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Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi
w Stanach Zjednoczonych
Conan Wayne Hale, 21-letni mieszkaniec Eugene w stanie Oregon, zostaá oskarĪony o to, Īe w dniu 20 grudnia 1995 r. dokonaá
brutalnego morderstwa trzech máodych kobiet. W konsekwencji
osadzony zostaá w miejscowym wiĊzieniu. Dnia 22 kwietnia 1996 r.
na jego proĞbĊ do wiĊzienia udaá siĊ proboszcz pobliskiej parafii,
ksiądz Timothy Mockaitis, by wysáuchaü spowiedzi aresztowanego.
Dla duchownego nie byáa to nadzwyczajna proĞba – wczeĞniej wielokrotnie odwiedzaá on to wiĊzienie w tym samym celu. Ks. Mockaitis nie wiedziaá jednak, Īe tym razem spowiedĨ miaáa zostaü zarejestrowana na taĞmie magnetofonowej. Nagrania dokonano na Īądanie
jednego z pracowników biura prokuratora rejonowego. Pracownicy
tego biura oraz pracownicy biura szeryfa powiatu Lane przesáuchali
nagranie, a nastĊpnie zrobiono jego transkrypt1.
Dwa tygodnie póĨniej z lokalnej gazety dowiedziaá siĊ o tym
spowiednik. Wywoáaáo to jego natychmiastowy sprzeciw, a takĪe
1
Mockaitis v. Harcleroad, 938 F. Supp. 1516, 1522-1524 (D. Or. 1996). W niniejszym artykule zachowano oryginalny sposób cytowania spraw sądowych. Poszczególne elementy oznaczają kolejno: peáną lub skróconą nazwĊ sprawy; tom
i zbiór, w którym jest ona umieszczona; stronĊ, od której siĊ zaczyna; ewentualnie
cytowane strony; oraz jurysdykcjĊ i datĊ orzeczenia (w nawiasie). Cytacja jest
odpowiednio dáuĪsza, jeĪeli obejmuje równieĪ inne zbiory, w których publikowana
jest sprawa, lub gdy podaje siĊ orzeczenia na wszystkich poziomach, na których
byáa rozpatrywana, aĪ do ewentualnego orzeczenia wáaĞciwego sądu najwyĪszego.
PowyĪszy schemat nie dotyczy wczeĞniejszych spraw, które nie posiadaáy ujednoliconego sposobu cytowania.
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protesty wielu Ğrodowisk, zarówno z krĊgów KoĞcioáa katolickiego,
jak i spoza niego (np. konserwatywnego Instytutu Rutheforda czy
AmerykaĔskiego Związku Swobód Cywilnych – American Civil
Liberties Union). Niezadowolenie wyraĪaáy teĪ liczne redakcje, zaĞ
WatykaĔski Sekretarz Stanu wystosowaá nawet w tej sprawie notĊ
do ambasadora Stanów Zjednoczonych2. JuĪ 7 maja 1996 r. ks.
Mockaitis w osobistej rozmowie w biurze prokuratora rejonowego,
Douglassa F. Harcleroada, poprosiá o zniszczenie nagrania spowiedzi Hale’a. Prokurator rejonowy co prawda wyraziá ubolewanie
z powodu incydentu i publicznie przeprosiá za podjĊte dziaáania, nie
zarządziá jednak zniszczenia nagraĔ. Obiecaá natomiast, iĪ nie zostaną one uĪyte, chyba Īe bĊdzie to konieczne do obrony przed
oskarĪeniami Hale’a w związku z incydentem w wiĊzieniu. W takiej
sytuacji archidiecezja Portland záoĪyáa wniosek o zniszczenie nagrania i uzyskanie gwarancji, Īe urzĊdnicy wiĊzienia nie bĊdą wiĊcej
dokonywaü rejestracji jakichkolwiek spowiedzi3. PoniewaĪ jednak
sĊdzia odmówiá jego rozpatrzenia, archidiecezja wystąpiáa z cywilnym roszczeniem do sądu federalnego4. RównieĪ ten sąd odrzuciá
sprawĊ twierdząc, iĪ nie jest wáaĞciwy do jej rozpatrzenia. Stwierdziá ponadto, iĪ autorzy pozwu nie są stroną w sprawie, a w Ğwietle
przepisów stanu Oregon wáaĞcicielem przywileju chroniącego wyznanie Hale’a jest on sam, a nie ks. Mockaitis5. Archidiecezja w
takiej sytuacji odwoáaáa siĊ do federalnego sądu apelacyjnego. Tym
razem sąd zgodziá siĊ z wieloma przedstawionymi przez KoĞcióá
argumentami uznając, iĪ wáadze naruszyáy prawo do prywatnoĞci
2

TamĪe, s. 1518.
TamĪe, s. 1524.
4
TamĪe, s. 1524-1525. Pozew zostaá wniosiony przez ks. Mockaitisa i Francisa
George’a, arcybiskupa Portland. Natomiast jako pozwani figurują: prokurator rejonowy Douglass Harcleroad, sĊdzia Jack Billings i sĊdzia Kip Leonard. SĊdzia
Leonard na proĞbĊ prokuratora opieczĊtowaá nagranie i transkrypt, a sĊdzia Billings
odmówiá rozpatrzenia wniosku archidiecezji o ich zniszczenie. TamĪe, s. 1517,
1524-1525.
5
OregoĔski kodeks z 1981 r. stanowi: “Bez zgody osoby dokonującej przekazu
informacji, zabrania siĊ przesáuchiwania duchownego co do treĞci tego poufnego
przekazu informacji dokonanemu temu duchownemu, zgodnie z charakterem
peánionej przez niego funkcji”. Oregon Revised Statutes § 40. 260(2) (1981). Podobne ograniczenia zawierają kodeksy innych stanów. Zob. czĊĞü 3 niniejszego
opracowania.
3

Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi...

5

oraz prawo ks. Mockaitisa do swobodnego wyznawania religii6.
Caáą sprawĊ komplikowaá dodatkowo fakt, iĪ sam spowiadający siĊ,
Conan Hale, nie byá zainteresowany zniszczeniem nagrania7. Przeciwnie, jego obroĔca záoĪyá wniosek o zachowanie nagrania jako
dowodu w sprawie, jak równieĪ o moĪliwoĞü zapoznania siĊ z nim,
na co sĊdzia wyraziá zgodĊ8.
Proces z Oregonu staá siĊ jedną z najgáoĞniejszych spraw dotyczących ochrony poufnych informacji penitenta, jakie w ostatnich
latach miaáy miejsce w Stanach Zjednoczonych. WyraĨnie ujawniá
on istnienie kolizji pomiĊdzy interesami penitenta a interesami wymiaru sprawiedliwoĞci. Kolizja ta nabiera dramatycznego wymiaru
zwáaszcza wówczas, gdy – tak jak to jest w przypadku spowiedzi
sakramentalnej KoĞcioáa katolickiego – dany koĞcióá zobowiązuje
duchownego do zachowania wyznaĔ penitenta w caákowitej tajemnicy. W takiej sytuacji Īądanie wáadz lub teĪ penitenta, aby duchowny je ujawniá, stawia go w bardzo trudnej sytuacji. Odmowa
ujawnienia naraĪa bowiem duchownego na sankcje karne, za ujawnienie natomiast musi spodziewaü siĊ powaĪnych sankcji koĞcielnych, zgodnie przepisami prawa kanonicznego. Stąd teĪ domaganie
siĊ od niego záamania tajemnicy spowiedzi, niezaleĪnie od okolicznoĞci, musi siĊ spotkaü z jego zdecydowanym sprzeciwem. Choü we
wszystkich amerykaĔskich stanach uznaje siĊ obecnie przywilej
pastoralny (priest-penitent privilege)9, to jednak tylko niewielka ich
6

Mockaitis v. Harcleroad, 104 F. 3d 1522 (9th Cir. 1997).
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü, iĪ Conan Hale traktowaá spowiedĨ u ks. Mockaitisa instrumentalnie. Niewykluczone, iĪ wiedziaá o nagrywaniu jego spowiedzi,
które to nagranie mogáoby byü póĨniej wykorzystane jako dowód przemawiający
na jego korzyĞü. Zob. M. J. Mazza, Should Clergy Hold the Priest-Penitent Privilege, “Marquette Law Review” 82(1998), s. 172 (przypis 11). NaleĪy pamiĊtaü, Īe w
przypadku symulowania spowiedzi kapáan nie jest zobowiązany do zachowania
tajemnicy, ta wiąĪe siĊ bowiem jedynie z autentyczną sakramentalną spowiedzią.
Zob. R. T. Moriarty, Violation of Confessional Seal and the Associated Penalties,
“The Jurist” 58(1998), s. 159.
8
Mockaitis v. Harcleroad, 938 F. Supp. 1516, 1525, 1526 (D. Or. 1996).
9
Sądy i komentatorzy stosują równieĪ inne nazwy tego przywileju: clergypenitent privilege, clergy-communicant privilege, minister’s privilege, clericcongregant privilege, clergyman’s privilege, beliver-clergyman privilege. JeĪeli nie
zaznaczono inaczej, sáowo “przywilej” odnosiü siĊ bĊdzie wyáącznie do przywileju
pastoralnego. PoniewaĪ odnosi siĊ on nie tylko do duchownych katolickich, ale do
7
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czĊĞü formalnie zabezpiecza interesy duchownego w takiej sytuacji.
Zdecydowana wiĊkszoĞü stanów wáadzĊ nad przywilejem przyznaje
bądĨ wyáącznie penitentowi, bądĨ teĪ wprowadza prawa, które
ograniczają moĪliwoĞü zastosowania przywileju w okreĞlonej sytuacji (np. w przypadku niewáaĞciwego traktowania dzieci). Musi to
budziü u przedstawicieli koĞcioáów, zwáaszcza KoĞcioáa katolickiego, zrozumiaáy niepokój, który w poszczególnych wypadkach doprowadziá do formalnego zakwestionowania postĊpowania przedstawicieli wáadz (jak w sprawie ks. Mokaitisa).
Przywilej pastoralny nie jest jedynym przywilejem (zakazem)
prawa dowodowego, który istnieje w Stanach Zjednoczonych10.
Oprócz niego uznaje siĊ tam równieĪ uprzywilejowany status przekazu informacji miĊdzy prawnikiem i jego klientem11, lekarzem
i jego pacjentem12, pomiĊdzy maáĪonkami13, psychoterapeutą i jego
pacjentem14, miĊdzy dzieckiem i jego rodzicami15, oraz wiele innych. Przywileje te mają za zadanie ochronĊ poufnych przekazów
informacji pomiĊdzy osobą bĊdącą wáaĞcicielem informacji a inną
okreĞloną przez prawo osobą w trakcie postĊpowania sądowego,
administracyjnego lub legislacyjnego16. Przepisy prawa postĊpowania dowodowego peánią dwojakiego rodzaju funkcje w systemie
duchownych róĪnych religii i wyznaĔ, w niniejszym artykule bĊdzie stosowana
nazwa “przywilej pastoralny”, która posiada wiĊkszy zakres niĪ dosáowne táumaczenie nazwy tego przywileju (priest-penitent privilege).
10
W polskim prawie karnym na oznaczenie przywilejów prawa postĊpowania
dowodowego stosuje siĊ wyraĪenia “zakazy dowodzenia”. UĪywanie jednak sáowa
“przywilej” jest czytelne i zgodne z rozumieniem tego terminu w prawie amerykaĔskim. Stąd teĪ w niniejszym opracowaniu takie wyraĪenie bĊdzie stosowane, chociaĪ moĪe mijaü siĊ ono z intuicją jĊzykową polskiego jĊzyka prawnego. Szerzej
o zakazach dowodowych w polskim prawie zob. np. K. Marszaá, Proces karny,
Katowice 19985, s. 178-243.
11
Attorney-client privilege.
12
Physician-patient privilege.
13
W USA istnieją dwa przywileje dowodowe związane z maáĪeĔstwem: adverse spousal testimony privilege oraz husband-wife communication privilege. Szerzej
na ten temat zob. np. M. C. Regan, Jr., Spousal Privilege and the Meanings of
Marriage, “Virginia Law Review” 81(1995), s. 2052-2067.
14
Psychotherapist-patient privilege.
15
Parent-child privilege.
16
J. J. Dalessio, Evidentiary Privileges and the Exclusion of Derivative Evidence: Commentary and Analysis, “San Diego Law Review” 26(1989), s. 625.
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osądzania: wyáączają dowody i pomagają w procesie uzyskania
prawdy. Przywileje dowodowe, speániając pierwszą funkcjĊ, inaczej
jednak niĪ inne przepisy wyáączające dowody, nie zostaáy ustanowione w celu wyeliminowania niepewnych dowodów. Przeciwnie,
ukrywają one waĪne, a czasami nawet decydujące dla danej sprawy
dowody, które posiadają strony postĊpowania lub Ğwiadkowie czy
teĪ inne osoby z nimi związane17.
Osoba, która otrzymaáa wezwanie do stawienia siĊ w sądzie, posiada obowiązek záoĪenia zeznania. BĊdąc caákowicie zdolna do
tego, moĪe jednak odmówiü ich záoĪenia, wykazując, iĪ poszukiwane informacje są chronione na mocy przywileju18. Przywileje dowodowe stanowią odejĞcie od wielowiekowej zasady common law
mówiącej, iĪ “spoáeczeĔstwo posiada prawo do [poznania] dowodów [w sprawie] kaĪdej osoby”19. Dlatego teĪ przyznanie im racji
bytu moĪe nastąpiü tylko wtedy, gdy wskaĪe siĊ, iĪ rzeczywiĞcie
sáuĪą one jakimĞ innym, istotnym celom. Cele te muszą zaĞ byü
waĪniejsze niĪ sam prawny proces poszukiwania prawdy. Istnienie
przywileju pastoralnego w prawie Stanów Zjednoczonych, w prawie
wielu innych krajów20 oraz wysiáki podejmowane dla jego ustanowienia na arenie prawa miĊdzynarodowego21 wskazują, iĪ ochrona
poufnoĞci rozmów penitenta z duchownym posiada doĞü uniwersalną akceptacjĊ i powszechnie postrzega siĊ ją jako wartoĞciową
i uĪyteczną.
Cel niniejszego artykuáu jest bardzo skromny – jest nim przedstawienie obecnie obowiązujących przepisów odnoĞnie do przywile17

