 23. 2. . 23 2' 
3) §. 2. lnst. I. 10. 1. 17. §. 1. D. de ntu nupt. .., co 

do adoptowanych pOl. La 11 g str. 301. 
4) §. 5. lnst. I. 10. 1. 17. §. 2. D. de ritu nupt. ~3. 2. 
5) L. 23. D. de adopt. I. 7. 
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rogatio (gdy. przysposobionym byi homo sui juris) i adoptio plena 
(gdy ad.optuJ.q;cym ,byl hewny wst!(pny adoptowanego) z jednej, 
it a~~~)bo Hunn.s. pIe,na (gely kto inn.'- jak wst!(pny adoptowa~ syna 
fa~~ll:ll) z. dr~gleJ :strOl:Y. Ost~tnia lllaj1j;c tylko skutek pod wzgl<;;dem 
plaY) a dzredzlCzema lllG rodzlhl przeszkody mad'ZeIlstwa 6). 

. ,~l~a,:,o kanoniczne. uzna:{o najpierw przeszkod~ z adopcyi w 1'oz
cUlgJ~S~l ,prawa rz!mskl:-go 7), dzisiejsza jednak praktyka, kto1'ej po
CZt}t~l Jl:Z, XII. wleku ~n!(gajill sciesni1'a przepisy prawa rzymskiego. 
p1'zYJmuJl}c przeszkod<;; jedynie w nast~puj%c'ych wypadkach 8) : ' 

. .a) Tak pod?zas jak i po rozwi%zaniu stosnnku adopcyjnego: 
1) nll~dzy a~optuJ1J:cym a adoptowanym, tudziez zst~pnYll1i adop
towanego, .ktorzy w cz~sie adopcyi zostawali pod jego wiadz% ojcow
sk1J:; 2) nll~~zy adoptuH?ym a zonl}; adoptowanego: 3) mi~dzy adop-
towanym a zon% adoptuJt}cego. ' 

b) , J ~dyni ~ podczas stosunku adopcyjnego mi~dz}' adoptowa
~Yl1l a ,sluone:lll rodzonemi dziccmi adoptujl!ce.go, zosiaj%cemi pod 
Jego wJadz1J: oJcowsk~l:. 

. . c). W ;vymienionych granica(~h stano\vi atoli p1'zysposohienie 
d~IeCl~CIa wowczas tylko prze.szkod~ maHenstwa, jezeli pl'zysposo
hlOny ~rzeszedl. pod wJ:~~z~ ojc~wsk<l ac1optllj'lCego, aJbo jezeli gu 
adoptllJlJ:cy przYJl}i W SWOJ dom .pk wlasne dziecko. 

. U.Przeszk~d~ z pokrewienstwa dllchowncgo, (im
IJec111:1entlllll cog~atI~llls spiritualis) 9). Ten po\Yoc1 niewaznosCl po
:"staJc z chrz~u 1 ])]erzlllowania. Ko~cio£ nwaza sakrament ehrztu 
Jak? odro~z~n~e si~, a przcto osoby przy chrzcio c1ziaiaj%ce jako 
ZWl%~a~C ,SClSJy~n w~zJ:cll1 duchowego nie.jako pokrewimistwa. Ztad 
uroslo JUz W l~101'WSz!ch wiekaeh ehrze.scijmlstwa zdanie, Ze. rz~
ezone osoby me powmne mi~dzy Rob% zawierac mulZenstwa. Sank
en prawn% nadaJ: telllu zapatrywalliu 8i~ cesarz JURtynian. wzbra-

6) J?stto ~l'eszt'l;. kwostya sporna: Za zelaniem w tekseip przvto
czonym lllll2d~y 1ll~Yl~1 G 1 ii c k l~ancl. XXIII. 397. K n t s c h Ie e r 'III. 
355. La U rl n Clt. ~1 0.; przecnvnego zelania:L a]] g: sk 288. -
Schulte Hanrlb. 18i). - Richter stl'. 940. ' 

7) C. 1. 5, 6 .. C. 30. C)',ll. 3. (' un X ('[l'" t' 1 I' IV. 12.' ." . eognalOne ega 1 

S) Por. instrukcy'1 anstI'. !:is. 28. 2H,i C,\,'t. 0 I r ina. r zpraw0 ~ a u-

dt

9)l Bfat,rd~o ~lolrJ'aclnie i szczeg6~owo: I~ a uri n DIe geistliche Yer
'wanSCla, m 111'er gesch. J~ntwickluno' lJ1'R Zllll TIe·Jet J. G . t . -' b ' ,- , C 1 ,e (PI :.eoen-
war, w Archrr XI. (1866) 216. - S ell nIt e §. 26 ' b 
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niajq;c maH,611stwa mi~dzy rodzicami chrzestnymi a pochrzestnikie.ll1 TO), 
cO tez synod trlll1al'iSki (1'. 692:) pohvicrdzi£ Il). W kosciele zacho
dnim uwazanu jitku duchowllie spoknowniollil; tahe osobf2 chrzest 
udzielajq,q 12)' tak iz cbrzest w a,Yojakim kierllnku rodzil stosu
nek analogiczny z naturaillym stosullkiem rodzicow do ,dzieci: raz 
Ini~dzy rodzicami chrzestnymi a pochrzestniki61n, powtore mi~dzy 
tym ostatnim a udzielajfj;cym chrztu. Gely ZitS nie poprzestaj%e 11a 
tem podw6jnelll poknmiellstwie da1sze z nlego wywodzono amtlogie., 
pfzybraIa wynikaja/,\ ztq,d }Jrzeszkoda ma~zellstwa w s1'ednich. wie.
kach nader w1e1kie l'ozmifllT IV dekrecie Gl'fIcyana i dekretaliaeh 
Grzegol'zowyeh wzhronione s'l mal'±811stwa pod niewaznoscil); mi~
dzy: chrzc~cyl1l a pochrzestnikie.m, mi~dzy ehrzc%cym a rodzicami 
pochrzestnika, tak samo mi~dzy rodzicami chrzestnymi a pochrze
stnikiem i jego roc1zieami; dalej pOl1li~dzy rodzicami chrzestnymi 
mi~clzy 80b%, mi~clz}T poehrzestnikiem a dzie~llli chrzcstnych rodzi
cow, wreszcie mi~dzy pochrzestnikielll lub jego roclzicami a owdo
wiafym maHonkie.lll ehrzestnego rodziea 13). W .tyeh samych gra
nicach powstawa:ta przeszkoda marzGllstwa takZe z sakramentu bierz
mowania 14)' Zwazywszy do tego, ie przybierano cz~stokroc po kilka 
par chrzest.nych rodzicow, ze \\'i~c kazda z tyeh p,1.1' Z 080bna wy
wofywa~a ca£y szereg dllchownych pokre.wiOllstw, nie 1110zna si~ 
dziwic, ze. grosno z tego powodu daIy si~ s:tysze0 skargi f5). Sobol' 
T1'ydencki widzia:t sif2 te.dy znie.wolonym zrefo1'mowac clotyehczaso
we prawo H). W mys1 powzi~tych przezell uehwa:t zaehodzi obecnie 
przeszkoda ma1ZGllstwa jedynie. llli~dzy: 1) ehrzc%cym a pochrze-

10) L. 26. C. de lluptiis 5. 4. 
11) Syn. Trull. c. 53., Hardouin III. col. 1681. - 0 dal

SZYm rozwoju tej przeszkody ,y k08eiele wschoclnim, p. Z 11 i S ill a n, 
Eller. cler orient. Kirche, str. 265 nst.. 

12) Kosciol wschoelni nie ezyni tego, gdyz nie uwaza chl'zczq,cego 
jako minish'a sakramentu, pOl'. La uri n str. 224. 

13) Por. szczegolnie Deer. C. 30. guo 2, 3., tit. X. c1e cogna
tione spirituali IV. 1]. in VIto IV. 3. 

14) Dawniejsze ustawy koseielne nie wspominajlj: 0 niej, ponie
waz dopiero oel 8. wieku pocz0to uclzielac bierzmowania odclzielnie oel 
ehrztu p. Laurin 2:25. 

15) POI'. mi~dzy innemi gmvamina Stanow niemleckich na s0j-
mie norymberskim r. 1522., l\I u n c h Concord. 1. 344. 

16) Trid. sess, 24. c. 2. de ref. matl'. Por. takze konstyt. Piusa 
Y. "CUll illins 'deem" 'f, 1. maja 1566. Bull. fY. p. II. 182. i w R i-

chtn'a Tricl. p. 557. 
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stnikiem jego rodzicami 2) mi~dzy chrzestnymi rodzicami 
a pochrzestnikiem i tegoz rodzicami. N adto postanowil: sobOr, ze 
jedna, a najwi~cej dwie osoby, w ostatnim razie m~zczyzna i ko
bieta mog~ bye rodzicRmi chrzestnymi. Paroch udzielajil,cy chrztu 
winien wyraznie zapytac, kto ma bye uwazany za l'odzica chrze
stnego i wpisae go w ksi~g~ chrztu. Gdyby pl'ocz fych oznaczonych 
rodzicow chrzestnych, wi~cej osob przyzwano do trzymania przy 
chrzcie, nie powstaje ze wzgl~du na tych ostatnich zadna prze
szkoda. To samo tyczy si~ takZe sakramentu bierzmowania. Chrzest 
z wody rodzi takze w podanych granicach przeszkod~ malzenstwa l7), 
jezeli jednak po tem nast~pi chrzest uroczysty, nie powstajez niego • 
przeszkoda ani wzgl~dem kapfana, dope.tniaj~cego ceremonii, ani 
wzgl~dem trzymaj~cych do chrztu. Rto tylko w zast~pstwie trzymal' 
do ehrztu, nie uwaza si~ za spokrewnionego 18). 

III. Imp e d i HI. e n tum pub 1 i e a e h 0 n est a tis. W niekt6-
rych wypadkaeh prawo koseielne nie uznajitc w.tasciwego powino
wactwa, uwaza przeciez, ze ze ~wzgl~dow na przyzwoitosc publi
czn!j:, publica honestas, mal'zenstwo nie moze bye dopuszczone. 
W szczegolnosei wypl'ywa taka przeszkoda publieae honestatis czyli 
quasi affinitatis: 

a) Z mafienstwa niespolnionego, ex mat rim 0 n i 0 rat 0 sed 
non con s u mm a to. Powiedzielismy juz wyzej, ze wedlug prawa 
kanonicznego podstawlj: powinowaetwa nie jest zawarcie ma.fzel.l
stwa, leez fakt spol'kowania, copula earnalis. Nie ma przeto powi
nowaetwa, gdy mal'zenstwo przyszfo waznie do skutku, ale jeszeze 
przed fizyczllem spefnieniem zosta~o rozwilj:zane. WszakZe propter 
publieam honestatem prawo koscielne w takim razie nie dopuszcza 
maHenstwa mi~dzy jednym maHonkiem a krewnymi drugiego, i to 
w tej samej rozciitglosei co przy wfasciwem powinowaetwie, to jest 
do czwartego stopnia 19). 

b) Z mafzenstwa niespefnionego i uniewaznionego, nie po
wstanie zadna przeszkoda, gdy powodem niewaznosci jest brak kon-

17) Orzeczenie kongregacyi trydenckiej z r. 16??'. Analecta juris 
Pontif. 1865. col. 1707. 

18) P. orzeczenie kongr. tl'ydenckiej Vi Riehtera Trid. p. 266. 
Nr. 105. 

19) P. orzeczenie kongregacyi tryd. in causa Yalentina r. 1607. 
Richtera Trid. p. 262. Nr. 101, tudziez illstrukeH austr. §. 33. Kon
stytueya Piusa Y. "Ad Romanorum Pontifieem" z 28. listopada 1556. 
(Bull IV. Pars 3. p. 18. Trid. p. 557) postanawia wyrainie, ze w tyro 
wypadku przeszkoda si~ga do 4. nie jak w nizej wymienionym do 
1. stopllia. 

- 305-

sensu. W przeciwnym razie istnieje przeszkoda publicae honestatis, 
tak samo jak VI' przypadku pod a) 20). Gdy zas unie'iyaznionem zo
staro maHellstwo .iuz spe1'nione, to IV kaZdym r,lzie powstaje z lego 
zwi~zku prze'lzkoda affinitatis illegitimae. 

c) Z z a r ~ e zy n, to jest mi~dzy jedn~ z osob zar~czonych a kre
wnymi drugiej. Przepis prawa r",ymskiego, ,n;hraniaji);cy maHellstw 
l11iedzy ojcem a narzec/\ona syna. f'ivnem a narzeezonlj: ojca, matb~ a na
rze~zo"uy~1} corki ~1), l'ozf'j:"er~\-d'O j;rawo koscielne do krewnyeh WRzyst
kich st~pni zahl"'fm'y(~h: a . ,,-i~e wed~ng ustawy lnnocentego HI. 
do cZ\Yartego stopnia 22). SobOr trydencki ograniezyl t~ przeBzkod~ 

do krewnyeh pierwszego stopnia 23). 

4. W Y Z s z e s w i ~ c e n i e slu)) zakonny 

§. 145. 

1. I III P e d i III e n t u 111 0 r d i ni s. Kto przyjtt~ wyzsze swi~ee

nie, nie moze zawienLe waznego maHellstwa. 0 historycznym roz
woju tej przeszkody mowilisIllY szczegMowo w nauco o· celibacie 
(t. 1. §. 31). ~IaIlly tn jeszcze dodae, ze obowilj:zek celibatu i po
(ttczona z nim niewaznose maH811stwa nie wyp.Jywaji); wprawdzie 
z samejze istoty swi~eenia - 0 czem przekonywa juz historya ('P

libatu niemniej okolicznosc, ze dyspensa w zasadzie nie jest V{y

kIuczona (t. 1. stl'. 123): z drugiej strony jednak lliezdolllos6 do 
zawareia marZ811stwa nie jest, jakto lliekiedy twierdzono, \yypfyweIll 
oflobnego zobowilj:zania, osobnego slubll skfadanego przy przyj~eiu 
Rwi~een, nie powstaje mediante Yoto, lee/\ w-"nib ipso jure z sa
mego faktn s\,i~cenia 1). T.o jest kto Pl'zyjf1J' swi~cenie, tem samem 
przyjttJ' 11a siebie obowil}/\ek ceJibatu, ch00 go wyrainie nie sIn bo-

0)' I t k t § 3" -)01' Sehl1lte Handh. stL 181. ". ns TU eye aus 1". .' ,,,,.; 1 . 

21) L". 12. §.1. 2. de ritu nupt. 23. 2., 1. 14. §, 4. cod. §. 9. 
lnst. de llllptiis I. 10. 

22) C. 12. 31. 32. C. 27, gu. '2. e. 3. 4. 8. X. de sponsalibus 
d, matriro. IV. 1. c. 4. 5. 12, X. de clesponsationG impuberum IY. 2. 
,. !In. de sponsal. in VIto IV. 1. c. 8, X. de eonsang. IV. 14. " 

23) Trid .. 'less. 23. c, 3, 4. de ref. matI'. 
I) P. 0 tej kWGstyi De v 0 t i InsEt. II. §. 12G, p. 212, --

Schulte Handb. ~211. Hinschius Kirehenr, T, 159. Szezegol'owo 
pisaJ'em 0 niej VI' Oesterr. Ehereeht stL 92 nst. 

IUTTNER. Pro kQ~cielne. T. U, 20 
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wa~, choe 0 nim nie wiedzia~, choe go moze wprost nie chciat 
Skoro wi~c swi~cenie jest wazne, wyswi~cony waznego ma~z811siwa 
zawrzee nie moze. Jedyny wyj:j;tek zaehodzi wtedy, gdy kto otrzy_ 
mad' swi~cenie w wieku dzieci~cym Jub niedojrzafym alba gdy do 
przyj~cia swi~cell zostaf zmuszony. Ohociaz w tyeh wypadkach 
swi~cenie jest wazne (pOI'. t. I. 1) 0), prawo zwalnia wyswi~conego 
od obowi:j;zku celibatu, byle nie· wykonywaf zadnycb. funkeyj du
chownych 2). 

II. Impedimentum I'oti solennis 3). Nie moze zawrzee 
waznego maH811stwa, kto zfozyJ' uroczysty siub czystosei. T~ zasa
d~ uznaj1! ustawy koscielne z pierwszych wiek6w chrzescijallstwa 4); 
jedynie CO do pojt,:;cia sluhn uroczystego brakfo stalego prawidfa, 
odk1!d zycie zakolllle rozne przybieraj1!c formy nie dostarczafo juz 
w tej mierze zupefnie pewnego kriteryum. Powstaj1!ce zt1!d w1!tpli
wosci usun:j:1' papiez Bonifacy VIII. postanawiaj:j:c Cr. 1298), ze slu
bem uroczystym, yotum solenne, jest jedynie rzeczywiste wst1!pie
nie do zakonu, przez papieza uznanego, a wi~c zfozenie wfasciwej 
profesyi zakonnej 5). To samo potwierdziJ' sobOl' trydencki 6). 

WedJ'ug dzisiejszego tedy prawa siub czystosci pod tym je
dynie warunkiem czyni mafz811stwo niewaznem, ezyli uchodzie mo
ze za sIub uroezysty, jezeli ,t:j:czy si~ z profesn zakonn:j:, wykonan1! 
w takiem zgromadzeniu m~skiem Iub zellskiem, ktore przez stoIic~ 
papiesk:j: jako wfasei wy zakon, vera reIigio, jest aprobowane 7). 

2) Zdania podane w tekscie w dwojakim kierunku s~ spome 
1) 1'0 samo cosmy powiedzieli 0 niedojrzaJ'ym wieku i przymusie od
nosz~ niektorzy do wszystkich wypadkow, gdy przyj§to swi§cenie bez 
swiadomosci skutkow (tak n. p. Knopp Eher. 126., S c h ul t e Handb. 
211) 2) Twierdz~, ze i w tych wyj~tkowych wypadkach potrzebna 
dyspensa papieska. Oba zdania uwazam za mylne, 0 czem szczegoJ'owo 
w Oesterr. Eher. str. 96. 97. 

3) POl'. szczeg-olllie Tho mas si n Vet us et nova ecclesiae disci
plin. p", I. lib. 3. ~ 42--48. JIi[ 0 y Ges(Jh. des Eher. str. 61. 167. 
331. Schulte Handb. §. 29. Kutschker III. sir. 228. nst. 

4) POI'. c. 1. 2. 9. 10. 12.22. 23. C. 27. quo 1. Ze zdanie, ja
koby mal'zenstwo wbrew tym zakazom zawarte, uwazano jako wazne, 
jest mylne, POI'. Richter sir. 919. nota 5. Na pierwszym i drugim so
borze lateranenskim uznano zreszt~ wyraznie jako niewazne maJ'zenstwa 
za~nnikow i zakonnicJ C. 8. D. 27. c. 40. C. 27. quo 1. 

5) C. un. de ,oto et ,oti redemtione in VIto III. 15. 
s) Trid. sess. 24. can. 9. de sacram. matrimonii. 
7) 0 roznicy mi~dzy wJ'asciwemi zakonami a iunemi stowarzy

szeniami religijnemi ob. nizej §. J 65. 

KaMy inny iSlub, choeby tV bardzo uroczystej zreszt% zfozony for
mie, poczytany bye moze jedynie jako sIuh prosty, ';otum simpltlx, 
ktory, jak usfyszymy, zawarciu maU611stwa stoi na przeszkodzie, 
ale waznosci jego nie narusza. Od powyzszych regul 0 tyle zacho
dzi wyj1!tek, ze YV- zakonie Jezuito\y juz SIub prosty, zJozony po 
dwuIetnim nowieyacie, niemozliwem czyni zawarcie waznego ma.\'
ieustwa; przeszkoda ta jednak ustaje, gdy kto po zJozeniu yoti 
simplicis wykluczony zostaf z zakonu 8). 

Od jakich warunkow zawisl'a wazDose profesyi zakonnej i, CO 
zatem idzie. waznosc przeszkody ex yoto 8e1enui, pow-iem)" w pra
wie zakonnem. 

U. R 0 z nos ere 1 i g i i *) 

§ 146. 

Niewazne sil; dalej mafzeristwa llli~dzy chrzescijanami a nie
ehrzescijanami. 'ra przeszkoda maHe.t'lstwa zowie si~ imp e d i 111 e n
tum disparitatis cultus i nie polega na prawie pisanem. 
lecz r()zwin~1:a sit,:; drog:j: prawa zwyczajowego. W prawdzie juz w pierw
Hzych wiekach chrzescijallstwa pot~pial kosei6-i maHellstW"a chrz(~

seian z nieclirzescijanami J), bacz:j:c na to, ie ll1afZellstwo winno 
bye wyrazem zupelnej zyeia wspolnosci i harmonii nie tyIko IV zna
czeniu materyaillom, ale takZe obyczajowem i religijnem, ie zas 
tam jej nie ma, gdzie llli~dzy mt1fionkami zasadnieza zaehodzi 1'6-
imica co do wyobrazell religijnyeh. Wszelako takio ma£z811stwa -
jakkolwiek przez kosci61: pot~piane - by£y \\"aznemi: tylko prawo 
rzymskie uzna~o niewazllelll rnaHcllshvo llli~dzy zydami a chrze
scjanami (nie zas mit,:;dzy chrzese. a poganflmi) 2). Tymczasem po
wtarzltno od IY wiekn net bardzo wieIu synodaeh zakaz mafzellstwa 
z niechrzeseijallami wypowiac1ajil;c cz~sto onydtze niewaznose. Gra
eyan nadal tym u8tawolll pal'tykularuylU Wj~Cdj powagi przyjmujl!;e 

8) KOllstj;tucye Grzegorza XIII. "Quanto fi.'nctuosius" z 1. lutego 
1583. Bull. IV. I. 23. i "Ascendente domino" z 25. lllaja 15b4. Bull. 
ib. 55. 

*) IV i e s e h a h 11 De impedimento dispal'itatis enHus 1860. -
Schulte §. 3l. 

1) 2. Cor. VI. 14. c. 9. 15. 1'7. C. 28. quo 1. 
2) C. 2. C. Th. de nuptiis III. 7. 
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je w sw6j dekret 3). W teu spos6b w drodze zwyczaju ustalila sic 
powoli zasada, ie ma{zellstwa mi~dzy chrzescijanami a niechrze~ 
scijanami bezYrzg-l~dnie sil; wzbronione, wbrew zakazowi zawarte nie
waine. Istnienie tego prawa zwyczajowego, jako prawa powszech
nego, stwierdzi{ Benedykt XIV w brew z r. 1749 4). 

Poniewaz charakter chrzescijanina nzyskac mozna tylko przez 
chrzest, poniewaz dalej chrzest wed{ug nauki kosciofa wywiera 
charakter niezmazany, przeto zachodzi przeszkoda z r6Znosci reli
gii mi~dzy osobij; ochrzczonij; a nieochrzczonij;. Skoro chrzest wa
znie by~ udzielon.)' przeszkody tej nil' ma, choeby ochrzczony nie 
zostawaf w spoIecznosci koscielnej, a wi~c chocby przyj1j:r inn1j: religie' 
i na odwrot zajdzie ta przeszkoda, jesli kto na pozor naleiy do 
koscio~a, ale chrztu jeszcze hie przyj1j:£. WedJ'ug tej zasady ocenie 
tez nalezy w1j:tpliwosc, czy pewne sekty zaliczye mozna do chrze
scijan: zawisfo to od tego, czy chrzest wedfug przepis6w koscielnych 
uwazae mozna jako wazny 5). 

Przeszkoda ex dispar. cultm nie poleg'a na jus divinum, 
papiez przeto moze udzielie dyspensy. Takowa moze bye niekiedy 
generaln1j:, co si\;) zazwyczaj dzioje w krajach niedawno nawroco
nych. Tak udzioli.l: papiez Grzegorz XIII dyspensy dla nowonawro
conych chrzescijrtll Japonii 6). 

~. 147. .. . 

Sij; ezyny wyst~plle, ktoro prawo poczytuje za powod niewa
znosci maHellstwR poniewaz ohrazaj:t inny juz przedtelll 
istniej::tcy zwiq,zek mafzAllski. Przeszkoda zt1j:d wypfywaj1j;ca zowie 

3) O. 28. guo 1. 
4) Breve "Singulari nobis" z 9. lutego 1749. Bull. Bened. IlL, 

p. 4. w Richtera Trid. p. 550. 
5) Ppr. cyt. w poprzedniej nocie breve Bened. XIV. 
6) Oyt. breye §. 19. 
*) U i hIe in Ueber das Yerbrechen des Ehehruchs in Beziehung 

auf die Eingehung einer Ehe, W IVeissa Archiv f. Kirchenrechtswis
senschaft Y. (1t)35) 249. - 1\1 ti n c hen Ueber Verbrechen als Ehe
hinderniss, Zeitschrift f. Philos. u. kath. Theologie 1842. str. 91. 
301, --- S c h u 1 t z De adulterio matrimonii impedimento 1857. _ 
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si~ imp e d i III e n t U III C rim i n is: wyst~pkiem zas, kt6ry j1} spro
wadza, jest alba cudzofoztwo, albo zamordowilnie maHonka. 

1. 0 u d z 0 .r 0 z two, adulterium. Dawne prawo koscielne za
wierafo pod wzgl~del11 cudzofoztwa hardzo surowe przepisy: cu
dzo!oznicy ci§zkim ulegali karol11 , cz§sto nawet rlozywotniej poku
de, a nadto nietylko mi~dzy soh:j:, ale w ogole nie mogli zawierac 
lllaHmlstwa 1). PMniej zJ'agoc1zono ostrosc tych przepisow, ograni
czaj1j:e najpierw zakaz do mafZmlstwa cudzofoznik6w mi§c1zy sob~, 

1) nadto upowazniaj<):e biskupow. aby w razach lZejszego przewinie
dOi:walali maIzeristwa 2). Zt1j:c1 wytworzy~a si§ powoli zasada, ze cu
dzo,foztwo samo przez si\;) nie sprowadza jeszcze niewaznosci llla~

iellstwa, lecz tylko wtedy, jesli mu towarzysz~ pewne obci1):za;jij;ce 
okolicznosci (adnlterium q ualificatUIn). Tak pojmuje- t~ przeszkod~ 

.iui Gracyan w swoim dekrecie 3), a podane 11rZeZeIl prawidb po 
chis dziOll zatrzyma~y moc obowiij;zujij;C1): 4). 

WedJ'llg clzisiE\jszego prawa stanowi eudzo~oztwo przeszkod~ 

waznosci maHOllstwa tylko w na,st\;)puj:j:cyeh wYIJadkach: 
1) jezeli cudzo,j'oznicy ~a zycia clrngiego lllaHonka przyrzekli 

sobie poslubic Sl~ wzajemnie; 
2) jeieli istotnie maHeristwo zawarli, przed rozwi:j:zaniem 

pierwszego; 
3) jezeli chocby tylko jedna z 

si~ cudzo~oztwa, pozhawifa zycia maHonka 
zonego (machinatio in mortem) 5). 

ktore ze sob~ dopuscHy 
przez cudzo~oztwo obra-

Okreslaj1j:c bliiej te warunki mamy jeszcze dodac nast~puj1j:ce 

uwagi: Poniewai cudzoloztwo jako wyst~pek stanowi przeszkod§ 

Hermann Ueber den Ehebruch als Ehehinderniss, besonders nach 
evangieL Kirchenr., w Jahrb. f. deutsehe Theologie V. (1860) str. 
254. - Sieve Trait8 sur r adultere 1875. - Sehulte Handh. 
§. 35. - KuVtschker III. §. 153. nst. Encylclopedya koscielna art. 
cudzolostwo III. 536. 

1) O. 4. 22. O. 32. guo 4., C. 8. C. 33. quo 2. 
2) Tak juz synody z polowy IX. wieku, jak synod w Meaux 

(r. 845), C. 5. O. 31. quo 1. w Tryburze (895) r,'. 4. O. 31. quo L 
3) Dictum Gratiani ad C. 3. 0, 31. qu. 1. 
4) Por. tit. X. de eo qui duxit in mlttrimonlum, guam polluit 

per adulterium IV. 7., c. 1. X. de c011vel'siol1e inficlelium III. 33. In
strukcya austr. §. 36. 

5) Ze machinatio in mortem nie oznacza 
11ia na zycie ma~zonka, leez odniesc rna 

tylko nastawa
chal te Handh. 

313. i tnsk austr. §. 313. ("in mortem conjugis .... maohinata fuedt 
effectu secuto). 



rna~zenstwa a wystepku nie masz hez ZV"vQ'() • • 
- <- - 1_ zarnraru, nwwaznosc 

n~aHe1istwa nie nastq,pi, gdy cudzo~oztwo .i~ko takie nie jest za:wi
mone. Jesli wi~e kto spMkowaJ' z inna osoba w hr~dnem przypu
~zczeniu: ze zona jego juz nie zyje, l;ie staj~ si~ winnym eudzo-
'ioztwa, I dla te',zo flO smierci S"TO'~I • . ' 

u ~ - n ~ zony. moze z t~ osob:t: wazne 
zawrzec rna~zenstwo. " 

; L • ~~zyrzeezenie ma!z81i~twa (w wypadku pod 1.) dane i przy
.I€te iJ.) C. l~~ podczas t:·~·ama maHeristwa, nie zajdzie wi~c prze
szkoda, ,.lesl.l .kto :lawme;j ~rzyrzeJd jakiej osobio ma:rzellstwo, a po
tern poslubnlszy mn1); z I!18fWSZ1); pope~nia CUdZ010ztwO. TakZe gdy 
z cudzo~oztwern J1);czy Sl~ machinatio in mortem maia obie t 
cz ' . . . J v e 
. ynnoscl p~'zy~asc !JOdezas trwania maHeristwa. Oboj~tnem zas 

1). czy na zyC1~ mewinnego mahonka nastawa£ drugi ma~ionek, 
lUI} ~soba, Z k~o~'~ popefni~ eudzeJ'oztwo, dalej 2) ezy to sie sta~o 
za wredz:t: dr~l~I~J strony Iub nawet wbrew jej woii. v 

. , CZYlln~~c pozbawiajl):ca, zyda mfl~ bye atoli podj~ta \v tym 
wlatil1le ~~n1larze, aby poslubic osob~, z kt6rtj; pope~niono cudzo
J:~ztwo. NIt) b~dzie wir:c przeszkody ma~zeJistwa, jeSli ktos popek-
lll~ C'1(i zoJoztwo " .. . 

- l', ,,' , a pozmeJ me w zamiarze zawarcia ma,!'zeIl-
stw~ z t~ osoh~, leez z innftj pobudki pozbawift zyeia swego 
ma.!'zonka, 

II Zit III 0 I'd 0 IV a, n i (3 m af Z 0 n ka (·ol~iHgi(·idiulll. Hez wzO'le
du na :-udzo{oztw.o samo z:nuordowanin maHonlm. stano,;Y} przrl'l;k~-

mabellstwa lllledzv Winnynl ma:"z' OIlj-l' AlII, 0 o"o'la kt' ') , 
, 1 • ." • ' , ',» , , 1" 'v ," "f v' ',( 1'a W J a-

~lkonnek 8posol~ przJ: teJ zbrodni wsp6,!'dzial'.1J';l" jezeli przynaimniej 
,ledna z tych o8ob dZHll'aJ'a, w tVl1l zamiazzl' ,,1)\, I"l'ZPC' 1')' '1:-

tJ .... ,. (d" )·-'f~ l... Hl0Z1-
wem uczynic zawarcie ma.J'iellstwa Z dnura 6 1• 8~1l1a Jl1a,c,hl'natl'o' : 

, " ,~" ' ( "- 'HI 
mortem llJHSl bye wi(~(j w t?l1l wypadku wypfywem wzajeIllnego 
}lOrozumienia si~, Iu))o zannar morderstwa z r6znyclJ pochodzic 
maze pobudek. 

7. Up row It d zen i e *J 

§. 148. 

Zakaz maJ'ierlstwa miedz Y niewiasi,(l, 11 'J!'oTlTa('lzon ,. -, J" 
. ' • " j' n I , a a t,V m. nO-

ry 51); uprowadzlt wyplynq,f z l'llznorakidl wzgl~d6w pr~wod~wezych, 

:,~ c.} ',Y .. de e~nyersione,", infi(!elium fII. 33. instr. austr. S. 37. 
Ph'I" ~1 ~ 11h' h ,t n Leber Entfuhrung aIR Ehehinderniss) Zeitschrift 

i. 1. u. 'at . Theo!. 1841. - K a i s e r Ueber das imped. r~:ptliS 
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Osoba uprowadzona, dok1);d zostaje w moey uwodziciela, nie ma 
zupe~nej swobody dzia~ania, j~j zezwolenie przeto nie zawsze b~

dzie skutkiem rzeczywistej woli, U prowadzenie ubliza nadto naj
cz~sciej prawom innych osob, a w kazdym razie narusza porzi);dek 
prawny, kt6ry nie znosi zadnej samow~adnosci. PrawO niweczy 
z gory zamiar uwodziciela, gdy wzbrania mu poslubic osob~ prze
zell uprowadzon1);. Wed£ug tego zas jaki z powyzszych 'wzgl~d6w, 
gr6wnie kierowa~ prawodawcq" wzgl1);d na osob~ uprowadzonq" na 
nrawa trzecich osob, Iub na porz1);dek prawny, przybiera takze prze
~;"k'da z uprowadzenia czyli pOfwania, imp e dim en tum rap t us, 
odmienny ksztaU prawny. - I prawo koscielne nie zawsze jedna
kich w tej mierze trzyma~o si~ prawidet Juz sobOl' Chaleedollski 
(1'. 451) nakbda khl:tw~ tak na samego uwodziciela, jako tez na 
~szystkich, co mu byh pomocnymi, dozwalaj1);c atoli ma{ZeJ'lstwa 
po uchyleniu kI1);twy I). Cesarz Justynian zaostfzyr kary przeci,v 
pOl"waniu, postanawiaj1);c oraz, ze maH811stwo mi~dzy porwan1l: a jej 
uwodzicielem bezwzgl~dnie jest wzbronion(:J, Olla sam a Iub 
jej rodzice przed lub po porwaniu na mahCllstwo przyzwolili 2). 
Kosci6~ nie przyswoi.J: sobie jednak tych , 1eez na wscho
dzie i zachodzie trzyma£ si~ uchwa.J'y chaJcedorlskiej 3) Dopiero 
rozwiq,z£osc obyczaj6w w IX stuleciu spowodowafa wydanie ostrzej
szych przepisow, w czem swieckie i duchowne w~adzy zgodnie po
st~powa~y. Wypowiedziano tedy zakaz maHeristwa mi~dzy ponvan!1: 
a porywaj<l:cym, a niekiedy wzbroniono nawet ostatniemu W og61-
nOBei zawierania zwilj;zk6w maUeriskieh 4). P6ini@j wrocono do la
godniejszych zasad; upatrujq,c miallowicie w porwaniu gf6wnie na
rnszenie praw rodzieielskish Inb opiekmlezych (mundium), uwaza
no przeszkod~ ma~zenstwa jako usuni~ti);, skoro ten, komu sluzy.j'o 
mundium nad 080b1); uprowadzon1);, udzielil' swego zezwolenia 5). 

Odk!j;d jednak w prawie koscielnem przyj~~a si~ zasada, ze brak 
zezwolenia rodzicielskiego nie ezyni maHeristwa niewaznem, zmie-

nach can. Recht Veringa Archil' III. (! 858) 170. - Fe s s 1 e r Bei
trage zum richtigen Verstandniss des Ehehindernisses del' Entfiihrung 
tamze VII. 109. - Co It e1' g Ueber das Ehehinderniss del' Entfiih
rung 1869. - Schulte Handb. §. 34. 

1) Conc. Chalced. c. 27. 
2) L. un. §. 1. C. de raptu virgillum 9. 13. Nov. 143. 150. 
3) COllc.Trull. (692) c. 92, c. ~. 5. 6. C. 36, quo 2. 
4) Por. K 01 bel' g cit. str. 15. llst. 
5) Tak Gracyan w dictum ad c, 7. 11. C. 36, qn. 2. 



nlC si~ znowu mUfiial pogl~c1 na istot~ porwama. Ust1J:piJ' wzgllld 
na prawa roclzicow. a na pierwszem miejscu stanlJoI wzgllJod na pra

'wa osoby porwanej. Zt~d urOS(: musiala zasada, ze gdy osoba por-
wana odzysbwszy ~Yrolnose, zezwoli na zawarcie mafiellstwa, maJ
ienstwo jest waznem. Juz za Innocentego HI. przyj~Jo prawo ko
seielne t~ zasad~ 6}; a sobOr trydencki na tem samem zosta,i,!c sta
nowiskn Ill' nast~pujq;cy sposob okreslil przeszkod~ z porwania 7). 
Mi~dzy niewiastq; uprowadzon~ a tym eo .i~ uprowadzif (inter rap
ptorem et raptam) waine ma1Zellstwo nie moze po\ysiac, clok~d 

pierwsza zll<tjc1uje sil( Ill' jego mocy. Jezeli zas porYyana uwolniona 
;l pod wbdzy nwodziciela powr6ci Ill' miejsce bezpieezne i wolna 
od wszelkiego przymusu oswiadczy swe przyz,volenie, marZ811stwo 

waZn8m. VV kazelJm razie ~alll uwodziciel, jakotez wszyscy 
co mll Vi' tem byJi pomocni rad~ Iub C"zynell1, podpada.i~ kl1l:twie 
i bezecnosei. trac[1 zdolnos(j dostftpienia dostojellstw cluchoWllycb 
a jezeli s~, duchoWnymi pozbawieni maj\j; swego urz~du. Nad
to winien uwodziciel wyposazye c10stiitecznie osohe uprowadzona 
hez wzgl~du na to, czy siPc ozrmi Inb nie. v " 

Tylko upl'owadzenie kobiety sprowac1z'1 pl'zeszkoc1f2 maHellstwa: 
obobist'jo wolnose m~zczyzn:r ubezpieczajf); c10statecznie zasady l!l'a~ 
wne, tyez~ce siPc przymusu, kt6re nizej poznamy. Poniewai wedlug 
nowszego prawn ,vbsciwym powodem niewaimosej jest ograniezenie 
osohist~j swohooy, wi~c nie 111a przeszkody, gdy kobieta sama przyzwo
Ji£a na swe uprowadzenie. Praktyka kuryalna przyjmuje jednak w 
mierze wyj~tek, a, ryi\lc uznaje niewaznose maiZenstwil, gely kobieta 
:wstawala jeszcze jako ma.roletnia pod w:radz~ roclzicielsk~ Inb opie
k(1!\cz~, a nie by.J'a narzeezo11~ llwodzieiela ~ Zadaji); takie py
tanie, czy porw:mie f');czyc si\l lllnsi z przymllsem, ezy tez \vystar
eza podst\lP (raptus secluetionis)? Ot6z w pOj~ciLl porwania tkwi 
cecha gwahownego dzialania: gwaH ten jeelnak nie odnosi si~ ko
niecznie do Ramego {aktn uprowadzenia, lecz manifestuje si~ w przy·· 
musowem przytrzymaniu. Nalezy przeto Ulyazac za uprowadzonl!: 
kobiet~, kt6r1t przylllusem przytrzymano w miejscu, dokffd poelst~-

6, C. 7. X. de raptoribus Y. 17. 
7) '1'l'id. sess. 24. t. 6. de ref matl'. 
B) Ze slanowiska prawfl j.UJ8cielnego ni<? Cia Ri~ ta praktyka iurvdy

eznie uzasadnit, a to tem mniej. ze (10 waznosei maJ'zenstwa ;lie
J po

tl'zel)a przyzviolenia ojca lub opiekuna: p. S c 11 u 1 te Handb. str. 300. 
3?3. ~nopp 1.,424 .. Pa,C!llnanll II. 2n. "~le istnienie tejpraktyki 
me moze podlegac w'l;tphwosu; POl'. ol"Ze(:zeni<1, kt6re przywodzi K u t s eh-
ker III. 467. i §. 19 instr. austr. v 
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pem JIJo zwabiono. Sam jednak podst~p nigdy nie ll10ze uzasaclnie po1'
wania \\' ecH'ug utartej u kanonisto,v opinii nie stano wi uprOlvadze
nie przeszkody ma1'zerist\,L gely zosta10 ·pod.i~te w innym zamiarze, 
jak (,eJom poslubienia: nwodziciela jednak jest rzeczf!: udowoclnic 
istnionie tego innego zamiarl1 10). 

II. Ze wzgl~du na objaw woli 

J. Brak i"totnogo 'Le'LWOlellia i blf!:d 

§. 149. 

IV szelka, dYl1nosl~ p1'awl1a - a jebt ni~ takie zawut1c mal
zeIlstwa - z:l'vyisfa od elwoeh czynnikow: woli skierowanej ua, wy
wol'anie odnosnyeh skntkow prawnyeh i objawll t\3j woU. Sa,ma, 
wola dok~d nll zewm1trz si~ nie wyjawih nie ma znaczenia w dzie
£1z1111e prawa. ale nio lll,t go ZarOvYIlO same meehaniczne oswiad
czonie, gely tylko pozornie wyrazem je8t woli. Takie POZOrIW oswiad
(:zenie moze bye albo ul11)Tslne, alho mirnowolne: w pierwszym ra
zie wtedy tylko c.zynl1osc ll(~dzie niewazlla, jeze\i albo ohie strony 
swiadome by,!y pozornosei "ktu (silllulatio) slbo jeieli okolieznosci 
towarzyszl~r;c oswiadczeniu nie Z(~ ono nie 
by10 istotnem objawem woli. n. p. gdy oswiadczam (~oS z zartu, 
przywoclz~c przykfac1 i 1. p. W ta,kich razach i ma~zellstwo bylohy 
niewaznem I): same si~ jednak rozumie. ze owe okolicznosei. uza
:3adniitjl):ce brak istotnego przyzwolenia, po nad wszelk~ w1l;tpliwosc 
muszf!: bye stwierdzone, i ze Ill' tym wzgl~dzie nawet zgodne przy
,manic ohu stron iadnego nie stanowi dowodu. 

9) Por. Schulte Handb. 3!l5.·- Kaiser cit. 209. lnsk allstr. 
§. 18. 

10) P. S c h u 1 t e Handb. 305. i instrnkey'i: ausk §. 39. POl'. 

o tern Ri t tller Oest. Eher. stL 135. nota 19. 
"') ~I ii ne hen Ueber Irrthmn alsEhehinderniss, Zeitschrift f. 

Philot'o U. kath. Theol. 1839. ~ Stah 1 Dc m~trimonio ob errorcm 
reseincleudo 1841. ~ D a 11e r Dol' Irrtlnllu als tl'ennendes Elwhinr1eT
niss im kathol. Kirchenr. 1~62. ~ Zimmermann Ueber den Ein
flUBS des Irrthums u. cles I~Mrnge8 auf clie Gitigkeit del' Ehe, w Do
vego Zeitschrift f. Kin:henl". YIlL 37. ~ Rittner Oesterr. Eher. 
§. 2q~~26. 

1) POI'. Kutsehker IV. §. 224. 
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Ale zdarz,ye si~ tak ze moze, ie ktos nie nmyslnie, lecz z pomy~ki 
lnb b.rEZdu niewfas6iwie ~wyrazi sw,% ze oswiadczy CD innego, jakto 
CO oswiadczyc zamier'lal "). Taki wadliwy objaw woli sam przez si~ 

pozbawiony b~dzie moey obowi,%zujiicej. nie za,ysze jednak pociitgnie za 
sohq; niewaznose ca.tej czynnosci pravmej. Przy kaZclej bowiem c'lyn
llosci prawnej wola w dwojakim kierunku musi bye objawiona; po 
pierv,Ts'le wyrazam m~~ , ze che~ tft wIasnie, a nie innt!: czyn
nosc, chc~ spr'ledae, c1arowac j t. p. Jeieli w tym kierunkn 'lMlJ:
d'lilem, jezeli wiftc chct!:c spr'ledae z pomyJki lub M~du powied'lia
,tern "daru.ii,;", cala tzynnose prawna jest niewazna Nie rna pr'le
to takZe ma£zeIlstwa, g'dy kto po'lornie wyrazif zamiar zawarcia 
onegoz, w rzeczywistosci 'las co innego mia~ na mysli, gdy n. p. 
d'lia~af w przypuszczeniu, ii zawiera zarftc'lyny 3). mlJ:d tego roc1za
ju nie fatwo moze si~ wyc1arzye, odkf!:d prawo przepisa~o uroczystil: 
form~ zawarcia maUenstwa (pOl'. §. 153). Powtore ty6zy si~ objaw 
woli tresci zavvartej czynnosci: przedmiotu, osoby, terminu 1 1l1-

nych szczegol'ow . .leieH pod tym wzgliidem oswiadczenie jest wa
dliwem, kwestya, czy skutkiem tego cary akt b~dzie niewazny, za
wisra juz od istoty poszezegolnych cZYl1l1osci prawnyeh. KaZda ezyn
nose bowiem Ul;l pewllf!: tresc koniecznt!:, juz z jej istoty wyp:tywa
jt!:cf!:; essentialia negotiL jak n. p. przy kontrakcie kupna oznacze
uie przedmiotu i ceny. Jezeli tedy zawierajil;c czynnosc prawnf!: 
w~asnie co do tej istotnej tresci oswiadezy~em mylnie sWt!: woItt, 
zamierzona, czynnosc b~dzie niewazna, w innym razie wazna. Od
nosnie do mafZeTlf;twa istotnf!: tre8ci~ aktu prawnego jest indywi
dualne oznaczenie oBoby: jezeli przeto w kierunku objaw woli 
jest bJ:~dny, to jest jezeli kto za\varJ' maJ'zellstwo z pewnil; oso blJ: 
w nmiemaniu, ze to jest inna 080ba, zawarty przezell akt jest nie
wazny, rna~zelistwo nie przyszJ:o pra\vnie do skutku. Juz z ogol
nyeh zasad prawnyeh wyplywa przeto, ze bff!:d co do osoby, err 0 r 
per son a e, ezyni zawarcie ma~zeilstwa niewaznem, co tei p.1awo 
koseielne w zupelnwlci uznaje. 

Od b~ftdu, ktol'y niweezy ezynnosc prawnt!: dla tego, ze wy
klucza swiadomosc objawu woli, scisle odroznie nalezy b1il;d co do 

2) \tY .szefjegolnosci stac siEZ to moze albo tak, ze zapominajC)re siEZ 
llzy.l'em wyraz6w lub znakow) ktorych uzyc nie chcia.J'em) albo tak, ze 
wprawdzie objawHem wolEZ w 8p080b zamierzony, ale n. p. dla niezna
jomosei j~fjylra nie dobrze siEZ wyrazi.J'em, albo zamiast na Piotra wska-
7.al'em na PawJ'a. W pierwszym v\Typadku mowimy 0 pomy.J'ee (Irrung), 
w c1rugim obf~c1zie w seislejszem znaczeniu; R itt 11 e r str. 166. 

3) Por. e. 26. V. de sponsal et matr. IV. 1. 

pobudkL err 0 r in mot i vis. Dziaraj~c pod. wp{~wem ta~iego br~-
, du mam zllDd'nii swiadomosc tego. co czyme. DJatego aln prawny 

mimo bJ'\2(h: jest" wazny. bo pr~wo UWiiZ~ < za rzecz oboj~tnl);, (:0 
mnie sk:tonifo do czynllosci prawnej. ~iekiedy prawo pozytywne 
ella \YzgJ~d6w moralnosci lub s~usznosci odst~pujo od tej zasady, 
pozwala llniewaznic akt, kt6ry z istoty Tzeezy sam w. Bohie by£b~ 
wainy. Gdzie jednak nie rna takiego wyrainego przeplSu, trzymac 
si~ nalezy prawidb, ze hl'f!:d co do pobudki, chocby zresztt!: bardzo 
wielkie,i donios~osc:i nie sprowadza niewazllosei aktu prawnego. Od
nosnie ~ do zaw'arcia maJ'i611stwa zowiif kanoniseiten b£q,d error 
q n ali tat is 4) poniewaz najczftsciej tyczy si~ pl'zymiotow osoby, kto
fa wst~puje W lIv\ciq,zek malZeilski 5). Otoz w prawie koseiell}ern co 
do maU611stwa jeden od powyiszej regury znaehodzimy wy
j~tek pozytywnie uznallS: mafZe,Ilstwo jest niewazne, jezeli osoba 
wolna poslubi OSOD(?, zostaj1j;c1j; w stanie niewolnietwa, ~ w b~i?dlle~n 
przypuszczeni Ue ;;0 jest wolnf[, err 0 r (: 0 n cl it ion is 6). Tyczy Sl~ 
to wrasciwego jedynie niewolnictwa, i nie moie bye zastosowane 
do innvch stosunkow obohistej zaleznosci; dlatego tez ten przepis 
\v dzislejszych stosunkach nie 1l1?~ wielkiego pod wzgl~dem prakty
eZllym waezeniil. \V zadllym innym razie b~~d co do wJ:asnosei 
inh stosunkow 080by poslubie sii? majf!ocej nie wywiera wp~ywu na 
waznosc maUeilstwa 7). a to nawet wtedy, gdyby ten br~d by~ spo
wodowany obeym podst~pom (dolus) 8), w ktorym to razie inne 
I~zyunosci pnnn10 mog~ bye z regufy llniewaznione. 