Por. S. Goode, M. M. Sharlot, Texas Rules of Evidence Handbook: Part I.
Article v: Privileges, “Houston Law Review” 30(1993), s. 489.
18
Por. C. J. H. Dubbelday, Psychotherapist-Client Testimonial Privilege: Defining the Professional Involved, “Emory Law Journal” 34(1985), s. 777.
19
Mowa Lorda Kanclerza Hardwicke’a w Izbie Lordów z 25 maja 1742 r., w:
12 Parl. Hist. Eng. (1812), s. 693, podajĊ za: Note, Developments in the Law –
Privileged Communications, “Harvard Law Review” 98(1985), s. 1454.
20
Zob. R. J. Araujo, S.J., International Tribunals and Rules of Evidence:
The Case For Respecting and Preserving the “Priest-Penitent” Privilege under
International Law, “American University International Law Review” 15(2000),
s. 653-657.
21
Gáównie w związku z projektami dotyczącymi utworzenia miĊdzynarodowego sądu mającego Ğcigaü przestĊpstwa kryminalne (International Criminal Court)
(zob. tamĪe, s. 640-642), a takĪe próbami opracowania miĊdzynarodowego kodeksu
postĊpowania cywilnego przez Ğrodowiska akademickie (zob. tamĪe, s. 661-666).

M. Jurzyk

8

ju pastoralnego w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym
uwzglĊdnieniem ich zastosowania w przypadku duchownych katolickich. Ma on ukazaü nie tylko, w jakim stopniu chronione są interesy penitentów, ale równieĪ zwróciü uwagĊ na niewystarczającą –
jak siĊ wydaje – ochronĊ interesów duchownych.
W pierwszej czĊĞci artykuáu zostanie przedstawiony historyczny
rozwój doktryny przywileju pastoralnego w Stanach Zjednoczonych,
by nastĊpnie w czĊĞci drugiej ukazaü naukĊ KoĞcioáa katolickiego
odnoĞnie do obowiązku zachowania tajemnicy spowiedzi. W dalszej
kolejnoĞci zostaną omówione istotne elementy tego przywileju,
zarówno jeĪeli chodzi o ich kodeksowe sformuáowanie, jak i aplikacjĊ w poszczególnych stanach i jurysdykcjach. Celem kolejnej,
czwartej czĊĞci tego opracowania, jest przedstawienie uzasadnieĔ
przywileju pastoralnego, na które najczĊĞciej powoáują siĊ sądy
i komentatorzy. Uzasadnienia te bĊdą odwoáywaü siĊ zarówno do
norm konstytucyjnych, jak i pozakonstytucyjnych. Z tych ostatnich
najbardziej znane są dwa: tradycyjne uzasadnienie utylitarystyczne
oraz nowsze, odwoáujące siĊ do prawa do prywatnoĞci.
1. Geneza i rozwój przywileju pastoralnego
w prawie amerykaĔskim
Wiele przepisów, zasad i instytucji amerykaĔskiego systemu
prawnego posiada swoje korzenie w prawie angielskim. Dotyczy to
równieĪ przywilejów prawa postĊpowania dowodowego, w tym
przywileju pastoralnego. Przez stulecia Ğwieckie prawo angielskie,
podobnie jak prawo innych krajów europejskich, posiadaáo niezwykle silne związki z prawem koĞcielnym22. Angielskie prawo respektowaáo praktykĊ spowiedzi i uznawaáo obowiązek zachowania tajemnicy spowiedzi23. Taki stan trwaá aĪ do Reformacji. Po zerwaniu
przez króla Henryka VIII jednoĞci z papiestwem w 1531 r., sądy
angielskie nadal jednak uznawaáy przywilej pastoralny aĪ do czasów
Restauracji (1660 r.)24 lub nawet dáuĪej25. Dopiero póĨniej podejĞcie
22
Zob. H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Ksztaátowanie siĊ zachodniej tradycji
prawnej (táum. S. Amsterdamski), Warszawa 1995, s. 315-331.
23
Zob. R. J. Araujo, dz. cyt., s. 648-650.
24
J. H. Wigmore, Evidence in Trials at Common Law, Boston 1961, t. 8,
§ 2394, s. 869. Pierwotna wersja traktatu ukazaáa siĊ w 1904 r.
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do przywileju ulegáo radykalnej zmianie i sądy przestaáy traktowaü
sakrament pokuty w uprzywilejowany sposób26. Na ograniczenie,
a póĨniej na caákowite zaprzestanie stosowania przywileju pastoralnego w Anglii wpáynĊáa w sposób zasadniczy polityka dystansowania siĊ KoĞcioáa anglikaĔskiego od katolickich praktyk, w tym od
sakramentalnej spowiedzi. Interesujące, Īe jednym z obroĔców
przywileju pastoralnego na początku XIX wieku okazaá siĊ Jeremy
Bentham – twórca utylitaryzmu. UwaĪaá on, iĪ zmuszanie duchownych do wyjawiania tajemnicy spowiedzi byáoby naruszeniem
jednego z najbardziej ĞwiĊtych obowiązków kapáanów i byáoby
niezgodne z zasadą tolerancji27. Angielskie sądy jednak nie podzielaáy tego rodzaju argumentów. Obecnie w Anglii przywilej pastoralny nie jest uznawany ani przez common law, ani przez regulacje
kodeksowe28.
W Stanach Zjednoczonych przywilej pastoralny rozwinąá siĊ
niezaleĪnie od angielskiego prawa. AmerykaĔski system sądowy
adoptowaá bowiem common law, które nie zawieraáo juĪ przywileju
pastoralnego29. Pierwszą znaną na nowym kontynencie sprawą
dotyczącą przywileju pastoralnego byáa sprawa People v. Phillips
25

J. C. Bush, W. H. Tiemann, The Right to Silence: Privileged Clergy Communications and the Law, Abington Press 19893, s. 58-59.
26
Zob. J. M. Yellin, The History and Current Status of the Clergy-Penitent
Privilege, “Santa Clara Law Review” 23(1985), s. 102.
27
J. Bentham, Rationale of Judicial Evidence, (wyd. 1 przez J. S. Milla 1827),
Fred B. Rothman & Co. 1995, t. 4, s. 586-592. PodajĊ za: R. J. Araujo, dz. cyt.,
s. 650. Zastanawiające przy tym jest to, iĪ Bentham byá gorącym przeciwnikiem
przywilejów; uwaĪaá je za “jedno z najbardziej szkodliwych i irracjonalnych pojĊü,
jakie kiedykolwiek pojawiáy siĊ w ludzkim umyĞle”. J. Bentham, dz. cyt., t. 5,
s. 193-194. PodajĊ za: Note, Developments in the Law…, s. 1454 (przypis 1). Zob.
takĪe: J. H. Wigmore, dz. cyt., § 2394, s. 848. Bentham byá szczególnie przeciwny
stosowaniu przywileju adwokackiego. Zob. D. Luban, Lawyers and Justice:
An Ethical Study, Princeton 1988, s. 189-192.
28
R. J. Araujo, dz. cyt., s. 652-653.
29
Nie zawieraáo takĪe szeregu ograniczeĔ wprowadzonych przez poszczególne
angielskie orzeczenia sądowe po tym, jak przywilej uzyskaá akceptacjĊ w poszczególnych amerykaĔskich jurysdykcjach, np. wprowadzonych przez znaną sprawĊ
z 1893 r. Normanshaw v. Normanshaw, 69 L.T.R. 468 (P. 1893). Zob. M. H. Mitchell, Must Clergy Tell? Child Abuse Reporting Requirements Versus the Clergy
Privilege and Free Exercise of Religion, “Minnesota Law Review” 71(1987),
s. 737.
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z 1813 r. Wiązaáa siĊ ona z ksiĊdzem katolickim, który odmówiá
záoĪenia zeznaĔ mogących doprowadziü do ustalenia toĪsamoĞci
záodzieja30. Podczas spowiedzi przestĊpca przekazaá kapáanowi
skradzione dobra i prosiá go, aby ten zwróciá je wáaĞcicielowi. WáaĞciciel jednak domagaá siĊ ujawnienia toĪsamoĞci záodzieja. Sąd nie
zgodziá siĊ z argumentacją poszkodowanego i uznaá, Īe przepisy
prawa kanonicznego wymagają od duchownego zachowania tajemnicy. Argumentowano, Īe dla swobodnego wyznawania religii, które
gwarantowane jest przez konstytucjĊ stanu Nowy York31, gdzie
toczyáa siĊ sprawa, istotnym jest moĪliwoĞü postĊpowania zgodnie
z jej wymogami, dlatego teĪ ceremonie i zasady danej religii naleĪy
otoczyü ochroną, a ksiĊdzu powinno siĊ przyznaü prawo do odmowy
zeznaĔ32.
Cztery lata póĨniej inny sąd stanu Nowy Jork, w sprawie People
v. Smith, orzeká, iĪ przywilej pastoralny nie stosuje siĊ do pastora
protestanckiego33. OskarĪony w niej powoáaá siĊ na sprawĊ People
v. Philips. Sąd jednakĪe nie podzieliá przedstawionej przez niego
argumentacji, uzaleĪniając moĪliwoĞü zastosowania konstytucyjnego prawa do swobodnego wyznawania religii jako podstawy do
zastosowania przywileju od wymagaĔ danego wyznania. WyjaĞniá
on, iĪ oskarĪony w sprawie z 1813 r. byá katolikiem, a wyznanie to
nakazuje zachowanie tajemnicy spowiedzi, podczas gdy duchowny
w rozwaĪanej sprawie jest czáonkiem wyznania, które nie stawia
podobnego wymogu34. Byü moĪe, iĪ decyzja ta staáa siĊ bodĨcem do
uchwalenia przez stan Nowy Jork w 1828 r. przepisu, zgodnie
z którym moĪliwoĞü zastosowania przywileju nie ograniczaáa siĊ
wyáącznie do wyznaĔ wyraĨnie nakazujących zachowanie tajemnicy

30
Sprawa ta, którą zajmowaá siĊ New York Court of General Session, nigdy nie
byáa oficjalnie opublikowana. Jej abstrakt moĪna znaleĨü w: “Western Law Journal” 1(1843), s. 109, a inną jej wersjĊ w: Note, Privileged Communications to
Clergymen, “The Catholic Lawyer” 1(1955), s. 199-209. PodajĊ za: M. H. Mitchell,
dz. cyt., s. 737 (przypis 76).
31
New York Constitution, art. XXXVIII (1771).
32
J. M. Yellin, dz. cyt., s. 105.
33
People v. Smith, N.Y. City Hall Rec. 77 (1817), przedruk w: Note, Privileged…, s. 209-213.
34
TamĪe, s. 211.
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spowiedzi35. W konsekwencji znacznie poszerzyá siĊ krąg duchownych, których nie wolno byáo zmuszaü do ujawnienia informacji
przekazanych im przez penitenta. Odtąd ochrona przysáugiwaáa
nie tylko ksiĊĪom katolickim, ale i duchownym innych wyznaĔ
chrzeĞcijaĔskich36. Byáy to pierwsze przepisy prawne (ustawy)
ustanawiające przywilej pastoralny w Stanach Zjednoczonych. Odegraáy one znaczną rolĊ w promulgowaniu podobnych przepisów w
innych stanach Ameryki Póánocnej37. Obecnie przywilej pastoralny
istnieje we wszystkich amerykaĔskich stanach oraz w Dystrykcie
Kolumbia38.
35

New York Revised Statutes pt. 3, ch. 7, tit. 3, § 72 (1828).
Przepisy te stanowią: “No minister of the gospel, or priest of any denomination whatsoever, shall be allowed to disclose any confessions made to him in his
professional character, in the course of discipline enjoined by the rules or practice
of such denomination”. PodajĊ za: Note, Privileged…, s. 213.
37
Zob. J. M. Yellin, dz. cyt., s. 106-107.
38
Alabama Rules of Evidence 505 (w skrócie: Ala. R. Evid. 505, zob. wykaz
skrótów w: Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minn. 19906, s. 1623-1638); Alaska
R. Evid. 506; Ariz. Rev. Stat. Ann. § 12-2233 (sprawy karne), § 13-4062
(sprawy cywilne) (West 1989 & Supp. 1999); Ark. R. Evid. 505; Cal. Evid. Code
§§ 1030-1034 (West 1995); Colo. Rev. Stat. Ann. § 13-90-107 (West 1997); Conn.
Gen. Stat. Ann. § 52-146b (West 1991); Del. Unif. R. Evid. 505; D.C. Code Ann.
§ 14-309 (Michie 1995); Fla. Stat. Ann. § 90.505 (West 1999); Ga. Code Ann.
§ 24-9-22 (Harrison Supp. 1994); Haw. Rev. R. Evid. 506; Idaho Code § 9-203
(Michie 1990 & Supp. 1997); 735 Ill. Comp. Stat. 5/8-803 (West 1992); Ind. Code
Ann. § 34-1-14-5 (West Supp. 1994); Iowa Code Ann. § 622.10 (West 1999); Kan.
Stat. Ann. § 60-429 (1994); Ky. R. Evid. 505; La. Code Evid. Ann. Art. 511 (West
1995); Me. R. Evid. 505; Md. Code Ann., Cts. & Jud. Proc. § 9-111 (1989); Mass.
Gen. Laws Ann. ch. 233, § 20A (West 1986 & Supp. 1999); Mich. Comp. Laws
Ann. § 600.2156 (West 1986); Minn. Stat. Ann. § 592.02 (West 1988 & Supp.
2000); Miss. Code Ann. § 13-1-22 (1999); Mo. Ann. Stat. § 491.060 (West 1996);
Mont. Code Ann. § 26-1-804 (1999); Neb. Rev. Stat. § 27-506 (1995); Nev. Rev.
Stat. § 49.255 (2000); N.H. Rev. Stat. Ann. 516:35 (Supp. 1995); N.J. Stat. Ann.
§ 2A:84A-23 (West 1994); N.J. R. Evid. 511; N.M. Stat. R. Ann. § 11-506 (Michie
2000); N.Y. Civ. Prac. L. & R. 4505 (McKinnley 1992); N.C. Gen Stat. § 8-53.2
(1999); N.D. Rev. R. Evid. 505; Ohio Rev. Code Ann. § 2317.02 (Banks-Baldwin
1996); Okla. Stat. Ann. tit.12, § 2505 (West 1993); Or. Rev. Stat. § 40.260 (1997);
Pa. Stat. Ann. tit. 42, § 5943 (West 1982); R.I. Gen. Laws § 9-17-23 (Michie 1997);
S.C. Code Ann. § 19-11-90 (Law. Co-op. 1985); S.D. Codified Laws § 19-13-16 do
18 (Michie 2000); Tenn. Code Ann. § 24-1-206 (1980 & Supp. 1999); Tex.
R. Evid. 505; Utah Code Ann. § 78-24-8 (1996); Vt. Stat. Ann. tit. 12, § 1607
(1973); Va. Code Ann. § 8.01-400 (Michie 1994); Wash. Rev. Code Ann.
§ 5.60.060 (West 1995 & Supp. 2000); W. Va. Code § 57-3-9 (1997); Wis. Stat.
Ann. § 905.06 (West 2000); Wyo. Stat. § 1-12-101 (Michie 1997).
36
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RóĪnorodnoĞü obowiązujących przepisów prawa postĊpowania
dowodowego w poszczególnych jurysdykcjach spowodowaáa, iĪ
podjĊto próby jego unifikacji, w tym takĪe przepisów dotyczących
przywilejów dowodowych. I tak, w 1942 r. AmerykaĔski Instytut
Prawa (ALI) opracowaá Model Code of Evidence, którego art. 219
dotyczyá przywileju pastoralnego39. Kodeks ten jednak nie wywará
wiĊkszego wpáywu na przepisy poszczególnych stanów, dlatego teĪ
w 1953 r. inna organizacja40 zaproponowaáa nowy kodeks, Uniform
Rules of Evidence, w którym przyjĊto podobne rozwiązania, jak w
kodeksie ALI41. RównieĪ i ten kodeks nie uzyskaá jednak powszechnej akceptacji. Znaczne rezultaty w ujednoliceniu prawa
dowodowego przyniosáa dopiero zrewidowana w 1974 r. wersja tego
kodeksu42, którego istotne elementy zaadoptowaáo wiele stanów43.
Oprócz przepisów dotyczących róĪnych przywilejów dowodowych,
zawieraá on art. 505 rozszerzający moĪliwoĞci zastosowania przywileju pastoralnego44.
Uznanie przywileju pastoralnego w sądach federalnych przebiegaáo oddzielnym torem. W 1875 r. Sąd NajwyĪszy USA w sprawie
Totten v. United States uznaá ten przywilej stwierdzając, Īe nie
moĪna prowadziü sprawy, jeĪeli wymagaáoby to ujawnienia tajemnicy spowiedzi45. Powszechnie znana jest równieĪ opinia wyraĪona
w orzeczeniu w sprawie z 1958 r., toczącej siĊ przed federalnym
sądem Dystryktu Kolumbia. W sprawie tej, Mullen v. United States,
sĊdzia J. Fahy argumentowaá za uznaniem przywileju pastoralnego
w sądach federalnych46.
Ponad dwadzieĞcia lat póĨniej miaáa miejsce inna waĪna dla
przywileju pastoralnego sprawa – Trammel v. United States47. Sąd
39

Model Code of Evidence, Rule 219(1942).
The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws.
41
Uniform Rules of Evidence, Rule 29(1953).
42
Uniform Rules of Evidence (1974).
43
Zob. Note, Developments in the Law…, s. 1462.
44
Uniform Rules of Evidence 505(1974). Przedstawiony tu wzorzec zostaá
zaakceptowany przez wiele stanów. Zob. M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 741 (przypis
101).
45
Totten v. United States, 92 U.S. 105 (1875).
46
Mullen v. United States, 263 F.2d 275 (D.C. Cir. 1958) (Fahy, J., concurring).
47
Trammel v. United States, 445 U.S. 40 (1980).
40
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NajwyĪszy USA, badając w niej poufny przekaz informacji pomiĊdzy mĊĪem i Īoną, orzeká, iĪ przywileje dowodowe chroniące poufne przekazy informacji pomiĊdzy duchownym (priest) a penitentem
są zakorzenione w potrzebie do poufnoĞci i zaufania. Sąd ten podkreĞliá, iĪ ludzie posiadają potrzebĊ wyznania grzechów i otrzymania porady ufając, Īe zostanie to zachowane w Ğcisáej tajemnicy48.
Ogromne znaczenie dla doktryny przywileju pastoralnego i innych
przywilejów dowodowych posiadaáa równieĪ opinia federalnego
sądu apelacyjnego In re Grand Jury Investigation z 1990 r.49 Sąd
potwierdziá w niej istnienie przywileju pastoralnego, bĊdącego – jak
siĊ wyraziá – jednym z “najmniej kontrowersyjnych” przywilejów
dowodowych50 i okreĞliá warunki jego zastosowania51.
AĪ do 1975 r., kiedy to wprowadzono federalny kodeks prawa
postĊpowania dowodowego, nie byáo wyraĨnego rozstrzygniĊcia,
jakie prawo dowodowe powinny stosowaü sądy federalne52. Dotyczyáo to zarówno spraw cywilnych53, jak i karnych54. NiejasnoĞü ta
odnosiáa siĊ równieĪ do przywilejów dowodowych. W 1972 r. Sąd
NajwyĪszy USA promulgowaá kodeks, Federal Rules of Evidence55,
który miaá ujednoliciü podejĞcie do zagadnieĔ prawa dowodowego.
Zawieraá on przepisy dotyczące dziewiĊciu przywilejów dowodowych, w tym przywileju pastoralnego. Artykuá 506 kodeksu, doty48