Od regufy, ze f!owodem niewaznose:i malz611stwamoze bye je
(!ynie error personae, uie zas error in motivis, albo jak go tu zwykle 

4) POl". szczeg!"inie dictum Gratiann in C. 29. qn. 1. 
5) Ze ten potlziaJ' na error personae i qualitatis nie jest wyezeT

puj~eYlll ) rownie .iak podzial' Gracyalln nn error personae; fortunae, 
conclitionis i qllalitatis. stara~em sill wykazac w Oesterr. Eher. 
Btl'. 177. 

6) C. 4. C. 20. quo 2., c. 4. X. de eonjugio servo IV. 9. rnsk 
austr. §. 15. 

7) Dawniejsi kanonisei CZ\;sto odst<2powali od tej zasady, przyj
mujae bez zaelnego w zr6dtach poparcia niewaznosc malZenstwa z po
WOd;l pewnyeh bf§dow, jak IIp. eo do panieJlstwa narzeezonej (er
ror Yirginitatis), co do choroby umys10wej i t. p. 0 mylnosci treh te
oryi Oesterr. Eher. stl'. 179. 

8) Przeciwnego zdania Permaneder Kirchenr. stl'. <340: prze
c:iw nirmu: Schl~lte HaneH). 154. Daller cit. 39. Knopp 37. 
i wielu innyeh. 
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nazywajlj; error ynalitatis, pozorny tylko wyjlj;tek stanowi bl~d, Zwany 
przez kanonistow err or (t U~, 1 i t 11, ti" i 11 per son11,m redun~ 
-' 9') • 1. uans .' Sl~ m<1 taJ{: przy zalvan'tu iclzie 0 indy_ 
widualne oznaczenie osoby . .TezeIi if!; zmun osobiscie. \iftedy w1as;ie 
:~111, jej osobistosc wyraz11, mi ind,)\,-jduainos( bez wzgl~du na 
JeJ przYl11ioty i 8tosunki. Jezeii zas jej nie zn<lm, moze 
si~ zdarzyc. ze jaki~ jej przymiot stano wi elh mnie jedynf); ceche 

in dywir1ualnosci , Wiem n. p. 0 kims tyle, ie jest st<1r~ 
~zym synem mego pl'zyjaciela, t11, jed rnie e:echa okresla wi go jako 
mdywiduum. Otoi gclybYlll chcij,c oznaczyc t<2 osoh~, przez po~ 
mylk~ wskaza,~ inllf);, omyli.i'el1l si~ na pozor tylko co do przYl1liotu, 
w rzeczywistosci co do samej osoby: skoro tell kogowskazafem 
nie starszym synel1l mego przyj11,ciela, jest dhl. mnie zupe1nie 
innf); osohq,. lvIowilj; wowe:z<ts: zachodzi tu error qU11,litatis, ktory 

ocldzia.fywil, na Sl1ll11); (lsobistoscl, redundat in personam, Ni~ 
to wi~c w£aseiwie leez nlczej tylko od-

miemlfl form11, co do wXasnie przyznajlj; illU 

mOl) uniewa:imi11,j1);efi lllafzellstwo. \V pmktyee jednak nieraz trudlW 
ezy bt=!;d si~ przymio l:Zy osoby 10). W.tasciwf); kwe-

stYit fonnuJ'owacl Jl11,lpzy za,vsze tal, ezy osoba posluhiona je;:;t ta 
sam~, ktor1; drug11, stron11, poSluhic zamierZ11,la? W razie twierdza~ 
tym maHellstwo b~dzie waiue, VI' przeeiwnym uipwaine II). " 

2. P r z y m u s *) 

§. 150. 

Przymuf; mo;l,e albo !izycznym, vis absoluta, jesli kto fizy-
tzui); przemocl1 bezposrednio znaglony zosta£ do spe.!:nienia Iub zanie-

, 9) Pierwszy uczynii: ti2 rOinicg sw. Tomasz z Akwinu w Appen-
dlX ad summam saerae theol. (Lugdun 1588) quo 51. art. 1. 2. S. 
IIl, pag. 518. . 

10) Oiekawe orzeczenia w tym pnedmiocie przyt11,cza K u t s c h
k er IV. 172. nst. 

11) N. p. Piotr ma dwiEl corki, PaweJ' nie znaj<j:c osobiscie ani 
jeclnej ani drugiej chile ieniC; ze stal'sz<j:, przy slubie podsunii2to mu 
m~odfza:' 1ll2c,j'Z811StWQ nill\Vaine, bo b.t'!:c1 tyczy.t si~ 080by. Gdyhy 
zas zn~:l' ~bie i ,zawar1: Z ma1'Z811shvo jedynie 'N tern przypu-
szczenll:, Ze to Jest starsz11" mimo to maJz611stwo bi2dzie wazne gdyz 
lachodzLl' tylko error qualitatis 

, '~).1\1 ii n c hen Uebel' Gewalt u, FUl'cht als Ehehinderniss Zeit
schrift f. Phil. u. kat. Theo!. 1839. str. 34. - Ploch de m~trimo-
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chania czegos, alba moralnym, vis compulsi-m, yis ac metus, jesli kto 
posrednio wp~ynt);:t na wol~ innego, powoduj1);c go groibami do obja
wienia swej ,voli w pewnym kienmku. 

Przymu8 fizyczny wyklucza w znpe~nosci wol~: z czynnosci 
w ten sposob wymuszonej, akt prawny zadllt); mi11,r,t nie moie po
wstac. Przy zaw11,rciu llla~z81ist\ya przymus fizyczny nader rzadkomoie 
si~ ,vydarzyc, poniewai z reguly forma pravm11, tego aktn tego jest 1'0-

dzajll, ze do niej bezpo~rednio nie mOZlla zmuszonym "). Nato
miast moze tak 8amo jak prz}' kazdylll innym akcie prawnYl1l. tak tez 
przy maHellstwie o]Jjaw woli spowodowany bye' przYlllusem moral
nym ezyli grozblj;. Pl'ZYlllUS moralny nie wyklucza woli tak jak 
gwaU fizyczny, bo to co zostaJq,cy pod wpfywem grozby uczy
ni.!:, jest \vyp:tywem jego woli: quamquam eoactns loluit, talllen 
yoluit 2). Lubo jednak przymus moralny nie znosi woli dzia~ajll:ce

go, przeeiez wprywa naIl w sposob niedozwolony; jest wi~c S11,lll 
W sOQie czellls niemoralnGll1. Prawo nie powinno dopnscic, ahy kto 
z swego moralnie wzbronionego czynu odnosif korzysc, dlatego llla 
dac zagrozonell1u srodek do obalenia skutkow owego czynu, a wi~c 
udzielic mu prawo iq,dania uniewaznienia przedsi~wzi~tej pod wp~y
wem grozby czynnosci. Czynnosc wymuszona nie jest wi~c sarna 
przez sit;; niewaint);, ale pozytywne prawo pozwala zazwyczaj takow~ 
uniewainie 3). Tyczy si~ to zwfaszcza zawar cia ll1aHGllstwa, kt6re 
b~dt);e stosunkiem dozgunnym, wi~cej niz kaidy inny akt prawny 
winno bye wyp~ywem wolnej dziafajll:cego woli. Dlatego prawo 
koscielne uznaje przymus jako pow6d niewaznosci. ;). 

W poj~ciu przymusu {11;czf!; si~ dwa ezynniki: z jednej strony 
grozba, z drugiej bojazl\, vis ac metus. Gr.ozba wywoluje bojazll. 
a bojaUl jest pobudkt); dziah"wia. Gdzie nie ma tego przJczynowe
go zwiq,zku ll1i~dzy groibq" bojazni~ i cZYllnosci~h tam niel1lasz 
przymnsu . .TezeIj wi~c kto zaw11,r.l' ma~z8l1stwo pod wprywem boja-

nio viac metu contracto 1853.-SchulteHandb. §.20.-Kutsch
ker IV. §. 235. nst. 

1) Chyba tam, gdzie nieprzepisane zadn8 formaln~sci 
ma1'zellska pismiennie moze przyjsc do skntkn por. §, 104. 

2) L. 21. §. 5. D. quod metus causa 4, 2. 

Ulnowa 

") 
czasie z 
llOt. 2. 

Trzymam si~ w texcie teoryi panuj~cej, kt6r~ w nowszvm 
kilku strOll Inyestyol1uj~; 0 CZ8m w Oesterr. l'Jher. str. 192. 

4) C. 14. 
eo qui duxit in 

15. 28. X. de spon8a1. et matrilll. II', 1. C. 2. X. de 
mak IY. 7. 
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zni, al~ tao bo.taz~l ,ni~ byb wywobna grozbit (metus intrinsecus), ~) 
albo plzeClwme J8zeh byJ'a groiba, aJe nie wvwo.fa:ta w zaoTo,lOL'yrn b . ,. lb 'to h l-,-" 

. oJazlll, a~ 0 wl:eszcie jezeli zadano gwaa:t VI innym caIn, a nie 
celem wymuszema maJ'Zellstwa. ma,fZellstwo jest wazne, Atv nadto 
przymus ,',?,:a~a' WP,J'yw na waznose ma~z0Ilstwa, nast~pllj~ee' jeszc:ze 
co do bO.JaZIll 1 grozby winny zaehodzie warunki: 

, 1 .. Boja:i\li gr~ibij:,yywofana ma bye nalezyeie uzasadniona 
(metus Justus. graYls) Warunek ten okreslaia tak' 'e b . " . 

,. • •• • • J'; C ,z oJazn pOWlll-
1111 bye tego rodzaJu, Iiby zaehwiae mogfa nawet odwazneg'o mez-
czyzn§, metus eadens in constantem virum 6), Jestto sformui_ 
~~nie .z~~t og6lnikowe. i niezawsze prawdziwe.· Nalezy raczej oc:
me bo~a~~ tak przedmlOtowo,. j,a,kotez z uwagi na dzia~aj~ee osoby. 
~od pleI~sz.ym wzgl~dem b~Ja~ll b~dzie uzasadnionij:, jezeli to, ezego 
s.~ kto obaw:a, samo przez fn~ JeRt rzeezywistem zfem, tak, iz wobee 
tego Zf: poJ!);c~one z wymuszon!); ezynnosci!); wyda sie z,j'em mniei-
szem. lJzasadmona uwaza sie mianowicie boo " "d" .' 

• . .Jazn prze srmereIa. 
przed kaleetwem, przed wi§ztenwm, przed zharlbieniem. utrata e;~ 
{ego ~ub '~i§kszej eZ~,sci .m,a~~tku i t. p. AJe takze pod wzgl~dem 
~odmlOtO\:ym. 1:1a bye b0.Jazn uzasadniona, 1:. 5, ze wzgl~du na wiek. 
fizyezn~ ,s:~~ I ~mne wJ'asnosei osoby zagrozonej. 1nn1): miara oeeni~ 
my b?Jazll :nlOdej dziewezyny, inn!); dorosJ'ego lll§zczyzn"~. Czv 
w- .ogole grozba by~a tego rodzaju, iz wywoJ'ae mOP'~a uzasadnion~ 
bOJazll, moze jedynie rozwi!);zae s~dzia w kazdym '" poszezeg61nym 
wypadk~ ze. wzgl~du na wszystkie okoIieznosei &). Jedyn:); przedmio
tow~ mIaI':); J~st warunek, aby zfe, ktorem zagrozollo, samo przez sie 
by~~ z./'em wI§kszem. Pl'zytem to z.fe nie ma konieeznie tyezyc sie sa: 
meJze oso~}' zagrozonej, lecz takze osob po.f<:);czollyeh z nia SCiSJ'vI; we-
zfem rodzmnvm 9)_ Uznar. mozna dalej' tyJko \rtedv j ~ ... <I " 

v ~. ( ',. ,' . • r )OJa21] Jl1 co uza-

. 5) N: p. s~aza~lY na :"m~el'(;. zeni si§, bo tylko pod tym warun-
hem spodzlewa SI~ u1.aSkawJelllll: IlllW pnykrady przvwol'hli S c h u 1 t , -
str. 127. n. 9. • . c 

.. 6) ,L. 6. ~. qu?d metns causa 4. 2. ,,}fe.tUlll aute.m non vani 
hommlS, sed qm mento et in homine consiantissimo cadat" or c 15 
28. X. de. sponsal. e.t matr. IV. I. ' p... . 

7) O. 1. 2. 4. 6. X. de his quae \-i metnsye causa fiunt I. 40. 
POl'. S e h u 1 t e 122. nota 5. 

. S) POl'. 1. 3. D. ex quibus causis majores 4. 6. Sed non sufficit 
~uohbet tenore abductum fuisse, sed hujus rei disquisitio J'udi
ru; est. 

9) Pl'zeciwnego zdania jest S c 11 ult e Handh str 128 t . _ 
dz~c, ze w takim razie h d' t . . . . WIer 

.. . zae 0 ZI me us intrinsecus; tak jednuk nie jest. 

- 319 ...... 

sadnionij" jesli ze wzgl~du na zaehodz:j;ee okolicznosci osoba zagro
zona dostateezny mia.fa pow6d do mniemania, ze oBoba gwaU zada
jaea oTozlJe wvkonae ehce i moze. Przytem uwzgl~dnic trzeba na1e
i~eiec stos;nek osoby groz1i:eej do zagrozonej, ~P w1asnie ze wzgl~
d~l na ten stosunek, n. p. nieproporcyonaillij: roznie§ siJ'y fizy
cznej, wykonanie groiby mniej Iub wi~cej staje si~ pra~vdoPQdo
bnem. Gdzie zatem z gory pl'zewidziec mozna, ze groiba Jest pJon
n~, Iub gdzie bojazll tylko ze zbytniej pOIVsta.fa l~kIiwosei, tam na 
waznosc aktu prawnego wp:tyn1i:c nie moze. - Przymusu moraille
go nie ma tak~e wted;, jezeli ,Y~moey b!1o za~ro:iO-ll~go oelW:'D,e!e ~d 
siebie zJe, kt6rem mu grozono, i w taklm raZ18 bOWIem bOJazn me 
jest llzasadniona. 

2. Co si~ tyezy grozby, to nie ma przeszkody maHellstwa, 
gely grozba jest prawn1l;. Utad'o si~ w tej mierze zdanie, ze groz~a 
jest prawnl};, skoro groz1tcy ma prawo j1i: urzeczywistnie 10). Zdame 
to jest my1ne 11). Groih~ dopiero wtedy mozna nazwae pra
wnl};, jeieli groz!);cy ma pmwo grozb~ SW~ wykonac w.fasnie w celu 
wymuszenia z~danej ezynnosci. Nie zawsze grozba jest prawnl};. 
jeze1i groz1):cy ma prawo j!); w ezyn zmienie, potrzeba nadto,. aby 
on tl}; grozb1): jedynie cheia.f to uzyskae, co mu z pr.awa nale~y. I ~ak 
jezeli n .. p. groi~ d1uinikowi skargf):, gdy d~ugu me zap~aeL groz!Ja 
jest prawnf):, jezeli zas groz~ l11U tf):z skargl};, aby wymodz na mm 
darowizne, lub zmusic go do maH811stwa, groiba bydzie bezpra
wna. Od~osnie do maHeilstwa moinaby przeto tylko \vtedy grozb~ 
uzu"ae za prawn:);, gdyby grozf):cy miaf prawo zmusi~ do U1a~Zerl
stwa. Takie prawo moze poniek~d wypryn1l;e z zar~ezyn, 0 ile nie
dopelnienie tyehie sprowadza pewne kary (pOl'. nizej §, 159). K~o 

przeto grozb!); tyeh hr ehce zniewolie zar~ezonego ~o za:va~eJa 
ma1Zellstwa, nie dzia~a bezprawnie, i dla tego taka grozha me Jest 

lJo bojain strony kontraktuj~cej wywoJ'an~ jest groib~ przeciw n.ie.j 
samej skierowanlj;: tylko ze ona nie boi si~ 0 ~iebi(': .lecz 0 .ko~o lll

nego. Zresztlj; i pod tym wzgl§dem rozstrzygac mUS1 oc~neJlle s~
c1ziego; por. Knopp 1. 77. Rittner Oesterr. Eher. str. 90. 

10) POl'. mi~dzy innym~ ~chulte Handb .. 1~~. Kut.scl:ker 
IV. '199. K n 0 pp 1. 81.; takze lDstrukcya austr. §. 18. sMama Sl~ do 
tej opinii "Consensus, ad quem exprimendum quis a quocunque per 
malum magnum et inevital)ile, i nj u s t e ipsi vel illatnm vel intentatum 
compellitur, ad matrimonii vinculum neetcll~um haud sufficit"." . 

11) Por. UnO' e r System des oest. Pnvatr. II. §. 80. - S eh 11 ('
mann Lehre vom" Zweuge (1~61) str. 24. Willdseheid Pando 
§. 80. N. 6. 
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d . , ,. 12) W kaZdym innym razie groiba jest bez-powo em mewaznosCl . 
p1'awn~. 

Niektorzy wymieniajq, jab szczegolny rodzaj przymusu tak 
z,yany 111 e t us l:e.Y ere n t i ali fl, t. j. bojazn przed osobami, do 
ktory~h zostajemy \y szezegolnell1 zohowi1zaniukt~rY111 mianOlyi
cie vvinnisIDv szezegolne uszanowanie, jako to. rodzlCom, starszym 
krewnym, oi)iekunolll. Do tego wypadku jednak stosuj1 . si~ vI' zu
pe:tnos(,i wy£usz(;J\one powyiej za"ady; meilli' reyerenbahs sta~o
wi P1'ZflSzkod~ ma.ti81lstwa pod temi tyl~;:o \V~::ll:lkami,. co ~azdy 
inny przymus. JezeJi zachodz1 te Ivar;ll:kl n:a1zenflt\Y~ ;le.st. mG\~a
znem; jesli zas ich nie by.f'o, lecz ktos Jed.'l:me z :lle~r?Sel :. P,os~u-
8z61istwa dla starszych daJ' swe przyzwoleme, waznosc ]Jla~zenstwa 
nie h~dzie przezto naruszona 13). - Ozy ~wal:t zad~ny zO:'3ta~ ~)rzez 
same strone kontraktujtj:c1, albo przez kogo lllnego, me Zl11lema lStoty 
przy~nlfm i jego 'Iyp:tywu na waznosc maUEnlstwa 14). 

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

§. 151. 

Prawo koscielne dozwala takze warunkowego zawarcia mal
zm'tstwa 1). n10ze to bye atoli tylko wamnek zawie8z~j~ey (cond!tio 
suspensiva); do~ozenie warnnku rozwi1zlljtj:cego (condltIo resolutJva) 

12) Por. orzeczenia kongregacyi trydpnckiej, podane IV edycyi 

Richtcra stl'. 239. Nl'. 73. 75. 77. 
1&) Por. Schulte Hal~db. ~tr.128 .. Ul!ger ci:.,~, 8TO.~;1~~a 18. 

tuilziez orzeczenia kongregaeYl, ktore poda]e K u t s chl, e In .... - i. 

H) Instr. ausk §. 18. (eytow. w nocie 10.) "a guocun~l~c". 
*) Phillip s Jerzy Ja~. (nie zn~ny kal~onis\~ Jerzy Pl111hp's~ 

Quid jus cathol. et protestantmm statuennt de 1mpe~l1nento quod: 0 

cant deficientis conditionis appositae 1864. - '1' e n.z e . Das }iJh~l11~
del'1liss del' heigefligten Bedingung w Doyego czasop1smlC t. \. 1 V 1. 
S eh nlt e Handb. §. 21. 

1) 'l'it. X. de conditionibus a~~ositis IV. ~., i.nstruk. aus~r.~. 51. 
i ol'zeczGnia kongl'egaeyi TrydenclneJ w edycY1 RlChtera . p .. 24~. s~. 
i u K 11 t S G h k era IV. 303. Ni.e ma zadnej podstawy zdan.lc n~ekto
rych dawniejszych kanonist(),v (tal\: jeszczc S t a h 1 pc m~tr;molllo ob 
c~rol'em rescindendo 1841), jakoby warullkowe zawanne mahenst\va na
lezalo jeclynie nwaza6 jako zar~czyn~', przeciw temu ob. S c h u 1 t e 
Handh. J 35. i Phillips rit. Y. 372. 
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bowiem nie daJ'oby sit pogodzic z nim'ozwiiplainoscill maH:enstwa 2), 
Dorlajl!C' wanmek zf]\vieszajf!;cy (,7,yni~ stron,\' zilwisf0l11 ic;tnienie 
maH:ellstwa od jakil'js okolir:znosci niepewllej. Jezeli ta niepeWllOst 
jedynie jest podmiotowa, 1I1iauOIvieie jezeli warullek odnosi si~ do 
przesz.J'osci lub terazniejszosci. eonditio in praesens yol praet8ritum 
collata, Imznose lull ni(mTRZnOsc maizellstlYa jllZ ,I' (,·hwijj za,viu'cia 
jest pewm); 3). Dlatego t(~go rorlzaju wanmki zowiemy niew.rasci
wemi. To samo rozumiee si\, powinno () warnnkll. ktory wpl'awdzie 
do przyszJ'osci si~ odnosi, alc~ jest pewn,vm, bo zitiei( si~ mUBi albo 
ziscic si~ nie moze, a wi~c 0 warunkn koniecznym i niemozli Wylll, 

Vi pierwszym zazie czynnosc: od poczi):tku jest wazna, w drngim 
nie\vazna. Tej ostatniej konsekwencyi pra,Yo koscielne, jak zaraz 
obaczymy, co do ma.tieJlstwa nie uznaje, stanowif!;c, ze warunek nie
mozliwy uwazac nalezy jako nie dodany (pro non adjecta), ze 
przeto ma1ZeJlstwo od pocz<);tku jcst wazne. Warnnko,yem we w~a
sciwem znaczeniu jest zil\vareic maHeIistwa, gely strollY tegoz po
wstanic ezyni1 zawiS4C:Hll od okolicZllO~ci przyszfej. przedmiotowo 
niepewnej. "\V OWCZHS istnienie lllaHellstwa pozosbjc W zfl'lyieszeniu, 
a.z do ch"yili, gely \Yi1rnnck sj~ zisei, lull ;-iii: okaze, ii ziscie sit 
]lin moze. 'vV pienn'zYlll razie mafZellSilYO b~chje waznc, w· drugim 
niewazne. Ten sam sknt"k co zisz(··zenie si(j \varullkn wywiera 
oswiadczenie obu stron, iz zl'zebjtj: Ri~ onegoz spe~nienia, tu
dziez spofko,nmic JllflHonk6w pendente conditiane. V'I7 ohu razacb 
ma4:Zellstwo warunkowe staje sit bezwarunko\yem 4). Rowny ZllOWU 
skutek jak nieziszczenie si~ warunku, wywiera okoliczllose, ii pen
dente conditione .icdna ze stroll zawarfa ma4:Zenstwo: pierwsze t.em 
same]]) jest niew,l,zne, chocby pozniej warnnek si~ ziseil 5). 

Stj: warunki, ktore Z z(lwal'ciem ma./:Zellstwa 1<lczye si~ nie 
mogf!; i to btj:cli z tym skutkiell1, ze 1) akt zawarcia ma.tzmlstwa przez 
dodanie takiego warunku staje si~ niew,lznYll1, ~) b'ldz ze wamllek 
uwaza si~ jako nienstanowiony, a \\i~c lllaHellstwo ja.ko bezwarunkowe 
Do pierwszycb za.licz),c naJeztj: warllnki, kt6re si~ sprzeciwiaji}; isto
eie i colowi ma~zmlstwa, conclitiones contra substant.iam, cont.ra 
bona matrimonii. np. mafzmlstwo pod warunkiem, ze maHonkowie nie 

~) Ob. IV a It e r §. 305. n. 6. Phi 11 ips cit. stl'. 394.; przeci
wnego zdania S c 11 u 1 t c Hanelh. 13t!. 

3) Por. instr. austr. Ii. 52. 
4) c. 3. 5. 6. X. de condit. appos. IY.- D. instrukcya anstr. 

§. M. 
5) POI', Schulte str. 141., Phillips cit. Y. 408. 

RITTNER. Pl', koscielne. T. II. 21 
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majf); cielesnie obcowac, albo, ze bl2dzie w ich mocy dowolnie 
rozwi:tza(\ ma1z811stwo 6). Natomiast uwaza sil2 maHellstwo mimo 
dohionego warunku jako zawarte bezwarunkGwo (conditio pro non 
scripta babetur), gdy warunek nie sprzeciwiajf);cy sil2 istocie mal
ieristwa, nie moze bye dopuszczony ze wzgll2dow prawnych Iub mo
ralnych. dalej jak juz nadmieniono, jeieli jest niemoZliwy 7). Gdyby 
jednak warunek w chwili zawarcia by1 mozliwy, a dopiero poiniej 
stal' si'2 niemozlhY,Ylll, naleza10by to uwazac jako nieziszczenie si~ 

warunku, a przeto ma1zellf;two byJ'oby niewazne 8)._ Warunek jezeJi 
ma miee doniosJ'o:;\(. 13J'ci\\'ll\\. mU8i byc wyrazony albo przy samemie 
7.3\Y3n·iu madzeJlstwiI. albo bel\13osrednio przedtel1l w obec parocha 
i swiadktHy 9). Parof"llO\yj WOlHO l\re8ztlt clopuscic warunkowego oswiad
czenia tylko 7.a wyraznem jJl'l\yzwo]eniem biskupa 10). 

111. Z e ,IV z g Iii) dun a for m Ii) *). 

a) Pmu)Q przedtrydenckie. 

§ 1- ~ • i)~. 

Az do soboru trydenckiogo trzyma si~ prawo koscielne zasady, 
ze maHeilstwo moze przyjsc do skutku bez wszelkich formalnosci, 
ze jest waine, skoro w jakikolwiek s13osob strony objawil'y wol~ 

6) POl'. C. 7. X. de condit. appos. IV. 5. orzeczenia kongregacyi 
tryd. w edycyi Richtera ad sess. 24. de ref. matl'. Nr. 85. 89. pag. 
245. instr. austr. §. 53. Jako bon f1 mat rim 0 n i i wymienia c. 10. C. 27. 
quo 2. (August de nuptiis et concupiscentia 1. 1. c. 11): proles (pJ'o
dzenie dzieci), fides (wiernos0 mafzellska), sacramentum (nierozwi~zal
nose maJ'zeIlstwa). Por. pl'zyk.l'ady w c. I. cit. "Contraho tecum, si ge
nerationem prolis evites, vel donee inveniam aliam... aut si pro quae
stu adulterandam te tradas". 

7) C. 7. X, cit., cyt. w poprzedniej nocie orzecz. tudziez §. 53. 
instrukcyi. Rzecz si~ ma tu tak samo, jak wedJ'ug pl'. rzymskiego pl'zy 
rozporz~dzeniach ostatniej woli. 

8) WypJ'ywa to z og6lnych zasad pl'awnyeh por. Win d s c he i d 
Pando 1. §. 94. S c h u 1 t e H<'tndb. str. 148. 

9) Instr. austr. §. 55. W ostatnim wypadku mi~clzy tem oswiad
czeniem a slubem nie moze zachodzicS wielka rozniGa w czasie. inaczej 
nalezaJ'oby si~ domniemywac, zc strony zrzek.l'y si~ warunku. 

10) Cyt. instrllkcyi §. 55. 
*) Me i e r Jus quod de forma m~Ltrimonii ineundi valet 1856.

S tal i n Die Lehre von del' Form del' Eheschliessung nach dem kirchl. 
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wstf);pienia w zwii);zek maHenski 1). Z tf); prawlli); zasadi); godzi~ si~ 

przepis, ze maHellf'two jako akt stanowezej dla ealego zyeia donio
s{oRei, zresztf); jako akt eeehy religijnej. winllo hye zawierane za wp6,t
udzia,/'em kosciol'a. Sajdawniejsze ustawy zaleeajl1 wil2e cbrzescijanom, 
aby przystl2pu,i1!e do maHrllstwa pozyskali bl'OgOShlWiOllstwO biskupa 
tuh innego kapfana 1), a zatem 13oszlo, ze i sam akt zawarcia maJ'
zmlstwa. to jest oswiadezenie konsensu. najez~seiej w kosciele 13rzy
ehodzif do sklltku. W szaHe zaniechanie tego przepisu, na wainosc 
maHenstwa zadnego nie '''priem wp:tywu "). Baczono jedynie na 
to, ezy oswiadczony 13rze7. strony zamiar poslubienia sil2 odnosil si~ 
do terazniejszosei Iuh do przysz~osci: w 13ierwszYlll razie zawieraly 
S p 0 n s a I i a de p rae sen t i to jest rzeczywiste mafZeilstwo, w dru
gim s p 0 n a I i a de fu t u r 0, to jest zarl2czyny 3). Te ostatnie 
pr7.elllieniaJy 8i'2 w mafzellstwo znowu tylko z woli stron w jaki
kolwiek objawionej sposob: w szczegolnosci zas uwazano za taki 
objaw woli eielesne obcowanie zarl2czonych: tak iz mil2dzy narze
czonymi przychodzi£o ma1z811stwo do skutku per consequentem co
pulam carnalem 4)' 

Okoliezllosc jednak, ze dla zawarcia ma4:zeilstwa iadnej nie 
by4:O 13rzepisanej fonny, okaza:ta si~ bardzo szkodliwlj; dla porzlj;dku 
prawnego. Mial10wieie byfa ona powodelll, ie cZ~8tO 13rzychodzi~y 

Rechte vor del" Ahfassung des Gratian. Decl'ets 18K9. - F r i e db er g: 
Das Recht del' Eheschliessung in seiner geschichtlichen Entwicklung 
1865. -- So hm Das Recht del' Eheschliessung aus dem deutschen 
u. canonischen Recht entwickelt 1875. - POl'. F I' i e d b er g Yerlo
bung und Trauung ! 876. i l'az jeszcze Soh m Traunng u. Yerlo
bung 1876. 

1) Por. Ignat. epistoL ad Polycarp. c. 5. rrel'tulL ad uxor. 1. II. 
ael fin., de pudic. c. 4. August. epist. 237., c. 5. C. 3\l. quo 5. 

2) rrhomas. Aquin. Dist. 26. quo 1. art. I. c. 7. 9. 25. X. de 
spons. et matr. II'. 1. c. 1. :!. X. de clandestina desponsatione IV. 3. 

3) Schulte Handb. str. 39. - Sohm w cyt. dziele stara si~ 
dowiesc., ze sponsalia de futuro nie by~y zar~czynami, tylko jak sponsa
lia de praesenti w~asciwem zawarciem mad'z811stwa, kt6re jednak, dok~d 
nie nast~pna copula carnalis, mogJ'o byc roiwi~zane (str. 115. 134. 137). 
Wywody So 11 m a spotkal'y si~ z siln~ opOZYCH, POl'. szczeg6lnie F r ie d
berga Yerlobung und rrraullng, recenzye ~1eyera w Jenaer Lite
ratul"zeitung 1876 Xr. 2. i 32., Gr 0 S saw Griinhuta Zeitschr. f. Pri
yat.- u. 5ffentl. Recht 1876 zesz. 3 .. i Thaner f1 bmze zesz. 4. 

t) c. 15. 25. 30. 31. X. de spons. et matrim. IV. 1., c. 2. X. 
de elandest. despons. IV. 3. c. 1. 2. <5. 5. de sponsa duorum IV. 4. 

21* 
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do skutkll niE"va'I",.lle, 11) nW e' t kt' b' t· . , ~. ,,1zns IVa, .o1'ym y IS meme prawnych fo1'-
z tem jawHOS(\ J'atwo zdorah zapobiedz. Z8 

z1l6\\~ Z1i1lyo]a jedllej luh dl'ugiej strollV rorwiazac ~no. 
~, \laZl~e . ma1'z011stwo jcrlynir' dlatpgo, ze przy JJ1'aku ;szelkich 
1<lrmalnose] ni(~ ratwo go hy.lo udowodnic. Jeszcze dotkliwiej dal 

t1l'ZU( hrak formalnosci, gdy u.stali1a si~ zasada. iz do waznosci 
. ~, nie potrzpha przyzwolenia rodzicow (powyzcj str . .290): 

tal:lY ,,1nh [JOzbalyjaf rodzieow nrozno,sci przeszkodzic lekkomyslnym 
z\'i'l~zkom ma.tolAtnich dzieci. Aby zlemu choc w czesci zaradzic 
l1sta\l',l' slyieckie i partykularne koscielne, wprowadzi~; tak zwane 
z a}1 0 \\~i (~d z ie, to jest nakazywaJ'y. ahy celem wykry~ia pl'zeszk6d 
0edaszano w kosciele podczas pnblicznego nabozenstwa zawl'zec sie 
ll:~jlce InaHellshyo 5), Czwnrty sobol' lateranGllski Cr. 1215) pod~ 
llwSJ' ~en Jll'zepis elo znaczenia prawa powszechneg-o i zaostl'zyJ' go 
k~nlJllJ 6!- ,NMltO zalec'ano 1l8tawicznie. nby zwil}zku mafZ811skiego 
me zamerae hez b.t'ogos.LrtwiGJistwa koscielnego, a w wielu dyece
zpc·h pod l~a:',! w7Jmmiano z<1wierac maH611shva inaczej, jak przed 
rlu:'hownYllll Ciwiadkami 7). Ale wszystkie te przepisy koscielne i swie
ebe okaz,l.J'y niedosiateezne. ponielVaz onychZe pominiecie nie 
m~;l.[o :ypJYIYU na wainosc maJ:'ieJlstW<1. Kiedy wi~e sobol' tr;dencki 
z~.Jl!:t Fil~ l'eformQ praw,l mah811skiego, pocz~to zewszQd, a szczegol
me ze strony rZld6\'\~ 8\yieckich nau nalegac, ahy uznaf za niewa
~l:e mafzEnistwa tajne (matrilllonia c!andestina) i przepisa:t sta~~ 
I Jawnf! forl1l~ Z,\ IYarcia maHellstwa S). Przychylaj~c si~ do tych 
wniosk{l\Y \vyda.J' sobol' postanowienia, ktol'e obecnie jeszcze ok1'e
sIajf! prawid,lowQ rorm~ zawarcia llla{zel'lstwa 9) 

b) P l' a W 0 d fJ i s i e y' s r: e. 

1. l<'orllla prawidJ'owa 

§. 153. 

Mi~dzy fonmllnosciami, ktol'e ustanowi:t sobol' trydenckL jedne 

5) Por. capitul. Oar. ]\.1:. r. 802. c. 35. c. J. 2,. C 30 ql 5 • . 1. • 
Friedberg cit. 13. 59. 71. 

6) c. 3. X. de clandestina desponsatione IV. 3. 
. 7) ,W P olsce przepisa~ synod Wroc1'awski r. 1248, ze zar~czyny 

maH byc zawarte przed proboszczem w obecnosci swiadkow, potem 
og.J'oszone zapowiedzi, wreszcie ma~zelistwo pob1'ogos.J'awione (He 1 ce I 
Pomn. I.; 354. §. 16.17.) Talc samo synod ~~czycki z 1'.1285. (Heicel 
I. p. 387. §.31), Por. Hil be Prawo polskie w w. XIII. (1874) str. 55. 

8) P. Frie d ber g Recht del' EheschL str. 107. ust. 
9) Trident. sess. 24. c. 1. de re[ 
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nakazane si): wprawdzie pod kari): 111b innYll1 rygorem, ale nie na
rllszaji): waznosci maH811stwa, clrugie zas sf! tak istotne, ze brak 
takowych czyni mafZ811stwo niewaznem. Do pierwszych nalei~ z a
pow i e d Z i e (denuntiationes matrimoniales, bannae) do drugich 
S 1 u b (declaratio eon8ensus), to jest oswiadczenie woli przed paro
chem i dwoma przynajmniej swiaclkami. 

1. Zapowiedzie 1
). Zanim mattellstwo zostanie zawark 

paroch Iub jego zast~pca winien ogJ'osic je przez trzy nast~pu.ii):c~ 
po sobie 2) niedziele lub swi~ta w czasie sumy podaji):c doHadnie 
imiona i nazwiska, miejsce urodzenia i za.mieszkania, wiek i stan 
narzeczonych j wzywajQc kazdego, coby wiedziaI 0 jakiej przeszko
dzie, do jej wyjawienia. Miejsce ogJoszenia zapowiedzi stosuie sie 
do miejsca zamieszkania, narzeczonych. Miejscell1 zas zall1ies;kani~ 
d 0 m i c iIi n m 3), zowiemy \V ogolnosci miejsce. gdzie kto staIa 
obrar sobie siedzib~. punkt srodkowy swoich stosunkow i czynno~ 
sci i). Prawo kuseie]ne nazywa to miejsce ,Y£aseiwem czyli st.afem 
zamieszkaniem, do 111 i e iIi u m v e l' u 111, i przyjmuje nadto nie 
sta£e zamieszkanie, q 11 a sid 0 m i c i J i u m to jest miejsce, gdzie kto 
nie zakhtdaji):e sta:tej l'iedziby ma zamiar przeciez pozostac wieksza 
eZ~Rc roku ') jak n. p. miej:;;ce, gdzie kto przebywa dla nank: Inb 
VI' stosunku sJ'uzho,vym 6). OkolieznoBc. ie ktOB po za sw~m staJem 
ll1ieszkaniem w innej parafii posiada urzfj;dzony do mieszkania dOlll, 
nie tworzy dlnn jeszcze w tej ostatniej quasi domicilium, jezeli ono 

1) Par. procz cyt. w §. 152 nocie *) M 0 y Von clem kirchl. ~hf
gebot del' Ehe, ArclJiv I. (1857) 129. 

2) Tak sOfJortrydencki cit. "tribns continuis cliebus festiyis"; 
instr. austr. nie wymaga, aby niedzicle lub ~wi~ta bezposrednio po 
sobie nastQPowa~y: "tribus c1iebus dominicis yel festi yis"; oczywista 
jednak, ze d~uzsza przerwa (p. nizej n. 15) niweczy moc ogloszonej 
zapowiedzi. 

<) Bardzo dok~adnie: La u ri n Wesen u. Bedeutung des Domi
dIs, Arch. t. 26. (1871) 165. 

4) "unde cum profectus est, peregrinari videtur, quo si rediit, 
peregrinari jam destitit." 1. 7. O. de incolis 10. 39 (40). 

5) Por. La ur i 11 cit. 196. Istnienia takiego zamiarn wolno w braku 
innych dowodow domniemywac si~, gdy pobyt juz trwat pl'zynajll111iej 
miesiq,c, pOl', konstyt. Benedyktn XIV. "Paneis al)hine hebdomadis" 19 
marca 1758 (Bull. Congl'. de Prop. Fide Append. II. ::12). 

6) Sluga nabywa quasi domiciliull1, jCZGli przyjmuje sJ'uzbQ na 
czas d,l'uzszy lub nieoznaczony. i jdeli zarazem stu~boclawca w temza 
miejscu ma domicilium lub quasi domieili1lln, instr. allstr. §. 43. L a u
ri n 208. 
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z innych nie wyp~yv~~ okolicznosci 7). Niektorym osobom juz sarno 
prawo przeznacza lIlIeJsce zamieszkania do m i c i 1 i u m II e ,. , " . 'Jessa-
r 1 u m; I tak zona lila yerUIn domicijium tam. gdzie lIl'lZ ' I 1 
t' d" 'j .. . ~ '0 , ma 0 8-
me Zleei talll gczIe rodzlce, u1'z~dnicy IV f;iedzibie urzedu. d 

kto'1'e 0 '1' J' l' k ' ' - , 0 , . g n~ ~z~. eze l 'tora z tych, 080b udaje si~ na .dJ'uzszy pobvt 
~ ~n~e mleJsc~, n:a zal'~zem mieszkanie stal'e i niestak n. p. j~_ 
:811, zona prz!JmuJ~ . ;3~m~b\l poza miejscem zamieszkania m~za 8). 

"v~ozna w ogole ~me: d,,~a ,Iuh . wi~eej zllmieszkul stalyeh lub ni~
s,.a~ych, albo tez me mleC sm stuleo'o ani niestalego (yagi V' 
bundi). b. , aga-

Ot6z zapowiedzi majlj; bye gJ'oszone: 
(6) przedewszystkiem w parafii, w ktorej narzeezonv. tud" ,; 

fi' k" ' " ' ZIez 
w para I, '; toreJ narzeezona s t a J e majlj; zalllieszkal1ie: 9) 

. b) p:'oez t~g.o. taHe w parafii, gdzie jedna Iub druga strona 
ma~1j; .quasl donlleilmm: gdyby zafi kto posiadal obok sta~eO'o mie
szk~ma . quasi ,domicilia Vi kilku parafiaeh, wystareza og!oszenie 
w JedneJ z tyeh parafii; 10) 

c) jezeli l1arzeezeni niedawno dopiero przeb\7waJ'a w par"'" 
k" d~ J ." ,,"n. 

\v tol'eJ we <ug powyzszych l:e~n,!' wypada g.J'osic zapowiedzi, majl); 
one, naclto bye og.J'o.szon~ w. lllJeJsen, gdzie bezposrednio przedtem 
:Uuzszy ezas przeulleszk!waJi. Co do oznaczenia' tego l5zasu rozna 
.Jest, ~rakt~k.a: w anstryackieh dyeeezyaeh przepisal1Y rennin naj-
mmeJ szesclOtygodniowy 11). . 

. ~) 'W braku sta~ego zamieszkania wystarcza ogloszenie zapo-
wledzl w parafii niestafego zamieszkania tylko wtedv o'd b t t ~ .. . ..;, b' Y po v 
Twa przynuJmmeJ przez rolL VV pr"eciwnym ra"ie mdezy og.J'o~i(; 

. 7) Mianowi?ie kaze instrukcya <1UStr. (§, 44) przy.i'l:c' quasidolll., 
skmo .kto :"l. t~kllll dOUl~ przebywac zwyk.J' corocznie przcz znaczl1\
czas, a1bo J:zel~,. w ~7;asle gdy 0 to powstafa. kwestya, mieszka-l' ju~ 
tam przynaJmmeJ szesc tygodni. 

, 8)_ Quasidom., u.zyskuje ta.kze Ul'z§dnik w miejscu, dokCl:d zosta.[ 
wysJ'anj dla czynnoscl Ul'z§do,YeJ, d.J'uzszego wymagaill,cei pobyt . t 
l1ustr. §. 42. "'" " U, lUS r. 

. .9) ,~o ~o oso~ po(~legajCl:cych )~l'ysdykeyi wojskowej, g.J:osic nm 
zapowledz~ proho~zcz wOJskowy wJ'aSClwego okr~gu mmpe./'niajij;ceO'o lull 
c1uszpast~Iz .odn?snego. zak.J'adu CPOI'. t. 1. 223). SzczegO-l'y podaj:: S I'

m e I' s k J DIe V erehehchung del' Stellungsptiichtigen u. del' MT t .. · "'-
c'onen 1874. " 11 aIpel 

10) lnsk austr. §. 61. 
11)' Tnsk austl·. §. J~9 v por. orzeczenie kongregacyi u Richtera 

ll'ident. p. 222. Nr. 28. 
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zapowiedzi taHe tam, gdzie narzeezony Iub narzeczona ma prawo 
swojszezyzny, a jezeli go nie posiac1a. w miejseu urodzenia H). 

c) Gdyby zas kto ani sta~ego ani niestaIego nie mia~ zamie
szkania, zapowiedzi og~osic nalezy w parafii, w ktorej wd'asl1ie prze
bywa a nadto w parafii, gdzie ma prawo swojszezyzny lub w braku 

onegoz, gdzie sitt urodzi~ ! 3). n Jezeli narzeezeni roznego SIj; obrzlj;dku, glosic ma zapowie
dzi wlaseiwy paroeh jednej i dnigiej strony. W szezegolnosei prze
pisano co do maHenstw mittc1zy osobami obrz. laeillskiego a l'U

t;kiego, ze przed og~oszeniem zapowiedzi obaj paroehowie musz:); 
si~ przekonac, ii narzeezeni dopeJnili warunkow pl'awem przepisa
nyeh. W tym eelu najpierw paroell narzeezonego wydac ma od
nosne poswiadezenie, ktore otrzymawszy paroeh narzeezonej ze swej 
strony stwierdza brak przeszkody H). 

Zapowiedzi traelj; juoe i muszlj; bye powtorzone, jezeli ma~zen
stwo w pewnym ezasie po ieh og~oszeniu - w dyeeezyaeh austrya
ekieh w przeei~gu szeseiu miesi~ey 15) - nie zosta£o zawarte. Z,reszt:); 
biskup nakazac moze powtorzenia zapowiedzi taHe po krotszym czasie, 
gdy mu' to z waznyeh powodow wyda si~ potrzebnem 16), Bez za
powiedzi wolno zawierac maUmistwo jedynie na podstawie oso
hnego zezwoienia, udzielonego od wl'aseiwego biskupa (dyspel1sy, in
dultu). J deli narzeczeni do rMnych l1alezlj; c1yeeezyi (lub roznego 
iSlj; ohrz~dku), llalezy uzyskac dJspens~ obu biskupow 17). Od wszy
stkieh trzech zapowiedzi zwolni biskup tylko w bardzo nagll1:cych 
przypadkaeh, a taHe od drngiej i trzeeiej tylko z waznyeh powo
dow 1S). Z reguly nie odmavYia si~ dyspensy od wszystkich trzeeh 
zapowiedzi 080bom, ktore powszeehnie uehodzHy za ma~zol1kow, 

11) lnstr. §. 64. 
I~) lnstr. §. 64. 
H) Ob. tak zwany konkol'dat, mi~dzy obrz. lac. i ruskim w Ga-

licyi, 0 czem w §. 171. 
H) Zresztij; najcz~sciej dwa lub cztery miesi'1ce, p. Krasinski 

str. 240. 
H) lnstr. §§. 64. 65. 
11 W wielu dyecezyach istniej'l: w tej mierze 080bne umowy, 

mi~dzy biskupami, tak, iz wystarcza dyspensa biskupa, w ktorego dy
ecezyi ma./'Zenstwo ma bye zawarte, p. K u t s c 11k e r IV. 49. :M: 0 Y cit. 
261. Krasinski 241. 

18) P. 0 tych dyspensach kOllstytucH Benedykta XIV. "Nimiam 
licentiam" z 18. maja 1743 (Bull. I. 278) wysto80wanCl: do bisku
pow polskich; tudziez konst, "Satis vobis" z 17. listop. 1741. §.5. 
(BulL I. 89). 
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Iubo ma~zerlstwa nie Z11Wal'4'y albo zawade jest niewaine 19). Jeieli 
ma¥zeJ'tstwo dla oczywistego i bliskiego niebezpieezenstwa smierei 
nie daJoby fli~ od,lozy6 extremis, iu 1:ll'ti(;U]o IlJorrisj,wolno pa
rochowi, 0 ile IV tej mierzp nie istniejp ella dyeeezyi przppis, udzie
lie slubu bez zHpowiwJzi i lJCZ dyspensy 20'1. Instrukcp dla dye
eezy] austryaekich S3} odmawi,l paro01lO\\'i to pmwo: biskupi 
jednak upovyazniajfJ: IV kaidym okn;gu jednego tub kilku kapJ'anow, 
aby w wymienionych przypadkacb w jeh imielliu udzielali dyspen
sy od wszYfjtkich trzech zapowiedzi. vIT l'nie zupe~nej dyspensy 
maj1j: narzeczeni wykonac przysi~g~, ze 0 lIe im wi~domo ;i;adn~ 
pmwna prze::;zkoda zwi1j:zkowi ich nie zawC1dza, juramentum integri. 
tatis, slve de statu libera 21). 