TamĪe, s. 51.
In re Grand Jury Investigation, 918 F.2d 374 (3d Cir. 1990). Sprawa dotyczyáa záoĪonego przez wáadze wniosku, by zmusiü luteraĔskiego duchownego do
ujawnienia treĞci dyskutowanych podczas sesji porady rodzinnej.
50
TamĪe, s. 381.
51
TamĪe. SĊdzia federalnego sadu apelacyjnego, Becker, stwierdziá, Īe
(1) przywilej pastoralny (clergy-communicant privilege) chroni komunikowanie
siĊ z duchownym, zgodnie z peánioną przez niego zawodową rolą, przez osoby
szukające duchowej pomocy, i które w uzasadnionym stopniu oczekują, Īe ich
sáowa zostaną zachowane w tajemnicy; (2) obecnoĞü osób trzecich, jeĪeli jest
konieczna dla umoĪliwienia tego przekazu informacji, nie powoduje zniszczenia
tego przywileju.
52
Problemem byáo, czy i w jakim stopniu sądy federalne powinny opieraü siĊ
na stanowych przepisach prawa i common law. Note, Developments in the Law…,
s. 1463.
53
Zob. tamĪe, s. 1463-1464.
54
Zob. tamĪe, s. 1464-1465.
55
Federal Rules of Evidence (1972) (proposed Nov. 20, 1972, effective July 1,
1973).
49
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czący tego przywileju, byá prawie identyczny z art. 505 Uniform
Rules of Evidence, który miaá regulowaü stosowanie przywileju
pastoralnego w sądach stanowych56. JednakĪe Kongres Stanów
Zjednoczonych nie przyjąá proponowanych tam rozwiązaĔ, uchwalając kodeks zawierający ogólnie brzmiący art. 501, który nie okreĞliá, jakie przywileje mają byü uznawane57. Takie rozwiązanie miaáo
jednak tĊ korzyĞü, iĪ umoĪliwiáo rozwój przywilejów dowodowych,
które uwolnione od gorsetu przepisów kodeksowych, miaáy byü
okreĞlane w poszczególnych sprawach indywidualnie (case by
case). ChociaĪ art. 506 proponowanego kodeksu z 1972 r. nie zostaá
ostatecznie przyjĊty (podobnie jak artykuáy dotyczące innych przywilejów), to jednak pozostaá pomocnym sformuáowaniem i Ĩródáem
dla federalnego common law58.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, iĪ przywilej pastoralny posiada bogatą
historiĊ w common law. Dorównuje ona niemal historii dwóch najstarszych uznanych tam przywilejów: adwokackiego59 oraz dotyczącego maáĪonków60. PoniewaĪ jednak stosunkowo niewielka liczba
spraw związanych z przywilejem pastoralnym trafia do sądów apelacyjnych61 (a tylko te sprawy są powszechnie dostĊpne), prawo
dotyczące tego przywileju bardzo silnie opiera siĊ na kodeksach
prawa, a nie na common law poszczególnych stanów62. Warto rów56

M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 739.
Art. 501 Federal Rules of Evidence (1975) stanowi: “Except as otherwise
required by the Constitution of the United States or provided by Act of Congress or
in rules prescribed by the Supreme Court pursuant to statutory authority, the privilege of a witness, person, government, State, or political subdivision thereof shall
be governed by the principles of common law as they may be interpreted by courts
of the United States in the light of reason and experience. However, in civil actions
and proceedings, with respect to an element of a claim or defense as to which State
law supplies the rule of decision, the privilege of a witness, person, government,
State, or political subdivision thereof shall be determined in accordance with State
law”.
58
M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 740.
59
UwaĪny za najstarszy przywilej dowodowy wystĊpujący w common law.
Zob. Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383, 389 (1981). Zob. takĪe np.
G. C. Hazard, Jr., An Historical Perspective on the Attorney-Client Privilege, “California Law Review” 66(1978), s. 1061-1091.
60
Zob. np. M. C. Regan, dz. cyt., s. 2054-2055.
61
J. M. Yellin, dz. cyt., s. 95-96.
62
J. A. Sippel, Priest-Penitent Privilege Statutes: Dual Protection in the Confessional, “Catholic University Law Review” 43(1994), s. 1156. Jak zauwaĪa R. F.
57
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nieĪ przypomnieü, Īe przywilej pastoralny nie doĞwiadczaá trudnoĞci, jakie byáy związane np. z przywilejem psychoterapeutycznym,
który – choü uznawany przez sądy stanowe – przez dáugi czas nie
otrzymywaá akceptacji w sądach federalnych63. Takiej akceptacji nie
uzyskaáo do tej pory wiele innych przywilejów dowodowych64.
PoniewaĪ caáa koncepcja przywileju pastoralnego wywodzi siĊ
z sakramentu pokuty KoĞcioáa katolickiego, stąd teĪ przepisy prawa
dotyczące tego przywileju w znacznym stopniu byáy konstruowane
mając ten wáaĞnie koĞcióá na uwadze65. Nie jest chyba równieĪ dzieáem przypadku, iĪ pierwsza zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych sprawa dotycząca przywileju pastoralnego związana byáa
z sakramentalną spowiedzią ksiĊdzu katolickiemu66. Z uwagi na
znaczenie KoĞcioáa katolickiego dla powstania i rozwoju przywileju
pastoralnego w dalszej czĊĞci opracowania zostanie przedstawiony
zarys prawa tego KoĞcioáa dotyczącego tajemnicy spowiedzi.
2. Tajemnica spowiedzi w KoĞciele katolickim
ChrzeĞcijaĔskie wyznanie grzechów posiada bardzo dáugą i bogatą historiĊ. SpowiedĨ jest zakorzeniona w przekazach biblijnych
(np. J 20, 23), a jej wystĊpowanie moĪna zauwaĪyü juĪ we wcze-

Miller, w ostatnim dwudziestopiĊcioleciu XX wieku wyraĨnie zaznacza siĊ istnienie dwóch mechanizmów uznawania nowych przywilejów dowodowych: sądowego
i legislacyjnego. Pierwszy preferowany jest w systemie federalnym, na drugim
opierają siĊ natomiast sądy stanowe. Zob. R. F. Miller, Creating Evidentiary Privileges: An Argument for the Judicial Approach, “Connecticut Law Review”
31(1999), s. 772.
63
Staáo siĊ to dopiero w 1996 r., kiedy to Sąd NajwyĪszy USA w sprawie
Jaffee v. Redmond, 116 S. Ct. 1923 (1996), potwierdziá decyzjĊ federalnego sądu
apelacyjnego uznającego ten przywilej, Jaffee v. Redmond, 51 F.3d 1346 (7th Cir.
1995).
64
Np. przywilej mający chroniü przekaz informacji miĊdzy dziennikarzem
i osobą stanowiącą Ĩródáo jego informacji, ksiĊgowym i jego klientem, lekarzem
i jego pacjentem, rodzicem i dzieckiem, wydawcą i reporterem lub pomiĊdzy
naukowcami prowadzącymi badania.
Zob. R. F. Miller, Creating…, s. 776.
65
L. K. Whittaker, The Priest-Penitent Privilege: Its Constitutionality and Doctrine, “Regent University Law Review” 13(2000-2001), s. 149.
66
Sprawa People v. Phillips. Zob. przypis 30.
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snym okresie patrystycznym67. Z pierwszej poáowy IV w. pochodzą
zaĞ Ğwiadectwa wskazujące na istnienie równieĪ obowiązku zachowania tajemnicy spowiedzi68. Obowiązek ten potwierdzany jest w
kolejnych stuleciach w dokumentach synodów, soborów i papieĪy,
miĊdzy innymi w dekretach IV Soboru LateraĔskiego z 1215 r.69
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., opierając siĊ na dotychczasowych Ĩródáach, nakazywaá bezwzglĊdne przestrzeganie tajemnicy
sakramenty pokuty70. Taką samą normĊ zawiera kan. 983 obecnie
obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.:
“§ 1. Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie
wolno spowiednikowi sáowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla
jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradziü penitenta.
§ 2. Obowiązek zachowania tajemnicy ma takĪe táumacz, jeĞli
wystĊpuje, jak równieĪ wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób
zdobyli ze spowiedzi wiadomoĞci o grzechach”71.
Uzasadnieniem dla zachowania tajemnicy spowiedzi jest dobro
penitenta (bonum poenitentis) oraz dobro sakramentu (bonum sacramenti). SprawiedliwoĞü nakazuje, by nie ujawniaü informacji,
które w zaufaniu penitent wyjawiá kapáanowi, jeĞli mogáoby to
przynieĞü szkodĊ penitentowi. Z perspektywy bonum poenitentis
moĪliwe byáoby, by penitent w celu ochrony wáasnych interesów
zwolniá kapáana z obowiązku zachowania tajemnicy spowiedzi72.
Bonum sacramenti natomiast dotyczy instytucjonalnego elementu
zachowania tajemnicy. NaleĪy przypuszczaü, iĪ niewielka liczba
wiernych byáaby chĊtna do korzystania z sakramentu pokuty, gdyby
poĞród wiernych istniaáo przekonanie o moĪliwoĞci ujawnienia
spraw, które przekazuje siĊ w sakramentalnej spowiedzi. Z tego teĪ
powodu bonum sacramenti domaga siĊ bezwglĊdnego zachowania
67

M. Pastuszko, Obowiązki szafarza sakramentu pokuty i pojednania, “Prawo
Kanoniczne” 39(1996), nr 1-2, s. 18.
68
Zob. R. J. Araujo, dz. cyt., s. 643 (przypis 17).
69
Zob. M. Pastuszko, dz. cyt., s. 19-25.
70
TamĪe, s. 25.
71
Kan. 983 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (dalej cyt.: KPK). Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, PoznaĔ 1994 (dalej cyt.: KKK), wyjaĞnia, Īe tajemnica spowiedzi, “która nie dopuszcza Īadnych wyjątków, nazywa siĊ ’pieczĊcią sakramentalną’, poniewaĪ to, co penitent wyznaá kapáanowi, zostaje ‘zapieczĊtowane’
przez sakrament” (nr 1467).
72
Por. R. T. Moriarty, dz. cyt., s. 154-155.
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tajemnicy spowiedzi. W przypadku konfliktu pomiĊdzy bonum poenitentis a bonum sacramenti, to ostatnie posiada priorytet ze
wzglĊdu na wielkoĞü szkód, jakie moĪe spowodowaü ujawnienie
tajemnicy spowiedzi73. Bardziej fundamentalnym celem zachowania
tajemnicy spowiedzi jest bowiem ochrona samego sakramentu
pokuty.
Za záamanie tajemnicy spowiedzi groĪą kapáanowi powaĪne
sankcje koĞcielne74. BezpoĞrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi
karane jest ekskomuniką latae sententiae zastrzeĪoną Stolicy Apostolskiej. By pociągaáo ono taką karĊ, ujawnienie to musi byü
umyĞlne (w peáni Ğwiadome i dobrowolne)75. Karze podlega kapáan
równieĪ wówczas, gdy poĞrednio naruszyá tajemnicĊ spowiedzi
(kara ferenadae sententiae). Nie jest ona zaciągana automatycznie,
lecz wáaĞciwy sĊdzia okreĞla ją w zaleĪnoĞci od obiektywnych
i subiektywnych okolicznoĞci czynu76. Oprócz kapáana do zachowania sekretu spowiedzi zobowiązani są równieĪ táumacze lub teĪ osoby, które podsáuchaáy spowiedzi. Za jej ujawnienie oni równieĪ podlegają karze ferenadae sententiae77. Ponadto, zgodnie z dekretem
Kongregacji Nauki Wiary z 1988 r., kara ekskomuniki latae sententiae jest zaciągana takĪe przez osobĊ, która rejestruje przy pomocy
jakiegokolwiek instrumentu mechanicznego treĞü spowiedzi lub ją
publikuje, nawet jeĪeli jest ona zmyĞlona78.
73