~ieprawnc z1lniechanie zapowiedzi nie rna wprawdzie zadnegu 
wpfywu na waznosc l11a~ielistwC1' sprowadza jednak kary tak dla 
parocha, ktory udzielil' slubu, jakotElz na maJionkCny. Pierwszego 
spotyka trzyletnia suspensya, ma,j'zonka (oenzury od oconienia biskupa 
;;awisJ'e. Udyby nadto okazab przeszkoda maJzeJlstwa, to dy
spensa z reguly nie b~dzie udzieiona 

Aby si~ przekc1ua{-, czy mi~dz.y ()SOIHtlll i (~h01!,·emi pClslu-

bie nie zaehoclzi przeszkoda ma£Zt'llstwa. sJ:nzy prbez zapowiedzi 
takze tak zw. 8 xa min p r z e rl R l 11 b 11 y: io jest protokolarnfl pl'ze
sIu(~hallie mtrZOczollyeh przez prohoszeza lnD jego zastQpe~. cZQsto 
W obecnosei fI,viadko\\'. R6wnie nil' powinien lJilroch glosic zapo
wieclzi nie przekonliWszy siQ. ie narzeeZE,ni nnlezycie f),~ obznajo
mieni z g:t6wnemi zasadami religii ehrzescijaliskiej 231. 

2. S I u h. WedJuQ: postanowienia, sobol'n trydel1ekieo.o istotmt 
forllliz zawareiu maUBllstwa jest. oRwiadezenie woli przed ,~~aSc.iWYll~ 
paroehem i przynajmnirj .1woma 8wiadkami, W bl'aku jednego 
7, tyell warunk6w maheristwo jest niewazne, a pJ'Z(;szkocla zt1j:d po
ehodz1j:ca zowie si~ przeszkodi); tajnosei, imp cd i III en t II m cIa H

e! est i 11 ita t i s.Hozbieraj1j,c szezeg610wo przepis soboru h'yden
e:kiego zauwazyc nmmy co nast~puje: 

19) Insk austr. §. 84. 
20) 0 tej kwestyi po cZQ8ci spornej 1'ozmaie:ir w pl'aktyce 1'OZ-

strzyganej ob. Kutschktn 1'T. 59, 
21) Insh. austr. §. 85 i cyt. W 110cie 8. kOllstyt. ,.Satis yo

ks" §. 7. 
22) c. 3. X. de clandest. despons IV. 3. Triel. sess. 24. c. 5. 

de ref. 
23) Rit. Hom. tit. de saer. matr. Bened. XII'. De "ynodo dioe

cesana lib. 8. c. 14. instr. austr. §. 74. 

- 329 -

Tylko takie oswiackzenie woli jest wainem, ktore dane jest 
wobec pal'ocha, i to paroeha wfasciwego (paroehus pro~rius): W£a
sciwym zas jest pal'oeh. "IV ktorego parafii llarzecze~ll ma~1j: .. swe 
"tale lub niesta~e zamieszkanie, clomicilium seu quasI donnclhum, 
'~yecUug poj~eia pl'aWllf~go, wyzej okreslonego. Chv:il.ow~ pobyt., 
z ktorym nie ltlczy si42 zamiar sta.!'ego Iub przynajmllle.J lllestaleg~ 
mieszkania, nieuzasaclnia kompeteneyi paroeha 24). J ezeli narzeczelll 
nie mieszkaj1j, w tej samej parafii, moze waznie udzielic slubu w~a: 
sciwy paroeIl tak jec1nej jak drugiej strony 25), ma tylko zaz1j:dac 
urzedowego poswiac1ezenia, ii zapowiedzi nalezyde zosta.\'y og~o
szo~e. \Y wielu dyeeezyaeh przepisano wprawdzie, ze paroeh na
rzeconej powofany jest do dania slubu, przepis ten jednak nie wy
wiera zadnego wplywll na wainosc mafZeJlstwa i ma tylko znacze
nie pod wzgl~clem poboru jura stolae. W szczegolnosci tez ma.!'· 
ZOIlstwa miedzv osobami obrz . .rac. i ruskiego maj1); byc zawiel'ane 
wobee paro~h~ narzeezonej, ehyba ze oble strony zgodz1j, si~ na 
parocha drugiego obrzi);c1ku 26i. VY zgl~dnie osob niemaj11(,ych sta~~g.o 
Luh niestafego zamieszkania (Yclgi) wJ'aseiwym jest probosz\'z 1111e,]
sea, gdzie si~ wJasnie znajduj,t 21): w Austryi nie \\'olno illl jednak 
udzielie slubll, pok1j:fl bisknp na to nie zez\H)li 2~), WJafJeiwy pa-
1'och mil pra.wo lqJownzni,' (,zyti delegowa{- do cl3,nla 51nbu innego 
kap.iamt 29), n to ajbo umoeOlraniem sz(,zeg6fowem, nIbo tez ogol
nem (11. p. wikarYl: umoeowanie powinno hye wyra.znie udzielone, 
lubo takze milez,~ce nie narusza wazno~ei mafz8Ilsl.wa. 30). Jezeli 

",) POl'. konflt.\'tllcytl Beneelykta XIV, "Pancis abhine", cyt. 
w nocie 5. 

"5) (T,tosny by~ swego CZltSU proces Konstantego Sobieski.ego (syna 
krMa Jana TII.) 0 uniewaznienie mal:zellstwa z l\Iarn J ozef,), WessI6wn,[, 
nropter imped. clanelestinitatis. Rota Romana i kongregacya tryclencka 
, . , ' .. t b ~ C' la ' ~lm u:mafy mal'zenstwo ZlL w a z n e, pomev{a:r, zaware . y. 0 ' IV xC < no , 
(!clzic vVesslowna przecl slubem elziesi\l6 miesiQcy mieszkal'a, a zatem 
przecl jej parocheInwJ"as~iwym: O?: odnosne ()]:ec~en~e. (z 9. czerwea 
1725 causa Leopol.) w Rlchtera 'Indent. p. 22 i. Nr. 42. 

26) 010. umow~ cyt. w nocie 22. 
27) Triel. sess. 24. c. '7. de ref. matr.) instrnkcya §. 45. 
:)8) Instrukcya austr. S' 73. 
29) A wi\lc del~gat za w .. ze musi bye kapl',an::em (Triel,. S('·S;:, 24. 

(:, J. ele ref. "vel aho sa e e r dot e" por. §. 31-). lllstr.) choc sam pa
roch (.iak 0 tem nizej) udzieli6 moze waznie slubu, nie maj'l;c swi~ce-
nia kapJ"aJ'lskiego. 

30) POI'. orzeczenia kongr. Trid. p. 229. Rr. 54. 55. instrukcya 

austr. §. 47. 
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jest dwoch parochow wfasciwych, kazdy z nich ma prawo delego
wania. Generalny delegat moze subdolegowae 31). Procz parocha 
kompetentnym jest takZe biskup ala caJ'ej ayecezyi (poz. t. J,215), 
a w jego zast~pstwie generalnv Iub tez kapitulny wikal'Y. Tem 
samem majlj; tez prawo delego\~~ania. Ze papiez w caJ'yrl1 kosciele 
udzie-Iac moze slubu, Iub w tym eelu innego kapJ'ana dQlegowac, 
same si~ rozumie. 1foze to rowniez uczynie legat a latere w za
kresie swej legacyi, kardynaf zas jako taki tylko co do koscioJ'a in 
titulum sobie dodanego, sprawuj~c tlunze jurisdictionem quasi epi
scopalem. lvIetl'opolicie poza swlj; dyecezyt!: wowczas tylko sJ'uzy 
prawo udzielania slubu, jezeli w d1'odze apelacyi uchyliJ' orzeczenie 
biskupa, wzbraniajlj;ce slubu 3.). 

Ceremonifj: slubu przepisuje rytual koscielny 33); waznosc slubu 
jednak nie jest od niej zawisJ'ij;, bo esencyonalnq; formi!; jest oswiad
czenie woli zawarcia ma£Zelistwa wobec parocha i dwoch swiad
kow. ]'akZe paroch nie dziafa pod tym wzgl~dem jako kapJ'an, lecz 
jest jedynie uroezystym swiadkiem. Dlatego llie pot1'zeba do waz
nosci Slubu nie wi~eej, tylko aby paroeh minJ' 8wiadomosc 0 zna
czeniu odbywajlj;cego si~ <1ktn, ehocby sam zupeJ'nie bierny w nim 
braf udzia£ (assistentia passiva). eh06by nawet ze swej strony slu
bowi wyr,tznie Ri~ sprzeeiwial. [tak siub jest wazny, gdy p1'o
boszcza podst~pem Inb gwaJ'tem znaglollo do wyshwhania kon
sensu. Stanowez'! jedynie jest okolirz1l0Sf, e'J,Y paroeh 'S£ysza~ 

i rozumiaJ oswiadczenie osbb, ehcq;eych 8i~ poslnbi6, cho(?b}, widziee 
i sJ'.yszec tego nieehciaL ObeNlo~e parocha wbwczits dopiero okaza
~aby si~ niedostateeznq;, gdyby lJyf w stanie nieprzytollluym, nie 
miaf wi~e sViTiadomosci tego, co 8i~ WOk010 lliego dziafo 3Ii). Wl'a
snie, ze paroch nie dzia£a przy slubie w eharakterze duchownego, 
10ez jako testis solemnis, nie potrzeba aby posiada:t swi~cenie ka
p£ariskie 35). Juz z tego wypfywa, ze taHe benedykcya ma1Z81istwa 
nie stanowi istotnego warunkn jcgo waznosci. 

Procz parocha obecni bye maj1! przy slubie jeszeze dwaj swiad
kowie, inaczej siub jest niewaznym. Na takiego swiadka nie po-

al) Orzeczenie kongr. Trid. p. 229. Nr. 5'2. instr. §. 48. 
32) Por. Kutschker IV. §. 2513. 
33) Rituale Romanum de sam'am. matrim. 
U) Por. szczeg610wy rozbwr tej kwestyi u Benedykta XIV. De 

synodo dioecesana 1. ] 3. c. 23. sq. tudziez pouczaj'l;ce orzeczenia kon
gregacyi trydellckiej w edycyi Richtera p. 234. N1'. 63-65. 

35) Na to powszeclma n llowszych kanonist6w jest zgoda; p. 
Schulte Handb. 68. KutschkeI' IV. 383. cit. Vering Lemb. 713. 
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trzeba proez ugoInej zdolnosci pojmowania za.dnyeh in~sc~. ?r~y
miotow prawnyeh, mog~ wi~c by6 swiadkaml tak 1l1f:;zczyzm. J~k 
ko')ietv. blisey krewni, hcerze i inne osoby wykluczone oCt SWl~~ 

L " .. . 7' •• h 3 6 ) ObeenoRc 
dectwa przy innych aktaeh prawnych Inb \\ spor~c". ~ '.. ' 
Darocha i obu swiadkow llla bye jednoczesna. Proez ob~cnu;:,cl pa
;'ocha i s'wiadk6w brak wsrelkich innycb formalnosci me nal:usza 
waino~ei maHeilstwa, choeiai ustawa trydencka wymaga, aby sluby 

. ' 'on 'rb w tvm wzgle-odbywa:t}' si~ w koseiele z zachow,lmem ustanoWI J'.. . J. '" 

dzie obrzedow. Wazne jest przeto takze tak zw. matnmomUlll ~on
scientiao "s. oceultum, t. j. maJzer\stwo zawarte bez .poprze~~le~o 
og~oszenia zapowiedzi przed parochem i dwon;a sWIadkalll~ : ~le 
wpisane w lll~tryki ~lu.bne. ~aro:h b~z. sz~zego~~~vego npowazme-
nia bisknpa me powllllen udzielac tak18go slubu.!- , , 

:rvla~zeristwo tabe przez pe~nomoenika wazme moz~, br :.a
warte 38). Forma slubu jest ta sama, co przy zi'Yykfem 111a~zenstw:e. 
Pe~nom~enik jednak ma si~wykazac sz(~zegb£ow:m pe~nomocn:~
twem. w ktorell1 dokJ'adnie j imiennie oznaczona Jest osoDa, z ~tOI1); 
111a ,;ye znwarty zwi1!zek maH81iski. Odwo£anie pe~nomoemctwa 

• l' .. t ..'··e nl'eu'a'~IoeIU lJez wzerleclu na przed zawarC18111 IlU11'zellS ,va eZYll~ J ~"L: ; 39 to!': • 

to, ezy i kiedy strony 0 odVfO~allJll ~l~ ~O~18dZla~y. ,). ,Ro~Ulme 
sie. ie odwo.!:anie pefnomocnietwa po SlllblP r,adnego JUZ pod wzgl~-
d~~ prawnym nie moze miee znaczenia. , . 

80Mr trYdencki wydaj1!c llclnvaJ:~ 0 lonme mal'zellstwa pl'ze-
pisa£ zarazem' spos0b jej publikacyi., Odll~sna nsta,:a t~·!denck.~ 
(to jest eaput 1. sessionis 24 de re10l'llH:tlOne matnmonu) m~sl 
by6 Og£08zona wkaZelej parafii z osobna I nabywa Uloey oboWJ;;;
zUj%eej w trzyclzie~ci dni po og:toszeniu 4 OJ. Gc~zie pr~eto nchwa~y 
soborn trydenckiego \y ugolnosci byJ'y wprawdzre publ.lkowane" al~ 
nie by~o szczegMowej puhlikaeyi tej w:tasllie ustawy, 1 to. w kaz~e~ 
Z osobna parafri, tamona nie ma moe,)' obowi~zuj%eej .. ~le ma JeJ 
rownie iam, gdzie wprawdzie by~a publikowana, ale me Jako usta-

38) POl'. Schulte Handb. str. 69. . 
37) Szczeg61'owij; ,y tym przedmi?cie instrukcH zaWlera konstyt. 

Benedykta XIV. "Satis vobis" z 17. hstop. 1741. Bull. Bell. 1. 89. 
3S) c. £l. de procurat. in VIto 1. 19., instruk. austr. §. 50. 

, . R' It ... ,<:; Nr 
59) POl'. orzeczellia kougregacyi w edycyllC 1 era p. v_ . .l:· 

69. 70. instr. §. 50. . 
"') Trid. cit. ,.Decernitinsuper, ut h~jusmodi d.e~re~u:ll III un~

quaque parochia suum robur post tri¥inta dIes habere lIlc:plat, a d.le 
primae publicationis in eadem parochla factae numerandos . 



- 3€12 -

~a praw~ powszechnego, lecz jako ustawa partykularna, ustanowie, 
me bowIem przeszkOd waznosci ma1ZBllstwa nie lezy w zakre . 

par~:k~lal:n:go ~st~wod~:vs~wa 41), P:~awicUow1): publik~CH zast1):;:~ 
mOZtl Je~'y ?-le okohcznosc, ze zawsze I stale stosowano sie do form 
trvdenekIe' w . ',' d ' "v 
"' J plzeswla czemu, ze OWt prawem powszechnem jes"t 

przepisana, 

2. For m y n adz w y 13 Z aj n e. 

§. 154. 

. W nastQpuj~eyeh wypadkach wazne jest zawareie ma£ZeIlstwa 
mlmo braku formy trydenekiej: 

. ~) Jak )uz z po~rzedniego §fil wyplywa, po~OStafo prawo 
p~~ed:I~den~klB .'N swe.] moe? tam, gd'lie. ustawa trydencka w prze
pI~any sp~sob ~le. by~a pubhko,v,ma: a wiQc maa:zenst'lvo przvcho
d'll :v taklC~ Ime,Jscach ZflWBze jeszeze do sklltkLl samem os~~iad
:'len.lB~ ~~h bez ws:eIJ~eh . f~mnalno~ci. Moze je w ten spos6b 
aWlzec k~z.dy, kto w telll m18J~et~ l:la svve zamieszbnie, chocby .ie 

obra~ :vhSlllC tylko W celu p0l111111QCla fonny trydenckiej, Chwilowv 
natmmast pobvt J1DZ '7" ;j • '1' . .' " 

,,' : ,,' ,'''; "m:any U~~!('l !UnL IlIe wywlera tego ~kutku 1) 

. ,. h) Ponlewazprzeplsy kosewlne wszystkieh obowiezuia ch1'ze
:'le.IJan (p~r. stl'., 275!, })rzeto seiSle rzecz biol'q;e Lakze 'm'~izelistwa 
Jm~dzy mekatohkanlI w parafiach. o'dzie byb p'l"bll'ko t tdb • ~MU~ 
ry eneka, wobee koscioJ'a poczytane bye musz~ za niewazne, gdy 

, 41) Ta!~ rzecz s.ili) mla.J'a co do Rusinow. Ustawa trydencka nie 
by.J',a w rusklch p~ratiach puhlikowall<l w ]Jl'zepisanej' forml'e a . 
mozna hv,fo' ., "". WleC 

, J .,:,azme, zaWlerac maJ'zenstwa hez wszelkich for~nalnos~"i 
~hc'lc zaradzl~. wyr:lkaj'lcym zti);d niewhtsciw()sciom pl'zepisat syn~d 
yec8zyal~y klJowsln z r. 1619 i prowincvom,ln.\T z 1: 1696' f 0 t .. d8ncka n ,,'" J,. foJ Ol'm,. IJ-

, 18 powo~uHc Slli) Jednak na odnosnf); ustawe. KongT8 'ac'~ tr T_ 

denck~ de~~arowaJ'a .te uchwaJ'y partykularne iako 'niewaz~e g (d~kr 1 
grudma. 1~2~)., a ,W1gC u.zr:aJ'~ jako wazne maHBllstwo zawarte bez' za~ 
chow~n:a fOIm}, trydenclneJ- Zarazmn kazaJ' papiez Urban Vln mbli-
kowac Jak nalezy ustaw8 trvdencka POl' 0 t' eJ' "1)l'a"'l'e B' d') t XIV D' . ' J " , ',~" e n8 1 c us 

" ,8 s} nodo .dlOecesana.1. 12, c. 5. Synod Za,]Jlojski (1720) uzna'e 
fOlmg jtrydellCkf); Jako takf); t~t 3. §. 8, de matrimonio. J 

, ) ~. konst. Urha~a .VIII. "Exponi nohis" z 14. sierpnia 1627 
~App811d. ad Bull. PontificlUm S. Congr. de Propag fide t II ~22) 
1 Beneelykta XIV. "Paucis abhinc" ! 9. marca 175b (t~mze 21'9) i' 0 tvch 
k~nst!t. La e ~ III e r Urbanus VIII. breve Exponi u. Beneel Xrv C 
stltutlOn PaUClS w Archiv XII. (1864) 23. . . , on-
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nie przysz~y do skutku w formie trydenckiej. a wiQc przed paro
chem katoJickim. Tembardziej stosuje si? to do tak z\\. ma1zenstw 
1lli~s'l~myclJ, mat rim 0 n i a mi x t a, to jest ma.tiell"t w mittdzy ka
tolikami i niekatolikami Cpor. nizej §. 158). Regu.j'~ jest przeto, ze 
te maUellstwa tak samo jak ma~zeJistwa ll1i~dzy katolikami wtedy 
jedynie s1): wazne, gdy oswiadezenie woli dane by1u wobee w.l'asci
wego parocha (katoliekiego) i dw6ch swiadk6w. W krajaeh jednak 
o znacznej ludnosci niekatolickiej naclz'wyczaj trudno by.to utrzymac 
w praktyce t~ zasad~. zwJ'aszcza wobee kierunku, jaki przybra..J'y 
w ostatnich ezasach ustawodawstwa palistwowe w kwestyach wy
znaniowych. 1\ [ldto 1'1' wielu krajaeh niekatolickich nie da~o sitt na
wet stwierdzie nalezyte publikowanie ustawy trydenckiej item sa
mem ll10zna byJ:o kwestyonowac jej moc ohowi!);zuj~c1):. Z uwagi na 
te okolicznosci uznaj~ osobne konstytucye papieskie w poszczeg61-
nyeh krajach Iub dyeeezyach jako wazne ma1Ze{lstwa mi~szane, 
niezawarte w formie tryclenekiej. Te konstytucye maj!); b~dz to 
znaczenie deklaracyi, ze w odnosnym kraju ustawa trydencka nie 
byJ'a jak nalezy publikowana, blYlZ to znaczenie formalnej dyspensy 2) ; 
jedne i drugie tycz~ siQ tylko maHmistw mi~dzy niekatolikami 
i ma:tzellstw mi~szanyeh, poniewaz katoIik6w obowiQzuje forma try
dench juz na tej podstawie, ze siQ faktycznie do niej stosowali 
(pOl', wyzej str. 332) 3). Pierv,'szy tego rodzaju wY.ill:tek postanowi~ 
Benedykt XIV. deklaraen z r. 17 41. dla Belgii i Hohmdii 4); 136-
iniejsi papieze rozszerzyli go potem na iune kra:ie lub dyecezye 5). 

2) l\1i\ldzy deldaracYi); a dyspensi); roznica jest pod wzgl\ldem pra
wnym: pierwsza z natury rzeczy odnosi sig i do ma:tZenstw przed jej 
wydanienl zawartych, clyspensa do ma~zellstw przyszJ'ych. 

3) Por, Beneelykta XIV. de syuodo dioece. lib. 6. c. 16, Nr, 14. 
Kutschker I. 515. 

4) Declaratio ("Matrimoniae quae") cum instructione super dn
biis respicientilms matrimonio. in Rollanelia et Belgio contracta et con
trahenela, z 4. listop. 1751. (Bull. Beu. 1. 87 i v,raz z oelllosnemi 
rozprawami ,y Richtera Triel. p. 298. sq.) 

5) IN szczegolnosci rozciqgnigto deklaracyg Beuedykta procz bajow 
w tekscie wymienionych: na Kanad\l i Quebec 1'. 1764, dyecezH wro
e~awsk'l 1765, Bombaj 1767, dyecezH chehninskf); 1774, na Irlandn 
1785, Klewe 1793, Nowy Orlean 1824. (Ror. Richtera Trid. p. 326. 
Nr. 177) R;o skoY3,ny de matrim. mixtis inter cathol. et protestantes 
(1842-54). Pr6cz tego wysz,ry dySPCllSY w r, 1830. ella dyecezyi ko-
10l1skiej, trewirskiej, monasterskiej i paderbonel'lskiej (breY8 Piusa YIII. 
z 25. marca 1830. i instrukcya karclYlla~a Albani 27. marca 1830. 
Scbulte Ran ell). 256, Roskova,ny II. 234. sq,). . 



U ~zyni~ to mi~dzy innymi Pius VI. w r. 1780 dla dyecezyi pOfe 
sklCh pod panowaniem rosyjskiem 6), Grzegorz XVI. w r. 1841 dla 
archid}'ecezyi gnieznimlsko-poznariskiej 7), i w tv mie roku dla Rra
jow korony W ~gierskiej 8). 'Ve wszystkich tych dyecezyach moze 
bye tedy zalyarte ma1Z611stwo IV jakiejkolwiek formie. a wice taHe 
przed duehownym niekatolickim Iub przed wJ'adza eywilna.' Pamie
tae jednak mtlezy, ze to si~ tyezy tylko tych 'mi~jsco,;osci, dla 
ktorych papiez wyrazn~ deklaracy~ lub dyspens~ uznaJ' forme trv-
deneka jako nieoboWlazuj'aca 9). ' • 

" " t" v ~ 

c) Wyj1j;tkowa fOfma moze miee niekiedy miejsce przy tak zw. 
konwalidacyi, 0 czem w §. 157. . 

Z tego cosmy powiedzieli 0 formie za warcia mal'Zelistwa na
daje si~ oraz odpowiedi na pytanie, jak zapatrywae si~ nalezy na 
tak zw. s 1 u b y c Y w i In e 10). Trzymamy si~ w tyn:). wzgl~dzie 
tych samych zasad, Jakie wskazalismy, mowiq,c 0 stosunku koscio1a 
do parlstwa w zakresie ustawodawstwa maJ'zellskiego (§. 13S). Okresl
my przedewszystkiem stanowisko prawa pallstwowego. Jako wogole 
paristwu nie mozna odmowie prawa regulowania stosunkow mal
zeliskich, tak w szezegolnosei s~nzy mu prawo oznaczenia formy 

~) Const. 2. marca 1780 w l'rident. ed. Richtera p. 326. Nr. 177. 
') Konstyt. "Perlatae haudita pridem" z 22. maja 1841. Na tei 

poclstawie orzeld'a kongregaeya inkwizycyjna deb. z 6. wrzesnia 1875' 
ze wazne, Inbo ,yzbronion8, Sil: ma1'zenstwc, mieszane, zawarte w arehi~ 
dyee. gniezniBllskiej przeel wd'aelzij: eywilnf1, ob.' pismo Iwo,Yskie Pastor 
bonus 1878 Nr. 2. 

8) Breve ,. Quas vestl'a" z 30. kwietnia 1fi41 i oelnosna instl'uk
en karelynaJ'a Lambrusehini z tejze daty, podaje w e!1fej" osnowie 
Schulte Hanelb. 471. Ros}.;:oviLny cit. II. 817. Heyzmann 
najn. p1'. str. 279. POl', insh-. austr. §: 38. . 

9) P. pismo Piusa YII. do wikarego o'eneralne!!o w Ehrenbreit
ste~n.% 23. kwiet.nia. 1817. Roskoviln~ II. 165. Na sob6rwaty
k~nskl pr~ygotowa~l, J?lsknpl francnscy wniosek, ab}' w ogole co do 
mekatohkow nelly-he lmpecl. clandestinitatis. l\'I art i II CoIl. p. 263 . 
. ~ . 10) Z nader lieznej 0 tym przeelmiocie literatmy, wymieniamy; 
:B ~. 1 e el be r g D.as Recht clel' Eheschliessung in seiner geschichtl. Ent
wlCkelung 186u. - Ten z e Geschichte del' Cirilehe 18'10. _ He l'
genriither Die Civilehe 1870. - Lingg Die Ciyilelle yom Shmd
punkte eles Rechts 1870. -- il'Iartin (biskup) Die christliehe Ehe u. 
die CiYilehe 1874. - Vering Geschichte ll. Wescn clel' Civilehe. 
A.rc·}liv t. ::9. (1873) 148 Ust. - S c h u I t e Die Statthaftigkeit del: 
ClVllehe, w Dovego czasopismie t. XI. (1875) stL 18. llst. Bardzo do
kd'adnie podaje cad'~ literaturg pro i contra, azpo koniec roku 1875. 
R 0 S k 0 Y ally Matrimonium in ecclesia catholica t. II. i III. 
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zawarcia maHenstwa. Ale pallS two wykonac moze to prawo w ten 
. sposob, iz przyjmllje form~ koscieh~~, ze wi~~ ': 5 \'\'Oi1: 1 tak~e za
kresie ezyni iawisl1); waznosc mah:enstwa od OSWmd0J;ema woh przed 
parochem i dwoma swiadkami. Tak tez by~o rzeczywiscie przez ,vicki: 
i'orma koseielna pozostaJa i ,yowczas jeszcze obowi1);zuj1);c1); , gdy pra,,:o 
l1laHel'lskie okreslone zostafo ustawami pallstwowemi. Zatrzymafa J1); 
nawet. ustalra J6zefhiska i ustawa cywilna z 1'. 1811. Ale i pod 
tvm wzgl~dem jednose koscielnego j Pltllst,vowego prawa wobee 
;owoczesnych stosunkow nie dafa si~ utrzy.mac. Pallstwo ez~s~o
kroc dozwala maH811stwa, ktore wobec koselOta zakazanym Inb me
waznym jest zwitj:zkiem; oczywista, ze kosci6:t nie moze posred~i
ezye w onegoz zawarciu. Zt~d posz~o, ze juz z kOllcem XH. 
wieku , szczegolnie zas w naszem stuleciu 11) ustawodawstwa 
paristwowe postanO\vi~y odr~bntj:, od ko.scielne~ niezawisJ:tj: form~ 
zawarcia maHellstwa przed wladztj: cywIlni);, I. to znown w tro
jaki sposob; albo jako form~ obowitj:zkow1j;, a wi~e tak, ~z tyl~o 
slub cywilny wazny jest dla zakresu panstwowego (obhgaton
sche CiviIehe), albo jako formy fakultatywnlj:, tak, iz wolno stro
nom obrac sinb koscielny lub cywilny (facultative Civile he ), albo 
wreszcie jako fonll~ warunkow~, tak, iz reg'u~~ stano wi slub ko
scielny, a cywilny wtedy tylko ma miejsce, gdy wladza duchow.na 
odmawia sluhn z powodow w ustawodawstwie pallstwowem me
uznanych (sluby cywilne z koniecznosci, bedingt:, ~othcivilehe). 
W Austryi ustawa z 25. maja 18(;8 (Dz Pl'. p. Nr. Lf7) zaprowa
dzira ten ostatni rodzaj slubow cywilnych 12). - 'he stanowiska ko
scielneg'o kwestya slubOw cywilnych w bardzo prosty przedstawia 
si~ sposob. Kosciol ocenia waznos0 maHellstwa jedynie wedlug 
wJ'asnych ustaw; do istotnych zas warunkow waznosci nalezy takze 
forma aktu prawnego. Fol'm~ t~ okresIi.J' sobOl' trydencki, prawo 
pailstwowe zmienie jej nie moze. Gdzie przeto obowiyzuje ustawa 
trydeneka, tam zwi!):zek przed cywiln~ w.J'adz1j; zawarty wobBe k~

sciora nie jest ma.J'zel'lstwem. Koscio'" wi~c dOll1aga si~ po katoh-

11) Najpierw w Niderlanc1aeh ella pro,\yi?cyi Ho~l~ndyi, i zacho
dniej Fryzyi w 1'. 1580: rozw6j historyczny naJclokl'adlllcJ F r 1 e db erg 
w cyt. dzied'ach. ....,. " 

12) Rzecz 0 slubach cywlinych, Jako lllstyhlCYl czysto SWleCkleJ, 
wchoclzi tvlko 0 tvle w zakl'es prawa koscieinego, 0 ile tego 'wymaga 
okreSlenie" stanowiska koscio.l'a, wobee tej instytucyi. Dlatego nie wela~ 
jomy sig w blizszy jej rozbior, ani ~o(l wzgl~clerr: historyczny:n, an: 
co do pozytywnego pra wa. 0 pra W1C au stryaclnmn POl'. R 1 t t n e I 
Oesterr. Elm, §§. 30. 3.2. 



~ac~, aby nie przystypowali do slubu cywilne'o 
komecznym wanmkiem do c .,'1 p' _,. ,. g , ~d,y to 
tam 0'(')1;]0 t, ,. YWI1LJ v'\ aznOSCI l11a1llenstwa' alJY 

, to 1, ,a rorma ze wzO'lpdu t ' . . , czn~ zach . r .' "to 't nR us awy panstwowe 
: . ' owa 1 nadto forme koscielnR i dopiero .. d 

uwazah si~ za l11aJ'zonk6w 13 '. TV ? ~. ~o, JeJ Op,nille'llll! 
SIub cywilny V' oblic ]_,~. 1, Do 1\ a)l;n080]. maJzen8twa wysta1' . 

• 1 ,ZU ,08c101a ty1ko w tyc1 dk 1 
1'ych wyjlj;tkowo forma trvd' k' '" .,' j :v}~pa ac], w kt6-
jest przepisana '4). ,enc d, ,pk 0 tom wyzeJ Jll6wili~my. nie 

C. Prawo zaskarzenia niewa,i,nosei *). 

§. 155. 

Juz raz nadmicllilismy (str ">8()) ,. d' • , ' • '" iJ, ze nowo v niewaz' 1 ,. l' 

zenstwa ustanowione sa alb t .lk . L • J A OSel ma1.-

h 
. . v' 0 yow mtereSI8 stron k t .. kt . 

eye , Imped. ,}l1ris privati alba ze wZ'l . OHra uJ~
i etyezny charakter l11a,e

z
" e ' t. . g yd~ .na lllteres publiezny 

t 118 wa. Imped Jllns bI"' D 
szk6d prywatnyeh naleza wedin' '. T' ~ .' P~l IeI. . 0 prze-
przyzwolenia. bJ'ad rz TV :g PIa': ~ k~sClelnego: brak lStotnego 
ezna J' ezer '. ." 't p j m~8, medopeJ'meme warunku i niemoc fizy-

, I me Jes notorYJna 1). -, lk' . S ' 'k d' . ~, wsze Ie lllne powody niewaznoRc' 
elj; pI zesz 0 amI pubheznemi Ot"..· ' u I 
tnych sami tylko marzonk' ..OZ z ~owodu przeszk6d prywa-

OWIe zaprzeezyc mog'l ? ,. 1" 

stwa: z powodu przeszk6d ubli ' .. <-<~ .,;a~llOSel l11Mzen
na czyjekolwiek z1j:d' 1: ~znych umewazmc Je moze s~dzia 

allIe, a 0 tez z urz~du. Pod jednym i drugim 

13) P . ,or. ml~dzy innemi konst 13 - d -1- T,' • z 17. wrzesllia 1746 I' P' . eLle 'j ,ta XIV. "heddltae n01)18" 
sn~a 1852. (Rosko;a'~~~~at/u~~ IX~ do kr61a Sar~y~~ z 9. \"rz~
zas Instrnctio S Poenitent'" A 22~),. Syllabus Nr. (v, szczeo'olme 
..' lallae 11.postohcae . . . t· t b 

matnmonmm ciyile appellant z 1 ,_ . .' ~l:?a con .mcnm quem 
'<) P . . u. styczma 11)66. ArchlY. xn 473 

01. dekret kongrev inl- " - . . .. w nocie 7. podany. '. c· ,,\lz'je}]ny dla archid. gniezli. -pozn. 

*) P. K u t s c h k e r Y. § 405 t des Proces~es YOI' den kath ~'" . ns .. ---:- S c h u 1 t c Darstellung 
Kwestva kto Ina ,. k' . t;'el~tl. Ehegenehtcn Oestel'l'eichs 185\.: 

J , plawo zas arzema n' f ,. • ' • 
materyalnego, nie formalncgo: dlaie lewfallnosc~, . Jes,t l.,;vestn prawa 
scu, a nie gdzie mowa ° pr~cesie< go nalezy 0 me,) mow!c w tern miej-

!) Talc instr. ausk §. 118 W '0' ' 

"Cum frequenter" z 22. czcr c rs:'" .. edh,,; konstytucYI Syxtusa V. 
Trid. p. 555) nalezy z :1':e/ t. (~ull.,r~; pas. 4. p. 319. p. Richter 
("eunuchos et spadones utroqlle" tU tumewazmc" ma~ze[H;two kastrat6w 

'd' ·ese ('arente"" ) po' 2 X 
gl IS et malcficiatis IV. 15. . ~ .' 1. c. . . de fri-

- 837 -

Vi':zgl~dem podlega jednak prawo uniewaznienia pewnym ograni

czeniom, 
1. Prawo iaskarzenia niewaznosci dla p r z e s z k6 d p r.r w a-

t nyc h siuzy maUonkom wed.\'ug nast~pujfl;cych prawideI: 
a) Z powodu braku istotnego zezwolenia, b.l'ydu i przymusu 

zaprzeczyc moze wainosci malieilstl',Ta jcdynie ten malionek, po 
stronie kt6rego brak by~ konsensll, kt6ry zawiel'al maUenstwo pod 
wpiywem M~dn Iub przymusu. Traci prawo zaprzec'llenia, gdy po 
ustaniu przeszkody, a wi~c dowiedziawszy si~ 0 bf~dzie lub wolny 
od przymusu, pozostaje dobrowolnie w spolnosci maUeitskiej przez 
~zesc miesi~cy albo dobrowolnie pelni powinnosc maH811sk<J:, albo 
wyrainie zrzeka si~ prawa uniewaznienia maH611stwa~). 

b) Dia nie'lliszc'llonego warunku prawo 'llaskarienia sluzy obu 
maHonkom, 0 He nie dziaiali podstypnie; w s'lle'lleg61nosci nie moie 
zaprzeczyc wainosei, kto fal'szywie twierd'lli{, ze istniejlj; okolicznosci 
za warunek podane, albo rozmysinie przemilc'lla:t ich nieistnienie, 
kto z wlasnej winy dopeinieniu warunku pr'lleszkodzir, albo warunku 

sii{ zr'llekl' 3). 
c) Z powodu niemocy fizycznej zf!:dac mogf!: uniewaznienia, 

obie strony, i to be'll wzgl~du na to, czy zawieraj1j:c mtt~zenstwo 
o tej przeszkodzie wiedziaiy 4). 

II. DIn. przeszk6d publicznych z reguly niewaznos
c 

orzeczona bye moze tak z urz~du) jakotet. na zaskarienie maizon
k6w, jak wreszcie na skarg~ kazdego katolika, majl):cego zdolnosc do 
dzialan slj;dowyeh (stL 55), z wyjittkiell1: gdy wnosi skargi{ w sa
molubnym celu, albo gdy przed za,yarciem maH811stwa wiedzia~ 
o przeszkodzie i bez waznej przyczyny 0 niej zamilczal', eho{- za-

powiedzie naIezycie by£y ogfoszone 5). 
Zastosowanie tej regu£y nast~puj'l:cym ulega ograniczeniom: 
a) Impedim. aetatis (§. 141) traci cechrt przeszkody publi

cznej, skoro nieletni closzedf do wieku dojrzarego. Odtfj;d zaprze-

--.~ 

2) c. 21. 28. X. des sponsalib. et matrim. IV. 1. c. 4. X. qni 
matrim. accUS. possunt. IV, 18. Insk austr. §§. 93.116. Por. Kutsch
k e r IV. §§. 226. 232. 234. - S c h ul t c Process. str. 80. 

3) Iustr. austr. §. 117, 
4) W dzisiejszej teoryi i praktyce prze,vtlza to zclanic; por. 

Schulte Handh.93. Kutschker II. Btl., nOWsze edycye Rich
tera (§. 274) i Waitera (§. 305), tudziez instr. anstr. §. 118. 

5) c. 5. 6. X. qui matrimonium aCCusare possunt IV. 18. iustl'. 

austr. §. 115. 22 
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czyc moze waznosci jedynie rnaHonek, Hory w chwili zawar cia 
maHellstwa byJ' nieletnim 6). 

b) Z powodu uprowadzenia (§. 148) uwodziciel nie ma prawa 
zq,dania uniewaznienia; traci je rownie uprowadzona, jezeli na upro
wadzenie zezwolifa, a odzyskawszy wolnosc zaraz niewaznosci me 
zaskariy.J'a 7). 

c) Jezeli mafzeristwo jest niewaznem z powodu istniej:tcego 
w~zJ'a ma£z811skiego (§. 142) a przeszkoda ta przez roz,vi:tzanie 
pierwszego maJ'zenstwa faktycznie ustah, nie moze powolac si~ na 
niewaznosc mafzonek, kt6ry drugiego w bhl:d Iyprowadzit 8hzy 
mu przeto prawo zaskarienia tylko pod warunkiem, ze zawieraj:tc 
maH811stwo 0 przeszkodzie nie wiedziaf, albo ze 0 niej 'tyiedziaf 
taHe drugi maHonek 8). 

D. Uchylenie niewaznosci 

a) D y s pen s J *) 

§. 156. 

Jak w cafym zakresie prawa, tak tez w zakresie prawa ma.J'
zeilskiego mocen jest prawodawca, nieuchylaj:tc ustawy zwolnic od 
niej przeciez w szczeg6lnym wypadku, to jest udzielic d y s pen s y 
(pOI'. wyzej §. 89). Rozumie si~ jednak, ze dyspensa nigdy nie 
moze uwbczac istocie i celowi mafZellstwa, dlatego niemasz dy
spensy, gdy ma{zenstwo niewazne jest dla braku rzeczywistej woli, 
przymusu, nieziszczonego warunku, nieudolnosci fizycznej. Nielllo
zliw:t jest r6wniez dyspensa od prawidel, ktore kosci6J' uwaza za 
wypfyw prawa boskiego: a wi~c w razie istniej:tcego zwi1J:zku ma1'
zmiskiego (por. str. 293), pokrewienstwa w linii prostej, tudziez 
w pierwszYlll stopniu linii pobocznej (str. 298). Nie bywa dalej 
udzielana dyspensa, pOlllimo ze przeszkoda jest tylko juris positivi, 
w razie powinowactwa ex .copula Iicita w linii prostej (str. 300) 
i jezeli cudzofoztwo f:tczy si~ z zalllordowaniem maHonka (§. 147) 

6) c. 7. X. de desponsatione impubel'um IV. 2. instr. §. 119. 
7) Instr. anstr. §. 120. 
8) c. 1. X. de eo qui duxit IV. 7. instr. §. 121. 
*) P yr r h use 0 r r a d us Praxis dispensationnm apostolicarum 

1678. - Vering De principiis dispensationum, Archiv 1. (1857) 597. 
- Schulte Handb, str. 347. ust. - Kutschker V. 1-294. 
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a przeszkoda nie jest tajn'i: 1). We wszystkich innych wypadkach 
dyspensa moze udzie]oll:1 tak ze na maHGllstwo za
,;rzec sie majace (in contrahenciis), jakotei n1'o zwi1tzok juz zawarty 
(in contr'actis)." P~mijaji);c og61ne prawidla, tycz~ce si~ dyspens, 
o ktorych ju:i; IV innem miejscu mowa R9), mamY.lv szcze
golnosci co ,10 dyspens maH811skich nactlllienic ~o nast~puJe .. 

1. Poniewaz przeszkody ma1Z811stwa polegaJ:t na praw18 po
wszeclmem, przeto prawo dyspensowftnia s.tuzy6 moze jedynie pa
piezowi, bisk~lpom zas nie illRCZCj jnk nazasadzie .upowainienia 
papieskiego Iub z mocy wyrainej ustaw.y. OM,i, ~o. Sl~ tyc~y po
wodGW llievV[tznosci - 0 zakazach POWlGlllY pozmeJ - uwaza pra
ktyka biskupow iiiko raz nFt zawsze bez wyraznego peJl10111ocnictwa, 
ta~ita Sedis AlJo~tolicae licentia umocowanych do dyspensowania 
jedvnie pro fo;o interno, a wi~c gdy przeszkoda jest tajna. Nadto 
ta 'dyspensa odnosic rna z regdy do mafZellstwa juz ~awal:tego 
i spe111ionego, i to zawartego in facie ecclesiae i bO.ll2o nde: 1 ~a.
chodzic rna trudnosc IV uzyskaniu elyspensy od stolley paplesk18J, 
czy to ella wielkiego oddalenia, ezy dla ub6stwa stron Iub z innych 
po\vod6w. Wyj1):tkowo moze dyspensowac biskup, wszakze .zawsze 
tylko pro foro interno, takZe in contrahendis, gely, uzyskame ~y
spensy papieskiej na razie jest niernozliwe, It maHenstwo bez w181-
kiego niebezpiecz811stwa ocUozy6 si~ nie da 

Szersze granice z:akresiaj'1 kOlllpetencyi bi~kupiej ~aeultates 
(por. str. 25). Biskupi amJtryaccy (i niernie0CY) maJl~ na,teJ poclsta
wie prawo dyspensowania w nastQPuj:tcych wypadkaeh s, : 

a) Pro foro externo: 
1) w trzecim i czwartym stopniu pokrewiellstwa, powino-

wactw~ i public9,e honGstatis ex matrimonio non GonSnl111nato, a to 
tak in contractis, jak in eontrahendis 4) ; 

1) P. Kuts chkel' V. §. 315. 
2) Por. SZl'zeg61nie Bell e d i c.t u s~IV. De s}nodo clioccesana 

lib 9 n. :2 i orzeczenia kongregacYl z 1:3. marca 1 G60 i 1 \J. In,ie-
tni~ l69·2.'I~iGhtem Trid. p. ~il1. Nr. 1:20. 122 . 

. 3) Pro foro exiel'l1o uc1zielone s,~ 01JGCllio to facultates na czas 
llieoznaczony, pro foro interllo na pi(:6 lat; por. ~ekret kOll~\ de pro
paganda fide z 1. kwieinia lS60 ella lwowslnego arcyblsKupa J'ac. 
C ok6111ik motrop. z 27. maja 1862 Nr. 23). . 

4) Kongregacya inkwizycyjna orzeld'a., ,y d,ok.reme z 15. czorwca 
d \ 1 1 3'" tr 185) ze tl,.'CZ\.' 1875. przez papieza zatwier ZOll~~ c~t..rG HI'. :. ,U. S . 

sill to takze kilkorakiego pokrew18l1stwa. 
22* 
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2) w razie zas maHenstwa z nawroconym heretykiem, nawet 
w drugim stopniu, byle nie dotykaJ pierwszego (np. stryj z brata-
nic~), i to tylko in contractis; .,. 

3) in contractis et contrahendis od przeszkody publicae hone
statis ex sponsalibus; tudziez 

4) od przeszkody z pokrewiellstwa duchownego,z w}'jq,tkiem 
inter Ievantem et Ieyatum; 

5) od przeszkody z wyst~pku, jezeli zadna strom, nie nasta
wab na zycie maHonka. 

Wszystkie te dyspensy udziela biskup, powo.J'uj~c si~ na facul
tates i dodac ma pod niewaznosyi,~ dyspenBY klauzull2 "dummodo 
mulier rapta non fuerit, et si rapta fUel'it, in potestate raptoris non 
existat" . 

b) Pro ior 0 in terno: od tajnej przeszkoc1y w pierwszym 
i drugim stopniu affinitatis ex copula illicita, in contrahendis je
dnak tylko wtedy, jezeli wszystko do zaslubin przygotowano i bez 
wielkiego zgorszenia od.J'ozyc ma.J'zellst\Va nie mozna; in contractis 
od tajnej przeszkody z wyst~plm niepo.J'1):czonego z nastawaniem na 
zycie ma.J'zonka; w trzecim i czwartym stopniu pokrewiellstwa i po
winowactwa, jezeli datarya udzielHa juz dyspensy, takowa jednak 
jest niewazna z powodu, ze prosz~c 0 ni~ zamiIczono, ze mi~dzy 
petentami nastl!:piJ'a juz copula carnalis. - Niekiedy 080bne facultates 
nadaj~ biskupom dalej jeszcze si~g'aj~ce prawo dyspensowania, albo 
nieograniczone alba ograniczone do pewnej liczby wypadkow 5). . 

Papieskie dyspensy udzielane bywaj~ za posrednictwem data
ryi lub penitencyaryi, stosownie do zakresu tych wl'adz (t. I, 180) 
jezeli jednak czyn karygodny spowodowa.l' przeszkodl2 ma£zeJlstwa. 
zarniast penitencyaryi orzeka kongregacya inkwizycyjna 6). 

II. Dyspensa rna sil2 zawsze opiorac na wazllych powodach, 
usprawiedliwiaj~cych w danym razie odst~pienie od ogolnych zl1sad 
prawnych. Praktyka kuryalna uznaje szczegolnio nast~pujq,ce oko
licznosci, jako dostateczne powody do uzyskania dyspensy ') : 

5) 't'ak otrzyma:t lwowski arcybisknp :taco dekretelll pcnltcncyarvi 
z 28. listopada lSfiO (cyt. w nocie 3. ok61nik) prawo c1yspellso\~'ania 
od przeszkody pokrcwiellstwa i powinowactwa in tertio gTadu lJ)ixto 
CUIll secundow 20. wypadkach, in secundo gradu puro y/12. wypad-
kaeh, ale tylko cum pauperibus' " 

6) Ku ts chker Y. st!. 70. 

7) . Podaj~ je wed:tug instrukcyi kongregacyi de propaganda fide 
z 9. maJa 1877. "super dispensationibus matrimonialibus") Archil' t. 
39, Ilk, 4·3. 
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1) Angustia loci, tj. jezli w miejscu zamieszkania narzeczonej 
i w poblizu rodzina jej tak jest liczna, iz trudno jej zawrzec mah~en
stwo odpowiednie swemu stanowi z kim innsm, jak z krewnyrn lub 
powinowatym; 2) aetas i'eminae, to jest ukOIlczony 24 rok zycia, co 
si~ do ",dow nie stosuje; 3) deficientia aut incompetentia dotis, 
4) lites super successione bonorum, to jest za.J'agodzenie zawH'ych 
proeesow 0 sukcessy~ "interest enim reipublicae, ut lites extinguan
tur"; 5) bonum pacis, t. j. jeili uzasadniony jest powod do mnie
mania, ie za warde ma1Z811stwa przyczyni si~ do usmierzenia nie
przyjazni mi~dzy moznemi rodzinal11i; 6) paupertas viduae, numerosa 
prole oneratae 8); 7) nimia, et periculosa familiaritas, to jest zazy
£osc, ktorej okolicznosci nie pozwalaj~ usun~c; 8) copula praehabita, 
praegnantia, legitil11atio prolis, byle nie zawi~zano tego stosunku 
w£asnie celem J'atwiejszego uzyskania dyspensy; 9) infamia muIie
ris, gely kobieta popadJ'a w podojrzenie nieprawego stosunku z ml2z
czyzn~, z ktorym w4'asnie rna bye zawade ma.J'i811stwo; 10) wogOle 
remotio gravium seandalorum; 11) zapobiezenie lub usunil2cie kon
kubinatu; U) nzasadniona obawa, ze w razie odmowienia dyspensy 
narzeczeni przejd~ na inne wyznanie, albo wezm~ slub przed du
chownym innego wyznania, alba zawr~ siub cywilny; 13) reyali
datio l11atrimonii bona fide eontracti; 14) excellontia l1leritorum, 
gdy kto znaczne oko£o koscio4'a i religii katolickiej poJ'ozyJ' zas£ugi. 
ZreBzt~ udziela papiez niekiec1y dyspensy, nie wymieniaj~c powodu, 
tylko wyrazaj~c si~ ogolnikowo ex certis rationabilibus causis. 