TamĪe, s. 155-156.
Nie kaĪdy przekaz informacji kapáanowi podlega obowiązkowi zachowania
tajemnicy: istnieje on jedynie wówczas, gdy ma miejsce sakramentalna spowiedĨ.
Koniecznym i wystarczającym warunkiem dla zachowania tajemnicy spowiedzi jest
posiadanie przez penitenta intencji otrzymania rozgrzeszenia. TamĪe s. 159.
75
Kapáan podlega karze niezaleĪnie od tego, czy ujawnione przez niego informacje nie byáy wczeĞniej znane osobom trzecim, lub czy wiedzą one, Īe kapáan
ujawnia informacje wyjawione podczas spowiedzi, albo teĪ czy znają one penitenta.
TamĪe, s. 163.
76
KPK, kan. 1388 § 1. NaleĪy równieĪ dodaü, Īe kapáanowi nie wolno wykorzystywaü wiadomoĞci o Īyciu penitentów, jakie uzyskaá w czasie spowiedzi. Zob.
KPK, kan. 984; KKK, nr 1467.
77
I to niezaleĪnie czy byáo to bezpoĞrednie, czy poĞrednie naruszenie sekretu
spowiedzi. NaleĪy zauwaĪyü, Īe w stosunku do kapáanów kodeks mówi o tajemnicy
spowiedzi, a w stosunku do innych osób o sekrecie spowiedzi. Zob. M. Pastuszko,
dz. cyt., s. 37.
78
Kongregacja Nauki Wiary, dekret z 23 wrzeĞnia 1988 r., AAS 80(1988),
1367.
74
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Penitent natomiast nie jest zobligowany do zachowania tajemnicy spowiedzi. Nie popeánia on grzechu i nie podlega karze, jeĞli
ujawnia jej treĞü z wáasnej woli i bez szkodzenia innym79. Powinien
on jednak zachowaü milczenie na temat tego, co spowiednik powiedziaá mu w czasie spowiedzi sakramentalnej80.
Tajemnica spowiedzi nie ma ograniczenia czasowego; obowiązuje kapáana nawet po Ğmierci penitenta. ĩadna wáadza koĞcielna,
nawet sam papieĪ, nie moĪe zwolniü spowiednika z zachowania
tajemnicy spowiedzi81. Nie ma natomiast zgody poĞród teologów,
czy sam penitent moĪe zwolniü ksiĊdza z tego obowiązku. PrzewaĪają opinie, Īe penitent przy zachowaniu pewnych warunków posiada do tego prawo82.
Sakramentalna spowiedĨ KoĞcioáa katolickiego posiada wysoką
rangĊ wynikającą z faktu, Īe nie jest traktowana jedynie jako zabieg
terapeutyczny czy element kierownictwa duchowego. Zgodnie
z nauczaniem KoĞcioáa penitent wyznaje winy samemu Bogu, kapáan natomiast jest jedynie szafarzem tego sakramentu83. Spowiednik sáucha wyznania grzechów, lecz to sam Bóg je odpuszcza, chociaĪ dokonuje siĊ to przez posáugĊ KoĞcioáa84. Tak rozumiana spowiedĨ nie posiada niemal analogii w innych koĞcioáach chrzeĞcijaĔskich czy w judaizmie85. NaleĪy wszakĪe zauwaĪyü, Īe w
niektórych koĞcioáach chrzeĞcijaĔskich wyrosáych z Reformacji,
choü nie uznaje siĊ sakramentalnego charakteru spowiedzi, to jednak
praktyka spowiedzi jest znana86. Niektóre z nich otaczają ją nawet
79

Zob. R. T. Moriarty, dz. cyt., s. 161.
Por. Przemówienie Ojca Ğw. Jana Pawáa II, Tajemnica spowiedzi ĞwiĊtej,
“L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 15(1994) nr 5, s. 21-22. Zobowiązanie to
posiada jednak jedynie moc moralną, a nie prawną. Zob. R. T. Moriarty, dz. cyt.,
s. 161.
81
Por. M. Pastuszko, dz. cyt., s. 33.
82
Zob. D. S. Brewer, The Right of a Penitent to Release the Confessor From
the Seal: Considerations in Canon Law and American Law, “The Jurist” 54(1994),
s. 424-476.
83
Por. KKK, nr 1466.
84
Por. M. Pastuszko, dz. cyt., s. 32-33.
85
Por. J. H. Miller, Silence Is Golden: Clergy Confidence and the Interaction
between Statutes and Case Law, “American Journal of Trial Advocacy” 22(1998),
s. 65. Sakramentalna spowiedĨ istnieje takĪe w innych koĞcioáach katolickich oraz
w Prawosáawiu.
86
Por. A. Skowronek, Sakrament pojednania. Wina – Grzech – Pojednanie,
Wáocáawek 1995, s. 34-35.
80

Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi...

19

znacznym szacunkiem, a duchownemu za záamanie tajemnicy –
podobnie jak w KoĞciele katolickim – groĪą powaĪne sankcje87.
3. Obecnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące
przywileju pastoralnego
Przywilej pastoralny, choü jest juĪ silnie ugruntowany w amerykaĔskim systemie prawnym, nie posiada ujednoliconego sformuáowania, które byáoby akceptowane przez wszystkie stany. Wiele
z nich posiada jednak podobny ksztaát, adoptowaáy bowiem art. 505
Uniform Rules of Evidence z 1974 r. Wedáug niego:
“(a) […]
(1) ‘Duchowny’ (clergyman) to pastor (minister), ksiądz, rabin,
uprawniony do praktyki religijnej (Christian Science Procticioner),
lub inny podobny funkcjonariusz jakiegoĞ związku religijnego, lub
osoba w uzasadnionym stopniu uwaĪana za taką przez konsultującego siĊ z nią.
(2) Przekaz informacji jest ‘poufny’ (confidential), jeĪeli dokonano go prywatnie i nie w zamiarze jego dalszego ujawnienia [komukolwiek], poza wyjątkiem osób, które są obecne dla uáatwienia
uzyskania celów tego przekazu.
(b) Generalna reguáa przywileju. Osoba posiada przywilej
odmowy ujawnienia i powstrzymania kogoĞ innego przed ujawnieniem poufnego komunikowania siĊ tej osoby z duchownym zgodnie
z jego zawodowym charakterem jako duchowego doradcy.
(c) Kto moĪe powoáywaü siĊ na ten przywilej. Na przywilej
moĪe powoáaü siĊ ta osoba [która komunikowaáa siĊ z duchownym],
jej opiekun lub kurator majątku, lub jej osobisty przedstawiciel, gdy
osoba ta zmaráa. Domniemywa siĊ, Īe osoba, która byáa duchownym
w chwili komunikowania siĊ, posiada prawo powoáania siĊ na ten
przywilej, ale jedynie w imieniu osoby komunikującej siĊ [z nią]”88.
87
Zob. S. Moskowitz, M. J. DeBoer, When Silence Resounds: Clergy and the
Requirement to Report Elder Abuse and Neglect, “DePaul Law Review” 49(1999),
s. 9-19.
88
Uniform Rules of Evidence 505(1974). W art. 506 proponowanego Federal
Rules of Evidence (1972) (proposed Nov. 20, 1972, effective July 1, 1973), który
wzorowaá siĊ na art. 505 Uniform Rules of Evidence (1974), ostatnie zdanie zostaáo
zastąpione nastĊpującym: “Duchowny moĪe powoáaü siĊ na przywilej w imieniu tej
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Choü istotne elementy przytoczonych unormowaĔ wystĊpują
niemal we wszystkich stanowych kodeksach prawa, to czĊsto posiadają one inny ksztaát i znaczenie. PrzyjĊte przez poszczególne stany
prawo zasadniczo róĪni siĊ w odniesieniu do trzech zagadnieĔ:
(1) okreĞlenia, kto jest duchownym, (2) zakresu i natury informacji
chronionych przez ten przywilej, oraz (3) okreĞlenia, kto jest “wáaĞcicielem” przywileju.
3.1. Kto jest duchownym
Choü przywilej pastoralny pierwotnie byá związany z sakramentem pokuty, to juĪ niemal od początku nastąpiáo w Stanach Zjednoczonych odejĞcie od wąskiego jego rozumienia. UĪywane w kodeksach prawa sáowo “confession” (spowiedĨ, wyznanie) nie odnosi siĊ
juĪ jedynie do spowiedzi, tak jak ją rozumie KoĞcióá katolicki. Zakres przywileju pastoralnego zostaá znacznie rozszerzony i obecnie
obejmuje poufne komunikowanie siĊ penitenta z duchowymi przedstawicielami róĪnego rodzaju związków religijnych.
W tej sytuacji naleĪaáo moĪliwie precyzyjnie okreĞliü, kto jest
“duchownym” w związku z przepisami dotyczącymi przywileju
pastoralnego.
Sądy w Stanach Zjednoczonych z reguáy polegają tu na przepisach kodeksów prawa89, choü niektóre badają w tym celu równieĪ
doktrynĊ religii i wyznaĔ, których ma dotyczyü ten przywilej90. PomiĊdzy poszczególnymi stanami wystĊpują wiĊc doĞü znaczne róĪnice. I tak, dwadzieĞcia trzy stany posiadają zasadniczo taką samą
definicjĊ duchownego, podobną do przedstawionej w art. 505 Uniform Rules of Evidence z 1974 r. Zgodnie z nią duchowny to
“ksiądz, pastor (minister), wykonujący praktykĊ religijną lub inną
podobną funkcjĊ w koĞciele, grupie wyznaniowej (denomination)
lub związku religijnym”91. DwanaĞcie stanów nie podaje definicji
osoby. Domniemywa siĊ, Īe posiada on wáadzĊ do uczynienia tego pod nieobecnoĞü
dowodów przeciwnych.”
89
J. E. Mayes, Strinking Down the Clergymen-Communicant Privilege Statutes:
Let Free Exercise of Religion Govern, “Indiana Law Journal” 62(1986/1987),
s. 399.
90
Reutkemeier v. Nolte, 179 Iowa 242, 161 N.W. 290, (1917).
91
Cal. Evid. Code § 1030 (West 1995). Inne stany to Arkansas, Connecticut,
Delaware, Hawaje, Illinois, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michi-
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duchownego, stwierdzając, Īe przywilej pastoralny stosuje siĊ do
jakiegokolwiek “duchownego lub ksiĊdza”92. Choü i pierwsze podejĞcie moĪe obejmowaü szeroką gamĊ sytuacji, to drugie jest tak
ogólne, iĪ nie stanowi Īadnej pomocy dla sądów mających opieraü
siĊ na przepisach kodeksów93.
ChociaĪ sama nazwa “duchowny” tradycyjnie odnosiáa siĊ do
urzĊdników religii zachodnich94, a nazwa “ksiądz” lub “pastor”
zakáada związek z jakimĞ koĞcioáem95, problemem pozostaje okreĞlenie, co naleĪy rozumieü przez “koĞcióá” w odniesieniu do przepisów dotyczących przywileju pastoralnego. Czy obejmuje on takĪe
religie i sekty nie związane z zachodnią tradycją, takie jak islam,
buddyzm czy hinduizm? Choü pierwotnie przywilej odnosiá siĊ do
czáonków koĞcioáów zachodnich, to przepisy prawne wielu stanów
(np. Arizony96) pozwalają na doĞü szeroką interpretacjĊ, umoĪliwiającą objĊcie ochroną przywileju równieĪ duchownych innych tradycji religijnych.
W celu okreĞlenia przysáugujących ulg i zwolnieĔ podatkowych
uĞciĞlenia sáowa “koĞcióá” dokonaá amerykaĔski urząd skarbowy
(Internal Revenue Service, w skrócie – IRS). W 1978 r. jego komisarz, Jerome Kurtz, podaá kryteria, którymi miaá kierowaü siĊ IRS w
okreĞlaniu, czy daną organizacjĊ naleĪy uznaü za koĞcióá97. NaleĪą
gan, Mississippi, Nebraska, New Jersey, Nowy Jork, Nowy Meksyk, North Dakota,
Oklahoma, South Dakota, Texas, West Virginia, Wisconsin. PodajĊ za: R. J. Colombo, Forgive Us Our Sins: The Inadequacies of the Clergy-Penitent Privilege,
“New York University Law Review” 73(1998), s. 232 (przypis 40).
92
Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-4062 (West 1989 & Supp. 1999). Inne stany to:
Idaho, Indiana, Kolorado, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Vermont,
Washington, Wyoming.
93
R. J. Colombo, dz. cyt., s. 232.
94
C. Horner, Beyond the Confines of the Confessional: The Priest-Penitent
Privilege in a Adverse Society, “Drake Law Review” 45(1997), s. 713. Webster
Ninth New Collegiate Dictionary (1985) na s. 248 definiuje termin “duchowny”
zgodnie z tym tradycyjnym znaczeniem, podaje jednak równieĪ definicjĊ, zgodnie
z którą termin ten moĪna by odnieĞü do kapáaĔskiej klasy w religiach niechrzeĞcijaĔskich.
95
M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 743.
96
Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-4062 (West 1989 & Supp. 1999).
97
Wystąpienie na konferencji dotyczącej planowania podatków, zamieszczone
w: Federal Taxes (P-H) § 54,820 (1978). Peána lista tych kryteriów jest nastĊpująca:
posiadanie “(1) odrĊbnej osobowoĞci prawnej; (2) rozpoznawanego credo i formy
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do nich miĊdzy innymi: posiadanie wáasnego credo oraz jakiejĞ
formy kultu, oddzielnej historii i ĞwiĊtych pism. UĪycie tych kryteriów pozwoliáoby na moĪliwoĞü zastosowania przywileju pastoralnego przez stany posiadające podobne do Arizony przepisy równieĪ
w stosunku do islamu, buddyzmu czy innych niezachodnich religii98.
CzternaĞcie stanów wybraáo rozwiązania, które dają znacznie
mniejszą wolnoĞü interpretacji. Ograniczają one moĪliwoĞü zastosowania przywileju jedynie do zorganizowanej lub zatwierdzonej
religii (organized, established, legally cognizable), definiując czasem duchownego jako czáonka koĞcioáa lub związku wyznaniowego
ustanowionego w dobrej wierze99. Najdalej w tym kierunku poszedá
ustawodawca w stanie Georgia, zezwalając na zastosowanie przywileju jedynie w odniesieniu do chrzeĞcijaĔskiego lub Īydowskiego
duchownego100.
Wielką trudnoĞü przedstawia okreĞlenie, czy tytuá religii lub koĞcioáa powinien przysáugiwaü róĪnego rodzaju sektom101. Wiele
z nich nie posiada bowiem cech, które nakazywaáyby je uznaü za
religiĊ. Najbardziej problematyczna wydaje siĊ moĪliwoĞü przyznakultu; (3) okreĞlonego i odrĊbnego zarządu koĞcielnego; (4) formalnego kodeksu
doktrynalnego i dyscyplinarnego; (5) odrĊbnej historii; (6) czáonkostwa nie związanego z jakimkolwiek innym koĞcioáem czy wyznaniem; (7) organizacji wyĞwiĊconych (ordained) ministrów religijnych; (8) wyĞwiĊconych ministrów wybranych po
ukoĔczeniu wymaganych studiów; (9) wáasnego piĞmiennictwa; (10) ustalonego
miejsca kultu; (11) regularnych zgromadzeĔ wiernych; (12) regularnych posáug
religijnych; (13) niedzielnych szkóá dla ksztaácenia máodzieĪy; oraz (14) szkóá
ksztaácących wáasnych pastorów”. PodajĊ za: C. Horner, dz. cyt., s. 714.
98
TamĪe, s. 715.
99
Ala. R. Evid. 505. Podobne sformuáowanie posiadają nastĊpujące stany: Floryda, Kansas, Maryland, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, North Carolina,
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Virginia.
100
Ga. Code Ann. § 24-9-22 (Harrison Supp. 1994). Przepisy tego kodeksu
uznają za uprzywilejowane komunikowanie siĊ z “duchownym protestanckim,
ksiĊdzem katolickim, ksiĊdzem KoĞcioáa greko-katolickiego, rabinem Īydowskim
lub jakimkolwiek innym chrzeĞcijaĔskim czy Īydowskim duchownym (minister)
jakkolwiek byáby nazwany”.
101
Zagadnieniem, w którym najczĊĞciej pojawia siĊ koniecznoĞü okreĞlenia,
czy dana organizacja posiada status religii, jest staranie siĊ tych organizacji o przyznanie im zwolnieĔ podatkowych. Zob. np. United States v. Dube, (7th Cir. 1987).
Zob. takĪe: C. Horner, dz. cyt., s. 720 (przypisy 174, 175). Innym powodem jest
chĊü unikniĊcia sáuĪby wojskowej przez czáonków tych organizacji. TamĪe, s. 718
(przypis 157).
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nia statusu religii organizacjom, które posiadają inną, niĪ dotychczas
spotykana, koncepcjĊ bóstwa lub w ogóle jej nie posiadają. W 1965
r. Sąd NajwyĪszy USA podjąá siĊ próby okreĞlenia parametrów,
które kwalifikowaáyby daną organizacjĊ jako religiĊ. Doszedá on do
wniosku, Īe moĪe istnieü wiara w “boga”, nawet jeĪeli nie odnosi
siĊ ona do tradycyjnego rozumienia bóstwa102. Jako przykáad moĪna
by tu podaü koĞcióá scjentologiczny (jego dziaáalnoĞü jest zakazana
np. w RFN), który zostaá uznany za religiĊ, chociaĪ nie posiada idei
bóstwa w zachodnim rozumieniu tego sáowa103. TrudnoĞü z okreĞleniem, czy dana organizacja jest religią, wynika takĪe z faktu, iĪ wiele sekt (np. sekta Davida Koresha), choü nie posiada wáasnej historii
czy piĞmiennictwa religijnego, odwoáuje siĊ jednak do biblijnych,
Īydowskich, chrzeĞcijaĔskich czy teĪ jeszcze innych korzeni104.
Trudno w takiej sytuacji uznaü, iĪ nie posiadają one jakichkolwiek
tradycyjnych elementów, które wyróĪniają religiĊ od innych organizacji.
Przepisy prawne niektórych stanów umieszczają ponadto dodatkowe wymagania, jakie musi speániü osoba, by moĪna ją byáo uznaü
za duchownego w myĞl przepisów dotyczących przywileju pastoralnego. NaleĪą do nich np. minimalny wiek powiernika tajemnic
(18 lat)105 czy wymóg okreĞlonej iloĞci czasu, którą ma on poĞwiĊcaü posáudze religijnej106. Niektóre stany wyáączają dodatkowo
z przywileju ministrów religijnych pracujących w ograniczonym
wymiarze107, czy ustanowionych przez samych siebie (self-ordained)108. Nie jest jasne, jak naleĪaáoby interpretowaü te przepisy w
stosunku do ĝwiadków Jehowy, którzy uwaĪają kaĪdego swojego
czáonka za funkcjonariusza religijnego109.