WYl1lienione powody uzasadniaj~ wprawdzie prosbl2 0 dyspens~, 

ale nie daj~ do niej prawa, gdyz dyspensa z pojl2cia swego 
aktem jest .l'ash Instrukcya austryacka zaleea jednak biskupom 
(w §. 80), aby gdzie nie zbywa na prawnych powodach, nie od
mawiali dyspensy: wI trzecim i czwartym stopniu pokrewienstwa 
i powinowactwa ex copula Iicita; od pokrewi81istwa duchownego,po
winowactwa ex copula illicita, jezeli nie zachodzi obawa, ze narzeczeni 
w linii prostej s~ spokrewnieni 9); W trzecim i czwartym stopniu 
imp. publicae honestatis ex matrimonio rato, non conSUl1lmato i od 
tejze przeszkoely, gely powstaJ'a z ma.J'iellstwa niewainego i niespeJ' .. 
nionego (p. str. 304) Iub z zar~czyn. 

8) Oyt. instrukcya dodaje.,Sed quandoque remedio dispensatio
nis succnritm yiduae ea tantulll de causa , quod junior sit, atCJue in 
periculo incontinentiae versetur". . . 

9) 00 mianowiaie wtedy nast'i;pl, (por. facuItates pro foro :nterno 
Nr. 10), gdy copula illieita mia~a miejsce z matklj: narzeczoneJ przed 
tejze urodzeniem. 
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III. ProslJa 0 dVSl"ense " '/ t . , 
h d 

' <. ~' '" plzec sawlC ma zO'odnie z JJr3w.Ia i- k 
zac 0 z~cQ; przeszkode J'akot' _ d to. • ~, 'c v ,a 'v . 'I ,. ,~" ez powo y uzasac1maHco dvspense 10' 
I szezogo nOSel nalez}T IJoc1ac clok"ac1n'o" ., J v), 

, 1 1 ,"LOme'} IJokre-wie'" 1 ) powinowCoet'wCo, nietylko \Yecl,}uo' ,-1 I ." 1
1
'., 'n~swa u J 

, . "c uCo,szegO Co e 1 wedJ:uo' 'JW • 
stopma, a da1ej ezv pokre-lYiellstwo J' oct . d

V 

0 t'" ,to I zszego 
" U • ~ Je nus'] onllo czy Oljustroll 

po OJeLl 1 matee; ezy zachod~i 'pd . J' j_ - , , lle 
k '1 . u J" 1M u) lJrze'zk6d p, 
-CoZl eJ przoszkodzio mlezv "ak-zo TI''' " , ~ ,,) '.IZY 

juz zawarte, lub ma J;v ~J L "r" , > }] azlC, . ezy maJ'z811stwo zostaJ'o 
'. "c za1\ aJ te, a w p18rWSznll razie - e' 

W18rano JO bona fide I)" '1' . u -,zy za
formy t.' T] .k··· "og. oszemu zapow18dzi i z zachowaniem 

d 
I} aone 10,) 1 czy zostaJ'o speJ'niono: wreszeio taIrz' 0 . r • 

zy narzeezony' t"" ' " , ez\ mIO-
1 r '. ' . mi nas ~pHa eOlJula carnalis j ezy ta okolirzno'~c jo~t P: J 1ezme znana Iub pozosta£a tajna. Gd J T T r~ • '. >. " , • 

fa£szy~ie p,rzod:tawiono Iub rozlllyslnio l~'~~n~~~~;~ze d o"koheznosel 
Jaby lllowazna 1,) J ozer d T' > , " y1'iponsa by-
l' .':, I} 1'ipensa tyezyc 111a przeszkod t· . 
"n,og~ 0 11I~ prosle narzeczoni z zat"J'Q I1I'elll I' 'I 1 1 Y aJneJ, 'k' ""v LaZW1"ra 11J 1 ZWIS 10m zmySlonym, za posredni(:i-w0ln in . 'J " 1 ~o( na-
slJowiednika T"ka d . ~u J no.] osooy, llaJcz~scioj 
intA"llo 12) <'J ,- J': ' "cyspOllfla mn ]ednak tylko wazllosc pro foro 
• ~L , ., ezo I zas przoszkoda jE~st jawna. albo . c' l' ' .' 
ldzle 0 dyspense pro foro externo lTIa' ," . . J,o,ze I W ogole 
posrednictwem )}iskup[L. podajae do~ia rtell?l . wl:les,c p:'otib\;l za 
st, " . . . v < C nlO lml~ I nazwlSko ohu l:on, 111lGJsce swego zamlGszkania, parafia i dveeozya d It', . 
ez~. - Dysponsy papieskie b Twa' a z r"' ," .";.0 I: 01 eJ na-

komisoryjl1oj (lJor II 26' t}, hi' eguJy ud, ZlGla110 w formio 
. '. '. ~ J, a 0 pIO oro oxtorllO' ',. d . 

blskupa. Tonzo 11m zhadat k r. ,. . za pOSle lllctwem 
(infonniltio)'. J'ozeli .:.0 _0 Iezn.osCl podane przez petontow 
- 'JUZ llle uezymf zan' , 
kuryi 13). Dvsl}on' T: " " , (lln prosb~ przod£ozy£ 

• • u £ sa tn, aza za clokonana d opie ' o' J" - k _ , 
o llle] prosz~eych zawiadomi. "c 10, to aj exo utOl 

::) JI ~O:l trill wzgl~dem id~ za instrukc}"b cyt. IV nocie 
) ezeh dyspensa z teirO lub inneJO' 7). 

ill'l, lllUSZ'l strony wllieM pra6br al _ ,,:,0, powodu sta.J'a si~ niewa
ma.J' IV mocy dyspe1l,;e (t k ,_~ " ,)}. pa}J18Z nowym reskryptem utrzy-

d •... c" a Z,y. rescrl])tum nerillde yal ,.) "," . 
S'l 0 tego umocowani biskupi. ~ c -, eIe. .l'18KIedy 

12) Insk austr, §, 87. 
13) D t· -. a ana zleca alba informatiollDm ,"-r 

IV plerwszY]n razie ex:okutor 'F • 1:' 1 ~ I SllUP Icem, albo sollemnclIl . 
• c ~ " )a,{Ij{O W18 r ~1)OQ6b 1)' l' ,. ' o prawdzHI'Osci I)l'oslw' IV d' '. ~ ~ ,j lze conao _ Sl() lIla 

d . c' , IUgllU lIla prz81Fowod- i; f 1 " 
ze1ll8s~dowe: p. Schmitc z.n .'," ~ " ii,ZC o1'1nane dooho-

ph', 251.' Z Ul J.)(JllClliJgnng (Jtc., Archil'. XX. (1S68) 
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b) Konwalidacya*). 

§. 157. 

W aznosc ezynnosm prawnej oeenia si~ wed~ug chwili jej 130-

wstania: jozeli wowezas istnialy prawem przopisane wymogi, czyn
nose jost wazna, w przoeiwnym razie niewazna, chocby poznioj 
powod n;owaznosei zostar usuni~ty: quod ab initio vitiosum est, 
non potest traetu temp oris convaleseere 1). Wyj%tkowo tylko po
stanawia prawo pozytywne, zo niewazna czynnosc prawna wskutek 
usuni~cia przeszkody ma bye uwazana jako od poez%tku wazna, 

, a t~ przemian~ niewaznego aktu na wazny zowiemy u w a z n i e
niem ez. konwalidaey~ (konwaleseencn) w w~asciwem sa-owa 
znaezeniu. 00 si~ tyczy ma~zenstwa, niemasz w prawie koseielnem 
przepisu, ktoryby juz z moc)' og61nego prawa uznawaf konwalida
eH w przytoczonem co dopiero znaezoniu; usuni~cie przeszkody, 
ezy to faktyczne (n. p. g'dy impod. ligaminis ustaro W skutek 
smierci pierwszogo ma{zonka), czy tez na zasadzie dyspensy, nio 
uehyla przeto nimvaznosci maH811stwa, loez wY'l-viera jedynio ten 
skutek, ze maHOllstwo odt~d juz waznie mozo bye zawarto. ']'0 po
nowne zawarcie ma~zOllstwa pierwotnie niewaznego zowi~ takZe 
k 0 n w a lid a e y ~, wyraz ze stanowiska tooretyeznego niewfaseiwy 2), 
ktory jednak w zakresie prawa marzeIlskiegoJ od dawna jest usta
lony. Od zwyMego zawareia lllanOllstwa rOini si~ konwalidacya 
pod wzgIydem formy. Nalezy w tej mierze odrMnic dwa przy
padki: 

a) Jezoli przoszkoda jest tajna, to jest znana tylko samymze 
ma1Zonkom lub szezupfemu gronu najblizszyeh ieh krewnych i przy
jaeiM 3) (imped. oecultum), a nie ma obawy, aby poznioj na jaw 
wysz~a, to w razie jej faktyeznego uehylenia Iub uzyskania dysponsy 
pro foro interno maHellstwo ponownio moze bye zawarte z zanie
chaniom wszolkieh form, a wi~e przez same odnowionie konsensu 
mi~dzy ma:tzonkami "). 

*) P. szczeg6lnie Benedictus XIV. De synodo dioec. 1. 13. c. 
21. - Tenze Institutiones, inst. 87. - Schulte Handb. §.40. 
41. Kutschker Y. §, 344. 

1) L. 2.9. D. de reg. jur. 50. 17. 
2) POI'. Unger System des oest_ Prink II. str. 155. n. 64. 

S c 11 u 1 t e LelTI'p. §. 156. n. 1. 
3) Kwestya, czy przeszkodl2 uwaiac mozna jako tajn'l, jest w og6le 

quaestio facti, p. wywocly Bencdykta XIV. Inst. 87, §. 39. sq., 
4) POl'. orzeczenie kongregacyi tryd. z 10. kwietnia 1723, Rich-
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, b) Jezeli natomiast pl'zeszkoda jest znana, Inb IV ogole uzy-
SKano dyspens~ pro foro externo, musi bye ponowiony sInb we
d1'ug fonny trydenckiej, a wi~c przed w.J'asciwym proboszczem i dwo
ma swiaclkami 5); mozna jeclynie zaniechae 13owtorzenia z::l'Jowiedzi 
i odbye siub IV cichosci (priyatim) IV obec poufnych swi;dk6w S). 
W. jecl~ym i drug~m razie przypuszoza si~ jec1nak, ze pierwotne 
(n:e:Yoazne) zawarcw :naJ'Zelistwa odby~o si~ wedfug fonny tryden
ckwJ 'J. Gdyby bowlem mafzeristwo niewazne byJ'o wlasnie z 13

0
-

,~odu .lliefon~~]nosci, sIu)) odbyeby sj~ musiaf wed:tug fonny prze-
13lSaneJ; ohoo I w takim razie osohom, kt6re ]Jowszechnie za lllaJ'
zo.nk6~y uchod~i'~y, nie oclmawia si~ dyspensy od wszystkich zapo
\~18dZl. (p. wyzeJ stl'. 327). Roznmie sl~ zreszti);, ze powyzsze prze
pIS), l~le . odnosz~. :10 miejscowosci, gdzie w og61e formaJryden
cka me .lest Ob?IVlfl;zu.Jl1CiL gdzie przeto mal'zellstwo juz pierwotnie 
bez forlllalnoscl mogJ'o przyjM do skntku. " 

O.osm~ ~u. p.olviedzioli 0 konwalidacyi mad'zelistwa, nie powin
noby Sl~ WlasCl\v18 stoso1vac do wypr,dku, gdy przeszkoda ma:tzeli
st\~a ~c~lylomL zostaJ'a przrzto, iZ uprawniony do zaskarzenia nie
wazn~~cl ~l~awo to utraeif . 1?5), jak mianowicie 'v razie prze
szkodJ z D,t~du, przymUSll. mezlszczonego warunku. vV takim bo
wiem razie malzerlStwo vycale nie by10 niewaznem; niowazllose jeo.o 
by1a warunkowl);, zawis1'a oel okolicznosci, ze uprawniony wazno;ci 
zaprzeczy. Warunek ten nie zisciJ' a wi~c temsamem ma1zen
stwo od ~oczq;tku j.e~t wazllBm i nie potrzelJa ani ponowitmia kon-
8ens~, a~l tom mmeJ zachowania formalnosci 8).W praktyce jedIlak 
przYJ~to l. ,co do tego rodzaju przeszkOd wymienione wyzej prawi
dla, tak, lZ gely przeszkoc1a nie je8t tajnl);, wymagajl); nawet p0110-

t~r Tl:id . .p. 243. Nr. 81.. Iustr. §. ,89. 92. - J8zeli drugi mafzollek 
me wleclzral' 0 zachodzq,ceJ przeszkodzie, nalezy go 0 tem za wiadomic . 
~latego, w d~'spensach penitencyaryi zwykle jest klauzula .,dicta mu~ 
here ae nullitatc consensus certiorata" Pot" GIll l' 0 ost" z' ,. 1 . . ~ '.' ro' noscrac 1 
JaklTch prz.estrzegac ~alezy, by nie narazic waznosci mal'zenstwa Bened. 
XIV. Instlt. 87. §. 09. sq. 

.") Orzeczenie kongregacyi hyd. z 20. czerwca 1609., z 2. i 16. 
~~~d~~~ 1634. w Richtera edycyi p. 243. Nr. 80. instrukcya §§. 

6) Instr. §. 91. 
7) Instr. §. 88. 

8) P. Rittner Oest. Eher. str. 277. Przeciwnego zdania broni 
Schulte Lehrb. §. 156. 
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wienia slubn pl'zeel parocholl1 i dwoll1a swiadkall1i 9). - Konwalidacya 
wywiera ten sH;utek, ii ll1aJ:zellst,yO uwaza si~ tak, jak gdyhy jnz 
pierwotnie waznie hy.J'o zawarte. 

Od zwyczajnej konwalidacyi l'Olm si~ tak zw. dis pen s at i 0 

s. sanatio in raelice matrimonii H). Jestto rzeczywiste uwa
znienio lllaiZeI'lstwa z mocy nadzwyczajnej elyspensy papieskiej, tak, 
iz ma.J:ZBllstwo uwazane jest jako od poczl);tku waznie zawarte i nie
potrzeba na to ponownego zawarcia mafz611stwa. Poel tym w.!'asnie 
ostatnim wzgl~dem elispensatio in radice rozni si~ oel zwyk.J'ej ely
spensy; ta howielll ullloiliwia tylko zawareie ma.J:ie11stwa, tall1ta 
pienvotny akt zawarria nznaje jako wazny. Tylko z barclzo wa
inych powod6w zwykJ' papiezczynie uzytek z tego rodzaju elyspensy; 
w szczeg6lnosci wtedy, gdy zachoc1zi obawit, ze obie strony Iub 
jedna z nich dowieclziawszy si~ 0 niewaznosci swego ll1a~z81istwa 

nie c1adztJ; ponownie swego przyzwolenia i sprowadzfj; IV ten spos6b 
rozwiazanie maiZellstwa 11). Niekiedy udziela papiez ogolnf): dy
spens~ in radice o'dy w czasach nadzwvczaJ'nvch Inb za panowania u , b J <I 

nieprzyjaznych koscio.!'owi ustaw parlstwowych, albo z winy samejze 
w.J'adzy c1uchownej wielka ilose niewainych ll1a.tzeJ"lstw przyszb do 
skutkn. Tak n. p. upowazni.J' Pius VII. biskup6w francuskich, aby 
jako in radice wazne uznali mafz811stwa cywilne zawarte w epoce 
rewolncyjnej12); a Pius IX. po zawarciu austryaekiego konkordatu 
udzieli.j' dyspensy in radice dla wszystkich ma1zel'lstw, kt6re na za
sadzie ustawy cywilnej z 1'. 1811 mimo zachodz~cej prz;eszkody 
koscielnej zosta.J'y pozawierane 13). 

9) Instrukcya austr. (§. 93) zajmuje ]Jod tYlll wzgl\)delll posre
dnie stanowisko: uwaza (lllojelll zdanielll sJ'usznie) przeszkodQ jako usu
ni~t'l:, a wiQc lllal'Z811stwo jako wazneJ skoro ten, kto istotnego nie. d~~ 
przyzwolenia, pozniej sl'owelll lub czynelll na mal'zmlstwo rzcczywuic18 
przyzwolit 'rylko dla bezpieczenstwa wymaga ponowienia formalnego 
konsensu ,)'iihilominus ad omne de consellSU praestito dubium seque
strandulll, his quoque ill casibus con su 1 tum est, ut conjuges eOll

sensum coram parocho et duobus testihus relloYClllt; igitur hoe ut fiat, 
agendum erit, nisi obscrYctur prudens scandalonull vel matrimonii in 
discrilllen adducendi metus" . 

10) Por. Benedictus XIV. Inst. 87. - Tenze de synodo 
dioecesana 1. 13. c. 21. n. 7. 

11) Dekret Benedykta XIV. "Quum super matrillloniis" z 27. 
wrzesnia 1755 in causa Lisbonensi, Richtera TriiL p. 272. Nr. J 32. 

12) P. KutschkeI' V. §. 355., gdzie S'l: podane inne takie przy
kl:ady. 

13) Breve "Quisque vestrum" z 17. marca 1856., R 0 s k 0 van y 
Matrim. II. mono 272. 
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E. Maltenstwa zakazane. 

§ 1'"'9 • D J • 

Dotf!;d byb mo,va 0 powodach niewaznosci maHellstwa. Prawo 
pos!anawia je~nak, l:ad~o przeszkody, ktorym wprawdzie nie przy
znaJ: l~OC umewazl:18ma mafzellstwa, dla ktorych jednak maJ'z811stwo 
uwaza Jako wzbromone. Przeszkody te, jak juz l'az nadmienilismy, 
otrzymafy u kanonistow nazwy: i 111 P e dim e n t aim p e die n t i a' ~ 
wypiywajf!; one w szczegolnosci z na8typnjf!;cych okolicznosci. ' 

1) Przeszko'da z z a r y c z y n; 0 tem powiem y w naste
pnym §ie. " 

. 2) Przeszkoda z powodu roznicy wyznania chrzescijanskiego, 
llnped, mixtae religiolllS 1). 

~la1z81is.twa .miydzy chrzescijanami a njechrzescijan~mi 811;, .iak 
J:1Z w.lemy, mewazne (§. 140); maJ'Z81Jstwa natomiast miydzy kato
hkaml a iunymi cIlrzesijanami uwaza koscioJ' jako wazne, ale zaw
sze jako wzbronione. Pod tym wzglyclem jodnak zachodzi roznica 
:niydzy zasad% a praktyk%, ktoq nawet sami pa13ieze, uwzglPcdnia
HC faktyczny rozwoj stosunkow, tolerujl1. W zasadzie potPcpiaf kosciM 
z~,~sze. maJ'z811stwa katolikow z niekatolikami, przyznaj11;c jedynie 13a
Pl:ZOWl. prawo. dysp~nsowania; stwierdzajf!; to liczne orzeczenia papie
skIe, llllPcdzy mnenll bulla Beneclykta XIY. "JYIagnae Nobis" z 29. 
czerwca 1748 wystosowana do bisku130w polskich 2). Ten bez
wzglPcdny zakaz ustq,piJ' jednak pozniej J'agodniejszej 13raktvce, ktora 
w wielu krajach uzyskaJ'a sankcyq, papieskf!;. Zestawiamy" tu prawi
d~a, jaki~ ~a tej podstawie uwazac nalezy jako dzisiej8lf!; Clyscy
phnPc kosmelnf!;: 

a) Aby zawarcie maJ'zellstwp, mi§szanego by,fo w obliczu ko-

1) L~terat~ra ~ardzo obfita: por. szczeg61nie: Doellinger 
Ueber. g81111schte E~en D. 'vvyd. 1839. - R e hl 8r din g Die Principien 
des Imchl. Recllts m Anselmng der nrIischchen 1853. - Ai c h Ueber 
gemischte Ehen, Al'chiv XIV. (186]) 321. - Pessler Zur Orienti
rung libel' die gemischten Ellen in Oesterreich 1861, - Schulte 
Ueber gemischte Ehen yom Standpunkte del' Paritaet 1862. - K u t s c h
k e I' IV. §§. 293-· ~07. 0 maliCJ'wtwach mi§szanych, Przyjaciel chrzeSc. 
pmwdy. VIII. , (1·· 43). - ZupeJ:n'l; literaturg do 1'. 1854, tudziez 
w~ZJ:st~lC odnosne dokumenta poclaje R 0 S Ie 0 Y a 11 y De matrimo11iis 
nllxtis mtel' catholieos et protestantes 3. t. 1842-54. 

, 2) ~U,ll. Ben~c\ II, 4i 3. (~l'id. RieMera p. 588). To sarno bulla 
te~oz papleza do blSKUPOW polsklCh "Ad tuas manus" z 8. sierpnia 
1 i~8. ~ull. II. 491. Por. takze wszystkie nizej przytoczolle deklaracye 
paplesk18. 

sciob dozwolone, 130trzeba dyspensy papieskiej 3); papiez jednak 
upowaznia ku temu zazwyczaj biskupow 4). 

b) Dyspensa zawis~a od dopeJ'nienia pewnych warunkow 5). 
Mianowicie majf!; obie strony pismiennie siPc zobowif!;zac, ze bPcd11; 
wychowywac dzieci w religii katolickiej, a nadto strona katolicka 
przyrzec ma uroczyscie, ii jej staraniem b~dzie nawrocic maJ'ionka 
do kosciod'a katolickiego 6). 

c) Jezeli po dopehlieniu powyzszych warunko,v uzyskano dy
spensPc, moze paroch katolicki udzielic slubu i to wedhlg ostrzej
szej praktyki po za koscio~em i bez uroczystosci slubnych, wed~ug 
£agodniejszej, przyjPctej mianowicie obecnie w Niemczech i w Austryi 
'IV zwyk~e.i formie 7). 

d) Na podstawie osobnych rozporzf!;dZeIl papieskich doiwolono 
w poszczegolnych krajach, aby nawet w braku przepisanych warun
kow i zawisfej od nich dyspensy paroch po za kosciofem obecny by~ 
przy slubie nie w charakterze duchownym, lecz jako swiadek, testis 
qualificatus seu auctorisabilis, co jak wiadolllo, wystarcza do wa
znosCl ma:ti811stwa. Taki bierny wsp6:tudziar, ass is ten t i a p a s
s i va, dOpu8zczony jest mianolvicie w Austryi 8) z mocy rozpo-

S) P. bulle cytowane IV poprzedniej nocie, pismo Piusa \TIL do 
arcyb. mogunckiego z 8. pazdz. 1803. i do francuskich hislmpow z 17. 
lutego 1809. Roskovany II. 86. 119) instrukcya [tUsh'. §. 79. 

4) Por. dekI'et. Congl'. Officii z 21. listopacla 1860, nac1aj'l;cy 
arcybiskupowi Iwowskiemu ~ac. facultates triennales pod warunkiem, 
ze nie zachoc1zi inua przeszkoc1a (kurrcnda metrop. 14. stycznia 1861. 
NI'. 3375). 

5) Dawniej z'l;dano oclprzysi~zenia herezyi) POI'. eyt. bull~ "Ma
gna Nobis". 

6) Por. cyt. w nocie 3. facultates i pisma papieskie cytowane 
nizej w nocie 8. 9. 

7) P. Beneclietus XIV. De synodo dioecesana 1. 6. c. 5., 
KutschkeI'IY. §. 301. 302.- Najnowsza IV tYlll przedmiocie in
strukcya Piusa IX. z 15. listopada 1858. (Archil' XIV. 331) uwaza 
jako reguJ:~, ze Blub odbye sig rna po za koscioJ'elll, bez beneclykcyi 
i bez obrz~clu koscielnego: pozwala jec1nak, gdzieby z tej pI'a]{tyki oba
·wiae si~ nalezafo szkodliwych nastQPstw, beneelykcyi wecLiug zwyczaj
nego rrtnaJ'n, zawsze jec1nak boz lllissa 1m; spo!lsis. 

S) Tak samo: Pins VIII. db archidy('cezyi kolOllskiGj (lmwe "Li
teris altero" z 25. marca 1830. i instrukeya lmrdVlla~a Albani z 27. 
marca 1830, Roskov~tny II 234. 239. GrZ(lgor; XVI. ella Bawaryi 
(breve "Summo jugiter" z 27. maja 1832, instr. lmrdyn. Bernettiego 

.1:2. wrzesnia 1834, Roskovany II. 212. 291). 
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~'Z1!dzel~ pa~ies~ich, wyclanych w 1'. 1841 dla krajow W ~gierskich 9) 
I proWlllCYl wowczas do zwi1!zku niemieckiego ncclezacych 10) IV r 
1842 dla Galicyi "). v. 

e) Ze niekiedy do waznosci mi~szanego mafZeIlstwa ,vcale nie 
potrzeba obecnosci p~r~cha katolickiego, mo,yilismy IV innem miej
seu,.(s~r. 33~). Dodae Jednak nalezy, ze i w tym razie kwestya ezy 
l~ah81;s~wo Jest dozwolone, oeenia si~ wecUug podanyeh wyzej oko
heznosCl. 

. 3) Przeszkoda ze slubu prostego. Przez slub prosty, v 0 t u ill 
s 1m pIe, x.' rozumiec nalezy najpierw sluby pos.tuszeristwa, ub6stwa 

czystOSCl, zlozone w jakiej kongregacyi zakonnej, jezeli nie maja 
znamion slu:m uroczystego, I,tore juz wyzej ~wskazalismy (pOl'. str: 
306); powtore po za zakonem z~ozone sluby dozgonnej czystosei 
(:otum perpetuae castitatis), wstll:pieniado zakonu (YO tum religio
IllS), yrzy:j~cia ~wi~cell wyzszyeh (I'. saeri ordinis) i bezz811stwa 
(eoelJbatus). Kto slubem takim sie z,viazaf. ma sobie wzbronione 
mad'zellstwo 12). v v' 

4) Tempus clausum s. saeratum. Juz od dawnn zale
ea~y przepisy koscielne, alJy zilnieehac uroczysto,sei weselnych w pe
wnych okresach, majl}cycll szczegolne znaczenie w zycill ko~eiel
nem 1

3
). SobOl' trydencki przepisa£ IV toj mierze, ze jako czas za

ka~a~y, tempus clausum, uwazac nalezy okros od pierwszej nie
d~lGh ad.wo~to\:e,j. do Trzoch Kr6li, tudziez od srody popielcowej do 
pWl'wszeJ medzlGlr po Wielkiejnocy 14). Zakaz sobo1'u odnosi sie 
wfaseiwie tylko do uroczystosci weselnycb, ustawodawstwo partyku~ 
lame jednak wzbronifo najcz~seiej odbywania slub6w w ogole 15). 

9) ~rey~e Gr)zegor~a. XV-I. ., Quas vestI'a" do biskupciw wQgieI'skich 
z 30. kW18tma 1841 1 lllsnukcya kardyna.fa Lambruschiniego z tejze 
daty (por. §. 154. notQ 8). 

10) Instrukcya kardynai:a Lalllbruschiniego "Cum ROlllanus Ponti
fex" z 22, lllgja 1841, Roskovany II. b20. Heyzmann n8Jn. 
Pl'. 289. 

11) Instrukcya cyt. w poprzeclniej nucie, ogfoszona W Galicyi Im
rend'); z r. 1842. Nr. 1869. 

12) c. 4. 4. qui clerici vel voyentes matrimonium contrahere pos-
sunt IV. 6. Instr. austr. §. 58. 

I d) c. 8. 9. 10. 11. C. 33. quo 4. c. 4. X. de feriis II. 9. 
14) Tricl. sess. 24. c. 10. cle ref. matr. 
15) Instr. §. 59. 
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5) Powiedzielismy w innem mreJscu, ze wedJ'ug dzisiejszego 
prawa brak zezwolenia rodzicielskiego nie ma zadnego WP1YvVU na 
waznos(: mad'zellshva (stl'. 290). W szakZe prawo uznaje jako nie
dozwolone mah~OIlstm" ktorym roclzice ze s1usznyeh powod6w od
lllawiaj1! swego przyzwolenia 16). Ozy w danym razie sll: s1uszne do 
odmowienia powody, oeenia biskup. 

6) Koscielna przeszkoda maHellstwa moze elalej wyp:tynlJ;c taln~e 
z us taw pall s t 1Y 0 W Y c h. Ozy mafZ811stwo jest wazne, ocenia 
wprawdzie kosci6~ Zi1\YSze wedlug ~whsnego prawa; nie przyzuaje 
wi~e nigdy ustawodawstwn swieckiemu moe unie,ya.znienia maHell
stwa, Hore wedfug zasad koscielnych jest wazne. W szakZe kosciM 
nie ubliza tej zasadzie, jezeli jednoezesnie i\aleea swym cz~onkolll, 

aby stosujll:c si~ do ust,LW pmistwowyeh nie zawierali zwill:zkow, 
temi ustawami zakazanych. Jl,;Iaji);c przeto na uwadze obowi~zek po
s.fuszenstwa ella w.raclzy pallstwowej, uznaje kosci6l przeszkody ma:[
z811stwa, postanowione prawem pallstwowem tabe jako przeszkody 
koseielne, tak, ii paroch bez przyiwolenia w£asciwej w.tadzy wzbro
nione ma sobie uclzielenie slubu 17). Owe przeszkody paristwowe zas 
s'} bardzo rozmaite i nie dadzi); si~ ujq;C w pewny system; niektore 
z nieh sprowadzajll: w zakresie pallstwowym niewaznosc ma1~811stwa, 
inne czynill: je tylko wzbronionem: wobec kosei01a ocz}'wiscie jedne 
i drugie majlJ; jeclynie znaczenie zakaz6w, imped. impedientia 18). 

7) Yet i tum e eel e s i a e. U stanowienie przeszkod maHeri
skich nalezy do zakresu prawodawstwa powszechnego; biskup przeto 
nie ma prawa ogolne w tej lllierze wydawac przepisy. Natomiast 
mocen jest wzbronic slubu w poszezeg61nym wypadku z waznych 
powod6w, zw~aszcza gdy nasuwa si~ podejrzenie prawnej przeszkody 
Iub przeciw maH811stwu wniesiono uzasadnione zarzuty, albo gdy 
zaehodzi obawa powszechnego zgorszenia lub innego z.rego 19). PoklJ;d 
biskup zakazll nie uehyli, nie wolno zawierac mafz811stwa; nigdy 

16) Tricl. sess. 24. C. 1. de ref. matr. Instr. §. 68. 
17) POl'. instr. austr. §. 69. "Quamvis postetas civilis, quin va

liclnm inter Ohristianos matrimonium contrahatur, sanctionibus suis 
impedire minime possit, civi tamen austriaco haucllicet, negligere pnw
scriptiones, guas lex Austriaca de ciyilibus matrimonii effectibus statuit". 

18) Szczeg6.J'owy rozbi6r tych zalmzow pmistwowych nie nalezy 
do wykfaclu powszeehnego prawa koscielnego, i lllo~e bye przeclstawiony 
tyiko w zwiq,zku z carem cywilnelll prawelll ma1z811skiem. 00 clo prawa 
austryackiego p. R itt n e r Oesterr. Eherecht §§. 39. 40. 

19) POl". orzeczenia kongregaeyi tryclenckiej w Richtera eclyeyi p. 
269. Ben e cl i c t us XIV. Do synodu dioec. L 12. c. 5. n. 2. 1. li:\. 
(l, 23. n. 3. instr. (.)Jush'. §, 67. 
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jednak przekroczenie tego zakazu nie narusza waznosci mafiellstwa, 
jezeli inna prawna nie zachodzi przeszkoda. Rozumie si~, ze 
rowny zakaz 'Iyyjsc moze od papie~a, ktory nawet z mocy w~adzy 

swej prawodawczej \vzbronie moze lllaHellstwa pod niewaznoscia ,,' 
8) W zbronione jest dalej zawarcie maH611stwa, pokltd narze

czeni nie wykazij;, cie zapowiec1zi jak nalezy by~y ogioszone (pOI'. 
§. 153). Rownie nie dopuSci parocb slubu, zanim z przedlozonych 
sobie dokumentow nie przekona si~, iz nie zachodzi zadna prze
szkoda. Do tych dokulllentow nalezy lllianowicie poswiadczenie 
stanu wolnego (liberi status) i metryka chrztu; chyba zeparoch 
z w.rasnych ksi1j,g parochialnyeh przekonae si~ moze 0 wieku i po
chodzeniu narzeczonych. W kaZdym illnym razie tylko biskup zwol
nie moze od przedtozenia metryki 20). Zreszta obowiazuja w tej 
mierze szczegMowe przepisy rZ1J:dowe, ktorych p"aroch -s~iSle" prze
strzegae jest obowi1l!zany. 

9) Kto juz zostawa,l' w zwi~zku maH611skim, nie moze bve 
przypuszczony do powtoniego mafZellStwa pokad nie udo,;o-, " 
dni, ze pierwsze zostaio rozWi1j:zllne. Z l'liIgu£y dostarczy tego do-
wodu, przedHadaj1j:c metryk~ smier~i pierwszego ma~zonka, lub inny 
zupefnie wiarygodny dokument. J ezeli niema iJezposredniego dd
wodn smierci, zachodzi jednak wszelkie prawdopodobiGIlstwo, ze 
ma1Zonek nie jest jnz przy zyciu, moze orzeczenie biskupie uznae 
go za zmadego i dozwolie powtornego zawarcia mafzOllstwa. Prawo 
koscielne nie czyni tego orzeczenia zawis~em od wanmkow seisle 
okreslonych; przepisuje tylko ogolnie, ze musz1J: bye wykazane ta
kie okolicznosci, ktore 0 smierei nieobecnego mafzonka watpie nie 
pozwala.i1j: 21). Ale nawet prawomoene orzeczEinie, uznaj1l!"ee kogo 
za zmarJ'ego ma tylko znaczenie domniemania prawnego; o'dybv 
wi~c pozniej okazaIo si€, ze uznany za zmarJ'ego by~ przy ~yci~, 
drugie ma~zellstwo by~oby niewaznem, jakto juz z tego wypfywa, 
cosmy powiedzieli 0 pl'zeszkodzie ligaminis (§. 142). 

Zakaz ma4'zellstwa moze bye uchylony na podstawie d y s p e n
s y: co do kompoteneyi przyj~~o prawo zasad~ przeciwn~, jak co do 
przeszkod waznosci. Pmwo dyspensowania sfuzy bowiem biskupowi 
z wyjl1tkiem: a) gdy zakaz slubu wyszed~ od papieza; b) w wy-

20) Iustr. §. 70. 
21) c. Hi. X. c1e spousal. et matI'. IV. 1. c. 2. X. c1e secuuc1is 

lluptiis IV. 21.; tryb post~powania przepisuje instrukcya austl'yacka 
§§. 246-250. 
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padkach wyrazllle papieskiej dyspcnsie zastrzezonych, to jest w szcze
g61nosci co do maJ'Zellstw mi~szanych i eo do dozgonnego slubu 

czysiosci lub wst1l!pienia do zakonu ~2). 

§. 159. 

Zawarcie maHeIlstwa 'wyprzedzaj1j: niekiedy z a r ~ c z y ny, 
s po n sal i a, sponsalip, de futuro, t. j. umowa, moci!: kt~rej m~z
czyzna i kobieta przyrzekajq, zawrzec z sobq, IV przyszlosCl maHell
stwo. Zar~czyny r6Zni~ si~ przeto od slubu mafzeJlskiego tem, ie 
tu wola skiero,vana jest na terazniejsze za,Yarcie ma~zOllstwa, tam 
zas strony objawiajq, wol~ zawrzec maHenstwo w przyszJ'os~i 1). Ze 
stanowiska prawnego zaliczye wi~c nalezy zar~czyny do umow przy
gotowawczych, pacta de contrahendo, ktoryeh przedmiotel1l jest za
warcie innei umowy. W£asnie dlatego, ze zar~czyny s1j: tylko aktem 
przygotowa;vczym do zawarcia mal'ZeIlstwa, przyznaje sobie kos:iOf 
takZe eo do zar~czyn kompetencn w tym samym, co wzgl~Qem 
maHeustwa zakresie J). 

Zar~czyny nie s1j: koniecznym warunkiem zawarcia .slub6w 
ma.l'zenskich: chocia±. dawniejsze pra,wo partykularne cz~sto JG prze
pjsywa~o, ab~ w braku innych fon112,lnosci zapobiedz w ten s~os6.b 
niewaznym l1laHOllstwom 3). Pod wzgl€c1em zar~czyn O]}OWlij:ZUJ1l! 

IV prawie koscielnem nast~pujfl:ce przepisy: ..' 
I. Niezdolni do zawarcia zar~czyn sl1 ci, co me l1laJi!: woh 

w rozumieniu prawnem, a wi€c chorzy na umY81e i dzieci nizej 
lat siedmiu. Niedojrzali natomiast mogi!: wainie zawierae zar~czy
ny 4), a nawet rodzice mog1J: je zawrzee IV ich imieniu 5); w j~dnYl1l 
i drugim razie s1j: niemi zwi1l!zani az do dojscia do wieku dOJrzafe-

22) POl'. K u t s c hk e r V. §. 309. Iusk austr. §. 79. 
*) Schulte Handbuch c1es Eller. §. 33. Klltschker t.}I. 

Ban 0' e u Instr. practica c1e sponsalibus et matrimouio fasc. 1. 1808. 
b 1) L. 1. D. de sponsalibus 23. 1. (Floreutinlls l~bro tertio instit.): 

Sponsalia sunt mentio et repromissio futurarum nuptmrum. POI'. c. 3. 
O. 30. quo 5., c. 51. O. 27. guo 2., C. 1. X. c1e sponsa ~uoru?l I~. 4. 

2) POI'. bull~ Piusa VI. "Auctorem fidei" Z 28. Slerpma 1,94, 
Nr. 58. (Bull. Const. IX. 395) Syllabus n. 74. ~ 

3) Talc synoc1 wroc.J'awski z.r. 1~48. Helcel I. .354. §.17. 
4) C. 4. 5. 13. X. c1e c1esponsatlOne lmpubenull IV. 2., C. 1. h. 

t. in VIto IV. 2. 
") c. 1. X. de deS,POllsatione i1llpuberuIll IV. 2. c. 1. h. t. in VI. 



go, poczem wolno im jednostrollllie od nich odstilPic 6). Zezwolenia 
rodzicielskiego nie potrzeba wprawdzie do waznosci zar~czyn, ze 
sl'usznFh powod6w wolno jednak rodzicom zildac rozwil1zania za-
r~czyn dzieci, zostajilcych pod w~adzl1 ojcowsk~ 7). . . 

Niewazne s~ zar~czyny, jezeli mi~dzy stronanu zachodz1 prze
szkoda maHeI'istwa, (z wyjq,tkiem niedostatecznego wieku), a to na
wet wtedy, gdyby za,yierano zar~czyny pod warunkiem uzyskania 

dyspensy S). . . 
II. ~t\.ni dawniejsze prawo kanoniczne, ani postanoWlema sobo

ru trydenekiego nie przypisuj'l zadnyeh formalnosci dla zawarcia 
zar~czyn, wystarcza zatem IV tym wzgl~dzie samo swiadczenie woli 9). 
Tylko partykularnie zl1dano zazwyczaj dawniej, a?y zar~e~yny wo
bee kaplana przychodzi£y do skutku albo przeplSywano lllue, fo1'
maln08ei, eo jednak nie miaro wpJywu na waznosc zar~ezyn 10). 
Takowa zawis~a jedynie od waznoiiei oswiadezenia, kt6rf!: znow oce
nic nalezy nie wedle prawideJ', ty(lz~cyeh si~ ma~zeIistwa, tylko we
diug og61nyeh zasad 0 ezynnoseiaeh prawnyeh obustl:onnyeh. ~o
zniea okaze si~ ztq,d mianowicie pod wzgl~dem doclama warunkow. 
Warunek 1'ozwi~zuj~ey przy zar~czynach nie jest wykluezony, a do
danie warunku nie,mozliwego lub nielllorainego sprowadza niewa
znosc zar~ezyn, 

III. mownym skutkielll waznyeh zar~ezyn jest obowi1);zek za
wareia maHeIlstwa. Obowi~zek ten ma wprawdzie eeeh~ prawn~, 

ulega jednak pewnym ograniezeniolll, bo nie moze UWla(jza~ zasa.
dzie, ze zawareie maHellstwa winno bye wypfywem wolneJ woh. 
Prawo rzymskie, t~ zasad~ na pierwszem kbcl~c miejseu, odmawia
,1'0 skargi z zar~ezyn i dopuszeza~o jedynie utl'at~ arrhae sponsali-

6) c. 7. 8. X. de despons. imbub. IV. 2. c. un. h. t. in. VI. 
Instr. ansk §. 3 . 

7) Tak rozstrzyga t~ kWGstn po cz~s~ci . sporn~ (p. S c h u 1 t} 
Handb. str. 284, Ri.ehter str. 1008, nota D) lllstrukcya austr. §. 0. 

8) P. orzeczenia kongregacyi trydenckiej z 26. stycznia 1709. 
i 12. grudnia 1733. W edycyi Richtera p. 220. Nr. 1. ~.; instrukcya 
austr. §. 3. 

9) Tak juz w prawie rzymskiem: Sufficit nudns consensus ~cl 
constituenda sponsalia (1. 4. D. de sponsal. 23. 1.); pOl". orzeczemc 
kongregacyi tcydenckiej z 19. grudnia 1596, :v Richterrl edycyi . p. 221. 
Nr. 5. 0 tcoryi, jakoby wed,rug przecltryclencbego prawa hezwalUllkowe 
zareczyny rzeczywistem juz byJ'y ma1'z811stwem, a sluh kos?ielny tylko 
jeg~ zatwierdzeniem, ob. F l' i e cl be r g Recht del' Eheschhessung str. 
206. Soh m. str, 115. 134. (pOl'. wyzej str. 323 nota :3). . 

10) c. 50. C. 27. qu. 2. c. 3. 7. C. 30. quo 5. POI': Ji'nedbe.rg 
cit, stl'. 46. Oytowany w nocie 3. synod wro chws kl }lostanawla; 
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tiae, to jest tego, co dana na znak zawareia zar~ezyn 11). Prawo 
kanoniczne pozwala wprawdzie wniesc f6rlllaln~ skarg~ 0 dopelnie
nie zareczvn 12). a wiee 0 zawarcie ma,l'Zeilstwa a nawet zniewa-
1aJ'0 cz;st; IV ~redllieh ~viekach srodkallli przymusowemi, jak wi~
zienien{ Iu b grzywnami. do llla1Z811st,nt 13), IV og61e jeclnak 
przyj~b si~ ~1s;da, ze mozna jedynie cGllzurallli koscielnemi 
dziaJ'ac pl'zeeiw tym, co nie('hc~ dotrzymac danego w zar~ezynach 
s./'owa 11), tudziez zohowi~zac ieh do wynagrodzenia szkocly 15). 

P6iniejsza praktyka zarzuca nawet ten przymus; dopuszcza wpraw
dzie jak dawniej skargi z zar~ezyn, ale s~dzia uznawszy je jako 
wazne, stara si~ przedewszystkiem pogodzic strony, a guy si~ to nie 
povyiedzie, naMada jedynie na winnego obowi~zek wynagrodzenia 
szkody, lub odsyJa go z t~ pretensy~ do s~du cywilnego. T~ pra
ktyk~ stwierdza takZe instrukcya, wydana dla s~dow duehownych 
w Austryi 16). Kant umowna (poena eomentionalis) .iak juz we
d£ug rzymskiego, tak i wed1ug ko~cielnego p1'awa przy zar~czynach 
est niewazna 17). 

Dok~d zar~czyny trwa.i~, obowi~zani s~ zar~czeni do wza-. 
jemnej sobie wiernosei; cllatego iune zar~czyny w czasie tym 
zawarte sa niewazne i moga nadto sp1'owadzic na ,winnego 
kary kosei~lne 18). Zatem idzi~ dalej, ze zar~czyny czynif!: niedo
zwolonem ma{Ze11stwo zar~czonego z trzeeif!: osob~. Jezeli z tego 
powodu wniesiony jest zaTzut, a parochowi nie powiedzie si~ usu-

" ... presbyter invocetur, qui inter ipsos celebret sponsalia cle futuro 
praesentibus bonis Yiris at instl:uat mulicrcm.; . u: manum suam ponat 
in manu viri. Et dicat primo nr: ego do tlD1 fidem meam, qllodego 
d u ca m te matrimonialiter in llxorem meam; si sancta ecclesia con
sentit" . 

11) 1. 5. C. de sponsalibus et arrhis sponsalitiis 5. 1. 1. 71. 
§. 1. D. de condieionibus et remonstrat 35. 1. 1. 134. D. de Ye1'bo
rum ohlig. 45. 1. 

12) C. 10. 17. 22. X. de spons. et matr. IV. 1. 
13) P. Schulte Handh. 292. 
H) c. 10. X. h. t. POI'. orzeczenia kongr. tryclenckiej, Richter 

p. 222. Nr. 12. 14. 
15) Orzecz. kongr. z 17. listopada 1731. Richter p.222. fir. 13. 
16) Instr. §§. 107-111. 
17) 1. 71. §. 1. D. de conclit. et remonstr. 35. 1. c. 29. X. h. t. 
18) C. 1. 22. 31. X. h. t. prawo rzymskie kara~o illfami~ 1. 1. 

13. D. de his qui notantur infamia 3. 2. 
RITTNER. Pro koscielne. T. II. 
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n:j:c go ugodii;, wstrzymac si~ rna z udzieleniern slubu, pok1j;d siid 
duebowny nie orzeknie 0 waznosci zar~czyn. Ale nawet gdy s1j;d 
uzna zar~czyny za Iyazne, ustaje przeszkoda, skoro strona pokrzyw
dzona przyj~la w.ynagrodzenie szkody lub odeslan1j; zostala z t1j; pre
tensyq, do si!;du cywilnego 19). 0 innym praYmyrn skutku 'zar~czyn, 
to jest przeszkodzie rnll1'ZellRtwa mi~dzy jednym zar~czonym a kre
"mym i drugiego. imp. publieae honestatis, byJ'a juZ mo\ya w §. 144 
Cstr. 3(5). 

IY. ZaJ'~czyny moglj; byc rozwlf);zane: a) za obusironnem ze
zwolenlem (mnino ('ons8nsnj: ('hocby nawet przysi~g1l: by~'y stwiel'
dzone 20); a ,iezeli Bt1'Ona .\'1- ezasie zawareia zar~czyn by~a w wieku 
niedojrzaJ'y'm, przc·z trjze jednostronne oswiadezenie, dane zaraz po 
dojsl'in do flojn;alosl'i (p. Nr. 1): b) na i~danie rodzieow, W wy
parlku wyzej nadmienionym: c) przez zawareie ma1Zmlstwa z inna 
osobf); "1): d) przez wstf);pienie do zakonu lub przyj~eie wyzszych 
';wi~ecJi 22): e! jednostronnie iyolno odsbWic od zar~czyll (repu
dium), jezeli drug" strona zlama]'" winn1l: wiernosc, albo oci~ga si~ 

hez sfuszllego powodu z wypefnieniom zar~ezyn 23) f) N a z~danie 
strony moze takze s1l:d duchowny orzec rozwiij,zanie zar~ezyn, jezeli 
po zar~czynach zaszlo Inb wiadome 8j~ stary takio okolicznosci, 
ktol'e wecUng ocenienift sE,;dziego bYfyby stron~ odwiodfy od ieh 
zavvareia H). Nawet wtecly uZlla~ 1110ie s~dzia zar~czyny jako nie
obowiij,zuj!!:ce, gdy roz\vazywszy wszystkie okoJiczl1osci, s.fusznie przy
pllscic mozna, ze maHeristwo l11i~c1z'y zar~czon'ymi byfoby nieszcz~
sliwe 25). Rozwi~zanie zar~czyn jezeli nast1j;pi10 z winy strony, 
obowi!j;zuje j~ do wynagrodzenia szkody. 

11) Instl'. aush'. ~S. 57. 107. 111. 112. Ostatni §. kaze w ta
kich razaeh zawarcie mafZ011shva uwazac za mniejsze zJ'e, celebratio
nem aelmittel'G pro minori eleberet repntari malo". 

CO) c. 2. X. de spons. IV. 1. instr. §. 4. 

21) r. 31. X. h. t. instr. §. 8. 
22) c. 16. X. h. t. 0. 5. X. qui clerici vel voventes matrim. con

tmhere possunt IV. 6. Instr. §. 7. 
23) C. 5. X. h. t. O1'Z6CZ. kongr. tryd. z 2. pazdz. 1723. Richter 

p. 223. 1'\r. 20. instr. §. 6. 
H) Instr. §. 6. Wyliczaj,!: mianowicie zarazliwe choroby, zJ'e oby

czaje, znaczne straty maj~tkowe itp.; p. orzeczenia kongregacyi w edy
eyi Richtera p. 222. n. 19-26. 

"5) Instr. §. 10. 
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T Y T U I~ III. 

Pl'awne skutki malzenf!twa. 

(t) S t 0 sun e k p raw i d .t 0 w y *). 

§. 160. 

:M:aHenstwo tworzy stosunki prawne w dwojakim kierunku: 
jedne tyczlj; siPc salllyehze lllafionk6w, drngie stanowiska dzieci. 

1. W zajelllny stosunek llla.J'zonk6w usuwa si~ \V znacznej z pod 
rygoru prawnego i wkracza w dziedzin~ etyki. Ss08unek ten bo
wiem rodzi obowi~zki, ktore cz~stokroc nawet prawnie okreslic 
nie dadz1l;, ani tei, co z regul'y eech~ jest obowi~zk6w prawnych. 
nie dadz~ sif? wymusic. Nadto powstaj~ z mafz811stwa stosunki 
wprawdzie prawne, ale natury scisle swieckiej, tak. iz ieh okresle
nie podpada w zupelnusci pod prawo pallstwowe. Tyezy si~ to 13rze
dewszystkiel1l maj1j;tkowej strony stosunku nu\~zmlskiego, nie lUniej 
jednak tych skutkow ma£zellstwa., ktore w bezpnsl'l'odnim zostaj'1 
zwi1j;zku z urz:j:dzeniami pallstwowel1li. I tak do ustawodawstwa 
pallstwowego na.lez1/: kwestye, czy iona przyjl1luje nazwisko i stan 
mt;;za 1

), jaki wpfyw maHellstwo wywiera na jej obywatelstwo, przy
naleznosc i zdolnosc do dziabJl prawnych, jak daieko si~ga wbdza 
m~zowska. Prawo koscielne no1'111nje swemi przepislLmi tylko scisle 
osobiste stosunki mafzonk6w. Pod tym wzglcJdem zalir,z" do praw 
i obowi1/:zkow mafzBllskieh: 

1) Prawo wy~'Zcznego obcowania cielesnego; wyplywaj1j;cy zt1j;d 
obowiazek przedstawia sie w kienmku dodatnil1l jc1ko obowiazek 
powin~osei Inal'zellskiej, d~bitum conjllgrJe 2), oc1 ktorego nie z;"'al
nia nawet jednostronny sIuh czystosei, lub przyj~cie swi~eell (pOI'. 
t. 1. 94) 3); ujel1l11ie zP,S jako obowi:J:zek zanieehania obeowania 

*) POl'. Schulte Handb. §§. 48. 49. -- Kutschker I' 200. 
nst. V. 373. 568. 

1) U stawy cyv,iln6 dozwalaj,!: niekiedy zawarcia ma1'zenstwa poel 
warunkiem, ze zona nie ma przyj,!:e nazvyiska m0za i pl'aw jego stann 
(tak zw. maJ:zeJlstwo morganatyczne, na lew'!: l'~k\)). Okolicznosc ta 
w ohliczu koscioJ'a nie zmienia wcale istoty mal'Z811stwa; jest ono wa
zne, jak kazde inllG. 

l) C. 3. O. 32. qu. 2. c. 12. 14. C. 32. qn. 4. c. 1-5 C. 33. 
quo 5. POl'. szczeg61nie San c 11 e z De matl'. L 2. disp. 9. sq. 

S) C. 33. quo 5. C. 1. 2. 9. 11. 12. X. de cOllYersione conjuga
torum III. 32. (p. nast\)puj~cy s.). 
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z kaZd1j; inn1j; osob1j;. Przekroczenie tego obolvi1j;zku stanowi wyst~
pek cudzo~oztwa, a,l:1~ltel'ium, na ktory prawo naznacza kary t), ktory 
nadto obrazonemu daJe prawo odmo\vienia powinnosci mal'Zeriskiej5), 
~ nawet prawo rozwiq,zania wspolnosci mal'Zellskiej (p. nast~pu

HCY ~.). 
. 2) Pr.awo wspolnego pozycia i wspolnego mieszkania. Miejsce 

zam!eszbma 07,nacza mq,z; jest one zarazem prawnem rnieszkaniem 
zony. Dlatego llll:);Z dornagac si~ moze od zony, aby z nim dzie
lif,l. n~ieszka~ie, rownie jak zona od myza, aby j~ do swego mie
szkama przYHL 

II. Takze stosunek d z i e c j do rodzicow nalezy b1j;dz to do za
kresu etyki, bi),cU tel 0 ile tFzy si~ stosunkovy prawno-prywa
tnrch do zakrosu ustawoda'\ysrwa jJ11l1shYowogo. Prawo koscieine 
zajmujo siQ jedynio kIYestj'C1. kied,r dzieci y jako slubne lub nieslu
bne ~laleiy uwazac 6). Wprawdzie i pod tym wzglsdem co do 
skutko,y prftwllo-pry'\vatnych rozstrzygaj~l ustawy swieckie; gdy je
dnak takZe ~w dziodzinie prftlya koscieinego okolicznosc, czy kto' 
je,'lt pochodzenia slubnego, jest pod wzglsdem prawnym ~vazna 
(pelr. t. 1. 90. 258), przeto rei prawo koscielne zawiera samoistne 
o tym prr,edmioeie postanoyl'ienia. 

Slubnemi czyli prawego J'oia, lib e r i 1 e g it i mi, s1j; dzieci 
sp~oclzol~e :Y 111ah81lSivyie. Id1j;c pod tym wzglsclem za prawem rzym
~ii:18m usw]~ca pmwo kanoniczne dornniemanie, ze dzieci~ sp~odzone 
Jest przez . maHonk(I\Y, jesli nie przysz10 na swiat wczesniej niz 
IV 162 dDlU po zawarciu Du:tz81istwa, ani tez pozniej niz w dzie
~ise miesi~c~ po jego rozwl,);zaniu 7). Presumeya ta nie wyklucza 
Je~na.k przemwdowoc1u 8). - Rozumie si~, ze maHellstwo, nadaj1j;ce 
:lzwcJOm c.harakter slubnyeh ma bye waznem. Od tego stano wi 
J~dnak wYJ1l:~ek malierlst,yo do brej wiary, mat r i rn 0 n i u m put a
t ~ HlllL .to Je.st ~a1Zelistwo, ktore dla zachodzttcej przeszkody jest 
wprawc1z18 mewar,n8, ale zawarte by10 z nieswiadomosei1j; prze-

') c. 4. C. 32. quo 4. C. 1-10. 15. 16. C. 32. quo 5. 
:) C. 15. 16. 19. X. de cOllYersione cOlljugatornm III. 32. 
) P. Schulte §. 49. KutschkeI' V. §. 357-364. Szczeg6-

:ro:vo: Heyzmann Ut?a? kilka nad uprawnieniem dzieci nieslubnych 
pl zez nast§pne malzenstwo. Rozprawv wydzia.!'u histor. filoz. krak 
Akademii umiej. t. VI. (1877) str. 296. . 

7) 1. 12. D. de statu hominum I. 5. 1. 3. §. 11. 12. D. de suis 
et legitimis haeredibus 38. 16. 

S) 1. 6. D. de his qui sui vel alieni juris sunt I. 6. 
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szkody. Dzieci z takiego maHenstwa uwazajtt si~ js,ko slubne, choeby 
tylko jedna strona dziaJ'afa w dobrej wierze, za ktor~ zreszt~ prze
mawia prawne domniemanie 9). Nie wywiera rzeezonego skutku 
ma~zeJistwo putatywne, jezeli nie zostal'o zawarte w formie tt'yden
ckiej 10), albo jeieli tam, gdzie ta forma nie obowi1j;zuje, nieprawnie 
zaniechano ogl'oszenia zapowiedzi. 11). W szystkie lune dzieci. a wi~e 
dzieci nie spfodzone w ma~z811stwie waznem lub putatywnem, 
s1j; nieslubnemi czyli foia nieprawego, liberi ill e g i ti mi. Prawo 
lmnoniczne rozroznia naslspuj1j;ce kategorye dzieci nieslubnych: 
net turales zowie dzieci, sp~odzone przez osoby, mi~dzy ktoremi 
w czasie poczscia dzieeka nie z?chodzifa zadna przeszkoda waznosci 
ma~zeD.stwa. W razie takiej przeszkody zowi~ siy s P u 1'i i 12). Spurii 
s1j; znowu: ad u I to r i n i, jezeli rodzice, lub tylko ojciec alba matka 
w ezasie poczQeia dziecka zosta wali w innem ma.rzellstwie, inc e
stu 0 s i, jezeJi mi~dzy rodziearni zachodzil' stosunek pokrewieI1stwa 
Inb powinowactwa. a z tych znowu n e fa r i i dzieci sp£odzone przez 
krewnych linii prostej; nakoniee: sac r i leg i, jcieli ojciec byl' 
mnichem ]ub klerykiem wyzszych stopni, alho matka u,konnicrt 13). 

Skutki nieslubnego poehodz,'nia usuniQte bye mog1j; przez 
np1'awnienie, leg i t i ma t i 0 14). Legitymaeya dr,ieci nieslubnyeh 
nasl1j;pi ipso jure, skoro mi~dzy mdzieami maHeilstwo przyszfo do 
skutkn, legitimatio per subsequens matrimonium 15). 
Wy.i~tek zaehodzi jedynie co do dzieci spl'odzonyeh w cudzofoztwie 
(adulterini); t-ebowiem nie mog~ bye. uprawnione, chocby po usu
niyciu przeszkoc1y, to jest po smierci maJ'zonka cudzoJ'ostwcm obra
zonego, rodzice waine zawarli maH811stwo 16). Prawo koscielne do-

9) C. 2. 8. 10. 14. X. qui filii sint legitimi IV. 17. 
HI) Trid. sess. 24. C. 5. de ref. matr. 
11) C. 3. X. de clandestina desponsationc IV. 3. C. 1. de con

sanguinitate et affin. in Clem. IV. ]. 
11) Wyrazy liberi naturales i spurii, zmi(mity przeto w prawie 

koscielnem znaczenie: w rzymskiem naturales S~l: dzieci sptodzone w k011-

kubinacie, inne 81); spurii, vulgo quaesiti 1. 5. O. '7. j 1. C. de na
turalibus liberis 5. 27. §. 12. J. de nuptiis 1. to. 1. 25. D. de statu 
hominum I. 5. 

13) Glossa ad C. 20. X. de elecHolle I. 6. 
1 t) Ob. szczeg61nie' rozprawll Hey z m a 11 n a. 
15) 1 6 X . ~l" . t 1 ·t· . rr 1 '" C. . . . qUI 11 II 8lll· egl nUl " . i. 

1G) Konstytucya Aleksandra Ill. .. Tanta"' z 1. 1172. C. 6. X. 
qui fllii sint legitimi IV. 17. 
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puszcza . bo,:ie~ .legityma:~i per subsequens matrimonium na tej 
podstawIe, ze. JUZ W c?wlh pocz~cia rodzice, choeby z mocy dy
spensy, mogh zawrzec wazne maHel'lStwo 11), ktor}, to warunek 
nie zachodzi co do dzicci clldzoloinych, poniewaz imp. ligaminis 
nalezy do przeszkod juris divini 1'). Ten skutek wywiera jednak 
cuazo~oztwo tylh' Vi' tyro wypadku, jeieli obu stronom jako takie 
moze bye poczytHl1e. Legitymacya wj~c nie jest wykluczona, skoro 
jedna przynajmniej I:ltrona nie wledzia~a, ze dopuszcza si~ cudzo
~o~twa19).- Ten sam :,;kuiek co za\varcie mahellstwa waznego, wy
\VIera pod wzgliidem legitymacyi zawa1'cie maJ:zeIlstwa dobrej wi a-
1'y 20): - ~h:tek pl:awny legitymacyi w obrf2bie prawa koscielnego jest 
ten, ze dZleClii Jegltymowane dostfl:pie moze tych wszystkichp1'aw, 
kto1'e wY{1j;cznie dzieeiom slu}mym Set zastrzezone. Wyjatek stanowi 
godnose kardynalska (por. t. I. 2;59). " 

J,egity:nacya mOle miee hkie mi(Jjsce przez reskrypt papieski, 
per rescnptump<1.paie; papiez bowiol11 z mocy swej w.!"adzy 
ur-;fawodRwczej uchylic moze prawne skutki nieslubnego pocho
dzenia 21). 

.' " 17) ,Zd~l~ie . pr~.YtOtzone :y '~ex~ie . !lie llodlega w<"&tpli wosei, gdy 
dZ1CC](J lnodzl~o Sl!~ .j('szcze Zl~ zyr"l'l malzonka cudzoJ'oztwem obrazonego' 
jezeli natomiast przysz,fo l1R swiat pn sImerei, 811)0 llRwet :iu:); p~ 
zawarciu nast\jpn~go m?hel}st.wa, :1trzymuje ze legitymacya nie 
.Jest . wyk~nczol1'l:, l~~e:teJ mOWI.'~C: Ze ~wes.tH, _ tzy mai:l.ellstwo mi\)dzy 
rodzlCaml byJ'o mozhwe. ocemac nalezv me tylko ze Ivzldedu na ezas 
pocz~cia, ale i na czas urodzenia. P~L w tej mierze s~~cz·eg6Inie wy
wody Hey zm ann a cit. 

. 18). Dlateg~ ,n.ie tJ~ZY sig rzeezony wyjq,tek dzieci kazirodnych, 
mcestuosl, OC~ywlscle 0 lIe dyspeJlsa usun:~c moze przeszkod'ilpokre
wienstwa. \-vobe? podanego ': texcie zap:urywania si~ oboj0tnQ; jest 
rzeczl[, ezy .cndzo,toz~wo stanowl przeszkodi} maizenstwa lub nie, to jest 
czy zachodzl aclulter~~lln qualitiuatulll lnb simplex (s. 147); 0 czem 
Benedykt XIV. ,y p18mw "Redclitne no his" z 5. g:ruclnia i 744 Bull 
Ben. I. 452. Heyzmann cit. 313. v " 

19) Schulte I~ehrb. §. 16.0' n. 5. Igrizie prosh~ie odnosny ust'ilP 
~ H~ndb. stl' .. 402): lllllego zdama Ku schkn Y. 417. twierdzac 
ze. me ma legltymacyi. skoro ,ieclnC'j stroni(l cudzoloztwo moze bye ·z~ 
Wlll'il poczytan8, Por. Heyzmann cit. ;)15. 

20) c. 14. X. h. t. p. Ph ill i I) s LehI']). ~t:l'. ·~09 H " ( . eyzmann cit. 322. 

21) c. 13. X. qui filii sint legitimi lV. 17. 
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b) R 0 z ~ fl: c zen i e cod 0 s t 0 .l' U ~ 0 z a*). 

§. 161. 

Prawo koscielne wykluczaj1!c, jakto VI" nastiipnym §ie powie
my, moznos0 ruzwi,}zania wf2zra l1la.ti811skiego, dopuszcza przeciez 
pod pewnemi warunkal1li zniesienia wsp61nosci maHenskiej 1). To 
rouaczenie ma~zonkow separatio quoad thorum et men
s a n;, moze jednak nastfl:pie tylko na podstawie wyroku sq;dowego 
i Z ]Jmvodow w pl'awie wymienionych, nie jest wi~c pozostawione 
dowolnosci samychZe maiZonkow 2}. Moze zas rozf1!czenie bye. albo 
dozgonne, separatio perpetua, albo tylko ezasowe, separatio tem
poraria. 

I. Dozgonna separaeya moze bye znow albo do b row 0 In a, 
albo p r z y m u sow a. Pierwsza wtedy tylko ma miejsce, jezeli ma~
zonkowie lub jedno z nich wst~pu.i.e do zakonu, albo mfl:z przyj
muje wyzsze swif2cenia 3), co jednak 00. dwoeh zawis:t'o warunkow : 
a) 00. przyzwolenia obu maJionkow; gdyby jec1cn z l1la{zonkow bez 
zezwolenia drugiego zlozy~ sluby i\akonD;e, drugi moze go zmusic 
do powrotu do wspolnosci maJ'zellskiej. SILlb Inb swi~c(Jnie nie tracfl: 
jednak i w takim razie znacz8nia, poniewaz po smiei'ci m~r
zonka stanowia prawna przeszkode (10 zawarcia innego maHenstwa 0). 
Nie potrzeba ;ezwole~ia mafzonka, ktory si~ staJ' winnym cudzo
J'oztwa. b) Obaj maHonkowie maj1! wstfl:pie do zltkonu lub mq;z 
przyj~c swif2cenie kapJallskie a zona wstq;pie do zakonu.. Tylko 
wtedy, jesli jeden z maHonkow wst~puje do zakonu a d1'ugi jest 
w podeszd'ym wieku i nie zachodzi obawa rozwi1j,zlego zycia, wy
starcza z jego strony prosty slub czystosci (pOl'. t. 1. 94). 

*) Vermehren Ueber die zeitige 80nclenmg yon Tisch und 
Bett, w Weissa Archiv t. V. (1835); Web e r Ueber bestiinclige 80n
derung del' Ehegatten von Tisch u. Bett nath ("an. Rechte, Zeitschr. 
f. Rechtspftege u. Verw. t. II. (18138). S e h 11 1 t G Handh. §. 5;3. 54. 
Kutschker V. §. 396. 404. 

1) rrrid. sess. 24. can. 8. de saer. matrilll. 
2) C. 8. 10. X. de l'estitutione spoliatol'Urn n. lB. c. 3. X. de 

divortiis IV. J 9. 
3) tit. X. de comersionB conjugatol"Urn HI. 32. instr. austr. 

§. 206. 
4) c. 15. 16. 17. X. de COlli'. conjug. III. 32. 
5) c. 3. 12. X. eod. 
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Dozgonna separacya bez obopolnego pOI'ozumienia sie ma~zOll
kow tylko w jednYlll wypadku moze bye dopUSZCZOll3c, t~ j. z po
WOdll C:l~zoro~twa 6}. Domagac si~ moze separaeyi z tego POWOdll 
tllk m1);z Jak zona '). JUalzonek traci prawo z!!;dania separacyi: 
Ct) jesli sam Sly dopuscil cudzo£oztwa 8), albo cudzol'oztwa swego 
mal'zonka sta~ sit: wspohvinnym 9); b) jesli niewinny ma~zonek: win
nemu przebaczy4', b1);dito wyraznie:, b1);dz w sposob domniemanv. 
mianowicie zostaj1);c z nim nadal dobrowolnie wsnolnosci· mafzeJ~ 
skiej 10). ~ 

Rozl1);czeni maJionkowie mug!!; za obopolnelll porozumieniem 
si~ wrocie zn6w do wspolnotici lllaJieriskiej; winny cudzo4'oztwa musi 
to uczyni0, skoro siy tego ma1'Zonek domaga 11). 

II. Z wainych pmvodow dozwala prawo separacyi czasowcj, 
mianowicie wtedy, jeieli \vspolne pozycie mal'ienskie dla obu IUb 
jednego z maHonk6,,, pod wzglydem l'eligijnym, moralnYlll, fizy
czn~m lub lllateryafn.Y~n :stfle moze niebezpiecznem .. Szczeg61n:ie 
uwaza. S1);~ duchov:n~: J':ko dostateczny powod czasowej separacyi: 
oclst1);plellle od rehgll chrzescijallskiej, uwodzenie drugiego lllah~on
ka do odszczepiellstwa Iub clo wyst~pk6w, pokrzywdzenie cielesne 
IUD zasadzki na zclrowie i zycie, trwafe chol'oby zaraZliwe. z4'oslin'8 
°Pl:szczenie, takic postypowanic llla~zonka, kt6r~ drugiego· praworn 
maHtkowym, Iub dohrej shwie Llszczerbek moze przynicse 12). Cza8 

. 6) C. ~. C: 32. quo J. c. ::2. C. 32. quo 5. c. If, 5. X. de di
YortlIs. r:r .. 19. lUstr anstr. §. 209. Na 1'6'1'ni z cuclzo{oztwcm zostaje 
sodOllna ~ lIlne tego rodzaju wyst~pki pleiowe. c. 1 J. C. 32. quo 4. c. 
7. 11..13. C. 3~. qu.~. Da'1'lliejsze pmwo clopuszczato lladto do
zgonllflJ separaeyl w raZle herezyi (fornieatio spiritualis) e. 5. C. 2S. 
quo 1. por. Kutschker str. 679. 

7) Prawo koscielne nie ognnicza howiem pojecia adultetium do 
cuclzoJ'ozt\~a zany, jak ~? ezyni!o prawo :zymskie (1. 6. §. 1. D. ad 
legem Juiram dc. adu.lterus 4H. 0.) ob. e. b. O. 32. quo 6. (s. August!. 
"Non moechabens, lcl est non ibis ad ali quam aliam '}raeter uxore~ 
tuam.l·u autem exigis hoc ah uxore, et non yis rocldore 110e uxori? .. " 

8) c. 4. X. de cliyortiis IV. 19. C. 5. 6. 7. X. de adultoriis V 
16. instr. austr. §. 207. . 

• 9~ c. ~. X. de eo qui eogno,-it consfmg. uxoris IV. 13. instr. 
!tusk §. 20 t. 

10) Instr. ibid. C. 25. X. de jurejuranilo II. 25. 
11) "'1 C 2' . ..~ . 

,1 ,.,~. "'. '. . I. quo 5··: tmci to prawo, kto po separacyi sam 
1l0pUSCl~ 810 wdzolouwa e. o. X. de c1iYol'tiis IV. I D. 

! 2) c. 4. 5. O. C. :28. guo 1. c. 2. o. X. de diYortii,:: IY 19 
instr. §§. 208-210. w '. • 
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separacyi moze bye albo nieograniczony, albo w orzeczeniu s1);do
wern scisle okreslony. 

T Y T U L IV. 

ROl':wi2Vzanie malZenstwa "'.) 

§. 162. 

:NlaHetist.wo z poj~cia Rwego jest stosunkiem trwa~ym. ktorego 
istnienie nie jest z"wisfern od woli stron. Zasacl~ t~ uznaj1j; wszy
stkie pmwodawstwa eywilizowanyeh narocl6w,. roznii); si~ jednak 
,x,,' tel11, ze jedne c1ozgonnosc i nierozwitj;zalnosc ma.j';~611st\Ya uwazaj1); 
za bezwzgl~c1n'l: i hezwarunkow~l, tak, ii waznie zawarte maH.6Ilstwo 
tylko przez smierc moze byc rozwi!!;zane. imw zas dopuszczajtj; roz
wi1);zania maH611stwa .. jakkolwiek tylko z powod6w VI' prawi(=) wyra
znie okre~lollych. 

L Prawo koseiellle iclzie co do llltlH61'lstwa flzyeznie sp(~fnio

nego za pierwszym pogli!;dem: vvecUug nauki koscio~a waznie za
warLe i 811e.j'nione ma.fZ:erlstwo, matrimonium rarum et consnmatul11, 
nie inae~ej juk tylko przez Smie1'0 moze ustac : r 0 Z w 6 d, cl i Y 0 r
t j u m. dissolutio matrimonii quoad yinculum, t. j. rozwii);zanie w~
z.j'a ma.J'zellskiego z tym skutkiem, aby malzonkowie z,lwrZe(~ mogli 
innr') maHellstwo, jest niemozjiwem I). Spierajf); si~ 0 to, cz.y nauka 
kosciola 0 hezwzgl~dnGj nierozwii);zalno::lci maHenstwa .inz pierwo
tnie by.J'a, uznana lub w pozniejszyeh dopiero przyj~£a si~ ezasaeh; 
utrzynmj'b niekiecly, ze w pierwotnem prawie dopuszczone byfo roz
wiltzanie maHenstwa z powodu eudzo;j'oztwa zony, tak jakto by.J'o 

*) Bin t e ri m Oollectio dissertationum de matrimonii yinculo 
1807. ~ Tenze Ueber Ehe u. Ehescheidung 1819. - Hug De con
jugii christiani vinculo inelissolubili 1816. - Schleyer Ueber dio 
n8utestam. Leh1'e yon del' Unaufloslichkeit del' Eho 1845. - F r e nz e 1 
De inelissolubilitate matrimoniil863. - IV ann e r Das Ehehinderniss des 
Ehehaneles, Archil'. t. 31. (1874) 386. - Schulte Handb. §. 50. 
KutschkeI' 1. §. 33. llst. Richter §. 286. Phillips Lehr. §. 
284--286. 

I) Niepotrzeba moze wyraznie przypomnil;o, ze nie jest rozwodem
choo potocznie nieraz tak nazywane _. 11 n i e w a z ni e 11 i e mal'zeJlstwa, 
to jest orzeczenie, ze maJ'zenstwa oel poczil;tku nie byJ:o, Z'\3 pod wzgl~
dem prawnym pozornie tylko istniaJ'o. 
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w prawie zydowskiem 2). Niezaprzeczony jec1nak i clla prawnika 
stanowczy jest fakt, ze nierozwiazalnosc maHBlistwa dogmatvcznie 
jest stwierdzona uchwah1 sobol'll "trydenckiego 3); niemniej pewna, 
ze juz z 11ierw6zych wiekow chrzescijallstwa liczne sil: orzeczenia 
koscinfa 0 nierozwiil:zalnosci ma1'Z611stwa" ze praktyka cz~stokroc 

wprawchie od tej zasady odst~powa4'a, ze jednak oel IX. stulecia 
taHe \v utrzymac zdofaf kosci()£ clozgonny charakter mal
zeTlstwa 4)" 

Poniewai niflrozwif);zaJnos(:' mahCllstwa spoezywa wedIng nauki 
kosciola na jus cliyinum, przeto tyczy si~ nietylk~ maH611st; mil2-
dzy chrzesciJem3mi, ale W ogole kazdego ma,j'iellstwa, ktore W obJi
czukoscio£a J"est waine. 0 tei z~"saclzie i J"e]' konsekwenc~lTach J"a-

.J • • .), • 

kotez 0 jedynym wjjq,tku, jaki w tej mierze jest dopuszczony, mo-
wilismy w §" 142. 

H. Zasada, ie maHellstwo w irmy sposob jak przez smierc 
nie moze bye rozwi~zalle. tyczy si(2 jednak, .iak to .iuz nadmieni
[ismy, tylko mafirllstwa Jizyezni(j speJ'uionego. Jeieli maJ'zeristwo 
wprawdzie wainie zosta,Jo zawa,rte, a,le maHonkOlvie ze sob~ jeszcze 
nie 111 ,t t 1'. nOll eon S 11 111 m [l t llll1 II waza kosciof zwia-, " 
zek maHeJl:ski j,lko rozwiazalny. Ale i wtedv rozwOd moze nasta-
p10 w d~oeh przyp"aelkach: to jest albo w skutku zlozenia 
uroczystego slnba zakonllego (per professionem religiosam), alba 
z mocy dySPBllSy papieskiej. 

2) Spor toczy si~ szczeg61nie okol'o exegezy ust~pu u .M:ateusza 
XIX. 9. "Dico antem vobis, quia quiculllllue dimiserit uxorem suam, 
nisi ob fOl"nieationem et aliam duxerit, moocliatur et qui dimis
sam duxerit moeehatur"" P. Ben e d y k t XIV. De SYll. dioee. L 13. c~ 
2'2,,,poellinger Christenthum u. Kirehe Anhang. Kutschker 1. 
§. <:>0. 

S) 'l'rid. 5ess. 24" ean" 7. de sacram. matrim. "Si quis dixerit, 
ecclesiam errare, qllUlll docuit et docet .iuxta evangielicam et apostoli
cam doctriuam, adultol'ium nltel'ius conjugulll matl'imouii vin
enlum non posse dissolyj ... anathema sit". Pierwotny wniosek opie
waf pozytywnie: Si clixerit, matrimonia consnmmata ob adulte
rium pORse dissolyi, anathema sit. Przvjeto J'ac:oclniejsza forme nieehcac 
zrazac kosciofa greckiego" dopu~z~ZCt ro;wodll z' pOWOall cudz~
J'oztwa; pOL Pallavicilli lEst. COllC. Trid. L~2. e. 4. n. 27. 

4) POI'. pod wzglQdem historyeznym JYI 0 y Geseh. 1. 10. 134. 
273. Hi n s chi us Das Ehescheidungsrecht nach den ange1sachsischen 
u. frankischen Bussordnungen, Zeitschr. f. deut. Recht t. XX. 66 ob. 
Richter §. 286. 
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1. 1vln£zellstwo niespelnione zostaje rozwif);zane przez z~ozenie 
uroczystych slubOw zakonnych 5). Kiec1y slub jakouroczysty, yotum 
sollemne, moze bye poczytany: l11owili~my w §. 155. Dodac tylko 
llnlezy, :te pod tym wzgl~del11 zakoll .Iezuitow nie stanowi wyj~tku, 
ze wi~c i w tym zakonie dopiero z.l'ozenie wfasciwej proi'e-yi ~pro
wacha nie\YilZnOSC l11ah:('listwa 6). Jeieli ktory z maHonkow l:: c~c 
z prawa tego kOfzystac, odmawi" powinllosei maEeliskiej, sf),d elu
chowny na z~danie drugiego maHonka wyznacza mu termin, 
z regu.ty dwul11iesi~czl1y: w ktorym aJbo spe:J'nie ma mafZeilstwo, 
albo IYstil:pie do zakOnll 7). Do upfywlI tego termillu i poiniej 
przez cnly czas .nowicyatu kwestya rOJiwiij;zania malZeilstwrt pozo
staje w zawieszeniu. Po zloZoniu profesyi zas wo]no pozostafemu 
llla4'zonkowi za\vrzec pOllowne llla~zellSWo 8). zachoclz~ IJrawne 
warunki rozvdij;zania mafZellstwa per professionem reiigios,l,l11, stwier
elza orzeczenio 8ij;du maiiellskiego 9). Przyj~cle ~\yj~ceJl kapiallskich 
nie moze sprowrldzi(; ro/'"yiibzania maHcrJ"hya10

). 

2. ~'ahe papiez z mocy whdzy svvej ustawodawczej rozwif!:
zac mozo niespe{nione jesJicze lllat~611stwO. Czyni on to za.zwyczaj 
w barc1zo wyj<l;tkowych tylko wypadkach 11\ lllianowicie zas v{tedy, 
jesli wedJ'ug \vszelkiego pravvdopodobienstw2. maH6!lstwo ,jest nic
wazne, ale dO\vodll niewaznoscl !lie mao Zwhtszcza, jczeli nie
moe nzyczna jest oczywist<l;, a nie ma na to prawnego dowodu, 
z drugiej zas strony dowod jest na to, ie copula ca.rnalis jeszcze 
nie nasj~pila, orzelm dyspensa papieska roz\',Ti~zanie lllafzellstwa 12). 

0) rfrid. sess. 24. call. rl. de saer. matrim. 
"I Konstyt. Gl'zegorza XIII. "Ascendente Domino" z 25. maja 

1584. Bull. IV. pars. L p. 55. 
7) c 2. 7. X. de cOllYersione eOlljug. III. 32. Instr. austr. §. 20]. 
8) c" 2. X. (10 comersione conjug. III. 32. instr. §. 202. 
9) lnstr. austr. §§. :2(}1--204. 
[0) C. Ull. de yoto et yoti redemtion. ill ExtraI'. Joaull. XXII. 

tit. 6. 
11) Slafty historj'c:me taki .. h ftespens nie si~gaj(1 dalej jak do 

~iarcina V. 
12) Przyktady W orzecwniacb kongrcg(,eyi trydenckiej, Richtera 

eftycyap. 208, K1'. 139~-150. ~- Kutschker 1. §. 46. 
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T Y T U L V. 

Post()powanie sa,dowe w sprawach maHenskich"). 

§. 163. 

Sprawy nu.fieilskie rozniil;c si~ co do istoty ad innych sto
sunkolV prawnych, podlcgaj1j; tei IV wiclu wzgl~dach odmiennym 
prawid.J'om procesowym. Hzeczona roznica zas gJ:6wnie polega 
na tem. ie pnlw,l wyplywaj1j;co ze stosunku maJ:zellskiego nie maj'l: 
cechy praw wY£'l:czuio prywatnych, ktoremi uprawnionemu dowolnie 
wolno rozrz1j;lha(', a \Y szczeg6lnosci, ze stosllnek mafiellSki nie 
mozo bye jak iune stoslluki prawllo-prywatue dowolnie rozwi1j;zany. 
Gdy wi~c z reguly 'IV procesach cywilnyth strony milj:~ zupel'n1j; 
swobod~ dzial'ani,l tak pod wzgl~dem wdroienia procesu. jakotez 
co do uzycia srodk6w dowoduwych lub zrzekania si~ 8wych praw, 
w proc("siemal'zerlflkim w]iro\yadzone s,~ ograniczenia, majf);ce wb
snie na celn ntrzymae c1ozgonny iniel'ozwif);zalllY e:harakter w~zfa 

malzellskiego. Dhltegu zamiast zasady wolnej rozprawy, przewodzi 
proce80wi maHmlskiemu z,ls"da slodcza (por. §. 95); tyczy sj~ to 
IV piorwszym rz~dzje prOCGFiU 0 uniGwaZllienie ma.j'z811Rtwa 1). Wy
tkniemy gfo'wne r6znicG, jakie zt1l,d wyp.j'ywaj<1: pod wzgl~dem po
stPcpowania w kazdom stadyul1l procesowem. 

a) Proces 0 uniewa,znionie maHeilstwa wdrozony bye moze 
niotylko na zasadzie skargi, ale takie z urz~du. Kiedy i pod ja
kiemi warnnkami to moze nastf);pic, m6wilismy w §. 156. Ale taHe 
i w tych przypadkach, gdzie sf);d nio dziala z urz~du, nio zostaje 
proces pod wpl'ywem zasady wolnej rozprawy, lecz s~d z urz~du 
doehodzi prawdy 2). 

*) S c h u 1 t e Dal'stellung des Processes VOl' den kathol. geistl. 
Ehegerichten Oesterreichs 1858. - Lob e l' S c 11 i II e r P1'aktische An
lei tung ZUlll gesetzmassigen Verfahren in Eheangelegenheiten 11:;59.
D wo r z a k Aus den El'fahrungen eilHls U ntersllchungsrichters in Ehe
streitsachen 18117. - K u t s c 11 k e r Y. §§. 405-457. - Gin z cl 
Handh. des Kirchenr. II. (18132) str. 747. nst. 

I) P. bulll2 Benedykta XIY. "Dei miseratione" z 3, listopada 
1741. Bull. Ben. I. 81. (Richter Trident. p. 565), tudziez pisma tegoz 
papieza do biskupow polskich ,,:Jfatrilllonii perpetuum" z.3l. kwie
tnia 1741. i "Nimialll licelltiam" z 18. maja 1743. Bull. Ren. 1. 45. 
278. I nsfr. austi'. § 114. nst. 

~) Dlatego tez w sprawach 0 niewazllosc i sepc,racy<£ ustanawiany 
bywa s~dzia sledczy, instr. §§. 140. 214. 
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b) Wniesiona skarga nie obowi~zuje jeszcze .sPcdz~e~o . do roz
poczecia wbsciwego proeesu., \\ razaeh, gely umewazmeme maI-

, .. ,. 1 . d ""0" 011JO 0' -1\' pI'zeszkoda na IJodsta-zerlstwa Z[t\YlS.[U Je( yme 0 Sll 1L« b l J ' . . . 

wie wzajemnego porozumienia si'i moze bye usrini~ta,. wI.men SPcd~l~ 
przedewszystkiem starae si~ nakl'onie stron(~ do odst~plel1la Od,~kal?~ 
albo uzvskania dyspensy Spraw~ 0 separaen ,nlln! pop~ zedzlC 
przedst~wienia wlaseiwego parocha, zlllierzaj~ce do pOJe~nama ~la!
zonk6w: o'dy])v J'ego nsiJowania, po tl'zykroe podj~te, me odmos.ry 

• b v J • 

skutku. sad rozpoczyna proces 4) 
c) WedJ:ug bulli Benedykta XIV. "Dei miser~t~one". z,.r. ) 745·) 

winien II' procesaeh 0 uniewaznienie ma1ZCllst,:a Illlec UdZI~.1 tak zwa
ny de fen s 0 r mat r i III 0 n ii, t . .i. usbmowlOny l~rzez blSku pa, rzo
c~nik, ktorogo obowiiJ:lIkiem jest brlll1ie ,yszelkiemi yra':ne~l~ srocl
kami waznosei ma.J'zellstwa. S~dzia pod rygorem mewaznosCl przy-

, Ina do koz'deo'o aktn 1J1'oce80we12:0 i moze OIl 'iY kazclem zwae go U b " ~ 

stadyum proeesn ustnio lub pismiennie wnosie to, co ;nu si~ sk~-
tecznem wydaje ku obronie ma.J'zellstwa. W .ten sposob .s~ara Sl~ 
prawo z jednej strony usunf);e sall1owol~. s~dzrego, z drugIe~ stro~y 
zapobiedz, aby strony, porozumillwszy Sl~. z sob~, przez zal;l::ham.e 
srodk6w dowodowych lub zie prowadzemo procesu umyslme me 
spolvodovyaJ'y uniewaznienia ma.J'zeristwa. . ' . 

d) Z vv.J'asciwosci stosunkn maJ'zerlskiego wypJ'ywaJ~ daleJ takze 
pewne modyfikaeyo pod wzgl~dell.1 ~rodk6\: .dowodowy~h., :yczy 

si~ to przedewszystkiem przyznallla 1 'przYSl'ig~. I tak w p,I~cesach 
o uniewaznienie mad'ZeIlstwa przyznallle uczYlllone po zaw~,lclU.ma:r
zenstwa nigdy nie dowodzi okolicZllosci, majq,eej uzasadlllc mewa
znost maHerlstwa; za waznoseif); zas Sd'uzy jako srodek dowodowy 
tylko wtedy, jezeli w.J'asnie przyznaj1j;~y wyJ:~c~ne l~la p_r~wo zaska-. 
rzenia niewaznosci G) To same przyslyga mahonko,: mo ~ta~0:Vl 
nigdy dowodu przeeilv waZl~o~ci, a~i tez d?\:O~Z: ~a w~znos~l~, 
gdy przeszkoda je.st juris pllb~l,el; s~~zra ~~PUS~l jeJ J.e~y~11:, ~dy 
strona chce przysl~gi): dowodzlC okohczIl08el, plZell1aWlaJ~ceJ PIZ~ 
ciw istnieniu przeszkody prywatnej 7). Oz}, w procesach separaeYJ-

3) lnstr. §§. 133. '139. 
4) Instr. §§. 211-213. 
5) P. cytat. w nocie 1. 
6) lnstr. §§. 148-149. . ' ., 
7) lnstr. §. 169.0d occnicnia s~dziego zaWlsJ'o, c.zy .dOpU,SClC 

przysi~gQ na okolicznosc, od ktorej zalezy prawo zaskarzema mewazno-
sci. lustr. §. 170. 
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nych przysi~dze S1UZY moe dowodowa, zawis4:o orr ocenienia sedzie
go 8)._ -Tako swiadkowie mogl); bye wprawdzie w spra~'ach m;:tzell
skich s.ruchani talde bJiRcy krewni, Z\\~1aSZCza eo do takich okoli
eZllos:i, hore il:l najlepipj 1ll0giJ: bye znane: tak IV tym jak IV kaz
dym mnym raZ18 ma jcdnak s~dzia doHadnie badac sumiennose 
siyiadka i polegac jedynie na s\'dadcctwie osob pod kazdym wzgle
dem wiarogo~nyc.h .9). ~ Osobny tryb post~]Jo\yanja przepis;no w l;~';
c~sach 0 ~l1leWaZllle~18 l1laH811stym z powodu niemocy flzycznej. 
"Fok SiJ:dOWY zapacta iY takun razie na podstawie zdania znawcow. 
bie~J:ych w sztu?e l~k~rskiej. Jezeli dw6ch lekarzy przez siJ:d po
wo~a~lyc.h :godme os:nadczy, iz zachodzi niemoc zupe~na, bezwzgl~
dna 1 me do uleezellIa i ze ona juz istniafa przed zawarciem maJ'
Z811stwa (pOl'. wyzej stl'. 21:1 2), moze zapasc wyrok uniewazniajacy 
lllafzenstwo, chyba ze strona zaziJ:da przesfuc'hania trzecie·g~ 
znaiv~y .. Z urz~~u zas nalezy trzeciego znawc~ wezwae, gdy tamci 
UZ~la!J lllelllOC Jako,:zgl~dl11!. J ezeli znawcy nie stwierdzajiJ: wpraw
dZl~ stanow:zo :VYllllenionych okoliczuosci, ale 13rzyuajmniej dwoch 
z mch uznaJe lllelllOC za bardzo prawdopodobn~, i jezeli zarazem 
kaZele z mafionkow potvvierdza jej istnienie, a zaskarzenie niewazno
sci nastiJ:pi~o 13rzed upl'yv\~elll trzech lat od zawarcia maH611stwa 
alba tez dowiedziono, ze ma4'zellst\VO nie jest slJelniolle; moze sad 
wyd,ae, \V!l:ok, zobowi~zujl);cy malzonkr)w do pozostania w spolnOftci 
llla~zellskIeJ przez oznacz011Y przeciiJ:g cr.asu, tak, aby IV kazdYlll 
1'az1,e trzy la.ta r.~ ~ob~ zyli. Gdy po upJ'ywio tego czasu pono\yit~ 
~rosb~ 0 Ulllewazmellle maHellst-wa, a s~d si~ pr7.ekona, ze zawsze 
~eszcze wszel~ie pnn~dopo.dobielishYo przemawia za niemoc~, rnaj~ 
Jeszcze pr.zysl~g~ ~twlerdz16 jej istnienie, poezelll dopiero zap ada 
wyrok umewar.maJij:cy mal'Zellstwo 10). 

e) Wyclajll;e wyrok llla s~dzi[L trzyma6 s~~ zasady; ze domnie
manie prawne przemawia za waznofieiiJ: malZ811stwa, ze pr7.eto wtedy 
tylko orzee rn.ozn~, niewaznosc, gdy przeszkoda ma,l'zellstwa po nad 
wszelkiJ: wiJ:tphwosc zosta~a udowodniona. 

8) Instr. §. 233. 

9) e. 1-3 C. 35. quo 0., c. 3. X, gui matrim. arCllsare posslmt. 
IV 18. Instr. §. 155. 

10) c. 4. 14. X. de probat. II. 19. c. 3. 5. 6, 7. X. de frio'idis 
et 11:-a10f. IV. j 5:.. Insk austr. §§, 174. ! 75. On-;eczenia kongl'eg'. trrd. 
u RLChtesa p. 208. Nr. £J(j. !j7. Dawnicj wykonnYali maJ'z~nko,'vie 
~~zysi~g~ z sied~ioma swiadkami, c. 2. c. 33. quo '1. c. 5. 7. X. de 
fng. et malef. n. 15. 
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rf Takie pod wzgl~dem ape 1 a e y i rozni si~ post~powanie 
11' sprawach maH:ellskich od zwyczajnego (pOl'. §. 104) a to szcze
golnie w procesaeb 0 uniewainienie lllaHellst\Ya 1 W tych spra
wach bow-iom orzekajl); niekiec1y cztery instaneye, apelaeya zas moze 
bye wniesiona. dokad nie orzek.J'v dwie instancye waino:sci, albo 

.., .... tJ ~ 

trzy instancye niewaJ~no,:ci lllaLteJishra: stron}' nie traeit prawa ape
lacyi, eho6by go si~ wyraznic zrzekiy 12). Xadto w}Tok orzekaj~cy 
niewainosc maHellstwa przejse musi przynajnmiej przez clwie in
staneye. vY szczegolnosci rzecz si~ mil tak: 

1) ,\Y Y1'ok pienro'zej instanc:ri zahtlyia spra,y~ ostatec7,llie tylko 
wtedy, gdy uzna~ ma.rz81istwo jako ~waille, a zadna strona nie wnie
s~a apelaeyi. 

2) Rownie zal'atwiona jest spra\Ya ostatee7.nie, jezeli pierwsza 
instancy a uzna waznosc ll1fllzellstwa, a druga odrzucajiJ:c apelacYit 
stron, wyrok zatwierdzi. 

3) .Iezeli zas druga instancya uwzgl~dni apeklcY:j;, a wi~c Ilzna 
ma£Zenstwo jako niewazne, defensor l11fltrimonii obowiilzany jest 
bez wzgl~du na to, czy kt6ra z stron ltpeluje Inb nie, oel wo~ae si~ 

do trzeciej instancyi. . 
4) Gdy w powyzszyni przypadku trzecia instancyn zatwierdzi 

wyrok pierwszej instancyi, spr3.\ra jest UkOrlC7.0na (maHe'llstwo wa
zne); gdyby zas odrzueiJa apelacy~ obrollCJ maH811stwa, a vd~c za
twiel'dzi{a wyrok drugiej instancyi, 11130 defensor prosie papieza 
o ustanowienie czwartej instancyi, ktonlj wyrok stanowr.ZQ spraw~ 

zafatwia. 
5) .J ezeli juz IV pienvszej inst30ncyi zapad!~ wyrok uniewaznia

j~cy, defensor w kaZelym razie musi wniesc ape1acn. W razie za
twierdzenia wyroku moze zaniechac apelacyi; alba tez wnieM spraw~ 
przed trzeciiJ: instancy:]:, kt6rej wyrok, gdy poprzecl7.ajf):ce dwa wy
roki zatwierdzi. nie dopuszcza dalszej a.]Jelaeyi. 

6) Gdyby ZfLS 11' pOWYZSZYlll wypadku trzecia instancya, przy
chylajiJ:c si~ do wniosku elefensora uznaht waznosc lTIltl'Zellstwa, 
wolno stronie prosie 0 u8tanovvienie ezwartej instancyi i wytoczye 
przed nill; spraw~. 

7) Jezeli wreszcie zaraz druga instancya w skutek apelacyi 
defensora uchyla uniewazniajf):cy vvyrok pierwszej instancyi, wolno 

11) Ob. eytowani); w nocie 1, bull~ Belledykta XIV. "Dei mise
ratione" i instr. austr, §. 179. nst. 

12) POI'. pismo Benedykta XIV. "Nimiam licentiam" z 18, maja 
1743. (Bull. Ben. I. 278) wystosowane do biskupow polskich. 
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stronie odwo~ac si~ do trzeciej. Wyrok tej instancyi jest ostate
czny, jdeli zgodnie z drugt); instancy1j; orzeknie wazn08c; jezeli zas 
przychyli si~ do ape1acyi, a 'ri~c uzna mafZenstwo jako niewazne, 
rzecz1j; jest defensora ivniesc spraw~ przed cllwarj-'l instancYi}, umys1-
nie ku temu c1elegmyan~. 

Defensor nie traci prawa apelacyi \y skntek zaniechania ter-
1111nu; gc1yby mimo wezwania s1j;du apelilCyi nie l\"ni684', winien bi
skup innego ustanowie obrOI\c~. 

WJ.:aSciwo8Ci1j; procesu maHellSkiego jest takZe zasada, ze wy
rok orzekaj1j;cy waznosc lnb niewaznosc ma~zGllstwa, nie nabywa 
nigdy zupe./'nej mocy prawa J 3). Gc1yby na wet po ostatecznem za
J'atwieniu sprawy WySZ1Y na jaw oko1iclln08c1. 8wiadcz1j;ce 0 niepra
wnosci wyroku, post~po\yanie s1j;dowe musi bye wznOlvione, a nowy 
wyrok wywiera skntek wsteczny. .Iezeliby przeto osoby, ktorych 
ma1zGllstwo zosta10 uniewaznione, zawarJ:y inne maHenstwo, a p6-
zniej ten wyrok uniewazniaj1j;cy zosta1 uchylony. pierwotne ich 
ma1zmlstwo b~dzie waine, tem samem pOiniejsze niewaine, 

W sprawach 0 separacY1); s1); zawsze tylko trzy instancye, a prze
ciw dwom jednobrzmi1);cym wyrokom nie ma apelacyi 14). 

13) c. 7. X. de sent entia et1'G judicata II. 27., c. 5. 6. X. de 
frigidis et maleficiatis IY. 15. konstytucya "Dei miseratione" §. 11. 
instr. austr. §. 196. 

14) Instr. §. 239. Nie ma rownie dalszej apelacyi, gdyz dwic 
instancye odrzuciJ'y zarzut lliewJ:asciwosci s~du, instr. §. ~04. 

R 0 Z D Z I .A:t Il. 

J3TOW ARZYSZENfA RELIGIJNE: 

A. Zakony*), 

1. R 0 Z IV 6 j his tor y c z n y. 

§. 164. 

W lonie spoleczerJsfwa koscielnego potworzy~y sif2 w biegu 
dziejow liczne stowarzyszonia 086b swieckieh i duehownych IV tym 
celu, aby wiod1);c wsp61ne zycie wed~ug prawidef przez kosciOl za
twierdzonyeb , IV sIIczeg61no8ci zas zaehowuj1);c mdy ewangieliczne 
czysto~ci, ub6stwa i posluszGlistwa, dost,wie ,yyzszej doskonafosci 
chrzescijallskiej. 'rakie stowarzyszenia re Ijgijll(~ zowierny z a k 0 n a
m i, 0 r din e s, iV obszerniejszem znaczeniu. 

Poczlttek sw6j bio1'1); zakony z zyeia pustelniczego anachore
t6w czyli eremit6w, to jest owych chrzescijan, co uehodzi1i w od
legie pustynie, IV zupelnell1 oel 8wiata odosobnieniu wiese zycie 
w modlitwie i kontempheyaeh duchmmyeh W IV. wieku zgro
madzH okolo siebie Paehomius (t 348) ana<:horet6w Egiptu, zobo-

*) Przedewszystkiem winienem zauwazyc, ze zadaniem p l' a w a 
koscielnego jest jedynie przedstawic g,J'{nvne formy, w jakich zycie za
konne rozwijaJ'o sil) i organizowaJ'o, tl1dziez wypJ'ywaj<j;ce z niego sto
snnki prawne. Szczegol:owa historya zakon6w i ich dziaJ:alnosci nie 
wchodzi w zakres naszej nauki; dlatego l'rzedstawia niniejszy §. rozw6j 
zakonow w najogolniejszych tylko zal'ysaeh. Z oc1nosnej 1 i t era t u r y 
\Yymieniamy: Tho mas s i 11 Vetns et noya eccl. discipl. P. 1. 1. 3. 

~4 RITTNER. Pro koscielne. '1'. :u. 
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wi~zuj~c ich do wsp61nego iycia wed~ug przepisanego porz~dku. 

Tak powsta£o pierwsze stowarzyszenie zakonnc) za kt6rem bardzo 
szybko posz~y inne; domy przeznaczone na wsp6lne mieszkanie zwa
no coenobia, monasteria, claustra. Jeszcze w tym samym 
wieku nfozy~ sw. Bazyli ,Yielki (t 379) reguI~ klasztorn~, kt6rf!: 
przyj~fy wszystkie zakony na ,y schodzie, ZKane ztf!:d zakonem Ba
zylyanow. Kierownie rozmaitsze ksztal'ty przybra~y zakony w za
chodnilll kosciele, gdzie juz od IY. wieku za sprawq; SlY Atana
zego, arcybiskupa Aleksandryjskiego i kilku zakonnik6w egipskich 
powstaly liczne klasztory, lllianol'vieie we WJ'oszech i Galii. Nie
spodziewany wzrost otrzyrna.J'o zycie zakonne, gdy sw. Benedykt 
z Nurcyi (w Glllbryi) za,l'ozy.r IV 1'. 5:W klasztor na gorze Monte
Ottssino, przepisujf!:c dlall 1l0W~ reguJ'~. Zakon ten wed.rug swego 
za.tozyciela benedyktyl'lskim z,yany, zobowi:j,zany by:t wed:tug regu:ty 
nietylko do cwicz811 religijnych i zycia konternplacyjnego, ale oraz 
do pracy fizycznej i umysJ'owej. To tez wierni tej regule Benedy
ktyni w pierwszych zwfaszcza wiekach swego istnienia nieocenione 
poJ'oiyli zas.J'ugi oko.ro oswiaty i cywilizacyi. Ale juz w YIII., 
szczeg61nie zas w IX. i X. wieku E:r6d ogolnego zepsucia i upadku 
zycia koscielnego rozprz~gJ'a si~ takZe karnosc zakonna; przyczyni:ta 
si~ do tego niemaJ'o i ta okolicznoM, ze kazdy klasztor stanowiJ' 

He 1 yo t Histoire des ordres monastigues l'eligieux et militairesl714. 
2. wyd. 1721 (8. tom.). - 1\1 0 e h 1 er Geschichte des M5nchthums in del' 
Zeit seiner Entstehung u. el'sten Ausbildung, w edycyi D5llingel'a II. 
165.-Henrion Histoire des Ol'dres religieux 1835.-Biedenfeld 
Ul'sprung, Aufieben, Groesse) Herl'schaft u. jetzige Zustallde sammtli
cher Moenchs - und Klosterfrauellorden im Orient u. Occident 2. tom. 
1837. - Fe hr Allg. Geschichte del' IvI5nchsol'den 1845. - Ve rho e
I' en De l'eglliarium et saccularium clericonlm juribus et officiis 19,40. 
S c h e 1 s Die neueren relig. Frauengenossenschaften nach ihren rechtl. 
Verhaltnissen 1057. -- Bouix Tl'actatus de jure regularium 1857 
(VI' niemieckim wyci~gu lVI itt e r m li 11 e r Canon. Hecht. del' Regularen 
18(1). - IvI 0 n tal e m b e l' t Les moines de l' Occident depuis s. Be
noit jusqu'a a S. Bernard t. 5. 1860 nst. (na niemieckie pl'zetfUln. 
Bra n dis). - S c 11 11 P P e Das IV esen u. die Rechtsverh. del' neueren 
relig. Frauengenossel1schaften 1868. - Te n z e Studien liber die neu
eren religi5sen Flauengenoss., Archil' XII. 205. XIV. 167. - S c h ul t e 
Die neueren kath. Orden ll. Congregationen 187<:. - lJ£alecki Kla
szto}'y i zakonyw Polsce, w obrr;bie wickuw srednich. w Przewo
dniku nauJwwym 'i litera,ckim, 187:). str. 489. 885. Do histol'yi zako
now sfuz~ gfownie lllonograiie poszczeg61nych zakonow, ktol'ych tu wy
liczac nie mozemy. - ReguJ'y zakonue podaje: HoI s ten ius Codex 
regularum monasticarum et (janonical'um 16tH, 2. wyd. 1'751 (6. tom.). 
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odr~J:mll: dla siebie carosc i w zadnym do innych nie zostawar 
zwiazku. OtM chcae podniesc zakony z upadkn, pocz~to ~:j,ezyc kilka 
kla;ztorow w jedCl~ zwi1}zek czyli k 0 n g l' ega e Y:j" podda.ill:c j:j, na
czelnemu nadzorowi opata wi~kszego klasztoru. Niektore kongreg~cye 
przyj~£y zar<:lzem obostrztnia regu.ty BenedyktYllskiej, tak, iz w:tascH,:ie 
nowy tworzyly zakon. \V ten sposob powsta.ty zak~ny Ben:dyk~'now 
kluniackich (za.J'ozy.J' s\V. Odo, opat klasztorn Olugn} 927-941), Kall:e
du.!'ow (sw. Homualdw Cameldoli w 'roskanii okolo r. 1018), Kartuzow 
(sw. Bruno w Ohartreuse pod Grellobl1) l~g!j,), CY,st:rsow (sw: R?
bert w Oiteaux 1098) i wiele innych. Rownoczesme dokona~a Sl~ 
inna jeszcze rofonna, to jest cz~s6 kanonik61'1' wr6ci£~ do ,wsp6l
nego zycia i dawnej regu~y sw. Augustyna (t. I. 181, 188) tw.o~ 
rzac IV ten sposob zakon kanonikow regularnych (canoIllCl 
regulares), ktory znow rozg,t.l'~ziJ' si~ na ~oszez~gol~e kong~'egacye: 
kanonicy lateranellscy, stroze sw. grobu JerozolJll1slnego, N or berta-
nie czyli Prelllonstratensi i inni. . . 

Sow)' ksztaH przY]Jrafo zycic zakonne, gdy w czaSle . wOJ~n· 
krzyzowych za\yittza£y si~ z a k 0 n y r y c e r ski e .celem wal~l z me
wiernymi i opieki llac1 chorymi i ubogimi plClgrz'y:l:allll. Zt~d 
wzi~li pocz1}tek Cr. 1118) 1'empbryusze (fratres. ll11htlae. ten:ph), 
(1'. 1120) Joallici (milites hospitalis :". ~o~nnis I~J~rosolynlltalll) ?d 
XYI. wieku takie ka;walerami maltansklllll zwalll 1 (1'. ! 191) Ille
miecki zakon rycorski Gzyli zakon krzyzak6w (Deutschhe~T:l, deut
scher Orden, ordo equitulll toutonicorum, ti:atl~s teutOl1lm S. Ma
riae Hiel'osoll101ytanae), ktory osadowim;zy si~ w XIII. wieku 
w Prusach, tak nieszezt:;811q; w dziejach Polski odegra~ 1'01\2. 

Nowa epoka w historyizakonow poczyna si~ z powst~nie~ ,z a
k 0 n 6 VI z e hI' a c z y c h, mendicantes, tak nazw~nych, pOlllew~z s:ub 
ubOstwa nietylko jak inne zakony stosowary do pOJe~yn:zyc~ l~lI~lCho,:, 
ale do ca~ego zakonn: ezfollkowie jeh utrzymywac SJ~ lllleIt Jedym8 
.. ~mllzl1\~: Pierwszym zakonem zebraczym by:t zaJ'ozony przez sw. 
z Ja". 1]1 1"2'1 Franciszka z j . .ssyZU 11 przez papieza Honoryusza. w l'. C';) 

~atwierdzony zak;n Franeiszkano"Y ezyli Braci Mniejszyeh (ii'atres 
Minores, ordo Seraphicus). Nieba,velll przyj~fy regu~~ zebracz~ !ak
ze inne zakony, tak llli~dzy illnemi (w r. 1220) zakon DOlllllll~a
now czyli kaznodziejski (Ordo S. Dominici .P!·ae~icatorulll), ~to~'y 
sw. Dominik w r. 1216 zaJ'ozy.r celem 0powIauama sfowa boze~o, 
lllianowicie przeciw szerzf!:cym si~ woweza.s sekto.Dl Waldensow 
i Albigensow; zakon Karmelit6w (Ordo Beatae Manae de Monte 
Karmelo), ktory w XII. wieku w Palestynie zaJo~ony w poez~tkac,l: 
XIII· przeni6s~ sie do Europy i wiele innyeh. PlCrwotna surowose 
~ .' " 24:* 
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zakonow iebraczy~h ustqpUa jednak jeszcze w ciaO'u XIII. wieku 
wo~niejszej regule.; a t~l~o cz~sc wrociJ'a do dawn~j reguJ'y scislej
szeJ: T~k by.!'? mlanOWlCle w zakonie franciszkanskim: odt1j;d otrzy
mall mmoryCl, trzymaji);cy si~ regu.!'y wolniejszej, nazw~ conventua
leB (u ~a~ ,z,:ykle zowiq ich Franciszkanami), ci zas co przyj~li 
regu.j'~ sClsleJsz~, observantes. W Polsce obserwanci zowia sie Ber
nardynami, co zt:j:d posz{o, ie pierwszy ich klasztor w" Kr~kowie 
zb.ll~owany by.!' pod ,:ezwaniem sw. Bernardyna z Sieny 1). Poiniej 
ml~~zy .obserwantaml znow odga{~zi1y si~ osobne kongregacye, 
przy~muJ~c pewne odmiany w regule, jakoto Rekolekci czyli Refor
maCl, Kapucyni i inni. 

, W ylic~yl~smy tylko gfowne kierunki iycia zakonnego; bo 
Pl'OCZ wym181110nych powsta4'o juz przed XVI. wiekiem wiele in
nych s~o:varzysze.ri r~li~ijnych. W szystkie atoli przescigni);.J' do
skona.!'oSCli); orgamzacll 1 wszechstronnoscii); sweQ'o dzialania zakon 
J e z u ito w (Tow~rzyshvo J ezusowe, Societas J ;su), zaJ'ozony przez 
Ignacego z Loyoh (ur. 1491 um. 1566) a przez papieza Paw.!'a III. 
~ r. 1540 zat:vierdzony. W pierwszym rz~dzie wymierzony prze
CIW ~'ef~r~l1~cYl poczytaf sobie W ogole za zadanie krzewienie wiary 
katohckleJ 1 utrwalenie wpJ'ywu koscielnego we wszystkich ki81'un
kach zycia spo.!'ecznego. Jezuici nalezi); do kategoryi klerykow 
reg u 1 a r nyc h, to jest zakonow, w ktorych tylko duchowni maja 
zupefne prawa cz4'onkow. Od XVI. wieku az do naszych czaso'; 
powsta{o wi~cej tego rodzaju stowarzyszeil religijnych, przewaznie 
~elem udziel~nia ~l~uki i sprawowania misyi, zreszti); zas organizacYlJ: 
1 tendencyaml l11111e.J lub wi~cej Jezuitom pokrevvnych : tak kongrega
c~e Teatyn?w, Barnabitow (congreg. 8. Pauli), Pijarow (Scholarum 
Pmrum), Mlsyonarzy czyli :tazarystow (congregatio Missionis), Redem
torystow czyli Ligoryanow (congr. sacerdotum sub titulo sanctissimi 
Redemtoris),. Zmartwychwstallcow; z szczegolnem zadaniem opieki 
na~ c~ory~lll za,tozy.!' sw. Jan, zwany Bozym (t 1550) zakon Braci 
Ml~os16rdzla (fratres misericordiae beati Johannis de Deo, we W~o
szech fatte bene fratelli, bonifratrzy) zatwierdzony 1572. 

. Row~o~~gle z zakonami m~skiel11i rozwijaJ:y si~ takZe stowarzy
szema, rehglJn~ kobiet, tak, iz kaidy niemal z gfowniejszych 
ztl,kon?w ~ m~s~lCh. wywo!a~ analogiczny zakon zenski (Benedy
ktynln, Kanomczkl ~), Dominikanki, Franciszkanki czyli Klal'yski 

1) \;~ e ~rancyi i we WJ'oszech nazywano Bernardynami Cyster
sow, wedJ'ug sw. B81'narda, opata z Olairveau . 

. 2~ ~ ak .kano~icy tak i kanol1iczki dziel<l; siQ na zakol1ne (regula
res) 1 sWleckle; plel"WSZe nalez<l; do wd'asciwych zakol1ow, drugie skd'a-
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it. d.). Nadto powstaJ:o samoistnie wiele kongregacyi kobiecych, od
daji);cych si~ mianowicie piel~gnowaniu chorych, <{piece nad uhogimi, 
udzielaniu nauki i innym uczynkom mi.rosierdzia· (por. nast~pny §.). 

Gdy tak zycie zakonne coraz bardziej si~ wzmaga~o i coraz 
to nowe przybierafo fOrITIY, doznafo w nowszych czasach znacznego 
uszczerbku ze strony wfadzy panstwowej. Od drugiej mianowicie 
po./:owy zeszrego wieku przyszro w wielu krajach albo do zupelnego 
zniesienia z-akonow, alba przynajmniej do znacznej redukcyi kla
sztorow. Najcz~sciej padal ofiari); tego kierunku zakon Jezuitow, 
kfory nawet w r. 1773 formalnie przez papiez a Klemensa XIV. zo
staI zniesiony 3), ale juz w r. 1901 dla Rosyi, a w 1'. 1814 w ca
fym kosciele przez Piusa VII. restytuowany 4). We Francyi w cza
sie rewolucyi zniesiono w ogole wszystkie klasztory; znaczna tych
ze redukcya pOIi);czona z zupe.rIli); kasati); wielu zakonow nastij;pi.!'a 
w Austryi za cesarza Jozefa II. (p. wyzej str. 256). Wsrod przy
jazniejszych koscio.rowi stosunkow polepszyf si~ takZe los zakonow: 
po wi~kszej cz~sci odzyskaIy dawniejsze prawa alba przynajmniej 
moznosc exystencyi. W ostatnim atoli czasie ten sam pn1:d, ktol'y 
w ogole stosunki koscielne r6znorodnym ze strony palls twa podda.J' 
ograniczeniom, skierowa£ si~ takze przeciw zakonom: tak pojawi.!'y 
siE,l ustawy, znoszi);ce zakony ca{kowicie lub w znacznej cz~sci we 
W./:oszech (1866-1873) S) w Niemczech, a szczegolnie w Prusach 
(1872) 6), W Szwajcaryi 7); juz przedtem nasti);pi£a na wielki); skal~ 

daj'l; tylko proste sluby (p. nast~pny §.). Cz~sto, mianowicie w Niem
czee,h potworzouo fundacye kanoniczek swieckich, jako il1stytucye dla 
kobiet pochodzenia szlacheckiego. 

3) Konstyt. "Dominus ac Redemptor Noster" z 21. czerwca 1773 
Bull. Cont. IV. 607. 

') Konst. "Sollicitudo omnium ecclesiarum" z 7. sierpl1ia 1814. 
5) P. szczegolnie ustaw~ z 19. czerwca 1873. tycz'!;c'l; si~ znie

sienia klasztorow rzymskich, Archiv XXX. 230. 
6) Ustawa niemiecka z 4. lipca 1872. (Archiv t. 28. str. LXXII. 

zl1iesra w ca~ych Niemczech "towarzystwo J ezusowe, tudziez pokrewne 
mu zakony i kongregacye", to jest wedd'ug rozporz. z 20. maja 1873 . 
UU'chiv t. 30. str. 259), procz J ezuitow takze kOl1gregacye Redemto
rzystow, JliIissyol1arzy, sw. Ducha, j towarz. serca Jezuso-wego (societe 
du sacn~ coeur de Jesus). Us taw a pruska z 31. maja 1875 (Archiv t. 
3.~. str. 165) i rozporz. minist, Z 26. czerwca 1875, (tamze t. 35. 
str. 344) zniosd'y dla Prus wszystkie zakol1Y i kongregacye z wyj'l;t
kiem tych) co si~ wyJ''!:cznie oddaj'l; piel~gl1owaniu chorych; stowarzy
szeniom zakol1uym, trudni'l;cym siQ udzielal1iem nauki, mogJ' rZ'l;d jeszcze 
na cztery lata przedJ'uzyc termin. 

1) Konstytucya zwiij;zkowa z r. 1874. wzbrania ustanawiania no-
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kasata klasztorow pod panowaniem rosyjskiem 8). W Austrvi dotad 
pod tym wzgl~dem za.dna od czasu konkordatu nie zasz~a z~iana :). 

II. Z a k 0 n J \V e d J' u g d z i s i e j s z ego p raw a. 

a) Ustanowien£e ;ZCtkonow i ldnsztorow. 

§. 165. 

Stow~r~yszenie religijne nalezy do kategoryi zakonow, 0 r d 0 

~w. obszermeJs~em zna~z.), pod dwoma warunkami: po pierwsze, zo 
Jego, ,cz~O~ko."Vle skJ'ad'"J~ slub}' ezystoscL ubOstwa i pos~uszeIlstwa, 
powtore, ze .lego uS.tawy .uzJska~y zatwierdzenie koscioJ'a. -Pod pierw
szym wzg~\;jdem, dZ181f), Sl~ zakony na dwie g.!'6wne kategorye: sto
warzY:'lzen~e, ktorego cz.!'onkowie lub przynajmniEli (;z~se ich zwi~
zana Jest slubem uroczystym, a wi\;jc na ca~e zycie obowiazujacym 
v~tum s~le~ne,. perpetuum, zowie si~ zakonem w seis~em" Zl;acze~ 
nm, . reI ~ g 10., Jego czJ'onkowie reg 11 1 a1' e s (relig'iosi); stowarzy
szeme. zas, ktoreg.o cz~onkowie sHadajit; jedynie sluhy proste ll<t czas 
ogramczon! !ub meograniczony, zowie sj~ k 0 n g reg a c y II: (\V scistem 
zn~~z~), ~ JeJ c~~?nko.w,ie <j u ILS.i reg;d l1.re s. Do rz~du kongreg'acyi 
~~~ezy n~lan?Wle~e W181e zakonow zensbeh, jak n. p. kongregaeYIL 
1.]1OS:: :M,I~oSIerd~la (z~~?ZOnl1 .1634 przez sw. Wincentego a Paulo), 
AnglvlsklCh Pamen, SlOstr Nrepokalanego Poez~eia Najsw. Panny 
(w Jaz~oweu, aprobowana lS(3) 1). ezy stowarzy::;zenie jost w-fasci'
wym zakonem Iub kongregaeyq;, oeenie nulezy wedfug osnowy apro-
baty papieskiej. • 