102

United States v. Seeger, 380 U.S. 163 (1963).
Founding Church of Scientology v. United States, 409 F.2d 1146, 1160
(D.C. Cir. 1969).
104
C. Horner, dz. cyt., s. 720-721.
105
Tenn. Code Ann. 24-1-206 (1980 & Supp. 1999); Va. Code Ann. § 8.01-400
(Michie 1994).
106
Ala. Code § 12-21-166 (1989). Przepis ten zostaá zastąpiony innym: Ala.
R. Evid. 505.
107
TamĪe; Kan. Stat. Ann. § 60-429 (1994).
108
Np. Fla. Stat. Ann. § 90.505 (West 1999).
109
M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 743 (przypis 112).
103
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Dotychczas zajmowaliĞmy siĊ przepisami prawnymi i orzecznictwem dotyczącym ustalenia, kogo naleĪy uznaü za duchownego.
Równie skomplikowana sytuacja wystĊpuje takĪe wówczas, gdy
status sáuchającego wyznania jest inny niĪ oficjalnego duchownego
(np. ksiĊdza, pastora, rabina), ale teĪ róĪni siĊ od statusu zwykáych
czáonków koĞcioáa. Problematyczne jest to zwáaszcza wówczas, gdy
wykonuje on te same lub podobne funkcje jak duchowny. PodejĞcie
do tego zagadnienia w Stanach Zjednoczonych jest doĞü zróĪnicowane. Niektóre amerykaĔskie sądy uznaáy przywilej np. w stosunku
do tzw. starszych lub diakonów protestanckich110, podczas gdy inne
odmówiáy go111. Problematyczne wydaje siĊ równieĪ okreĞlenie,
jaka np. byáaby pozycja Īydowskiego kantora w odniesieniu
do przywileju pastoralnego. ĩaden amerykaĔski sąd nie stanąá
dotąd wobec takiej sytuacji, nie wymieniają jej równieĪ Īadne
przepisy prawne, a przecieĪ kantor, podobnie jak rabin, moĪe prowadziü naboĪeĔstwa czy przewodniczyü ceremoniom Ğlubnym lub
pogrzebom112.
Szczególnie interesujące wydaje siĊ zagadnienie uznania przywileju pastoralnego w stosunku do sióstr zakonnych. ĩaden przepis
prawny dotyczący tego przywileju nie wymienia czáonków ĪeĔskich
zgromadzeĔ zakonnych, chociaĪ aĪ w 44 stanach wymienia siĊ tam
ksiĊdza (priest)113. W 1971 r. sąd w stanie New Jersey nie uznaá
uprzywilejowanego charakteru konwersacji siostry Margaret Murtha
z osobą podejrzaną o popeánienie morderstwa114. Orzeká on, iĪ w
Ğwietle stanowych przepisów, siostry tej nie moĪna uznaü za osobĊ
duchowną115. PoniewaĪ zaĞ odmówiáa ona záoĪenia zeznaĔ w tej
sprawie, uznano ją winną obrazy sądu116.

110

Reutkemeier v. Nolte, 179 Iowa 242, 161 N.W. 290, (1917).
Knight v. Lee, 80 Ind. 201 (1881).
112
J. H. Miller, Silence…, s. 44.
113
TamĪe.
114
In re Murtha, 115 N.J. Super. 380, 279 A.2d 889, cert. denied, 59 N.J. 239,
281 A.2d 278 (1971).
115
Siostra Margaret “nie wykazaáa, Īe byáa osobą upowaĪnioną do wykonywania funkcji podobnych do tych wykonywanych przez duchownego […]. Byáa osobą
zakonną, czáonkiem ĪeĔskiego zakonu poĞwiĊconego nauczaniu, ale bezsprzecznie
nie prowadziáa ona jakiegokolwiek rodzaju posáug religijnych związanych
z uczniami w ich [sióstr] szkole ani nie peániáa jakichkolwiek funkcji kapáaĔskich,
111
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NaleĪy w tym miejscu podkreĞliü szczególną sytuacjĊ sióstr zakonnych (i braci zakonnych) w odniesieniu do przywileju pastoralnego. ChociaĪ rzeczywiĞcie nie mogą one peániü wielu z funkcji
kapáaĔskich, powszechnie zajmują siĊ jednak Ğwiadczeniem pomocy
duchowej, odwiedzają chorych, udzielają Komunii Ğw., prowadzą
róĪnego rodzaju rekolekcje zamkniĊte itp. Wiele zakonów zobowiązuje ponadto siostry do noszenia na co dzieĔ habitu lub innego wyróĪniającego je stroju. Ich Īycie i posáugiwanie wydaje siĊ speániaü
wiele z wymagaĔ stawianych osobom pretendującym do uznania ich
za duchownych, zwáaszcza w porównaniu z ministrami innych religii i wyznaĔ, do których stosuje siĊ przywilej pastoralny. Wysoki,
wyjątkowy status sakramentu pokuty moĪe jednak dziaáaü w tym
przypadku na ich niekorzyĞü. Nie posiadając bowiem wáadzy sprawowania tego sakramentu, siostry zakonne, jak wskazuje na to
sprawa siostry Murtha, nie są objĊte ochroną przywileju pastoralnego w takim samym stopniu jak ksiĊĪa.
Do innego wniosku niĪ sąd stanowy w przypadku siostry Murtha117 doszedá sąd federalny w sprawie Eckmann v. Board of Education of Hawthorn School District No. 17 z 1985 r.118 Przyznaá on
prawo do odmowy záoĪenia zeznaĔ dominikance, siostrze Rowe.
Wykazaáa ona bowiem, Īe dziaáając jako kierownik duchowy, peániáa podobną funkcjĊ jak ksiĊĪa i stąd powinno przysáugiwaü jej prawo do powoáania siĊ na przywilej pastoralny119. W Stanach Zjednoczonych nie istnieje zatem ujednolicone podejĞcie do przywileju
pastoralnego w stosunku do sióstr zakonnych, a sądy poszczególnych stanów rozstrzygają te zagadnienia sugerując siĊ gáównie definicjami duchownego zawartymi w stanowych kodeksach prawa.
W związku z tym, iĪ pastoralne i terapeutyczne funkcje w stosunku do czáonków wspólnoty religijnej peánią nie tylko duchowni,
ale równieĪ osoby Ğwieckie pracujące w róĪnych organizacjach religijnych, powstaje problem, czy do nich równieĪ stosuje siĊ przywitakich jak sáuchanie spowiedzi czy udzielanie rozgrzeszenia”. In re Murtha, 279
A.2d 889, 892 (1971).
116
TamĪe, s. 889.
117
Inna sprawa, w której nie uznano przywileju w stosunku do siostry zakonnej,
to sprawa Masquat v. Maguire, 638 P.2d 1105 (Okla. 1981).
118
Eckmann v. Board of Education of Hawthorn School District No.17, 106
F.R.D. 70 (E.D. Mo. 1985).
119
TamĪe, s. 71.
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lej pastoralny. Istnieje stosunkowo niewiele spraw zajmujących siĊ
tym zagadnieniem. WiĊkszoĞü z nich odrzuca moĪliwoĞü zastosowania przywileju w takiej sytuacji. Sądy nie uznaáy przywileju pastoralnego np. w stosunku do pracownika pomocy spoáecznej120 czy
urzĊdnika zajmującego siĊ etycznymi zagadnieniami w koĞciele
scjentologicznym121. Przywilej ten jednak uznano w przypadku protestanckiego ministra, który pracowaá jako dyrektor poradni dla
poborowych122.
W kodeksach niektórych stanów istnieją przepisy, oparte na
art. 506 proponowanego Federal Rules of Evidence z 1972 r., które
uzaleĪniają uznanie przywileju pastoralnego równieĪ od subiektywnego czynnika, jakim jest przekonanie osoby poszukującej duchowej konsultacji. Zgodnie z nim przywilej ma zastosowanie nie tylko
wtedy, gdy penitent komunikuje siĊ z “prawdziwym” ksiĊdzem,
rabinem czy innym ministrem religijnym, ale równieĪ wówczas, gdy
penitent jest przekonany, Īe ma do czynienia z taką osobą123. Standard ten dziaáa rozszerzająco, umoĪliwiając nawet osobom Ğwieckim czy siostrom zakonnym zostaü powiernikiem uprzywilejowanych wyznaĔ. Uznaje siĊ go powszechnie równieĪ w przypadku
innych przywilejów, np. przywileju adwokackiego124.
Kiedy nie ma wątpliwoĞci, Īe dana osoba jest duchownym w rozumieniu przepisów przywileju pastoralnego, do rozstrzygniĊcia
pozostaje jeszcze problem, czy naleĪaáoby uznaü ten przywilej w
przypadku, gdy duchowny w chwili komunikowania siĊ nie peáni
roli związanej z charakterem jego posáugi. Kodeksy niemal wszystkich stanów zawierają wymóg, by duchowny, gdy powierza siĊ mu
poufne informacje, wystĊpowaá zgodnie z charakterem swojej posáugi (professional capacity lub professional character)125. W nie120
121

In re Wood, 430 F. Supp. 41 (S.D.N.Y. 1977).
People v. Thompson, 133 Cal. App. 3d 419, 184 Cal. Rptr. 72 (Cal. Ct. App.

1982).
122

In re Verplank, 329 F. Supp. 433 (C.D. Cal. 1971).
Przepis taki przyjĊáy nastĊpujące stany: Alaska, Arkansas, Delaware, Floryda, Hawaje, Kentucky, Louisiana, Maine, Nebraska, Nowy Meksyk, North Dakota,
Oklahoma, Texas, Wisconsin.
124
Uniform Rules of Evidence § 502(a)(2) stwierdza, Īe prawnik to “osoba
uprawniona do praktyki prawniczej w jakimĞ stanie czy paĔstwie, lub teĪ uwaĪana
przez klienta za taką” [podkr. M. J.].
125
Zob. M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 744-745.
123
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których stanach umieszcza siĊ dodatkową kwalifikacjĊ mówiącą, Īe
duchowny musi peániü tĊ posáugĊ jako duchowy doradca126. Przywilej pastoralny nie zostaá wiĊc uznany w przypadku, gdy duchowny
otrzymaá poufne informacje jedynie jako przyjaciel127, administrator
czy podobnego typu pracownik128 lub urzĊdnik publiczny129. Podobnie, na ochronĊ przywileju nie moĪe liczyü duchowny, który byá
jedynie przypadkowym Ğwiadkiem, a szukanie duchowej pomocy
przez jakąĞ osobĊ nie byáo jej zasadniczym celem130. Czasami jednak nie jest áatwo ustaliü, w jakiej roli wystĊpowaá duchowny. Na
przykáad sprawa Lewis v. N.Y. City Housing Auth. dotyczy oficera
policji, który byá jednoczeĞnie ministrem religijnym131. W czasie,
gdy przebywaá on w koĞciele, pewien mĊĪczyzna przekazaá mu pistolet. Sąd wówczas nie uznaá przywileju pastoralnego twierdząc, Īe
policjant ten nie dziaáaá wówczas w roli “duchowego doradcy”.
Z wyrokiem tym nie zgodziá siĊ jednak sąd apelacyjny132.
PowyĪszy przegląd stanowych kodeksów prawa i orzeczeĔ sądowych dotyczących przywileju pastoralnego wskazuje na brak w
126
Zob. np. Alaska R. Evid. 506 (“professional character as spiritual adviser”);
Mo. Ann. Stat. § 491.060 (West 1996) (“professinal capacity as a spiritual advisor,
confessor, counselor or comforter”); N.J. Stat. Ann. § 2A:84A-23 (West 1994); N.J.
R. Evid. 511 (“professional or spiritual counseling role”).
127
Zob. np. Burger v. State, 238 Ga. 171, 231 S.E.2d 769 (1977); Angleton v.
Angleton, 370 P.2d 430 (Colo. Ct. App. 1982) (nie uznano, by na mocy przywileju
pastoralnego ochronie podlegaáa konwersacja podczas przyjacielskiego spotkania,
gdy strona nie jest czáonkiem KoĞcioáa katolickiego).
128
Zob. np. In re Fuhrer, 100 Misc. 2d 315, 419 N.Y.S.2d 426 (1979) (Rabin
bĊdący administratorem yeshiwa zostaá oskarĪony o malwersacje finansowe. Sąd
nie przyznaá mu prawa do odmowy skáadania zeznaĔ dotyczących przekazu informacji miĊdzy nim a innymi czáonkami personelu yeshiwa na podstawie przywileju
pastoralnego); United States v. Gordon, 493 F. Supp. 822 (N.D.N.Y. 1980) (Odmowa uznania przywileju pastoralnego dotyczącego komunikowania siĊ prezydenta
jednej z nowojorskich korporacji z ksiĊdzem Meyersem, który byá etatowym pracownikiem firmy i opuĞciá stan kapáaĔski).
129
Zob. np. Keenan v. Gigante, 47 N.Y.2d 160, 390 N.E.2d 1151, 417 N.Y.S.2d
226, cert. denied, 444 U.S. 887 (1979) (katolicki ksiądz winny obrazy sądu poprzez
odmowĊ záoĪenia zeznaĔ przed wielką áawą przysiĊgáych, która miaáa zająü siĊ
nieprawidáowoĞciami w Departamencie WiĊziennictwa Miasta Nowy Jork).
130
State v. Berry, 324 So 2d 822 (La. 1975), cert. denied, U.S. 954 (1976).
131
Lewis v. N.Y. City of Housing Auth., 542 N.Y.S.2d 165, 151 A.D.2d 237
(1989).
132
151 A.D.2d 237 (1989).
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Stanach Zjednoczonych jednolitego podejĞcia w definiowaniu osoby
duchownej. ZróĪnicowanie to dotyczy gáównie rodzaju związku
religijnego, z którym duchowny ma byü związany, peánionego przez
niego urzĊdu w tym związku oraz roli, jaką duchowny peániá w czasie, gdy nastąpiá poufny przekaz informacji.
3.2. Zakres i natura chronionych informacji
Brak jakichkolwiek ograniczeĔ dla rodzajów informacji, które
miaáyby podlegaü ochronie przywileju pastoralnego, byáby sprzeczny z logiką ustanawiania przywilejów dowodowych. PoniewaĪ
utrudniają one dotarcie do prawdy, to powinny byü “precyzyjnie
skonstruowane i uznane jedynie w bardzo ograniczonym stopniu
tak, [by byáo widoczne] iĪ zezwolenie na odmowĊ záoĪenia zeznaĔ
lub wyáączenie istotnych dowodów, stanowi dobro transcendentne
wobec zwykle dominującej zasady [nakazującej] wykorzystywanie
wszystkich racjonalnych Ğrodków dla stwierdzenia prawdy”133. Nie
wszystkie zatem informacje przekazane osobie duchownej moĪna
traktowaü jako uprzywilejowane. Przepisy prawne i sądy podają
warunki, jakie muszą byü speánione, by informacje te mogáy podlegaü ochronie na mocy przywileju pastoralnego. Wymagania stawiane komunikowaniu siĊ penitenta z duchownym dotyczą gáównie
typu przekazywanych informacji oraz ich poufnego charakteru. Istnieją ponadto szczególne sytuacje, w których w ogóle kwestionuje
siĊ prawo duchownego do odmowy záoĪenia zeznaĔ. NaleĪą do nich
m.in. przypadki wykorzystywania i maltretowania dzieci, niewáaĞciwego traktowania osób starszych czy sytuacje zagroĪenia czyjegoĞ Īycia lub zdrowia.
3.2.1. Pokutny charakter przekazu informacji
Jak byáo wczeĞniej wspomniane, przywilej pastoralny z racji
swoich korzeni w naturalny sposób kojarzy siĊ z sakramentem pokuty KoĞcioáa katolickiego. W sakramencie tym penitent wyznaje wáasne winy, a nastĊpnie otrzymuje (lub nie) formalne rozgrzeszenie.
Stosunkowo nietrudno ustaliü, czy w danych okolicznoĞciach zaistniaá sakrament spowiedzi. Gdyby przywilej pastoralny dotyczyá
133