D? powstania. nowego ::;towarzyszenia ~eisle zakonnego kOllie
ez~ym Jest ,;'arunkw1l1, ab): papiez Z11t\yierdzi~ jego statut ezyli 1'e
gu~~ z wymznem postanowwniem, ze stowarzyszenie jako w~a::ieiwy 

wyel1 lrl t . .' k . 
- aszorow 1 z~ .0llOW; naclto w pojedYllczych klasztorach znie-

siollo takowe caJ'koWIC18 POl'. V e rill g Lehrb. 378. 

< . ~) Ukaz z 27. lJazdz. (8. listop.) 1864 0 klasztorach rZVlllsko-
kato1. 1 ~oda~~owe c~o tegoz ukaZll przepis,v Dz. pl'. t. 1i2. str. 407 t 
63. stL D. 1·;. t. 60. str. 179. t. 67. stl'. 353. . . 

H). ~rojekt ustawy klasztornej Z r. lS74, nie llzyskal' lllOCV pra,va 
pOI'. wyzeJ str. 266. not. 15. v. 

'. 1) S,pif! kOllgl';wwyi vOtOl'll1ll sill1plieium za,leconych lub zatwier-
azonych ,~ nOW8zycll czasach llrzez kon.OTegacva episcopOl'11111 et' . .. d' ,r . "'" " reou-lanum, pO aJe vennga Archiv XV. (1866) stl'. 441. '" 
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zakon, ordo religiosus ma bye uwazany 2). .1ezeli istniejq;cy juz za
kon zakfada nowv konwent Iub klasztor, uzyskac, winien przede
wszystkiem zezw~lenie biskupa odnosnej dyeeezyi; biskup zas nie 
udzi'eli zezwolenla, nie przekonawszy si~ wpierw, ze nowy klasztor 
zdo{a si~ utrzymae bez uszczerbku dla innyeh istniej1j;cych juz za
kon6w i bez zbytniego ei~zaru dla mieszkalleow 3). Udzielone na 
tej podstawie zezwolenie biskupa musi bye przez papieza zl1twier
dzone 4). 

Do powstania kongregaeyi wystarcza zezwolenie biskupa, kt6ry 
zatwierdza jej statut (constitutiones). Zazwycz30j uzyskuj!); kongre
g30eye po niejakim ezasie t30kie aprobat~ p2,pieskq;, zw~3oszcza, gdy 
nieograniezajq; si~ n30 jedn~ tylko dyeeezYlJ;. Aprob3ot3o papieska moze 
bye takie udzielona n30 czas ogr3oniczony 5). 

Ustanowiony z30 aprob3otiJ: p3opieskiJ: zakon lub kl3osztor tylko 
przez papiez30 moze bye zniesiony 6). 

Najcz~sciej potrzeba do ust3onowienia nowyeh zakonow i kla
sztorow takie zezwolenia rZiJ:dowego. W Austryi obowill:zuje obe
cnie w tym wzgl~dzie rozporziJ:dzenie ministerY30lne z 13. czerwea 
1858 (Dz. pro p. Nr. 95) wyd30ne na podstawie konkord3otu (art. 28). 
W ed~ug tego rozporzit;dzeniabisku p, z30nim wprowadzi nowy, to jef;t 
w Austryi nieistniejit;cy jeszcze zakon lub kongregacn. winien za 
posrednictwem polityeznej w~3odzy krajowej i ministerstwa wyznall 

2) C. 9. X. de religiosis domibus III. 36. 
3) Trid. sess. 25. C. 3. de regularibus et monialibus. 
4) Wyraznie postanowiono to tylko co do tych zakonow zebra

czych, kt6rym nie wolno nabywac niemchulllego maji);tlm: c. 1. de 1'e
ligiosis domibus in VIto III. 17. c. 1. de exccssibu s praelatorull1 in 
VIto V. n. Praktyka jednak wymaga w kazdYlll razie aprobaty papie
skiej POl'. Benedykta XIV. De synodo dioec. 1. 9. c. 1. n. 9. 

5) Zazwyczaj aprobata papieska - udzielana za posrednictwem kon
gregacyi episcopomm et regulariulll - przechodzi kilka stopni. Naj
pierw papiez w og61e tylko poclnvala i poleca eel fundaeyi (laud at 
atque cOlllmendat), albo tez pochwala i poleca juz salllO stowarzyszenie 
(institutum), a po niejakim czasie zatwierdza "approbat atgue confirmat 
uti congregationem votorum simplicium" nie wdajq;c sig zawsze je.szcze 
w ocenianie statutu. Dopiero gdy stowarzyszenie okaze sill pozytecznem, 
nastepuje zatwierdzenie samego statutu (constitutiones) i to zwykle 
najpierw na kilka lat "ad triellnium, quinquennium per modulll expe
rimentii", potem stale. Por. uwagi kardynal'a B iz zan i: Methodus quae 
a S. GOllgr. Episc. et ERgUI. sermtur in approbandis novis institutis 
votOl'Um simplicium. w Archiv XV. (1866) 412. 

6) POl'. Fer r a r i s Pl'ompta bibL v. conventus art. 2. 
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i oswiaty uzyskac przyzwolenie cesarskie i w tym celu poinformo
wac doHadnie rZlj;d 0 celach, organizacyi i srodkach ut.rzymania 
nowego zakonu, przedHadaj~c zarazem zatwierdzony przez wIasciWIj; 
w~adzPc koscieln~ statut. Takie ustanowienie nowego klasztoru w za
konie juz istniejf);cym wymaga zezwolenia 1'Zf);dowego; udziela go 
polityczna wfadzi[ krajowa, z upowazmenia ministerstwa wyznan 7). 
Stowa1'zyszenia i klaszto1'Y, ktOre powstafy po r. 1855 a nLe uzy
skaJ'y powyzszej aprobaty 1'Zlj;dowej, nie s~ uznane jako osoby 
prawne. 

b) Przynaleznosc do zukonu. 

§. 166. 

1. W wd'asciwyeh zakonacb odroznic nalezy trzy stopnie przy
naleznosci: a) Nowicyat czyJi czas pro by, novitiatus, tempus 
probation is ; b) zfozenle slubow prostych; c) z~ozenie SluMw u1'o
czystyeh czyli profesyi zakonnej, pro f e s s i 0 reI i g i 0 s a. Dwa 
pierwsze maj:j; tylko charakter przejsciowy: stanowi:j; warnnek do 
uzyskania zupe~nej przynaleznosei, ktora dopiero skutkiem jest pro
fesyi. Professi, ktorzy maj~ o1'<l,z :lIvi~eenie wyzsze, zowi~ si~ p r 0-

fess,i ad ehorum, inni L,iei (d (~on\'ersi; ei ostatni (bra
cia laicy) spe~niajlj; zwykle nizsze pos~ugi w koseiele i klasztorze. 
Analogieznie odrozniaj:j; tfLkZe w zakonaeh zellflkieh professae ad 
chorum j conversae. 

Od jakich warnnko\\' zawis·fo przyj~cie du z,lkollll. potitanawia 
przedewszystkiern odnosny statnt; s,!: jednak wyrnogi, }Jl'<Lwem po
wszechnel11 dla wszystkich zakol}(hv przepisane. Dzisiejsze prawo 
polega mianowieie na ustaw<1ch SObOl'll tr,I'denckiego 1) i waznych 
w tym przedl11ioeie przepisitch, jakie wydaf papie;); Pju~ IX., b:j;dz 
dla ea~ego koseio~a, blj;dz speeyalnie dla panstwa austryackiego 2). 
Gfowne postanowienia 81l:: 

7) Rozporz. minist. z 28. listopada 1866 1. 68. 
1) Trident. sess. 25. de regularibus et monialibus. 
2) Cytowane s:j: "IV nast€pnyeh notaeh. Dobre urzQdowl1e zesta

wienie nowszyeh przepis6w 0 zakol1aeh wrsz.l'o 1862. pod tyt. Aeta S. 
Congregatiol1is super statu Regularimn ab A. Arehiepiseopo Philippensi 
Secretsxio (Kard. Biz zan i), publik. w Arehi\' t. xn. 33 '? IVyjqtki 
rHa Austryi poezynH' papiez mvzgl~dl1ia.i'be IV mySl art. 28. kOl1KOrdatu 
d.J'ugoletni:j: praktyk~, jaka tamze wytworzy.J'a sif2 na zasadzie przepis6w 
rz<);dowyeh. Por. ok61nik minist. z 25. stycznia 1 ~56 1. 1371 Nr. 8. 
(Hey zmann Najn. pro 55) i z 27. czerwca 1859 1. 297. (Archiv 
XL 440). 
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1) Koniecznym warullkiem profesyi zakonnej jest przebycie 
jednor~eznego przynfLjmniej now i e y a t u, 0 ile ustal\'''. "akonna ni: 
wymaga d£uzszego 3). Nie ,volno przyjl110wac do nowlCy~tu l~dz~ 
zrej s,J'awy lub gorszlj;cych obyczajow, oheiij;zollych d~ugaml. dZI~el 
bez pozwolenia rodzieow, dalej kandydatow, ktorym brak waru~k?w 
statutem przepisanych. Prosz1j:ey 0 przyjp,;cie (postulans) wallen 
przedl'o;);yc swiadectwo ,:;wego biskupa, stwierdzaj1t;ce ist~ie~ie pra
wnyeh wymogow.W zakonach mp,;skieh orzeka ° przY.J~cl1f zwy
kle starszy przeKozony (prowincyar), w zel'lskich biskup 4). 

N owicyat b~d~c czasem proby nie zobowilj;zuje kandydata do 
pozostania w zakonie: wolno mu kaZdego czasu wystlJ:pic i kazdego 
tez czasu przez przel'ozonego moze bye wydalony 5). Aby mu co do 
wystij;pienia zostawic zupefnlj; sw(\bod~, odmawia mu prawo zdoIno
sci rozrzll:dzania maj:j;tkiem; tylko przeniesienie majIl:tku, zdziad'ane 
w ostatnieh dwoeh miesiij;cach nowicyatu wazne jest, ale dopiero 
od ezasu, gdy· profesya zostanie zl'ozona. TakZe rodzicom i kre
wnym nowicyanta nie ,\'olno czynic zadnej darowizny z jego ma
jij;tkl1 na rzecz klasztoru: wyst~puj:j;cemu przed p~'of~sSJll: musi kJ~
sztor zwroeie wszystko, co do niego przed wstll:plemem do nOW1-

eyatu nalezad:o 6). 
Pod jakiemi warunkami zonaei przypuszezeni bye mog:j; do 

slubOw r,akonnyeh, mowilismy na str. ~59. Biskup che~c wst:j;pic 
do r,akonu, mn ur,yskac przyzwolenie papieskie 7). 

2) Po odbyciu nowieyatu wolno byro wed:tng prawa tryden
ckiego przystll:pie do zJ'ozenia profesyi zakollnej. Pius IX. zas po
stanowiJ'. ze w "a,kOlltLCh IlleR k i e h ml1sr,lj; bye najpierw z:tozone 
v 0 t a, s i ll1 P lie i a. a rlopiel~o w trzy Jata po onychZe z:tozeniu Illoze 
bye wykonana profesya, inaezej jest niewazna. General' lub prowin-

3) Trid. cit. C. 15.: zrzekac si~ nowicyatu (jak w dawniejszem 
prawie C. 16. X. de regularibus et transeuntibus ad relig. III. 31) nie 
~M. • 

4) IV arunki prr,yjQcia do nowicyatu okresla clokJadnie ins~ru~(,~a 
Klemensa VIII. "Cum ad regularell1" z j 9. ll1arca 1603. (Archn~ XVI. 
381), tudziez dekret kongregacyi super statu Regularium "ROll1alll Pon
tificis" z 25. stycznia 1~48., (Archil' VIII. 14;)), i z tejze daty de
kret dla ,YJ'och "Regulari disciplina'< (XVI. 353). 

5) e. q. 23. X. de regnl. III. 31., C. 2. h. t. in VIto III. 14. 
6) Trident. eit. e. 16. i orzeez. kongregacyi tryd. w edycyi Riehtera 

p. 417. 
7) c. 18. X. de regul. III. 31. 
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cya~ mog:j: dalej jeszcze odroczye termin profesyi, byle nie poza 
25 rok zycia kandydata 8); w Austryi w kazdytn mzie odroczycf na
lezy profesn, pok:j:d slubuj:j:cy nie UkOllCZY.l' lat 21 9). 

Rownoczesnie upowazniJ' papiez biskupow austryackich, ahy 
takze w zakonach zenskich kazali skfadae przed proiesn yota sim
plicia i odraczali profesn do 25 roku zycia 10). 

Vota simplicia, z£ozone celem pozniejszego wykonania p1'ofe
syi, zobowi:j:zuj:j: juz slubuj:j:cego do pozostania w zakonie; zakon 
zas (general) moze te sluby rozwil);zacbez formalnego procesu, je
zeli si~ okaze, ze slubuji);cy nie ma powo~auia rIo zycia zakonnego 
Iub z innych waznych przyczyn. Zresztl); dyspensa od tych slubow 
zastrzezona jest papiezowi It). Poniewaz tym, co zJ'ozyli proste 
sIuhy, nie jest jeszcze zaparty powrot do swiata, przeto nie trac:j: 
wJ'asnosci swego maj:j:tku, a tylko zarzi);d zdae winni na kogo inne
go; mogi); zas majl);tkiem dysponowae tylko pod temi ograniczenia
mi, co w nowicyacie 12). P1'ofessi votorum simplicium maj:j: w za-

8) Powyzsze przepisy zawarte Sf): w dekrecie kongregacyi super 
statu regularium "Neminem latet" z 19. marca 1557 (Archiv IX. 437) 
powtarza je breve "Ad universalis regimen" z '{. Intego 1862 (Arch. 
VIII. 144) orzekaj'l;c wyrainie niewainosc profesyi z~ozonej wbrew tym 
przepisom. 

9) Instrukcya do.dana ella Austryi do dekretu "Neminem latet" 
Archiy. IX. 438. 

10) Dekr. kongr. episcop. et regul. "Inter multiplices" z 19. maroa 
1857. (Arch. I. 384) Schulte (Lehrb. 516, nota 12) twierdzi, ze na 
tej podstawie w Austryi taMe profcsya zakonnic bez vota simplicia 
jest niewazna: tckst jednak dekretu nie dopuszcza tej konkluzyi, a breve 
z r. 1862 (nota 8) nie wspomina 0 zakonach zenskich. 

11) Powyzsze przepisy podajc deklaracya kongregacyi reguL z 12. 
czerwca 1858 do dekretu "Neminem latet" (Arch. XVI. 373). Nie 
mog§ jednak stanowczo powiedziec, czy one stosuj'l; si§ do Austryi: 
Rozporz. minish-. z 27. czerwca 1859 1. 297, (Arch. XI. 440) wywo
dzi I ze w Austryi, ci co z-l'ozyli yota ~implicia przed :24., wzgl~dnie 
21. rokiem (por. nizej) mog:); bez dyspensy porzucic zakol1, ze wil}c 
przytoczone deklaracye IV Austryi nie maj'l; zastosowania, dodaj'l;c wy
rainie, ze jestto zdanie aprobowane przez stolicQ apostolsk'l;. Tymczasem 
\Y najnowszym czasie rozpol'z'l;dzenie metropol. kOllsystorza pragskiego 
z 15. listopada 1876. (Arch. t. 39. str. 366), kaze post§powac wedle 
cleklaracyi z 12,. czerwca185R, a to rozporz. zatwierclziJ'a kongregacya 
episc. et reg. dekretem 4. lipca 1877. (tamze 368). 

12') Cvt. w nocie 11 cleklaraeva i dekret tejze kongr. z 1. sierpnia 
1862. Arcl{. XVI. 381. " 
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konie te' same prawa i obowi:j:zki co professi votorum Rolemnium: 
mogit; by6 jednak dopuszczeni tylko do tonsmy i niz!"r,ych swi~
ceIi 13). 

3) Sobol' trydencki przepisa£ do waznosci profesyi ukonczony 
szesnasty, dla kobiet wyj1l;tkowo za przyzwoleniem hiskupa nawet 
12 rok zycia 14), Ohecnie w zakonach m ~ sk i c h juz do zluz8nia 
slubOw prostych potrzeba mieeukollczonych lat 16 15), a wi~c do 
dozenia profesyi Iat 19, 0 ile statu tern wyzszego nie przepisano 
wieku. Kto tylko jako Iaik (laicus et conversus) chce pozostac 
Vi' zakonie, rna miee ukonczonych lat 25 1 Co do zakonow zell
skich pozosta~o obowii);zujf):cem prawo trydenckie. Na.icz~sciej je
ciuak prawodawstwo swieckie posun~.j'o dale] granic~ \vieku 17): 
wedJ'ug prawa aURtryackiogo kobiety mogi); sk-l'adae profesyf): dopiero 
po skollczonym :2·t m~iczyini rowniei z reguJ'y po ,'4, po 21 roku 
zas tylko wtedy. jezeli po odbytym nowicya<:ie juz trzy lata prze
bywali w zakonie 18). Te przepisy obowii);zuj~ ob<:cnie w Austryi 
zarazem vv zakresie koscielnym 19). 

4) Profesya, jak kazdy slub rna bye wyp.!'ywem wolnej woli 20), 
a przeto jest niewazna gdy dozona zosta~a w stanie nieprzyto
mnym, pod wpfywem istotnego bf~du Iub groiby. Form~ 'przepi
sujc usta,Y<l zakonna; tres(J zas zawisJ'a od regnJ'y, w kazdym ra
zie zawiera trzy sluby zakonne: (}zystosci, ubostwa i posJ'uszeri
stW<l. 0 skutkach symonistycznej p1'ofesyi by.fa juz mowa (II. 123). 

Doda(] jeszcze nalezy, ze w Austryi wolno zakollom, uznaj1f
cym staJ:1ilitatem loci, przyjmowac tylko profesH od obywateli CLustry
ackich i ze obcokrajowcy, ktorzy za granicl); z~ozyli profesH, Wf3t~

pit! mog~ do takiego zakonu dopiero po uzyskaniu ohywatelstwa 
austryackiego. W zakonach zas pobieraj1);cych subwencye z fundu-

13) Cyt. deklaracya i dekret z 20. stycznia 1860, Arch. XVI. 376. 
H) Trid. cit. C. 15. 17. 
15) P t ) . usawy cyt. w nocie 8. 
16) Tak konstyt. Klemensa YIII. ,,In suprema" z 2. kwietnia 

1602, tudziez cyt. w nocie 8. ustawy. 
17) Konstytucya sejmu 'ivarszawskiego 1 ~(iR. tvt. Obieranie stanu 

~y 01. VII. 744,) zakazywal'a przyjmowac'~ do zakonn' (z wyj'l;tkiem J e
zuit6w i Pijar6w) m\izczyzll nie maj'l;cych lat 24 i kobiet nie maj'l;
cyeh lat 10. 

18) Dekret naclw. ~). kwietnia 1802., 1. wrzesma 1SH. 
19) ::\ a poclstawie cyt. w nbeie ;), instrukcyi. 
2") Dawny zwyczaj, xe roclzice oddawali nieletnie dzieci clo za

konn (c. 3. 3. 4. 6. C. 20. quo 1.) jest juz uchylony w c. 14. X. de 
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8Z0W publicznyeh, prowineyar przyjmuj1):e nowyeh ez~onkow,poro
zumiee sif,l ma wpierw z politycznf); wJadz% krajow~ 21). 

JeieH profesyi zbywa istotnych warunk6w, prawem powszechnem 
lub ustawlf zakonnij: przepisanych, domagae si~ moze jej uniewaznie
nia, b~di sam zakonnik, btzdz jego rodziee, bij:di klasztor, nie pMniej 
jednak anizeli w pi~e lat po zl'ozeniu profesyi 22). Skarg~ wniesc na
lezy do biskupa i przefozonego zakonu, ieh zas wyrok zap ada po 
przeprowadzeniu fonnalnego proeesu, kt6ry wedJ:'ug przepisu Bene
dykta XIV. w analogiezny nalezy przeprowadzie spos6b, jak proees 
o uniewaznienic maHellstwa; w szczegolnosei ustanowie wi~c na
lezy obrone~ profesyt defensor professionis 23). 

Z wyjij:tkiem uniewaznienia profesyi wysbtpie illoina z zakonu 
tylko w nastf,lpujij,cyeh wypadkach: 

a) Z mocy dyspensy papieskiej, ktora uchyla wszystkie skutki 
profesyi 24). 

b) W skutek s e k u 1 a ry z a c y i, to jest orzeczenia papieskiego, 
ze zakon w caJ:'osci Iub cz~sciowo si~ znosi, albo ze pojedynczy czl'on
kowie wr6cie maj~ do stanu swieckiego. Jezeli pttpiez inaczej nie 
postanowi, pozosta:i~ zakonniey nadal zwiij:zani slubem czystosci. 

c) Przez wsttj;pienie do zakonu ostrzejszej reg'u~y; zreszttj; zmie
nie mozna zakon tylko za dyspensij: papieski): 25). 

d) W skutek wykluczenia w wypadkaeh ci~zszego przewinie
nia, ustawij: zakonn1): oznaczonych; slub czystosci pozostaje w takim 
razie w swej mocy 26). Samowolne porzueenie klasztoru Iub zakonu 
nie znosi slnbow i ma bye surowo karane (por. wyzej str. 124). 

regular. III. 31. (Celest. III: 11 95). - Por. S e i d 1. Die Gottverlo
bung von Kindem in Monch8- u. Nonnen - Klostern oder de pueris obla
tis 1871. 

21) Rozporz. mini st. z 11. pazdz. 1859. 1. 1351. Archiv VII. 282. 
22) P. Trid. cit. cap. 19. i odnosne orzeczenia kongregacyi IV edy

cyi Ric 11 t era p. 4~3, dalej hull\) Belledykta XIV. "Si datam homini
bus" z 4. marca 17 48., I~ull. Ben. II. 393. (Trid. p. 600). Przeciw za
pad~emu. tenninowi dozwolic moze papiez restytucyi. 

23) Por. konstytucyq, Bened. XIV. cyt. w poprzedlliej nocie. 
24) c. 5. de poenitentiis et remiss. in Extrav. comm. V. 9. 
25) c. 10. 18. X. de regular. III. 31. c. 1. h. t. in Clem. III. 

0. c. ]. h. t. in Extr. comm. III. 8. Trid. cit. c. I ~. 
26) c. 10. X.' de majoritate et obed. I. 33. c. o. X. de statu 

monach. III. 35. 
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II. Co si~ tyczy kongreg'acyi zakonnych, w ktorych nie skla
da si~ slubow uroczystyeh, orzeka 0 przynaleznosci do zakonu, to 
jest 0 wst1j;pieniu i wysbj;pieniu, statuto Y ota simplicia sk~adane 

bywajij: alba jako dozgonne, albo na czas ograniczony; w pierwszym 
razie dyspensa naleiy do papieza, w drugim t. j. gdyby przed up~y
wem czasu chciano wyst1j;pic, do biskupa. 

e) Organizacya zakonow. 

§. 167. 

o 0 r g a ni z a c y i zakonu stano wi w pierwszym rz~dzie jego 
statut; w og6lnosci jednak przybrary . zakony pod tym wzgl~dem 

dwojaki ksztal't: albo ca.ty zakon w jedno zorganizowane jest ciaro, 
albo dzieli sif,l na samoistne, niezawisfe od siebie cz~sci. W pierwo
tnych zakonach kazdy klasztor stanowi.r osobn~ rodzin~ zakonu1):, 
a zakonnik na zawsze do niej nalezaf, s tab iIi t a s 10 e i, przero
zony zwaf si~ 0 pat em, a b bas. T~ organizacYt); zatrzYlllafy da
wne zakony, lllianowicie regufy benedyktyrlskiej i bnonikow regu
larnych; tylko gdy p6zniej po:t~czyJ'o si~ kilka klasztorow w jedn~ 
calose (p. str. 371), stanij:f na ezele kongregaeyi opat generalny 
(abbas generalis, pater abbas), a procz tego pojedyncze klasztory 
otrzymaJ:'y prze!ozonych (abbates, priores eonventuales). - Opatow 
wybierae lllU z regu~y konwent; liczne jednak od tego sf!: wyjtj;tki. 
Dawniej mianowicie ustanowienie opat6w w wielu klasztorach za
strzezone byfo papiezowi 1); ez~sto znow panuj1j;ey ksiij:z'ita uzyskali 
prawo nominacyi lub prezenty 2). Tak mianuje dot1j;d cesarz austry
acki opatow wltgierskich z grona trzech kandydatow wyborem ozna-

') Regu~y kancelaryjne (reg. 2) zastrzeg~y nominacyi papieskiej 
wszystkie opactwa, przynosz'1ce wi\)cej nii 200 z1:. rzym. rocznego 
dochodu 

2) W Pol s c e do ostatnich lat rzeczyposp olitej trwal" spor 0 opa
ctwa. Konstytucya Zygmunta Augusta z I'. 1550. postanowiJ"a, ze opata 
wyhiera klasztor, a kr6l prezentuje hiskupowi (Volum. leg .. II. 599. §. 
49). Te ustawe powtarzano bardzo cz§sto; ob. konstyt. seJmu koroll
nego L" 1588 (rt. 0 opactwach (Vol. II. 1221), sejmu warszawskiego 
1607 tyt. 0 dygnitarstwach i heneficyach, (II. ~603); s~jm~ grodzien
skiego z L 1726 tyt. poselstwo do Ojca sw. (V I. 407) 1 seJffill 1736 
tyt. modyfikacye konstytucyi Gro~zi~nskiej \VI. 65S) .. W r: 17~8 pr~y~ 
szb do skutku. llmOWU, moc'1 ktoreJ zastr7~ezono nomlllacYl krolewskieJ 
12 opactw. 
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czonych 3) Opaci klasztorow wyj~tych z pod jurysdykcyi biskupiej 
musz1); uzyskae koniirmacn papiesk~: dla innych wystarcza zatwiel'
dzenie biskupa, ktory im tez udziela benedykcyi. Godnosc opata 
jest dozywotnia. 0 opactwach oddawanych w komend(~ ob. str, 216. 

Inaczej urz1);dzi~y si~ pozniejsze zakony, a mianowicie zebra
cze i klerykow regularnych, tudziez kongregacye. Cal) zakoll zo
staje pod ,yspolnym prze~ozonym, g en era £ em zakonu (supe
rior magister, praepositu8 generalis) 1 ktory z\vykle rezyduje 
w Rzymie. Zakon podzielony jest na okr~gi czyli prowincye, ohej
mujlj:ceznaczniejsz1); iloS0 klasztorow pod naczelnym kierunkiem 
13 row inc ya d'a (superior, praepositus proYincialis), a kazdy znowu 
klasztor ma swego prze~ozonego (superioL prior, rector, guardia
nus). Oz,l'onkowie nie s1); stale zwi~zani z zadnym klasztorem, le<:z 
stanowi1); jedno cia:to albo w kazdej prowincyi (n. p.F'ranciszkanie, 
Dominikanie), albo nawet w ca:tym zakOllie (n. p. J ezuiei). Przefo
zonych miej~cowych wybiera albo konwent, alba kapitu:ta provvin
cyonalna, to jest zgromadzenie przeorow i deleglttow wszystkich 
konwentow prowillcyi; pr0wineyaJ:a obiera kapituJ'a p1'owincyonaln11, 
genera:ta kapitu:ta gen~raJna,. to jest zgrollladzenie prowincya{o~v 
i delegatow prowincyi. Przelozonych obiera si~ llit ezas ogram
czony, jaki oznacza statuto W zakonie Jezuit6w pr7ie:tozonych mia
nuje general sam ob1'any dozywotnio przez kapitu:r~ generaln1);. 
Spos6h wyboru i warunki obieralnosei ok1'eslaj~ ustawy pojedYli
ezych zakonow; prawo powszechne przepisuje, ze przefozony wi
nien by0 kap~anem i miae przynajlllniej 25 lat 4). 

TakZe zakony i kongregacye zerlskie alba p1'zyj~~y stabilitatem 
loci, tak iZ jede11 lub wi~eej klasztorow stallowi 080bl11); earosc pod 
za1'zi);dem ksieni, abbatissa, alba ze ca£y zakon zostaje pod prze-
10Z0l1i); generaln1); i podzielony jest na okr~gi i pojedyncze konwenty. 
Ksieni~ i p1'zelozon1); (przeorysz~, starsz1); matk~) wybieraji); zakoll
nice, kt6re z:tozy:ty jnz profesJ11; obran~ moze bye zakonnica, ktora 
ukOliezy:ta czterdziesty rok zycia i przynajllniej od osmiu lat jest 
proiesk~; wyj1);tkowo biskup kierrrj<j;cy wybo1'em moze pozwolie, aby 
obrano zakonnic~, kt61'a dopiero przed pi~ciu laty z:tozyJ'a profesy1); 

3) IV innych prowincyach za:tozyc moze rz<);d wto przeciw wybo
rowi personae minus gratae; p. ces. postanowirmiA Z 3. sierpnia 1857 
w Veringa ~~rchiv II. 379. 

oJ c. J. X. de aetate, et qualitate 1. 14. c. 1. de statu mona
chorum in Clem. III. 10. 
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Iub liczy dopiero 30 lat 5). WybOr odbywa si~ tajnie w o?eenosci 
hiskupa lub protektora zakonu. w spos6b statutem blizej okreslony. 
Generalna prze,tozone ohiei'a kapitu~a generalna najpierw prowizo
rycznie; .lezeli po up'.l,)'w ie pewnego ezasu ~mowu wybOr na ni1); pa
dnie, piastuje swi); gocJ.noSG dozywotnie. Przelozon~ prowincyonaln~ 
o biera IV niektonch zakonach zgromadzenie odnosnego okr~gu, 

w innych miann.i~· je prze:tozona generaln3. Przelozon~ konwentu 
mianuje zwykle prze1'ozona prowineyonalna. . 

W wazniejszych wypadkach. statutem blizej okreslonyeh, Wl

nien prze:J'ozony zasi~gnf1c zdania Inb nawet przyzwolenia ko~wentu, 
kttSry do niego w analogicznym pozostaje stosunku, jak kapltuJ'a ~o 
swego hisknpa G). Nadto maj1); udzia,j' w rZ1);dach, htk zw. k a p I
t u,j' y z a k 0 n11 e, to jest zebranla starszych w zakonie, maj~ce 

przestrzega0 wspolnyeh spraw zakonu i dyseypliny. N ajpie~·w. za~ 
prowadzone zostaly w zakonie Cysters6w, a potem postanOW18111aml 
czwartego soboru late1'aneriskiego i trydenckiego 7), tudziez . ~sta
wami zakonnemi ogolnie zalecone. V{ zakonaeh cum stablhtate 
loci odprawiaj1); si~ kapituJy generalne; zakres ich dziaJ'ania posta
nawia ustawa zakonu. - Prze.J'ozonym dodani s~ do rady i pomo
cy ez~sto inni jeszcze zakonnicy (eonsultores, definitores, assi
stentes, consiliulll generale). 

d) Prawne stusnnki w zakonach. 

1. W zakresie prawa maj1);tkowego *). 

§. 168. 

1. Z a k 0 n y. Pod wzgl~delll zdolnosei posiadania i nabywania 
maj1);tku stosuje si~ do zflkonow i klasztor6w wszystko, eosmy m6-

5) Trident. sess. 25. 7. de regnl. et monialibus. 
6) POI'. tit. X. de his quae fiunt a praelato sine consensu capi

tuli III. 10. 
7) c. 7. 8. X. de statu monach. HI. 35. c. un. h. t. in Clement. 

III. 10. Trid. 8ess. 25. c. 8. de reguL et moniaL 
*) POl'. szczeg61nie Do lliner Recht der geistlichen Personen -

UnO'e1' Oesterr.Erbrecht lS64. 2.wyd. 1871 §. 5. 9.~Hellmann 
DasOgemeine Erbrecht der Religiosen 1874. - Pfaff - Hofmann 
Commentar zum oest. aUg. burg. Gesetzb. II. (1877) str 22. 12 -
Schiffner Lehrb. des oesterr. Oivilr. (1878) §. 56. 
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wili w ogale 0 maj~tku koscielnym i tegoz podmiocie (§§. 119, 
120). Zakony i klasztory, skoro w prawny powsta~y sposab, 81); 
osobami prawnemi i mogl): przeto zostawae ,y stosunkach prawno,
maj1);tkowych. Od tej regu.ry wyj~te by~y weGiug dawniejszego 
prawa wszystkie zakony zebracze 0 tyle, iZ im nie wolno by.J'o na
bywac maj1);tku nieruchomego; SObOl' trydeneki ograniczy.r jednak 
ten zakaz do Franciszkanow ostrzejszej regdy (Mino1'es de ob8e1'
vantia, u nas Bernardyni), tudziez do Kapucynow: zresztl): polegae 
moze niezdolnosc nabywania majl):tku na statucie zatwierdzonym 
przez papieza juz po soborze trydenckim 1). W zakresie p1'awa swie
ckiego podlega.J'y zakony co do nabywania majl):tku tym samym 
ograniczeniom co inne zaUady koscielne (pOl'. str. 176); najcz~

sciej by,!'y one whsnie w pierwszym rz~dzie skierowane przeciw 
zakonom. W A.ustryi obowil):zuje pod tym wzgl~dem obecnie (por. 
str. 177) rozporzl!:dzenie ministeryalne z 13. czerwea 1858 (Dz. Pl'. 
p. Nr. 95): zakony i kongregacye, prawnie uznane, mogl): w wszel
ki prawny sposab nabywae maj~tek, 0 ile ieh statut temu sil2 nie sprze
ciwia. W czynnosciaeh prawnychzast~pujl): je przeJ'ozeni miejscowi; 
w zakonach podzielonych na prowincye potrzeba do wszelkich czyn
nOBei wychodzij;cyeh po za obr~b zwyk.j'ego Z3TZl):du taHe przyzwo
Ienia prowincyab. Jezeli statut postanawia inne jeszeze ogranicze
nia, obowiij;zujij; one trzeeie osoby tylko wtedy, jezeli .podane zo
sta1Y (za posrednictwem ministerstwa wyznall) do pubJicznej wia
domoBci. Zarzl):d maj1):tku okresla statnt; w kaZdym razie przestrze
gae maszf); zakony przepisow tyczl):cyeh si~ zbywania majij;tku ko
seielnego (§. 132). W Austryi facultates c1ecennales 2) upowazniajt): 
biskupow c1ozwala6 sprzec1azj' dabr zakonnych do wartosei osmiu 
tysiecy zk, zaciij;gania c1fugow do wysokosci d wunastu tysi~c'y i za.
wiOl~a~ia kontraktow najmu i dzierzawy do lat pi~tnastu: zreszt~ 
obowi'lzujQ: przepisy, ktaresmy podali na stl' '237. 

II. Zakonnicy. Podezas gely zakon'y jako takie W ogolnosei 
zdolne s~ posiadac i nalJywac maj1!iek, wyplywajt): dla pojedYIlczych 
cZ10nkow' z przynalezll08ei do zakollu, a w szezegolnosei z uroezy
stego slu bu ubostwa, bardzo wazne pod tym wzgl~dem ogranieze
nia. W skazemy tu najpierw zasady prawa pospolitego, jakie si~ 

1) Trid sess. 25. C. 3. de regul.; jui przedtem uzyskal'y poje
dyncze zakeny na podstawie osobnych przywilejow zdolnosc posiadania 
maj'ltku nieruchomego. 

2) Breve "Peralias" z 16. kwietnia 1861. Archi\~. VII. 143. 
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wytworzylo na podstawie prawa rzymskiego i kanonieznego, a po
tem odr~bne przepisy prawa austryaekiego. 

a) Wedfug prawa pospolitego caJY maj%tek slubujlj:eego z chwil% 
z.rozenia profesyi zakonnej przeehodzi na klasztor 3), tylko ojeu wol
no nawet po zfozeniu profesyi rozdzielie maj%tek mi~dzy dzieei. 
a w kazdym razie winien wst~pujlj:c do zakonu pozostawie dzieeiom 
przynajmniej ez~sc obowilj:zkowij;, jakaby iill przypadb jako dzie
dzieom konieeznym 0). Zresztij; rozporzl):dzenia ostatniej woli nie 
maj% zadnego znaezenia, a nawet zdzia~ane przed wstij;pieniem do 
zakonu traeij; moe prawnl): 5). Z.tozywszy proiesYl!: nie truei wpraw
dzie zdolnosci nabywania majl):tku; nie nabywa jednak dla siebie, 
tylko dla klasztora, tak, ze sam nie moze posiadae zadnego majij;t
ku 6). IN szczegolnosci tyczy si~ to taHe praw dziedziczenia: zakon
nik dziedziezy tak z testamentu, jak z ustawy, moze bye powobny do 
sukeetlvL beztestamentowoj i przeeiwtestamentowej; wszaHe wszyst
ko co ·w ten sposob nab~dzie, przypada klasztorowi 7). Wtedy tylko 
nie ma zakonnik zdolnose] nabyeia (incapax), .iezeli zakon, do kto
rego nalezy, wyj'l:tkowo jej nie ma. Majij;tek, ktar.)' slubujl):ey po
siada w czasie profeHyi, przypada w takim mzie w bl'aku testa
mentu dziedzieom z ustnwy 8). Czronkowie zakonow l'ycerskieh 
uzyskali m\jcz~s('iej na po(Mawie osobnyeh przywilejow Iub prawn 
zwyczajowego prawo posindania l11<ljij;tku i rozrzij;dzania takowym U). 

b) Tnne przepisy obowi,tzujlj: \V pmwie austryackiem. Maj'l:tek, 
ktorym zakonnik przed zfozeniem profesyi nie rozporzlj:dzi:t, nie 
przypada zakonowi, ,lIli tez u wazany jest ja.ko spadek beztestamen-

3) Novella 5. C. fi. noy. 76. noy. 123. C. 38. (authent. ad 1. 
13. C.' de s~. ect'les. 1. :2. ad 1. 20 C. de cpisc. et eler. 1. 3.), c. 7. 
H. C. 19. guo 8. 

') .NOy. b. c. 5. no\". 123. c. 38 .. (. H. C. HI. guo 1. C. 7. C. 
19. gu. 3. 

5) Ostatni punkt .iest sporn)": p. Hellmann cit. 36. 73. Pfaff 
- Hoffmann 121. 11. 4 

6) C. 11. 13. C. 12. guo 1. C. 1. c. 18. qu. 1.. e. 6: ,X .. d~ 
staiu monftch. III. Bl. Trident. cit. cap. 2. IV zakome J ezmtow jllZ 

r-oadjutores forll1ati, InDO !lie zIozyli jeszcze profesyi, niGzdolni s~ na
byvmc ella siebie maj<);tlm, const. Grzegorza XITI, ,.Asccmdente Do
~ino" z 25. maja 1584. Bull. IV. pars I 55. 

7) Nov. 12'1. C. 37. c. 11. C. 1? quo 1. C. 6. X, de statu mo
mach. Ill. 35. 

S) P. Hellmann str. 109. 
S) P. Hellmann stl". 22. 

o RITTNER, fr. kollcielne. T. U. 



towy, tylko pozostaje az do smierei zakonnika pod· zarzfl:dem usta
no,yionego 8~downie kuratora, poezem ma miejsee zwyczajna suk
cesya testamentowa. beztestamentowa lub przeciwtestamentowa 10). 

Juz z tego, CO whsnie powiedzi,mo, wypfywa, ze wedJ'ug pra
,\Tt austryackiego nie trac~ zakonnicy zdolnosci prawnej, bo zostaj1): 
nadal w stosunkach prawnych pI' zed profesy1): powstaJ'ych. Tra(1): 
jednak prawo zawiadywania i rozwl;dzania maj1):tkiem, tudziez zdol
nost nabywallia nowyeh praw maji):tkowych 11), W szczeg6Lllosci nie 
maj1l; zdolnosci sporz1):dzania testamentu 12) (ustawa cyw. §§. 538, 
573). Te ognmiczenia tycz1): si~ r6wnie jak wedhg prawa pospo
litego, jedynie zakonnik6w, co we wfasciwym zakonie z~ozyli uro~ 

czyste sluby, a wi~c profesJ1l: zakonn1): 16). Zacliodz1): jednak takie 
co do tych oBtatnich pewne wyj1l;tki; IV szczeg61nosci: 

1) W rycerskim zakonie niemiec-kim takze ci cZ10nkowie, co 
po zl'ozeniu uroczystych slub6w uwazani S1): jako religiosi w scisfem 
znaczeniu, pozostaj1): IV posiadaniu i uzywaniu maj1):tku i mog1l; nadal 
nabywac prawa maj1):tkowe tak z akt6w mi~dzy zyj1):cymi, jakotei 
z rozporz1):dz811 ostatniej woli. Za przyzwoleniem W. Mistrza (on 
sam za przyzwoleniem W. Kapitu,!'y) mogi): sporz1):dzic testament; 
w braku testamentu elziedziczy zakon bez naruszenia jednak cz~sci 
obowi1):zkowej dziedzic6w koniecznych 1

4). Tylko k a 13 h ni tego za
konu, ella kt6rych w nowszym czasie urz1):dzono konwenty, poddaui 
zostali tym samym ograniczeniom co inni zakonnicy 15). TakZe ka
walerowie maltll]]sey, nie zas kapd'ani tego zakonu, maj1): zdolnosc 
testowania 16). 

10) Patent z 9. sierpnia 1854. Dz. pI. p. N. 208. (0 post~powa
niu w sprawaoh niesporuyoh) §. 182. 

11) P. mianowioie patent z 26. sierpnia 1771. dekr. nadr. 28. 
pazdz. 1772, z 1. maja 1774, ;30. maja 1780, 9. listop. 1781. Zb. 
ust. s'1d. Xr. 30., 30. sierpnia 1782 Nr, 72., 23. maroa 1809. Nr. 
887, 27. kwietnia 1816, Nr. 1235., 7. ozerwca 1833. Nr. 26i8. 

12) Zatem idzie, ze nie mog'1 takze zmienic testamentu, zdziad'a
nego przed zd'ozeniem profesyi. 

15) Wyraine rozporz. orzekaj'1 to 00 do redemtorystow i redem
torystek (dekr. nad,y. 9, styoz. 1843. zb. ust. s~d. Xl'. 670., 23. gru
dnia 1830. Nr. 2493), Angielskich Panien (dekr. J 7. maja 1805. Nr. 
728), Si6str mid'osierdzia (dekr. nadw. 6 maja 1831. Nr. 2514, 1;(. 
styoz. 151)2. Xl'. 2545, 27 lutego 1843. Nr. 685, 13. sierpnia 1841, 
Nr. 901). Rozumiec to jednak naleiy 0 wszelkir·h kongregacyach. 

14) Patent 28. ozerwca 1840. Zb. ust. s1l;d. Nr. Mil. 
15) Rozporz. minist. z 31. grurlnia 1866. Dz. Pl'. p. 1867. Nr. 4 
16) Dekrei. 18. maroa 1785. Zh. ust. S'1d. Nr. 400. i z 22. sty

oznia 1818. Nr. 1408. 
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2) Zakonnicy, ktorzy uzyskali zwolnienie od slub6w zakon
nych, albo wyst1):pili w skutku sekularyzacyi z zakonu lub klasztofu, 
odzyskuj1): zdolnosc nabywania maj1):tku i spOfZ1):dzania testamentu 17). 

3) To samo tyczy si~ zakonnikow, kt6rzy po za klasztorem 
powolani s~ do stafych funkcyi 18). 

2) Pod w z g 1 ~ d e m r z 1): d u k a r nos c i. 

§. 169. 

Prawa i obowi1):zki zakonnikow okresla w pierwszym rz~dzie 
ustawa zakonna: wsp61ne wszystkim s~ obowi1):zki, nadaj1):ce si~ 
z trojakiego slubu czystosci, ub6stwa i pOs~usz81istwa. Z pierwszym 
racza sie mianowicie wazne skuth w zakresie prawa maJ'Zenskiego 
(~or~ §§'. 145. 158. 1(2); jaki wp.j'yw siub ub6stwa wywiera co do 
stosunk6w maj~tkowych mowilismy w poprzednim §ie; slub posfu
szenstwa zobowi1):zuje slubuj~cego poddac si~ rozkazom prze~ozonych 
i scisle przestrzegac ustawy zakonnej. 

W ohr~bie tych zasad karnosc w zakonie przybiera bardzo 
roznorodne kszta:J'ty i stopnie; objawia si~ zas szczegolnie w spo1-
nem pozyciu, kt6re w kaZdym kierunku dQ, najdrohlliejszych nieraz 
szczegMow okreslaj1): ustawy poszczegolnych zakonow, w pierwo
tnych zakonach reg u 1 a e, w pozniejszych i kongregacyach co n
s tit uti 0 n e s zwane. Z zyciem klasztornem ~~czy si~ k 1 au z ur a, 
to jest przepis, ze zakonnik bez poz\yolenia prze~ozonego nie moze 
opuscic klasztoru i ze do klasztorow m~skich kobiety, do zenskich 
m~zczyzni z regu£y nie maj1): miec przyst~pu 1). Szczeg61nie rna 

17) U stawa ovw. §. 573., pat. z 9. listop. 1781. Zh. ust. s~d. 
Nr. 30., dekr nad;'. 26. stycz. 1810. Nr. 898.,17. sierpn. 1835. Nr. 
76., 28. grudnia 1838. Nr. 111. 

1.8) '1'0 postanowienie ustawy ,;yw. (§ .. 573) odnosi~o si~, g.~ow?-ie 
do zakonnik6w, ktOrym za cesal'za J ozefa po Wlerzono beneficya SVYlBckte : 
to usta~o od dekr. nadw. Z 2. kwiet. 18112. P. Phff - Hofmann 
II. 125. W szozegolnosci przyznana zdolnosc testowania obecnie takze 
kapelanom wojskowym z stanu zakollnego; regulamin wojskowy dla pie
choty 1860. 1. §. 2ft 

I) Por. szczeg6lnie konstyt. Benedykta XIV. "Reg~la7is discipl~
nae·' 3. styczrria 1742; przygotowany VI' tym prZedmlO016 na sobol' 
watykanski wniosek, oonst. de clausura p. w Mar tin a 0011. p: 235. 
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bye klauzura scisle, przestrzegrma pnez zakonnice, Hore zfozyty 
llroczyste Slllby, tak daIeee, ze iill tylkow razach nagJ'ego niebez
pieezenstwa wolno opllszezae klasztor 2); zresztfj; i pod tym wzglf2-
dem reguJ'a zakonna blizsze podaje postanowienia. 

RZlJid wewn~t.rz klasztorn nalezy do prze£ozonego; jemll 
SJ'llZY mianowi';e wladza dyscyplinarna w granieach ustawlJi za
konnlJi zakreslonych; obecnie zachodz1); w tej mierze na za
sadzie llstaw swieckich ograniczenia. 0 ktorych .iui byJ'a' mowa 
(str. 42). - Zakon st,anowi1);c samoistnll korporacH koscielnll 
i maj1j;c rZ1j;d swoj wiasny. podlcga przeciez .iak Kazda iuna osoba 
fizyezna i zbiorowa jurysdykeyi biskupa. W wiekach srednieh zdo
J'aiy jednak klasztory wyJ'amac sii;l z pod wbdzy biskupiej, jak 
o tem w innem miej::;(;u byla mawa (t. 1. 145), az dopiero sobol' 
trydeneki przywroeif prawid~o\\'y wi~ce.i stosunek 3). Biskup mocen 
jest s1j;dzic przewinienia zakonnikow, pope¥nione po za klaszto
rem 4): ma prawo IV eharakterze delegata papieskiego wizytowac 
klasztory i eZllwa nad zaehowanimn karnosci 5). Zellskie zakony, 
jezeli na ieh ezele nie jest posta wiony prze.rozony pokrewnego za
konu mi;lskiego. w znpehlOsci poddane "1j; kierowllictwn bisknpa 6). 
j1Jxemcya pozosta.ta tylko klasztorom m~skim 7) co dp zwi~zku 

parochialnego (t. L :2151. Zreszt1j; zas nie WOlllO kJasztorom mi~

szac si~ do zatz1);dn d,p~eezJi. cUli te~ zakonnikom bez szezegolnego 
pozwolenia biskupa lub'Pl'zywileju pttpieskiego przedsi<:,brac funkcyi 
duehownych po za klaszt.orem. Jezeli klasztorowi inkorporowl1na 
jest parana, podJega co do ituszpftsterstwa bezwzgl~dnie bisku
powi 8). 

2) c. un. de statu regul. in VIto III. 16., 'Irid. sess. 25. c. 5. 
ele regnl. et monial. Konstytllcye Pillsa r. "Circa pastoralis" z ;;9. 
maja 1566. i "Decori" z 1. lutego 1570. pozwalajq; zakonnicom opu
szczac k1asztor tylko ,v razie pozarn 1ub zarailiwych choroh. Konstytu
c~'a Pinsa IX. ..Apostolicae sedis" (p. str. 99) gror.i za pogwad'cenie 
kIauzury klq;tlv'l; latae sententiae jJontifi('j' l'esernttae. 

3) 'Irid. ele reform. sess. 5. c.<l .. sess. G. c. 3 .. sess. 7. c, 14 .. 
sess. 24, C. 11.; Benedidus XIV. Dc ~ynodo dioeces.· 1. 9. c. 15. ' 

4) Trid. sesf'. fi. roo 3. de ref. SGss. ~5. C. ! 4. de reg. et mono 
5) 'Irie!. sess, 25. de reguL et mon, e. 8. I J. U. 13. 
6) Tria. cit. e, 5. 7. 9. 10. J L 
7) IV klas"torach Z(dlSkich g,fueiJa(: moze spowieclzi jedynie dn

chowny od hlSkupft (lsoiJno do tego npowazniony, 'Irid. cit. 10. 
S) Tria. de ref. ~(jss. 5. e. 2., "css, 7, C. 7., sess, 21. c. 8. 9, 

12., sess. 25. c. 12. 13. de regul. et monial. 
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B. Bl'actwa "'). 

§. 170. 

Bra c twa (fraternitates, confraternitates, sodalitates) ,.;q; to po
twierdzone przezwbdz~ koseieln<); stowarzyszenia osob swi""kieh 
lub dnehown,veh w eelach seisle religijnych lub dobroezynnyeb. 
:R6zni2, sie oel zakonow i kongregaeyi, ze czl'onkowie nie wiod1j; 
wsp6h~eg'o 0 zycia, ani nie skhdaj~ wrasciwych slubow I ze mo~~ 
kazdego ezasu wyst1j;pic, ze 'vY ogole przynaleznosc do bractwa . me 
rna \vplywn na stosnnki prawne eZ4'onk6w po za stowarzyszeme~n. 

Pocz~tek takieh towarzystw si~ga bardzo odJegrych czasow: w Wle
kach srednich zas przybieraj1j; one .ill:/; rozliezne formy. Po
swieca4'y sie l1ietylko cwiezel1iom relig-ijnym, ale rozwijaJ'y ez~
stokroc" na(ter sk~teczn1j; i dobroezynn1j;' dla spo£eczellstwa dzialal
nose humanitarnf);: piel\;gnuj1j; chorych. grzebaj~ zmariyeh, wspie
rajf); pielgrzymow i ubogieh. wychowujf); biedmt m~oelziez, niekiedy 
nawetbuduj~ drogi, podnoszij: rzemioR~a i t. p. Gdy pozniej liczba~ 
bractw nadzwyezaj wzrosfa i r07;ue do nie11 wkradly si~ naduzycia, 
poddano je seislejRzej kontroli w~adz koseielnyeh 1). lVlianowicie 
zaprowadzenie now-ego bractwa, wymaga zawsze zatwierdzenia bi
sknpiego, jezeli ma uzywa{: wyjqtkowyeh przywilejow lub rozeiil:
gn1j;e swe dzinranie na obszar kilku dyecezyi., nprobaty pnpie~kiej. 
Zreszt'l pod k[l~dym wzgl~deJll podJega braetwo jurysdykcyi j)lSku
pa 2). Cz~sto powstaj<} bradwa prily kosciele parafialnym, tt w ta
kim razie paroeh moze im przewoelniezye 3). TakZe z niektbremi 
zakonami poJ~czone mog1j; bye bractwtt 4), jak mianowieie tak zwa
ne zakony trzeciej regdy czyli tereyarzy i tercyarki (ordo tertia
riorUlll fratrum et sororum de poenitentia), zawil/:zane najpierw 

*) Fe rr a r i s Prompta bihliotheca Y. Confraternitatt'ls, - La m
bert i n i Institut. 105, - G i e r k e Das deutsche Genossenschaftsrecht 
t. I. (1868) :238. 434. - Eneyklopeclya koscielna art. Bmctwo. 
II. 551.' 

1) POl', szczegolnie Triel. 8ess. 22, e. 8. (Ie ref., konstyt. Klemen
sa YIII. "Quaecunque" ZI. grudnia 1604. 

2) Ti'ident. cit. 
3) Stanowisko paroGhOw 'IY obec stowarzyszell religijnych okresla 

cleeretnin urbis et orbis kongregacyi Odpustow "Cum pImes" z S. 
styeznia 1:-'61. Arch. VII. '277. 

4', Blizsze IV tej miel'ze postanowienia zawiera dekret kongregacyi 
Oelpustow "Acl religionis" z 8. stycznia 1861. Archiv VI. 337. 
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w zakonie Franciszkanow: alba tez istniejl1;ce juz bractwo tworzy 
inne pomniejsze, jako towarzystwa iilialne, pierwsze zowie si~ wtedy 
arc y bra c t w em (archifi'aternitas). 

W Austryi cesarz J ozef II. znios£szy wszystkie bractwa, po
zwolil' jedynie przy kaZdej parafii urzq,dzic jedno bractwo "czynnej 
mi£o~ci blizniego" 5). Na podstawie konkordatu ustaio to ograni
czenie; rozporzq,dzenie ministeryalne z 28. czerwca 1856 (Dz. Pl'. 
p. Nr. 122) orzekfo, ze stowarzyszenia katolikow, zawiil;zujil;cych si~ 
pod kierownictwem duchowieristwa w celach religijnych i dobro
czynnych bez przyj~cia na si~ zobowi1):zania prawnego, podlegaj1): po
twierdzeniu i kierownictwu biskupa. Obecnie stosuje si~ do bractw 
ogolna ustawa 0 stowarzyszeniach z 15. listopada 1867 (Dz. Pl'· p. 
Nr. 134) 6). 

5) Dekrety nac1w. 9. sierp. 1783., 3. marea 1784., 17. lipca 1795. 
6) Por. rozp. minist. z 13. kwietnia 1868. 1. 1'107. (JllIayerho

fer II. 41). 

DODATEK 

j(6ZNos6 OBRZ~DKU 

§ 171. 

Mowilismy 0 tern na wst~pie (t. I. §. 2), jak w "'onie ko
scio:I'a katolickiego wytworzyfy si~ w biegu dziejow scislej'sze k01a, 
osobne spol'ecznosci oJHz1):dkami, ritus zwane, jedne co do 
wiary, rozne przeciez co do niektorych kierunkow zycia koscielnego. 
Tamze 13yfa mowa 0 organizacyi tych obrzil;dkow: te1'az wypada 
nam jeszcze w krotkosci WY10ZyC, jaki jest wzajell1ny onychZe sto
sunek, a co dla nas przedewszystkiell1 ll1a znaczenie, stosunek ob-
1'z%dku ruskiego do hcinskiego. 

Kazdy o13rzil;dek tworzy samoistnil; spo~ecznosc koscieln1):: na
suwa si~ wi~c pytanie, kto do niej nalezy, w jaki sposob mozna 
do niej wstil;pic j z niej wystil;pic. Pod tym wzgh;;dem nie obo
wiil;zuj% we w'szystkich obrz1J:dkach te same przepisy, lecz nalezy 
odroznic: a) obrzil;dek rush b) w~osko-grecki, c) inne obrzil;dki 
wschodnie. 0 Rusinach zaraz powiemy. Italo-grekow tyczy si~ 

wazna konstytucya Benedykta XIV. "Etsi pastoralis" z 20. maja 
1742 1). W tejze postanowiono, ze 0 przynaleznosci do obrzlJ:dku 
1'ozstrzyga chrzest, z wyj%tkiell1 chrztu zpotrzeby; rodzicom o131'z. 
bciliskiego wolno ch1'zcic dzieci tylko w ~acillskill1, rodzicom zas 
greckiego ob1'z. za obopolnlJ; zgodil; i zezwoleniell1 biskupa takZe 
w ~aciri.skim obrz1):dku. W ma4'zelistwach mi~szanych, jezeli ojciec 

1) Bullarium Benec1. XIV. t. I. 167, Colleetio Lacensis II. 507. 
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bcinnikiem, id~ wszystkie dzieci za jego obrzlldkiem; jezeliobrz. 
greckiego, wolno ojcu wszystkie dzieci dae ochrzcie albo w ~acin

skil~, albo .w greckim, a nawet ochrzcone IV greckim mog1t na z~
dame matkI za zgod1t ojca i biskupa bye wychowane w hcillskim. 
Przejscie z {acillskiego na grecki obrzq,dek nie jest dozwolone; do
puszczona natomiast zmiana obrzij;dku greckiego na .racillski, a to 
u ca~ych gmin, tudziez u duchownych za przyzvvoleniem papieza. 
u pojedplczych osob swieckich Z,l przyzwoleniem biskupa; woln~ 
taRZe obrz. gr. zmienie na J'acillski, gdy maHOllek nalezy do tego 
obrz1tdku 2). - \V innychobrzadkach wschodnieh zmiana obrzadku 
wzbroniona jest bez przyzwole~ia papieskiego; dzieci id1t za obr~~d
kiem ojca 3). 

00 siiE tyczy R u s i n6 w zmiana obrz~dku i W ogole sto
sunek do kosciola J'acillskiego od poez~tkow unii byJ'y przedmio
tern ustawieznych sporow. Podezas gdy ,rac. duchowienstwo zmiane 
obrz~dku uwazalo jako dozwolon1t, utrzymywaJ'o duehowi811stw~ 
ruskie, ie przejseie na obrz1tdek .j'aeillski ubliza prawolll koscioh 
ruskiego. Akt unii beJ'zkiej, ani zatwierdzaj1tee uni1t kOllstytueye 
Klemensa YIII "Magnus Dominus" z .23. gl'uclnia 1595 i ,.Bene
~ictus" z 7. lut~go 1596 nie zawieraJ'y w tym wzgliEelzie . wyra
znego postanowlema: poriEczaJ'y tylko, rownie jak pozniejsze kon
stytucye papieskie, obrz1j;dkowi ruskielllu nietykalnose liturgii i od
riEbnyeh jego praw i zakazywaJ'y zmuszae Rusin6w elo przyjlllowa
nia obrz1j;dku .J'aeillskiego 4). Dopiero za Urbana YIlL lla usilne 
prosby Rusinow postallowiJ' dekret kongregacyi de propaganda fide 
z 7. lutego J 624, ze bez szezegolnego zezwolellia Stoliey Apostol-

. 2) U przywilejovmne. lliejako stanowisko 0 brz~dkll .taeillskiego uza
sa~l1la kOl1stytucya "Ebn pastoralis" (w §. 2. Nr. 13); ,.ritus euim 
latmus propter suam praestitntiam co gnorl sit ritlls Sancta,r Romauae 
Ecclesiae, omnium ecclcRiarum matris et magistrae, sic supra grae
cun: pr~evalet, nHtxime in ltalicis regionibus, ubi latillis Episcopis G~'aeci 
suhJectl sunt". Podobnie nizej cyt. konstytueya "Allaiac·'. 
. 3) POl'. konst. Bcncelykta XIV. "Allatae sunt" z 26. lipca 1755. 
iBu.H. Ben. IV. p. 286, CoH. Lac. II. 534), wystosowal1l1 "ad missio
n~nos per Orient em dispersos", konstyt. "Demandatam" z i4. gruelnia 
J 143 (BulL Ben. I. 290, ColI. Lac. II. 322) ella Grcko -lVlelchitow. kon
styt. __ ~rzegorza XVI. "Inter grayissimas" Z 3. lutego 1832 (CoH'. Lac. 
II. tw3i ella Ormian. 

4) Cyt. elokumenta mi~elzy innemi w rr h e i n era ~1onum. Polon. 
III. 232. Harasiewicz Annales ecclesiae ruth. (18f.i2) p. 161. 39. 
202. 214. POf. Notae ele transitu Ruthenorum ad ritulll latinum. ColI. 
Lac. II. 601. 

- 393 -

skiej nie wolno Rusinom przeehodzic na obrzlldek ~acinski 5). 
Kl'ol Zygmunt III. opad si'2 jednak publikaeyi tego dekretu i wy
jednal w tylll samym jeszeze foku zlllian~ jego, tak, ii iylko el u
e how n y III zllliana obl'zitelku zostad'a wzbroniona. Zlllieniony w ten 
spos6b dekret nosi datiE 7. lipca 1624 6). 1\ie polozy.J'o to jednak 
kresu sporolll: ze strony ruskiej powol'pvano siiE na pierwotny de
kret z 7. lutego 16:24, ze strony polskiej na zmodyfikowuny z 7. 
lipea t. r. Kieely w polowie X·VIII. wieku te zatargi z 1l0W1t wy
bueh1Y gwaHownoseiit, Benedykt XIY. objawi.l' zallliar zahl'onic tak
ze svyjeekim przejseia na obrz~dek lacil'lski bez dyspensy papieia 
lub upowltznionego ku telllu nuneyusza 7). Gd}' jednak ten zamiar 
spotka.]' si~ z nader zy\Y~ opozyen, gely lllianowicie biskupi pols('y 
zelJrawszy siiE w Grodnie (r. 175:2) stanowezo przeeiw temu wy
st1tpili 8) i kr61 goqeo iell popiera.\: 9), zanieeha.l' papiez swego za
lllvslu I}ostanawiaiae tylko. ie Husin. IJl'zvJ'muJ'aey obrzadek 1aein-oJ' J ..., c.!' ,<.f /,: .. v 

ski, winien wyrazm~ i formaln~ przed .J'ae.inskilll biskupelll z:toiye 
deklaraeYlb ii elobrowolnie zlllieni,l ohrz1tdek; zabronil 1'6wnie zmia
ny obrz~dku tym, przeciw kt6ryll1 w1asllie w toku jest proees w 81-
elzie duehownym 10). ])o13ie1'o po 1'ozbiorze Polski postanowi.J' naj
pierw Klemens XIY. (dekretem 1(j. kwietnia 1774) dJa Rusin6w 
pod panowaniem rosyjskielll, It Pius YII. (dekrctelll 13. czerwea 
It)02) dla Rusm6w pod panowanielll austryaekielll, ZC ow pierwo
tny elekret UrbanaVlII. z 7. lutego 1624 utrzymuje si~ 'IV moey, 
ze' przeto nietylko osobom duchownYlll, ale takZe swieckim nie 
wolno przechodzie na ohl'z,~elek laci11ski bez zezwolenia papieskie
go 11). ,V Galicyi jednak to l}Ostanowienie papicskie nie zostafo 

wykona.ne .. zw.taszezl1 ir rozporz<lelzenie rZ'ldowe z r. 1818 pozwa-
d 

5) rl'ext dekrctu w :'II ali 11 0 W ski ego Die Kirchen - . u. ~~t~a.ts
s:1tzungen bezuglich eles gl'iech. kath. mtlls del' Ruthenen III uallZlen 
(It)61) str. 34. Colleetio Lac. II. 603. 

6) Text: Mal in 0 IV ski 35. ColI. Lac. II. 603. 
7) POl'. breve elo hiskupow ruskich "Vestrae ael nos" z 18. wrze

sma 1751 (M ali 11 0 IV ski 65. CoIl. Lac. II. (06) i pismo nuncynsza 
do pOelkanclerzego W odzickiego z 28. marca 1752 (M ali now ski {jU). 

8) .Memoryal' biskupow z 20. p~idz. ,1752. ~l M al~ now ~ ki e.?:~o 
Rtr. 74. ; tamze (stl'. 102) memoryal' hlSkupow rnslnch z I,. llltego 170,). 

9) List Augusta III. do karelynal'a protektora z 11. grudnia 1752, 
Malinowski 94. 

10) Pismo sekretarza Propagandy elo nuncyusza 
1754. :lIalinowski 156. CoIl. Laf'. II. 000. 

11) CoIl. Lac. II. 007. 

RlTTNER. PI:. koscielne. T. II. 

z 6. kwietnia 
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lalo zmieniac obrzq,dku bez dyspensy papieskiej 12), Pod tYlll, . jak 
wielollla innellli wzgl~elami wzajemny stosllnek obu obrz');dkeJ\Y nie 
byl \vi~e ustalony i jak dawniej wy\roJ'ywaf 1'0z]iezn8 zatal'gi. _iby 
ostateeznie tell stosunek uregulo\YHc, l'ozpocz~li z poleeenia stoliey 
papieskiej biskupi galic,rjsey o))u IV 1'. J 85,3 mie
elzy sob'); rokowania, ktore vYreszeie IY 1', 1863 doprowadzily do p;_ 
zf):danego skntku, Zawarta Ulllowa - zw.rklee 0 11 e 0 r el i a ZW[l

na - zatwierclzona zost,\Ja dekl'ctem kongregaeyi de propag,~nda 
fide z dnia 6. paielzicrnika 18613 13). Pod wzgl~dem zIllian)' ob
rZlj;dku postanolyiono W lliej: 
• )' TT 'el " ' . J " .••• ({, haz y pozos Lac ma IV SWOJlll 0 Jrz[!Uku: prL;ejSe18 z Jednego 
obrzadku na drugi wvmal.?:a spee"alne()'o IJrzyzwolenia stolie\- I}"-v '-~ J u _ .. 1 b <.I .. t.t 

pieskiej. Kto z waznych przyezyn takowe chee uzyskac, vfinien 
wniesc 0 to pl'osb~ Da r~ee s,Yego biskupa; tenze pTzesle jlj; 1<HaZ 

z swojlj; opinilj; biskupowi oJJrz1);dku, do ktol'ego pl'oszaer chee przv
st!}pic, l1 ten doda,Y8zy sw11 Opilli1): przedk.rad; sprawQv ~1O rozstrz;-
gni~cil1 stolicy papieskiej. W l'l1z,lch nagtyeh, nie cierpilj;eyclJ zwlo
ki moze biskup prz,l',j'10 na obrz'1dek, wysllleha\Y
szy Z[LWSZe pierwej wJ'a~ej wego IJiskllpa peteuta. 

b) Dla tyeh, co przedtem samowolnie ZHllenili obn-;adek. II'\'_ 

znaezono tennin sz@sciomiesi~(;zny, w kt6rym wolno im h}~lo \\T6cie 
do dawnego obrz'idku; gely tego nie uczyniIL s\vieccy pozosta~ juz 
mieli w przybran}lll sobie obrz1/;dlm, dllCho,Yni udac sie llJusieli 
o dyspem;~ papiesk~. Duchowni, z\\,laszcza paroehowie, 'przyjmu
jlj;cy bezprawnie kogo do swego ohrzi):dkn, podlegoja surowYm 
karom. L - • 

c) Dzieei z mahellstwa mi~szallego ubrz'bdku wyehowane bv(~ 
maj~ \ved.tug p.tei: synowie IV obrz'ldku ojca, c6rl~i W oiJrzQciu 
matki; tylko dzieei rn8kieh duehownych idlj; \yszystkie za obr~Qd
kielll ojea. Dzieci nieslnJme ich); za ohrzf):c1kiem matki. 

Do powyzszyeh przepisow koseielnyeh dodac jeszeze nfLlezy. ie 
wed.tug dzisiejszego stann usta,Yodawstw,l austryaekiego wyst,);pienie z 
ohrz[tdku podlega tym samym przepisom Pallstw0wym, co zmiana Wy

znania (por. stl'. 276), ze przeto wecUug ustaw rzado\vych woh~o 
kazdemu porzucic obrz1/;dek, skora dopefni fOl'malno~ci pl~zenis::u1Ych 
ustaw~ z ;25. maja 186H H). Z clrugiej strollY nie moze rz~d zl;m-

12) Deb'et kance1a1'yi nadwol'llE'j z 25. stFznia 1818. gubcl'. 20. 
Intego 1818. 1. ';897. ' 

13) Te'5:t w Archiy XIV, p. J. ColI. Lar. II. 5G I. 
14) l(ozporz. minist. wyznml oswiflty z7. lutego 1870. 1. lSi, 

Archiy xxrr, 15, 
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sic w1adzy koseielnej, aby kogo przyj~~a do swojej spofecznosci; 
jezeli przeto kto porzuei s'v\'oj obrz~dek, a nie uzyska przyj~cia do 
drugiego, W obee rZlj;cln mY21Zany hyc musi tak, jakoby do zadnego 
nie nalezaf wyznania. 

Samoistnosc obrzndk6w objawia sie takZe IV tV1l1 kierunku, ie 
pal'ochowie i hiskupi nie mnjlj; ±adnej .{urysdykcyi" Had ezfonkallli 
inn ego obrz'ldku, jezeli im osolmo przez ]Japieza nie jest poru
czoml 15). Z regu(y t}'ezy jo fmmo a,dministrowania [sakramen
tow i innyeh funkeyi c1uchownych: tylko IV razie konieeznosei 

. udzielac moze duehowny oheego obrzi~dku ehrztu (wedJ'ug iiwego 
rytuaJ:u, nie bierzll1uj'le jodnak dzieci ~ae. obrz.), tudziez sakralllentu 
ostatniego pomazania i wiatykn. Spowiedzi wolno s:rnehac bez 
wzgl~c1u na obrzi):dek, kOn1Ul1i~ jec1nak naleiy przyj~c wecUng wb
sneo'o obrzadku. a ,'{iee JaeillSey nod jedna postaeia (in azymo), 
ruShli pod dwo~na po;taeiami (in lpane fer:11entato). v R6wni@ do-
zwolono w koseiele innego obrz~dku, oezywista za przyzwoleniem 
przeJ'ozonego tego ko~ciofa. odprawiac msz~ lub inne naboz811-
stwa wed~ug w]'asneg'J obrzl~dku, i na wezwanie wJ'asciwego 
paroeha, uezestniezyc w pogrzebaeh 16). 0 zapowiedziaeh i slubie 
byd'a juz 1l10wa (str. 327.329). KaZely obrzildek seisle przestrzega~ ll1a 
liturgii i obrz~d6w, dla siehie poskmoYvionych; ,vszelka w tyll1 
Y\'zgl(~dzie zmiana wymaga zafwierdzenia stoliey papieskiej 17). 

15) Por. szczeg61nie cyt. konstyt. Benedykta XIV. "Demandatam" 
§. 14. i g·a1. konkorclat z 1'. 1863. 

16) ~Pr6cz konkorclatu pOL (JYt. konstytuc:P1 "Allatae" tu-
chie'~ kOllstyt. Piusa IX. "In suprema" 6. stycznia 1848. 

17) 0 tom liCZllC konstytucyc papicskie: jakoto mi\,clzy innellli 
cYi.kollshtncye Bmwclrkta XIV. ".AHatac" §. '2.7., Gn;egorza XVI. "In
t:,r g'raYis~illlas" L; 3.' lutego 1832, Imml PiuseL IX. do biskup6w 
l'uskldl sollicituc1inem" z 13. nmja 1874, (Joll. Lac. II: 483 
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Gandulphus 1. 71 6

• 

generaJ'owie zakonow J. 231. 
II, 382. 

Gerson 1. 128. 
glossatorowie 1.70. 
g min y parafialne 11. 179 5. 266. 
GnieZniellskie arcyb. I. 153. 

158. 191 1°. 228. H. 202 39
• 

334 7. 336 14. 

godzillV kanoniezne I. 117. 
Gonzal·ez 'l'ellez 1. 74. 
Graeyan 1. 35. 70. 

169. 
indult ob. dyspensy. 
1 n d y i zaehodnich patryarchat I. 

150. 
inclyge.uflt ob. ubywatelstwo. 
inficlelos II 275. 
informata consciontia 1.109, 

n. J14, 130. 
infornnLtio 342"8

• 

infn,Iaci 1. 11:10, 
in g res sus I. 354 li. interdictum 

ingr. in ecclesiam 11. 11.%. 

inkorJ)ol'acya 1. :216. '::lbO. 
in kw(~ycya 1. 168. II, lZ(5. 129. 

1 :32. lwereticae pmvitatis II. 134. 
hiszpa{lska II. ] 3Q. w Polsee II. 
J38. 
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inscriptiones I. 37. 
ins i 11 U a t i va II. 201. 
installacya I. 344. 
instancye ob. s1):dy. 
institutiones juris can, 1. 50. 
i 11 S h t u c y akanoniczna I. 3;]4. 

bi8kup()\\~ I. 331. in11yeh benefi
(':rato" 1. :3 33. "kutki L 335. 
instit. eollatin~ 1. 324. alltorisa
bilis 1. 334. corporalis L 34;;. 

interdykt (cenzura) II. 109-
112. latae sententiae II. 11 J. in
gressus in eccles. II. 112. 

in t e r d X k t (ohrona posiadania). 
II. 90-93. 

interessentia 1. 349 19
• 

inte1'kalarya n. 203. 217. 
interloeutum n. 73. 81. 
interloeution8S merae n,8] 2. 

internuntii 1. 186. 
ill t e r p e 11 at i 0 co nj u g i s 11. 

294.' 

in t e r s tit i 11 ill 1. 109. 
inte1'wcllcya w sporze 11. 55. 
inthronistica n. 201. 
introdukcya J. 344, n. 85. 
introniza~ya I. 3'14. 
intrusus 1: 346. 
inwentarz 11.234. 
inwestvtura 1. 2fl4. 265. ~43. 
irregularitas I. 89. nsi. ex de-

£ectu I. 90. (ob. de£ectus) ex de
licto I 95. dyspensa 1. 98. 

Italogrecy I. 8. n, 341. 
I wona zbior 1. 34. 
Izydora zbiorI. 21. 25. (ob.Psell

doizydor). 

Jabezynski I 83. 

jan ito l' Y. ostyaryat. 
.Janicl1owski L 81. 
.Jarosl'awa Bogory,i zbior 1. 53. 
Jezuiei n, 307. 303. 372. 373, 

382. '38~) G, 

.J 0 ani (' i II. 371, 
j6zefi·nizm 1. 130, n. 256. 284. 
j u de x It 2. ordinarius, delegatus 

II. 6 ?i. judices sYllodales, pro
. s.l'nodalc~, in partihus I. 236. 

II, 44. 

j u die i n m in jurante II. 78. j. 
sanguinis II. 115. 

jura stolae II. 194. 
juramentum y przysiQga. 
jurati II. 230. 
jurysdykcya 1. 85. II. 1. 27. 

jnrisd. ordinaria, delegata, man
elata, quasi - ordinaria n. 3-15; 
externa. interna II. Z. yolunta1'ia, 
contentiosa n. 50 2

; quasi - epi~ 
scopalis 1. 139. 

jus, ad rem, in 1'e I. 273. 335. j. 
asyli II, 148. j. cayendi II. 254, 
j. deportuum 11. 198. 201. 217. 
j. diyinum L ! 4. II. 275. 300. 
j. episcopale 1. 145. j. exelusiyae 
I. 255. j. eXllYiarum II. 210. j. 
intercessionum 1. 313. j. liskae 1. 
313.luctus I. 313. j. majestaticulll 
circa sacra II. 254. j. noyissimUlll 
1. 56. j. optandi I. 276. 277. 
j. processionis 1. 313. j. refor
mandi II. 252. j. regaliae II. 
217. 250. j. spolii II. 201. 210. 
213. j. supremi dominii n. ] 82, 
j. yariandi 1. 3U. (pOl'. p raw I»). 

Justel 1. 18. 74. 

Jakob z Paradyza I 80. Kacerstwo II. 119 t. (ob. he-
Jan Andrzej6w I. 72. a s. Yladi - i rezya). 

slao I. 82. de Lign~no I. 73 21' kadllka prawo n, 183. 
Elgot I. 80. FawentYliski I. 75 ". kaledwo (irregularitas) 1. 95. 
Niemiec (Teutonicus) 1. 71. IVa- k am ed uti II. 371. 
lijczyk (Galensis) I. 41. z Tol'- k(1ncelar~'a papieska 1. 181. 
quemady (Ioalllles de Turrecre- k a n c 1 e l' z l. 181. 
mata) I. 27. 73 25. : leanon L ;3 t, Y. canones. 

Jan XXII. ob. Extravagantes. k a non icy 1. 187. l'egularni I. 188. 
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n. B71. honorowi I. 189. lat\'- i ~3 8. donec reyocayero II.' 23. 
r:1nellSey l!. 371. h·(1]og., pe- I motu proprio 1 I. 23. k. pulJlika-
lliteney~r7, I. 191., kwalifikacya ey,ina 11. i ;:\ 15. 

1. 256···-2(12. nstallowienie 277. k 1 a 11 7, n ran. x81. 
278. obo\\'iq;:rk rezyi'lencyi J 348. 1\, 1 e 111 (, n;;: a Y. zbi6r 1. 44. 
(pOL kapitll:ta). k 1 e r oh. dnchowiellstwo. 

k a 11 0 n i c z kin. 372 9 , k l (; rye y regularni II. 372. 
kal10niezne prawo"T. 3. kluniac-ki zakon II. 3-1. 
b,ntol'T. 1-?S. 190. k o ndjlltor I. :04.21(j.~lS.cum 
ka n E'la n i 1. 216. expositiJ. 217.! jw:P sl1('ced2ndi 1. i):!U. 

r~mtti. loea10s 1. 218. \,ojskowi kohiety r. S9. llti. II. 7i. 381. 
1. 223. (oj). ZI;llskie za};:ony). 

kapitularya I. 24. kollegiata 1. 11:18. II. 226. 
k a pit 11:t a 1'ozw6,i historyczn~- 1. k 0 11 e ~ i 11 m kardyna:r6w 1. ] 03. 

IS7. oro'anizaeya 1. If9. praWllP komiteh- koscielne 11. :;;)]. k011-
"t:J,no,vi~;:o 1. 19:2. sPi'lt' Yflcante knrellC'~-.jne II. :228. 
J. 207. sioue impeclita 1. 203.' ko m men d a 1. 138'. II. 216. 
261. wybOr biskupa 1. 265. 271. kompeteneya, priY. competentiae 
Imp. w zakonach n. 383. 1. 114. II' sprawach S~clOVi'ych I l. 

kapliea II. 147. 226. 27. 56. (pOl'. wfasciwosc, kOll-
kaphnstwo I. 87. grua). 
kapncyni 11..372. 1 ~. :kompozyrye, taxy n.20)3. nmo-
kardYllaa:Owle I. 104. 109- IF n. 37. l~!O. 

166 203 nomina()'la I. 275. . . 
. 'd' ,t: t 'J 2fi:"4~ coronaeikompromls przy \\'yborze 1. 251. 
car . po ec OI~. cV· ,i 27:2. 
1. :::l7b. carel. Nepos 1. 182. kard. " . . • . 

,'1 "I 1 "'I""{ 0 200 8• konle1'eney(~ kapltulne 1. 220. 
,\1 cal) .. . . 1 f' 1 . I I 9') 1 J' . II 3"'] ~01Lll'll1aCya JIsmpa . di) 

kfHme .Iel k.' i 'h" konfiskat~ l1laja.tku J. 163. 299. 
Karnk~ws ,lego Z 101' 1. 65. II. 120. • 
kartuzI,I!·1371. . .. kongregacye kardynalskie I. 165. 
k a l' y kOSCleJne n. . 96: l~leellCll1a 168. eong:1'. consistorialis 1 EL)' 

les ah. cenzury, vmdwatlnLe n. . _. .. ~. (J' t', .~ 
115 .-1 .' II 4') 11 R eX£IlnllllS epISCOp., ne,;o .1O~um .e~ 

. W) roname _. ioI. c.. ciGsiae extraord. 16b., lllqmsl-
katech:ci 1I. 160. . tionis (officii) j(5S., indieis 109, 
kat e elll z a eye E. 161. cOllcilii rJ'rid. interpretul1l I. 5~l. 
katec1:izl1lY II. 161. 162. ti3. 171., super statu eccles. (yi-
k a z a III a n. 161. sitationis liminum). reyisione sy-
k 1 a r'y ski II. 37lZ- . nod. pml'ine., rosid'entia 17:2, s~-
k 1 a s z tor y II. 310. zaldadanlG II. per neg:otiis episc. et regulariull1, 

""'5 ~ ~ ;'), . disciplina regnlari, de statu re-
klq,twa n. 101-108. exeommu- gul. 173, jurisdictiollis et im111U-

nicati yitandi. tolerati II. 103. tatis 17 3. 64 "4. ritunm 174. 
kompetellcya II. 105. (por. een- 64 34 ., inelulgGntiarum et religuia-
zury). 1'11111 174. de propaganela fide 174. 

k la uz n 1 a. clausulae elispensatio- pro negotiis ritus orientalis 175. 
num II. '26. ad sedis Apostolicae super negotiis extraorel. 175. cae-
beneplaeitulll II. 23 13• si ita rel1lo11ialis 176 H super consulta-
est, si preces yeritate nitantur II. tione negotiorum statns (consulta) 
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17634. kongregacye clekanalnG 1. kUl'yall~l:i 1. 15H, lti/. 
220. zakonne II. 371. 374. lenstos;!, 1. 190. 

kongrua II. 205-208. 
konklawe 1. 245. 
konkordah I. ;32. 60. 68. II. 

270. teorY~ 0 konkorelatach II. 
273. konkordat austryacki II. 261. 
jego zmeSlGme 264. francuski 
lS01. II. 251. mi\jdzy abrzlj;dka
l1li w Galicyi II, 394. 

Labbe, zbi6r 1. .61. 
la,iey II. 376. 
La111bedini (Bened. XlV.) 1. 75. 
Lancelloti 1. 50. 
Laurentius de Polollia 1. 79. 

1. 151. 183. leg. a latere I. 
185. leg. nati 1. 15J. 184. 

konkubinat II. J24, legitymaeya dzieci II. 357.358, 
konkurencya v. fabryka. lektorat I. 88. 110. 
konku1's 1. 309. 317. w Austryi 

1. 3t2. 
konsekracya biskupa I. 332. 

koscioJ'a II. 146. rzeczy k08ciel
nych II. 184. 

konstytucye Apostolskie 1. 
18. 

konstytucye papieskie I. 17. 
~1. 61. n, 14. (por. listy, bul
larya) kOllst. zakonne II. 375. 
387. 

k 011 S Y s tor z lmrc1Y11ttlski I. 164. 
k. bisknpi I. 20 l. U. 18. 45. 

Ie 0 11 w: ali el a c y a II. 343. 
konwent II. il82. 383. 
kooperator IJ. 221. 
koordynacyjna teorya II. 256. 
kopiaII.75. 
koptycki obrz'l;dek I. 10. 
koscio:r I. 2". wschodniI,5. (ob. 

obrz<tdki), eccles. bo,ptismalis I. 
210. filialllY I. 226. :1:28 5. 295 
huelynek H. 146. koszta utrz;y
mania ob. fahryka. 

Kotwicz :MilL 1. 54'. lI. 10tl. 
Krainski Winc. I. 83. 
Krasillski Ad. St. 1. 83. 
krzyiacy II. 371. 
k s i e 11 i II. 38:1. 

1 e x elioecesana 1. 145 4. 1. jurisdic
tionis I. 145 4

. L l1letropolitana 
I. 185. 1. Romalla eanonice comp
ta, 1. 24. 

li bell i de ordine V. ksi\jgi rytua
~owe. 

libellns II. 59. 128. 
Ii be r diurnus 1. :23. 1. Sextns I. 

44. 1. septimus I. 48 50. 

liberalizlll II. 262. 
Ii bri l)oenitentiales I.. 22. lllatri-

cula~, parochiales II. 143. 
ligal1len n. 292. 338. 350. 
Ligoryani(j II. 372. 
I i ll~e a "directa. transversa II. :296. 
Ii sty papie'skie 1. 17. 63. If. 

14. 15. 
1 ito l' a e apostolkae II. 15. 1. e0111-

menelalitiae I. 106. 214. 1. eOl11-
pulsoriales II. t) 7. 1 tleeretales 
I. 17. L dimissoriae I. 10li. 107 . 
II. B5. 1. encyclicae H. [~. L 
executoriae 1. 338. 1. inhil)itori C\

les IT. 8(5. 1. monitoriae L ;J3t'. 
1. pastorales n. lR. 1. patcntes 
J. K;)'J.. 1. praeteptorirw 1. 11:)t). 
1. l'GYel'enclae I. 100. L sub plum
bo lI. 14. 1. synoclicae 1. 17. !. 
testimoniales I, 10f). 

ksi\jgi pokutnB 1. 22. rytuaiowe, 
... '1 literatul'a pmwa koscieluego I formularzy I. 2;'). koscie ne (pa- . 

fl I ) I "]'1 II Ii':; G9. pol~kct 78. ralane . _'T •• ·~v. IT - 1 
kuIt publiczny II. 145. 150.litis~o~test~tio .. 00 .. de-
kumulacya beneficy6w I. 327. nuntwho II. 05. . 
kurya 1. 159. k. spl'<1,rieclliv;'osci' liz b oIl:ok i p [ttry ar c1wt 1. IbO. 

1. 176. ~aski I. ItO. llucicla intenalla II. 2\J0. 
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J-1WOW m'ltrop. ruslm 1. !P. 331.':'vlarkulfa zbior 1. 23. 
arcyb. ormimlskie 1. 269. bipi-: maronicki obrz~(lek 1. 11. ~S. 
tufa ,fac. i ruska I. 19! '0. tok I 271. 
instancyi H. 47. 48. :medium tempus II. 217. 

: mel chicki obrz~dek 1. 7. 271. 
l'..acinski obl'qrlek I.5.II.B94· m8n f'E:s papal.ee I. 34l. 
f.laski Jan zbi6r 1 ;54·}Ierlina zbi6r 1. 51. 
Lazarysci II. 372. meszue U. 191. wykup 192. 

metropolici I. 29. J54-158. 
Macnin2,tio in mortem II. 309. II. 107. 2B9. 
magistri fabrjcae n. 2:10. metnki I. 2,4. If. 143. pl'ZecUo-
m a i 't t e kko8cielny H. 170. pOG~ zeni'e pn:ecl. "lubem 11. 350. 

lU"l'ot' IN,c. CZ8Sei 184. zal'Z<}cl. 22D. t' l' 1'I 39i1 o 0 '. met U i" rever en I a IS. "'\" 
;bywauie 236. 

majorita.s 1. 350. 
mala fama II. 130. 

przymllS). 

i ill i e s zan fl lna,l'zerustvva 
346. co do obrzctdku 

maltallscy kawalerowie H. 371., 329. H94. 

I!. 323. 
I!. 327. 

386. 
mieszkanie !. 105. II. 325. 

mardraty II. 191. 3::9.356. 
maroletni pI'. prezenty 1. 306. ,,'1 -. ')" . I· FO. 

_'.1 ;: 0 ·le'J Z J.H 0 n 1 a . 
restytu0ya If. 88. zawartle llftf-YIikoJ'aj Polak 1. 'i9. 
zenstwa II. 291. ?'49. m8-l'oletniej I· '') , M i k o·r aj rrr~tla . €Ii). 

porwanie n. 312. ;ministri 1. 87. 
MaJ'zellstwo istota If. 27\1. sa- :\[jnoeki L 82. 

luamentalny charakter 28 ~. ustrL- ::\I in 0 rye i ob. Fnmeiszlmnie. 
wodawstwo i S~dOWliictwo ':::83. m iss i 1. 184-. 
349. przeszkody 2Sf:\ liSt. forl1l~: m j s s i 0 J 1. 1 d 1. m. legitima 1. 80. 
32:!. zalmzy 34(1. prawne E'kutln'misY8 1. 1-:-4. :::.n. 
355. separacyar 359. roz;"i~ztmie JH i s U un iLl' Z V zakon U. 372. 
'Hil. post~powanie si):dowe 3(i4. monftl'ebia"Sicnla 1. 184". 
ma~z811sbvo niespe.J:nione n. B04. monitio caritativa II. 13i. 
36.2 matI'. clanGestina II. 3:28. ::'10 sci c k i .'vlelehior II 138. 
conscientiae, o(;culta 3'::;. mat':., III S Z ft pro populo I. 213. II. i gn. 
clobrej wiary, putatywlle 356.. missa <'onYentnalis 1. 194. sln-
354. morganatycZll6 !HI ]cwif rt ehanie mszy II . .150 opJ'aty H. 
kg 355 I mal'z. mi\lszane 11. 195. ' 
333. 346. w Galicyi 347 4

. MS. r m 11 n diu m 1. 284. 
mandata de providendo 1. 

338. 
1'Ill' a d u z y c i e ob. abusus, 6xcessUE .. 

inaturales liberi II. 357. 
n auk a, religii II. 161, '\vpJ'yw ko

sciara na public~n-e wycho\Yanie 
II. 163. 

JY[andogoto 1. 4lL 72. 
mansus If. In. 
Mansi. zbi6r 1. 61. 
manus' mortua H. 176 
maranatha II. 1025. 
M Sc rei n Bragaryjski 1. 

lak 1. 78. 

nefarii II. 357. 
:2 l. Po-, n e (I fie i I. fl '( 

mar gar ita dec ret i 1. 7~L 

marguilliers II . .230. 

niechrzeScijanie 1. 291. II. 
140. 275. :!8fl. 29B. 307. 

i nieclziele II. 153. 
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niekatoliev 1. 291. II. 141. 275. 
289. 33:3. "346. 

N i em c y ) stesunki koscielne n. 
248 . .252. 259. 267. 

niemiecki zakon lI37J. 386. 
niemoc iizyeznSc II. :z92. 336. 337. 

o P J'a t y H. 1~l3. na ~zecz paro.e~a 
n. 195. biskupa 197. papleza 
200. na fundusz relig. 204. po
smiertne 211. 

optio II. 276. 217. 
ordalia II. 127. 
or cl ina r ius 1. 145. orc1inaria ju-366. 

n i e 0 m y In 0 sci clogmat I. l R1 risclictia II. 3. 
u:. ]r I 2" 

II. 260. 
n i e p raw e urodzenie ob. c1zieci. 
niewolnicv I. 94. II. 315. 
nominacy~ biskupow,r. ;!66", w 

Austrvi 2158 kardyna-l'ow 1. 2,5. 
nomoc"anon 1. 19. 2432. 
NorlJertanie n. 37l. 
notorii 1. 167. 
nat 0 I' Y j n 0 is c II. 66. post\lpowa-

nie in notoriis II. 131. 
nowicyat IT. 376. 377. 
nummus vicesimus II. 211. 
llllncyusze 1. 18B. 185. 

Obediential. 333.350. 
oblationes II. 186.;;0l. 
o how i 't z 11: i stanu duchownego 1. 

] 15. 
013 rep t i 0 privilegii II. '23. 
013 1" 0 n a ,y procesie II. 60. 
o13rzadki I. 5-11. 88. 91. ~)32!' 

95.
0 

i 20. 175. 271. n. B[ll. 
o b sad zen i e urz~GOW 1. 25e). 
observantia 1. 13. 
obserwanci 1[. :n2. 
obywatelstwo I. 260. IJ. 379. 
oculus canonicus 1. !)] 0 

odbudowanie ka8cioxa I. 296. 
II. 225. 

oclstQpstwo 1. 96. 
oclszczepidlstwo I. 97. 
Oc1WOrallie Y. apeJacya. 
oeconomus I. ':;07. n. 220. 
officia I. 190. 
officialis 1. 107. forallellS 1. iDS 

(pOI'. wikary gcnemlny). 

oficyaht II. 45. 
oglQdzillY s'l:clo,YG II. 70. 
opat 1. 103. 146. 231. II. 3~1. 

0'1' cl i 11 e s, ksiQgi rytu.a~owe " :.). 
orc1ines, orc1inatlo v. SWIQ-

cenie. 

orcl.l'naryat I. 20l. 
ormianski obrz'l;dek 1. 8. 

skie arcyh. I. %09. 
ostyaryat 1. 88. 

Pachomius II. 369. 
pact a comenta 1. 250. 
paleae I. 37. 

lwow-

D alli 11m 1. HI. 157. II. :Z,i3. 
Ii a nor m i a (pannomia) -:. 1 W?j~ .. 
pail s two w stosunku elO kosl'lOla 

H. 242-274. 
papaIny system 1. 1~5. ~lS.'., 
pap i 8 Z, wradza w OgOlllO"'('l L. n. 

:28. 3]. ;55. ! 24. 140. stoSllnek 
do biskupo'\y 1. 125. net. lllCO-

,. - ''{') 'b" i 'i'"g mylno8c L 1 '-' il, IV.\. 01 /.,,0 . 

parafia l. 144 :211 gentilitia 
214. pnrochialllY prz'ymu~ 1. 21~. 
par. katedmcl1.L. 215 .. ,. 

par a ani tJ , 0 bowl.<izek taiJl'Y1u 

E22i5. 227. 
parentela E. 290. 

1 ' "11 :>.1 .• ~. 21 u. 348. 11. paroc 1 L..;, .. ~~_ 

221. 
partes cl.ecisae I. 43. 
pal'tykularne prawo L 4. 62. 

M. 60. n. 18. 
patrimonium i1. :2.10.;;;13. 
p ~L t ron a t history" 1. 280. poclzia-

iy I 289. nabycie 2H! --00B, 
cfo\v6d 297., prezenta :205, inne 
praiva 
B13. 
sni~cie 

i obowiazki D8Jrona l. 
:t25. °%213. ":<.31. zga-

I. Bit, patronat manar
I. 3m;.. S<tclOiYniet\-l'o w 
I e. . II' /'0 I,.) sjJraWf.l,(! 1 paClOn. . 'X • :X,.. 
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pat r y arc h 0 ,y i e I. JlJ: 7. mel- p a g l' Z e b II. 15 -;. 
chicki 7., sYl'yjski 10 .. maroni- pakrewiellstwa II. 295. azna
cki 11, ormiallski I O. ll:'t wscho-. czenie stopni 297. pokrew. ey
dzie w ogole 1. 147.) na zachoc1zie: wilne 301. dnchowne 302. 
1.148., akwilejski, lnclyi zacho-pollieitatio II. 133. 
dnich,lizbonski 150., wyl)or 1. I'olyearpus L Bow 
271. portio canonica IT. 195. 

Paucapalea 1. :i6. 37. 70. porwani(! If 310. 
peculium II. 210 213. posessoryjn8 proeesy II. 90. 
p e ~ nom 0 c n i k przy siul)ie. n possess. ordinarium II. 92. sum-
~ 331. ~ " marissimum II. 91. 92. 

1. !posia(lanie henefieyow 1. 34il. 
ohrona L 34~J. II. 89. posiac1anic 

11 en i ten e of a r y u s z papieski 
] 81. kapitulny r. 18J 

pensio n. 215 .. reserYatio pen-' praw II. 94. 
sionis 1. 353. U 122. 

p'nSo11atu8 r. 139. 190. 
]J i a e (j au s a e II. 232. 
:Pi a sec ki PaweJ' 1. 81. 
Pichler\Vit I. 82. 
Pijarzy n. 372. 
Piotr ColliYacinus L 41. 
Pi 0 t r 31 a, t e 11 S z L 50 
Pistoj ski syno d 130. 13122 , 

!position!'" n. 69. 
iposttpo\\'anie oh. proe·us. 
i p 0 s tuIacy a 1. 7473. 
po\Yinowact\yo n. 298., affini

tas h'gitima, meg. 299, prum, 
s{~eundi g(meris 299., quasi affi
nittLE U. 304. 

13 0 ,yi llll 0 ~ ~ lll?cl'Zei'lslm rI. 355. 
R56. 

Pithou L 74.129. II, 250. praeeedentia 1 351. 
placctulll II. 19. 249. 254.~60·jJr'He(jllisatio 1. 232. 
P-leballl 210.013. paroell. . 

,pl'aeemillcntia 1. 35], 
pluralitas henef. L 3:27. '1 tIl ,.) 
~ • pra ( yea . to). 
poc1atki H 175. 197. pl'al'aei 1 lHO. 
pod m i 0 t m aj ,1 t k 11 kose. n. 178. lati nnllillS T. 14f1. 
podst~p II. 315. 

prae-

poena talionis II. 1~~. 

pokuta n. 101. 10"2' 
Polska, synocly I. 5z. 64. 233 4. 

p r a IV 0 koscielne 1. 1. nst. poclzia
ty 4. p. partykularne 1. 4. p. 
kanonic-zne L 3. 32. p. zwy
czajowe. p. natul'Y 1. ]3., histo
rya 1. 15. nst. 

przyj~eie ustaw trydenekich I. 57. 
konkorc1aty 1. 32. 40 literatura ka
nonicznaI. 7S. dvecezye 1. 1554.i])rawo1Uo(:llos~ wvrolm H. 8') 
wfadza prymasow~ka f. 153. 1111]]- . 368. u 

cyusze 1. 185 9
. obsac1zellie biskup- pre hen d a 1. 138. (pOl'. bel1efi

stw 1. 266. 270 37. opactw n. cyumL 
3812. rezerwaty I. 342. rezyc1en- prcearia. II. IS5. 
cya 350. s~c1ownictwo duchowne II. pre f (' k t a,postolski L 221. 
34-38. inkwizycya U. 137. im-'Premonstratellsi II. 371. 
mU~,itates.rI.174. swi\jt~ II. ~5~ .. pref>h.n"l'yat 1. S7. 
m~,j'z; .ml~_SZ~TI.f\ II. ;)34. aMi' p r I' Z IJE ta 1. i)05 (por. patronat). 
p?~ozeme . kO:SClO~l1 13 0 ;\ .. panow8,- , p r i III ice r ins 1. 190. 
mem rosYJsklem II. 20;. priYatio bpndicii II. 116. 

poenitentiale 1. 22. 23. pri,-ilegia cleri I 111. prio. 
poeni ten tiar i a Ap 0 s to] i ca L· ta.nonis 1. Ill. eompetellti,Le 

181. I. 1 J 4. immunitatis I. 112. (por. 
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immunita;;) m. fori I. 112. II. hiskupow 1. 356, niiszych bel1e-
29. 39. 40.43. ficyatow 357. za kar~ II. J 16. 

proboszcz kapitu~y I. 190. 2J2!. pnear U. 382. 
( b P~ h) :,13 r z e s zk 0 d Y maJ'zeJlstwa II. 288. 0.. uroc . 

I ' c llst. n roc e s kanoniczny I. 4J. zwy-
.t' . P r z e s z k 0 d Y ;;wi~eenia ab. irregu-czajny } l. 52. g~owne zasaely II. 

II 8(1 laritas. 5 ~ .. PIOC". sumarYCZllY· o. 
O 1 P r z y III U S przy swi\jceniu 1. 109. P08G:';soryjny 11. 8 ., ,vy,\oiaw-

czv DL w sprawaeh maE. 364. II. 1306. przy ma~zenstwie II. 
< 016. 337. 338. przymus paro-

karny i 25. per a.ccnsationem chialnv I. :2 14. 
tJer 'dcnuJlciationem, per exce- . 

I} u; y s i ('. g: a Drz\Tzekah"ca II. 76. otionem. in notoriif' II. 12):- < < ~ 1: < J c 

131., inkwizyey.iny 127. 134. 151. stwi(Jrdzaj~ca 76. stanowcza 
77. uzupel'niaj1tca 79. n('?yszcza-

proceSSllS informativus, clefiniti- j,tca II. 'i9. 127. 130. szacnn-
'us 1. 332. kowa 80. wyja,yienia 80. jm. 

pro cur at i (l eanonical1. 19!:}. l:alunmiae 6~. diffessiollis II. 7(1. 
proenratores 1. Hi7. 23;3. II. w procesie mafzens. 11. 305. 

55. (ob. jiscalis). przys. Rwiac1kow II. 72. przy-
prodatarins L 180. si'i:ga z pomocnilmmi II. 127. 
Dr n fan a c y a IT. 14 6. 130. jur. integritatis, Cll3 statu 
iHofessi~ fidei I 351. libefO II. 32S. przys. na \vierno~t 
~rofesya za.konna 1. 99. 357. T. 333.351. 
. n. 123. 220. 354. 359. 363. przytu.fku pmwo II: 148. 

Wi6 nEt. p r z y w ii ej e n. :2 i. privile-
pro mot 0 r f i (1 e i 1. 114 23 , p. 1i- gia cleri, illllllunitas). 

Rcalis IT. 132. przyznanie II. fi7. ti8. 129. w 
nrnnuntius 1. 1S6. procesie mall. II. iJ(15. 
lJropa.gandtt 1. 174. Pseudoizyclora zl)ior 1. 25.--
13 r 0 r 0 g a c y a s '1 dull. 58. 30. 
IHoskurne n. 19126 , Pstrokol"tski 1. 8l. 
protonotarii 1. 167. puhertas II. 29l. 
pro t 0 8 C r i n i a r jus L 181. pub 1 i cae h 0 n est at i s illl pedi-
p l' 0 y is i 0 L 23b. 324., llaelzwy- mentum II. 304. 

czajna. 1. 336. slmtki1. 347. (pOl'. publikacya ustaw. 11. 13. 16. 
beneJieyum). punktacye Emskie L VW. lin. 

prowincya, 1. 155. proY. ~cclis purgatio canonica 11.1::'7.130. 
Apostolicae 1. 221. pu SCiZllY prawo n. 183. 

prowin cya~ II. 382. 
prowizor I 218. II. 2BO. quarta clecimarUln II. !HO. 197. 
pro wok a c y e II. 94, ex lege dif- funeraria II. 1 U5. legatornm mOI-

famari, si contenclat n. 95. tuariornm II 19? quart a falcic1ia 
Dn-masi 1. 147. 152. II. 1'71. 
pr~!mat I 113. 1211. 140. (por. guasidomicilium II. 325.329. 
. j;aFliez). g u a s i 0 r cl ina ria j uri s el i c t i 0 

przeclawnienie patI'Ql1atu L SHl. II. 54. 
oel lliepami~tny,)h czasow 1. 297. gu a sip 0 sse s s io I. 2H 7. 300. 
przywileje kosciola II. 171. ,H. 93. 94. 

pr-zeniesienie beneficyow I. 229. :quasi regulares II. 374. 
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querela nullitatis If.
Quesnela zbi6r 1.21. 
quindecia II. 202. 

Rajmnnd z Pennufvrtc L 4:'. 
raptus n. 31ci. s('cluctioni~ II. 

3};;!. 
reconeiliatio n. 147. 
recnsatio judi(:is n. 00. 
Reclemtorys(·j H. :172. 
rcdotatio I. ~B6. 
red U (j t i 0 ad eommunlonem 1ai

cam II. 11 •. 
red uk c y a fuudacyi ms/;alnyeh H. 

W6. swi:tt 11. 154. 
refercndarii Apostolici n. 

179. 
Reformaei H. 372. 
reformacyp" n. 2·52. 
regalia II. 2t7. 2,')0. 
regesta T. 6B. 
Regino zbi6r 1. 33. 
regressus 1. iiM. L 122. 
reg u I a de aunali, triennali posse

sore T. 346 de idiomate I. '259 25
• 

de infirmis et de viginti 1. 354. 
regula w zakonie II. 374. 3f'7. 

regulae Cancellariae 1. 51. II. 
17. 1'. juris I. 44. 

regulares Ii. 374. 
Reiffenstuel1. '14-. 
r ej est r y stanu cywilnego II. 14'1-. 
rekollekcve II. 118. 
reI i g i a, ;miana n. 140-142. 

nauka n. 161. roznosc religiill. 
307. 340. 

religio (zakon) II. 374. 
replika II. 61. 
reprohatio II, G4'1. 
res judifJata ob. prawomocnosc. 
1'eserwaty 1. 3))7. w Polsce :34~. 

resen. mentales 343, casus re
servati 1. 213. II. i 00. 

reskrypt papieski II. 14. 22. 
reser. perin de va.lere n. 342 11 

resolutiones 1. 172. 
respeetus parentelae n. 29fi. 
res p 0 n s ion e s II. (;~. 
restytucya II. 88 . .234 2. 

. rezydencyi obowiitzek L ;;47. II. 
19,'. 

r e z Y 2: II a (; v a \~. zrzeczenie si,). 
l' 0 cl"z r c e, 'wychQwanie dzieci' II. 

140. 142. 347, chrzestni H. BPS. 
zezwolenie do za warcia llla,IZeJistv.~a 
n. 2BO. 349. zareCZYll 35 i. zIo
zenia profesyi 377. 379 "Q. 

. role intorkalarny II. 218. 
H 0] a 11 d u s Bandinellus 1. 7 (). 
H 0 S Y ~1 stosunki koscielnG II .. ;~t57. 
l' 0 t a Romana 1. 177. 
rozw6d 11. ;'83. 361. 
I'U bricae J. 37. 
RudzillSki 1. 82. 
RufillllS 1.:0 3

. 

Rum U II i hierarchia 1. 7. 
Rusini obrzadek 1. O. II. i.5H2. 

hierarchia r." o. 7. synody 1. OOb. 
nomim\cya biskupow J. t71. kon
firmacya 1. 331. tok instancyi II. 
4 i. 4ob. srosunek elo obrzadku fac. 
II. 3::7.329. 'l3:2. 392. sukcesya po 
duchownych II. 214. kongrm\ II. 
:207 4. 2~0 is, 2-d". 

rycerskie zakony II. 37'. HOD. 
3b6. 

RY8zarcl P(·tl'cnns 1. 44. 
r z' e c Z 11 i k II 55. 
I' Z e c z y koscielne n. 103. (pOI'. 

majq,tck). 

Sacerdotium 1. (7. 
sacrilegi 11. 057. 
sankcya pragmatyczna 1. 129. II 

25 11 • 
saelownictwo koscielne II. 27. 

v 38. w sprawach spol'llych II, 49. 
mal~zellskich II. :: ti4. kal'llyeh II. 
l:!6. sebel. w Polsce 11. 34. w Au
stryi 39. 40. (por proces). 

sitely boze II. 127. 
sad v cl u c how 11 e II. 4:1. ltg. dla 

v G~li(;yi II. 47. 48: 
SchmaIzgrueber I. 75. 
scholastyk I. 190. 
S c 11 01 a sty k J all, 1. 19. 
schysma L 87. II. Ill:! s.wscho-

I dnia I. 5. zachoclnia II.·~4~j. 
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scrutiniulll 1. 107. g~osowanieI. stabilitaR loci 11. %1. 
251. s t all 11m in choro L 344. 

sec ret a ria breviulll 1. 182.· s, Shnisfaw ze Skarbimierza 1. SO. 
status I. 182. 

s e cl e s impeclita.1. i 02. 
starokatolicy I. 136. n. 1117. 
Sh1'owolski 1. 81. 

,Staszewski L 82. sekretar;,; stann I 11)2. 
sekularyzacya 1 204. 11. J 82 .. s tat us causae et controyersiae II. 

zakonu lI. 380. 387. 
sekwestr L 302 . 
seminaristiculll II. 199. 
seminarY30 II. 167. 251. 
sen ten t i a y. ,vvrolL 
Eeparacya II. H59. 
servitia communi a II. 201. 20'2. 

s. min uta II. 202. 
s ervi ti um n. 19J. 
s i gill u ilJ confessionis 1. Ill!. II. 

124. l5U. 
s i g nat u r a justitiae 1. 179. gra

tiae 180. 

58. 
s tat uta II. t4. 19. statut2, pro

vinc. I. 53. 2H5. synoclorum 
clioeces. 1. 236. U. 1 S. ' korpora
cyjne H. 65. zakonne II. 374. 387. 

Stefan z 'rourn",y 1. 27. ':! 4. 

Stephanus Polonus I. t!'. 
s til us curiae I. 13. 
stipenc1ia missarum II. 195. 
s top 11 i 0 pokrewiellstwa II. 295. 

SWil)Cell I. 87. 
s tow a r z y s zen i p. religij n e II. 

369. nst. 
simulatio 11. 3i3. strony procesowe H. 54. 
Sinihaldus Fliscus 1. '11 '2)' Strzygonski prymas I. l5":. ]f)4. 
Sirmoncla zhior 1. 61. i suhclelegacye II. 7. 9. 
Siostn Mil'osierdzia II. 374. ISllhdvakonat I. 88. 
skarg'~ n. oH. \V' .. ,'woIaweza II. l' t· IT 'H) _ 8n JTep,10 ~. ",,). 

95. wzajemna n. oj. skargowy suhrogatio tituli 1. 101. 
pl'oees n. ] H3. J 2k. s u h sid i 11 m charitativum n. 1 ;3, 

skopczyzna II. HJ'~'lG' 175. 199. 
~lnb U. 152 uroczysty n. 306. snfragan L 144. 202. 

376. pro sty IT. 348. 359. 37~. sumaryczny p1'oce8 II, ~9. 
(pOI'. profesyc,), sIuhy mal- summae I. 70. 
Zl'llSkie II. 328. cywilne II i334. suspensya n. 113. 125. latae 

S&'otWillSki J. 82". .' sent. 114. ex info1'mata conscien-
sf 0 w i a 1'1 ski ob1'z~elek 1. 6. tia 114. J 33. bislmpa I. 206. 
smierci elowod I. 352. II. 350. swiadkowie II. 70. i360. przyslu-
Snarski 1. 83. hie n. 330. 3'1-7. 
sob 0 r y y. synody. s wi\) c e n i e poj\)eie i stopnie I. 
so 11 i c i h t i 0 ad turpia II. 124. @7. wymogi 89. nst. zdolnosc, 
spa cl e k po duchownym II. 210. kompetencya 103. akt swiecenia 

2Hl. po zakonnikach II. 385. 386. 107. jako p1'zeszkoda ma.j'ze~stwa 
S p e cy 1 a t ~ r I. 7217" II. :)05. jako pow6d sepamcyi II. 
spoln acho, exceptio I. 29. Ir.! 359. 

D2. H3. jus. sp. II. 210. swi~ta II. 153. redukcva II. 154. 
sponsalia de futuro ob. zar~czy- swi\)topietrze n. 200. 

ny, de praesenti II. 32. :151. : s y 11 a h u s II. 262 
spowierlz II. 150. tajemnica sp. symbole II. 163. 

1. 114. II. 124. 150.sYmonia II. 121. jako pow6cl 
spurii 11. ;357. irreguL L 97. II. 123. oclnosnie 
!iro clki p1'awne II. 83, do patronatu I. 300. 315. 316. 
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do beneficv0w 1. 327. do profe-! 
syi II. 12"3. 

syndicus 11. 55. 
synodaticum U. 18:'. 
s y nod y powszechne I. 16, ;51. 50 .. 

60 J:26. 220. :247. partykuLrne 
1. 5:2. 04. :2:-;:,)' prowincyonalne 
1. 233. dyeeezyaine 1. 235 (por. 
z b i 0 r 

syryj ski obwlrlek 1. 10. i'8. 271. 
Szamotulski 1. 81. 
Szuznrowski L bi. 
szkofy n. I' 3--i67. 
szlael;eCltwo 1. 261. 

158. kardynal'ovY i 62. praJ'at6w 
167. 

t.rr 11}' ~\Yi.'ceni[t L 9G. L !)enencii 
patrimonii. pEmsionis L 100. 10 I. 
paupertgti~ r 100. 10:. mensau 1. 
] 01. ! 02. II. ~ :cO. missionis L 
102. tyt. karclYllalski L 161. 1(j:2. 
27G. 

U l.t nUllo n t ,1 n i z mIL ~ ,) ~. 
UJllowa malzeJ'lska H. 28:( 
Luam ~anctam II. 247. 
uuia I. 6. . 0 briCac1ki). 
uuiewaznieni" JllaJ::iellsh~a II. 

;-H)4~ If. 380. 
T aj em 11 i c a spowicdzi 1. l' 4. [J. 1l!l i 0 l}t'nefieii l. 227. 

12';'. 150. .. l11niwersytety 11. 164. HiH. 
tajne ma~zeilstwo 11.328.331. jupl'o,Varhcllie II. 310 .. ~:" 
Tan k r e cl I. 71 1 I' 11 r Z 0 d. Y koscielne. poj€2ci(~ i podzial' 
taxy kancelaryjne JI. 199. 203.: 1. L7 poszczeg61ne urz~dy 1. 

za pallium 203 I.por. an 11 at y , HO-- .~;~. rOZl.la wnlct\Yo 1.2) 8. 
o .j' at y). nst. zl'ozeilie z nn-:ec1u II. ll6 

Tea ni n. 372. 125. Ipor. h nefi~y[lJ. 
TemplarYllsze [f. :)'71. 'l1stawa 1. 11. H. 12. 
temp us statuhllll 1. IHi, ch'msum ustawo cla wstwo koscieine po-

n. M8. wszecime II. 12. partykularne n. 
Teodora Poenitel1tiale L :U. 
teokratyezny II. 2i7. 
teologic;cne study a II. 168. 
tereyarzy If. 386. 

l~. [ll1tollomi('zIHl II. 1 \:J. 
i U W i1 Z II i e n i ,> mal'zellstwft II. :l4~. 
n z nan i () iCa zillaf.rego n. 350. 

terna 1. ;-)05. 309. li' a gil. j 00. n. 326. 22 V. 
t e rr a e missionis 1. 221. \.- e r s i 0 Isiciorialla, prisca r. 16. 
testamonta dnchownvch 11.2[0. 17. 
thoologalis callonicu~ I. ltlL ,'otiium ureiesiae.lf. :349. 
'rhiel'a zhior 1. 63. yeto ob. exkluzywa. 
tit u li majores minores I. 211. y i e a ri a jurisdietio I!. 8. 
toleraneya J1. ':;76. vicecamerarius 1. 178. 
tolerati II. 103. vice-cancellarius 1. 181. 
Tomasz ze Strzempina 1. 80. vicedominns I. Vii. 
Tom a S Z 0 wi chrzescijanie I. n \- is absoluta, vis ae meins 013. 
tonsura I. lo7 1 , 81 t o. 10.-'. przymus. 
Tone s I. :27. vi t a communis 1. 188. 
tortura II. 130. J:-l5. vitandi II. 16:. 
Tr~ba ::iIikofaj. zbior L 5B. yitricl ii. 2:W. 
Trydencki sobOl' I. 56. ustawy \otum Y. slub. 

tryd. w Polsce I. 57. nIlgata [I. 18::. 
t y a r a I. 14 I . 
tytulatury papieza 1. 141._]Ji-

1 

"'"akans stolieypapieskiej I. 166. 
skup6w 146. metropolit6w 1t>t> 2. I biskupiej 1. 206. 11. 232. para-
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iii I. 218. (pOl'. administra-Iwvkszta~cenie duchowienstwa1. 
tor). . "92. 259. IT. 167. 

IV [I k 0 W [I 11 i. e henefieYi)W 1. :352: 
warunki przy rezygnaeyi 1. :l54. 

przy zawarciu lllarZell~i.wa IT. 
320. :3:) 7. 3:38. Zctl'€2C'zyn 1t. 
352. 

'\Vatykallski sobol' 
132. I!. 2i5:.L 

We nee k i pa-tryarchat I. 150. 
Wo:hka zbiOr 1. 65. 
wi"ee"kanclerz 1. 181. 
wiecy I!. 127. 

58. 

wyrok II. 80. ex iuformata con
'scientia II. li:l3. U4. in contu
macia II. 53. przedstano,,'czy n. 
7,. ,1. smiGrei 1. 94. 

wyst~pek 11. 9fi. 11~. przeszko
da maizelist,Ya II. :)08. 

·wywoJ'a\\'cze procesy H. !)4. 
wyznunia religijn8 II. 140. 275. 

3Hl. 
,yyznanie wiary L 332. il51. 

wi e k· do swiecell L 9 i flo lU'Z(;- de Z a 1) are lli s r. 
do,,' I. 25'8. il.o zawarria mal'
zellstW[I II. ::>9 i. :rri. zareez m 
II. 351. do zakonnlI.378.'W79. 

,\V i elk" c z ,nn t k 0 IV a hulla 
39 3. 98 8

. 

IVi~ z ien i8 II. 42. 115. lIS. 

1', ~ J. , 

w ikary apostolski 1. 151. 20(j. 
221. generainy 1. i 98. 259. 

II. 8. dyecezyi rzymskiej (kardy
na]') I. 177 6. 200 1~. kapitnlny 
I. 207. 2,,9. 1 I. 55. poln} l. 
1H. paroebialny 1. 211i. II. 221. 

wizytacya r. 15G. II. H)'<. 
w.ta d z a koscielna 1. :-4. 124. sa

kramentaIna) jurysdykcyjna 1. 85. 
II. 12. ustawodawcza 11. 12. sa
dowa 1 J. 27. administracyjna li. 
1f;9. 

w h sci w 0 S c bislmpa r. 105. pa
rocha J. 215. co do zapowiedzi 
II. 326. 327. slubu :\;;\J. w-f. 
s~du 11. 56. 

W ~ 0 c h Y ob. gwarancyjlla usta,Ya. 
Wojciech Jastrz0hiec l. 80. 
W 0 j s k 0, ObOvi'i~zek sJ'uzhy wojsk. 

I. 113, organizaeya dnchowiel'l
stwa 1. 222. 

woJ'oski obrzadek 1. 6. 

zuiJojstwo r. 95. 
zakony, ltistorya II. 369~374. 

ustanowienie II. 374. wshmienlP 
3 'lEi. wyst~pienie 3' O. org~niza~ 
cya II. ,b.l. nabywanie maj~tku 

3'~4. c1yscyplina 387. 
z ami a 11 a patronatu I. 300. bene-

ficyow I. 355. 
z ami e s z k ani e ob. mieszkanie. 
z am 0 r d 0 "Iva Jl i e maJ'zonka II. 310. 
zapisy II. 171. 172. 193. 
zapowiedzenie sporn 11. 55. 
zapowiedzie II. 324. :~25. nst. 
zargczyny II. :~2:i. 346. 35!. 

352. imped. publicae honest. H. 
305. 

zarz~d 
233. 

maj~tku kose. II. 229. 

zasied;lenie patronatu I. 297. 
300. beneiicy6w I. 34u. przywi
Ieje kosciol'a II. ! 71. 

z a s Ie a 1" zen i e niewaznosci II. 86. 
II. 31;6. 364. 

Z b i 0 r y 1. 1>:. nst. synoc16w po
wszechllych 1. 51. 60. partykul. 
polskich 1. 52. 61. koscioJ::a wscho
c1niego 1. 24 32. konstytucyi pa
pieskich 1. 61. TeguJ' kaneelar. 1. 
51. orzecze6. kongregacyi I. 63. 
Gt. przepis6w austryackieh 1. G7. 
(pOl'. bullarya, compilatio. colle-
etio ). 

W 0 r ill a c y j s 1;\ konkordai 1. 2G5. 
W uj k a przekl'acl II. 1(52. 
wl1lgata II. 162. 

bi-'
I 
z b y w: all i e lll. a:i~t.k.u koscieinego II. 

~36. ,v zakonach Ii. 384. 
w y b 6 r papiez a 1. 239~256. 

skupa 1. 265. 271, 
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z ~ 0 t e hull e II 14 7 Fryde k 
II., I. 265. K'arola iv. II. f~8~ zwyczajowe prawo I. 12. 

znawcy II. n. 
z m ian a religii II. 142. 275 0-

lJrZ~dku n. 391. nst 

Z 0 n are s, komelltarz i. 25 
zr,z e c z e ni e sit patronatu 1"315 

oeneihwUlD T '1 - 9 . 
• J. L DO·). cum resona-

hono ponsiollis I. 353. II. J 22 
221. regressus, ingressus. in fa~ 
Yorem tertii I. 354. II. 122. 

Zr6dfa prawa 1. 144. ]5 nst. 
(ob. zbiory). . 

~ e l? rae z e 'lakony II. 371. 
zenskie zakony If. 372 3"'." 98'> 388. .'. I '- 0 -'. 

~onatych 8wi(~Cellie I 94. 
Z6rawskiego" zhi6r i. 6~·. 

PODATKI WAZNIEJSZE OMYLKI DRUKU. 

Str. 1 wiersz z do.ru zamiast VII L czyt. IX. 
5 4 'h gory " tc "t o. 

,,19 :2 W nocie 4 )i,amiast nosticis czyt. noscitis. 
25 nota 20. 21. Ok6lnik lwowskiego metrop. konsystorza 1'11,c. Z 27. 

maja 186:) Nr. 33. wylicza wszystkie facultates, udzielone ar
rybiskupowi na czas ograniczollY lu)) nieograniczony.' 

" ~6 wiersz 8 z doJ'u zam. przesz.[osci czyt. p r z y s z.j' 0 sci. 
41 9 z gory powodu " pow 0 d a. 
46 nota 14 clodae: POI'. okOlllik mdrop. konsystorza hyowskiego 

1'ac. z 27. maja lH3.2 Nr. 33. 
54 wiersz ! 3 z clo1'U zam. pierwszy czyt. cl r u gi. 

" 92 I w llocie ~) zam. process czyt. po sse s. 
143 8 z do~u ! ;-:78 " 1877. 

,,144 " ;)., czyt. Uihleill. 
" i 48 nota 1 R cloclac: Arcyb. lwowski ~ac. otrzymaf brevem z 1. 

marca 18Ci I. siedmioletni(j flwultates cOllcedellcli oratoria pri
vata (okolnik metrop. z :27. maja lr-:ti:: Nr. 33). 

" 154 wiersz 22 z gory po sJ'owach: "Boze Naroclzenie" dodac: 
i swi~to sw. Szczepana (20. gruclnia). 

" 155 wiersz 6 z gory po sJ'owie: "obowi'tzuj~ce" doclac: R u ski e s w i ~ t a 
uregulowalle zostaJ'y w r. 178(-) i 179.2. (0 h. H a r a s i e w i c z 
Annal~s p. 612. 9(5) ,y ten sposob, iz z wyj'ttkiem Wszyst
kich Swi~tych swi~cq. Rusini s'lVi~ta UZllane w 0 brz~clkn fac., 
a nadto jeszcze nast~pnjq,ce dni nie swi~cone uroczyscie w ob1'z. 
fac.: Trzech Biskupow (30. styc;!,nia star. stylu), naroclzenie 
sw. J ana (::'4. czerwca), Przemienienie Pall.skie (6. sierpnia), 
Podwyzszenie sw. krzyz a (14. wrzesnia), sw, Dymitra (2l~. 
pazclziernika), sw .. Micha1:a CR. listopacla), Ofiarowanie Maryi 
Panny (21. listop.), sw. Mikol'aja (6. gruclnia), BW. Jozefa 
C:Z6. gl'udnia, BW. Szczepana pl'zypada na 27. gruclnia), Wielki 



,Pi1),tek i wtorek po Wielldejnocy. Swi~ta Bozego OiaJ'a, sw. 
J erzego (23. kwietnia), sw. Eliasza (:20. lipca) i sci~cie sw. 
J ana (27. sitlrpnia) przeniesiono 11a nltjbliZs'l.~ niec1ziel~. 

Str. 157. ,viersz 1 z c10fu zam. 1B74 czvt. 1784. 
,. 168 " 13 i 14 z gory zamiast ,,~stltllowi,j' jedno na cal'il; Anstrn 

semillaryum (Generalsemillarl" <:zyt. "ustanowii: kilka semina-
1'yow gelleraillych". . 

.. 196 nota 13 doc1ac: Lwowski arcyb. J'a6. otrzvmsJl c1ekretem kon-:' 

. gregacyi tl'ydencJ;:ic'j z :23. l~arca' 18()O "facultates tl'icnllales 
rec1ucendi ct transfcrenc1i Ollera missarnm, i to wedJ'ug c1ekl'etn 
z 1. marca 1 h61 nawct onera in func1is et agris rac1icata. 

~24 wiersz 18 h gory zam. c1uchownYllli s'wiac1kami, czyt. a. u c h o~ 
wnym i swiac1kami. 

329 W l{ocie 26 zamiast 22 czyt. 14. 
355 wiersz 6 z gory po "znacznej" c1oda6: r z ~ s (" i . 

. , 3G8 ,yiersz :J, Z c1o.ru zmn. gc1yz czyt. g d y. 
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