Trammel v. United States, 445 U.S. 40, 50 (1980).
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jedynie sakramentu pokuty, to z áatwoĞcią moĪna by okreĞliü, które
informacje podlegają ochronie. Choü Īaden wspóáczesny amerykaĔski kodeks prawa nie ogranicza przywileju pastoralnego do spowiedzi KoĞcioáa katolickiego, to jednak w niektórych kodeksach zachowaáo siĊ sformuáowanie “spowiedĨ”, które, rzecz jasna, nie odnosi siĊ jedynie do spowiedzi sakramentalnej, a obejmuje znacznie
szerszą paletĊ sytuacji134. Z sakramentalnej spowiedzi pozostaá jednak jeden element: jej pokutny (penitential) charakter. Wszedá on do
wielu kodeksów prawa jako kryterium moĪliwoĞci zastosowania
przywileju pastoralnego. Pokutny charakter przekazów informacji
pomiĊdzy penitentem a duchownym zachowaáy równieĪ inne wyznania chrzeĞcijaĔskie135.
Poszczególne stany nie posiadają jednakowej polityki odnoĞnie
do tego zagadnienia. Podczas gdy przepisy niektórych stanów uznają przywilej jedynie w przypadku pokutnych przekazów informacji136, inne nie wprowadzają tego typu wymagaĔ137. Kilka stanów
uĪywa sformuáowania “pokutne komunikowanie siĊ”, jednakĪe de134
Np. Ariz. Rev. Stat. Ann. §§ 12-2233, 13-4062 (West 1989 & Supp. 1999);
Idaho Code § 9-203 (Michie 1990 & Supp. 1997). NaleĪy zaznaczyü, Īe polscy
komentatorzy wypowiadają siĊ za wąskim rozumieniem przekazu informacji, które
mają podlegaü ochronie w polskim prawie. MoĪliwoĞü odmowy zeznaĔ ograniczają
do duchownych “wszystkich związków religijnych niezaleĪnie od charakteru lub
obowiązków ich kapáaĔstwa […], jeĪeli te koĞcioáy lub związki religijne znają
religijną instytucjĊ spowiedzi”. E. Iserzon, w: E. Iserzon, J. StaroĞciak, Kodeks
postĊpowania administracyjnego. Teksty, komentarz, wzory, formularze, Warszawa
19704, s. 173. Jego uwaga odnosi siĊ do koĞcioáów i związków wyznaniowych
dziaáających legalnie. Podobnie T. Grzegorczyk, w: T. Grzegorczyk, J. Tylman,
Polskie postĊpowanie karne, Warszawa 19992, s. 426; R. A. StefaĔski, w: Kodeks
postĊpowania karnego. Komentarz, red. Z. GostyĔski, Warszawa 1998, t. 1, s. 478.
Takie rozumienie wydaje siĊ sugerowaü równieĪ K. Marszaá, dz. cyt., s. 184 (zob.
przypis 197).
135
Zob. S. Moskowitz, M. J. DeBoer, dz. cyt., s. 9-19.
136
Np. Idaho Code § 9-203 (Michie 1990 & Supp. 1997); Mich. Comp. Laws
Ann. § 600.2156 (West 1986). Wyspy Dziewicze – terytorium zaleĪne Stanów
Zjednoczonych – ogranicza ten przekaz do “wyznania win” (culpable conduct).
V.I. Code Ann. tit. 5 § 857 (1967). Zob. równieĪ: Kan. Stat. Ann. § 60-429 (1994)
(“to obtaining God’s mercy or forgivness for past culpable conduct”).
137
Niektórzy komentatorzy uwaĪają, Īe okreĞlanie przez sądy i legislatury, co
miaáoby stanowiü pokutny przekaz informacji, mogáoby doprowadziü do niepotrzebnego zaangaĪowania siĊ w sprawy religijne z naruszeniem Pierwszej Poprawki
do Konstytucji U.S.A. J. C. Bush, W. H. Tiemann, dz. cyt., s. 135.
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finiując je, nie okreĞla jego treĞci138. Niektóre stany wymagają, by
komunikowaniu siĊ towarzyszyáa religijna intencja: poszukiwanie
duchowej pomocy139. Wiele stanów jednak nie umieszcza nawet
i tego wymagania, a ochronĊ przyznaje po prostu jakiemukolwiek
poufnemu komunikowaniu siĊ z duchownym, który dziaáa w ramach
swoich zawodowych uprawnieĔ140, dodając czasami: “jako duchowy
doradca”141. DoĞü powszechne odejĞcie od wymogu, by uprzywilejowane komunikowanie siĊ posiadaáo penitencjalny charakter, wydaje siĊ byü zrozumiaáe w kraju, gdzie w znacznej czĊĞci wyznaĔ
i związków religijnych rola duchownego sprowadza siĊ raczej do
roli powiernika osobistych spraw i duchowego doradcy niĪ spowiednika. Poza tym, konsultowanie siĊ z duchownym moĪe zawieraü róĪnego typu informacje, nie tylko o pokutnym charakterze,
które nieáatwo oddzieliü od wyznania win142.
Przepisy niektórych stanów rozszerzają zastosowanie przywileju
poza tradycyjnie religijno-pokutny kontekst i explicite lub implicite
obejmują nim równieĪ udzielanie porad (counseling), podobnie jak

138
Np. Cal. Evid. Code §§ 1030-1034 (West 1995). PodajĊ za: M. H. Mitchell,
dz. cyt., s. 747-748 (przypis 145).
139
Np. Fla. Stat. Ann. § 90.505 (West 1999). Zob. np. People v. Police, 651
P.2d 430 (Colo. Ct. App. 1982), gdzie stwierdzono, Īe oskarĪony nie spotkaá siĊ
z duchownym jako z duchowym doradcą; a takĪe United States v. Wells, 446 F.2d
2 (2d Cir. 1971), gdzie list skierowany do ksiĊdza przez oskarĪonego nie zawieraá
niczego, co by wskazywaáo, iĪ jego treĞü ma byü utrzymana w tajemnicy lub Īe byá
on napisany w celu uzyskania duchowej pomocy. Sąd uznaá zatem, Īe przyjĊcie
tego listu jako dowodu w sprawie nie byáo báĊdem.
Podobny wymóg istnieje równieĪ w stosunku do przywileju adwokackiego.
Powoáując siĊ na ten przywilej, naleĪy wykazaü, Īe klient komunikowaá siĊ z adwokatem w celu uzyskania pomocy prawnej. Prof. John H. Wigmore definiuje
przywilej adwokacki w nastĊpujący sposób:
(1) W przypadku, gdy poszukuje siĊ jakiegokolwiek rodzaju pomocy prawnej
(2) od zawodowego prawnego doradcy w ramach jego kompetencji (in his capacity), (3) przekazy informacji związane z tym celem, (4) dokonane w zaufaniu
(5) przez klienta, (6) na jego Īądanie (at his instance) podlegają staáej ochronie
(7) przed ujawnieniem przez niego lub jego doradcy prawnego, (8) poza wyjątkiem
zrzeczenie siĊ tej ochrony. J. H. Wigmore, dz. cyt., § 2292, s. 554.
140
Np. Or. Rev. Stat. § 40.260 (1997).
141
Np. N.D. Rev. R. Evid. 505.
142
Por. M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 749.
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to ma miejsce w przypadku psychologów143. Dotyczy to równieĪ
porad maáĪeĔskich144, a takĪe porad dotyczących spraw rodzinnych145.
Istnieje równieĪ problem, czy naleĪaáoby uznaü przywilej pastoralny w przypadku, gdy koĞcióá, którego czáonkiem jest duchowny,
nie praktykuje i nie uznaje spowiedzi lub poufnego wyznania duchownemu, lub teĪ gdy nie wymaga zachowania ich treĞci w tajemnicy. KilkanaĞcie stanów wprost zajĊáo siĊ tym problemem podając,
Īe przywilej pastoralny dotyczy komunikowania siĊ z duchownym,
jeĪeli “wymaga tego koĞcióá, do którego on naleĪy”146, lub jest to
zgodne z praktyką tego koĞcioáa147. Sądy doĞü powszechnie stosują
to kryterium i nie są zbyt skáonne do przyznawania przywileju w
przypadku, gdy same koĞcioáy nie nakazują ochrony tego typu przekazów informacji. Nie ma jednak powszechnej zgody co do zasadnoĞci stosowania tego kryterium148, a w kilku nowszych kodeksach
caákowicie zrezygnowano z tego przepisu149.

143

Np. Mo. Ann. Stat. § 491.060 (West 1996). RównieĪ niektóre sądy rozszerzają przywilej pastoralny do przekazów informacji podczas pracy w poradnictwie.
Zob. M. J. Keel, Law and Religion Collide Again: The Priest-Penitent Privilege
in Child Abuse Reporting Cases, “Cumberland Law Review” 28(1997-1998),
s. 690-691.
144
Np. D.C. Code Ann. § 14-309 (Michie 1995) (komunikowanie siĊ z duchownym “przez któregoĞ z maáĪonków, w związku z próbą pogodzenia zwaĞnionych maáĪonków, bez zgody komunikującego siĊ maáĪonka”, podlega ochronie
przywileju pastoralnego). Zob. Krulikov v. Krulikov, 217 N.Y.S.2d 845 (1961).
145
Np. N.J. Stat. Ann. § 2A:84A-23 (West 1994) (“Uprzywilejowane przekazy
informacji dotyczą spowiedzi (wyznaĔ) i innego rodzaju przekazów informacji
dokonanych z zachowaniem tajemnicy miĊdzy i poĞród duchownymi a indywidualnymi osobami, maáĪeĔstwami, rodzinami lub grupami […]”). Zob. Pardie v. Pardie, 158 N.W.2d 641 (Iowa 1968).
146
Utah Code Ann. § 78-24-8 (1996); zob. równieĪ np. Wyo. Stat. § 1-12-101
(Michie 1997).
147
Mich. Comp. Laws Ann. § 600.2156 (West 1986).
148
Np. Ball v. State, 275 Ind. 617, 419 N.E.2d 137 (1981). Ale zob. In re Swenson, 237 N.W. 589 (Minn. 1931), gdzie odrzucono rozumowanie sądu niĪszej
instancji, Īe nie moĪna zastosowaü przywileju, poniewaĪ dany koĞcióá nie wymaga
spowiedzi (wyznania win) lub zachowania tajemnicy spowiedzi.
149
Np. Mo. Ann. Stat. § 491.060 (West 1996) lub Nev. Rev. Stat. § 49.255
(2000).
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3.2.2. Kto jest penitentem
Wymaganie niektórych stanowych kodeksów, by uznawaü przywilej pastoralny jedynie wówczas, gdy dany koĞcióá zachĊca lub
zobowiązuje do odbywania spowiedzi lub poufnych wyznaĔ duchownemu, rodzi pytanie, czy penitent i duchowny muszą byü tego
samego wyznania. MoĪe siĊ bowiem zdarzyü, Īe do sakramentalnej
spowiedzi uda siĊ osoba, która nie jest katolikiem lub która w ogóle
nie jest ochrzczona. Wydaje siĊ, Īe jedynie kilka stanowych kodeksów wymaga, by penitent byá czáonkiem tego samego koĞcioáa, co
duchowny, z którym siĊ komunikowaá150. Sądy zdają siĊ akceptowaü
opiniĊ w sprawie In re Swenson z 1931 r., w której m. in. stwierdza
siĊ: “drzwi duchownego zawsze powinny byü otwarte; powinien
wysáuchaü on wszystkich, którzy wejdą, niezaleĪnie od ich koĞcielnej przynaleĪnoĞci”151. Podobnie podejĞcie prezentuje KoĞcióá katolicki. NaleĪy jednak rozróĪniü pomiĊdzy obowiązkiem zachowania
tajemnicy spowiedzi, a obowiązkiem zachowania w tajemnicy duchowej rozmowy z penitentem. Tylko ten pierwszy obowiązek posiada absolutny charakter, drugi natomiast nie. Przypomnijmy, Īe w
KoĞciele katolickim obowiązek zachowania tajemnicy spowiedzi
istnieje tylko wówczas, gdy spowiedĨ faktycznie miaáa miejsce.
Podstawowym warunkiem jej zaistnienia jest posiadanie przez penitenta sakramentu chrztu. Zgodnie z nauczaniem tego koĞcioáa bowiem, nikt nie moĪe byü waĪnie dopuszczony do innych sakramentów, a wiec takĪe sakramentu pokuty, dopóki nie przyjąá chrztu152.
JednakĪe – i to naleĪy podkreĞliü – w wyjątkowych sytuacjach zezwala siĊ na udzielenie sakramentu pokuty równieĪ czáonkom in-

150
Zob. np. Utah Code Ann. § 78-24-8 (Supp. 1986) (starsza wersja kodeksu).
Przepis tego typu istnieje równieĪ w Model Code of Evidence, art. 219 (1942),
który podaje, Īe duchowny “posiada obowiązek zachowania w tajemnicy pokutnych przekazów informacji dokonanych przez czáonka jego koĞcioáa, wyznania
lub organizacji”. Uniform Rules of Evidence z 1974 r. nie posiada juĪ takiego
wymagania.
151
In re Swenson, 183 Minn. 602, 604, 237 N.W. 589, 590 (1931). Pogląd
zaakceptowany np. w: Krulikov v. Krulikov, 29 Misc. 2d 17, 217 N.Y.S.2d 845
(1961), appeal denied, 16 A.D.2d 735, 226 N.Y.S.2d 931 (1962).
152
Por. KPK, kan. 824 § 1.
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nych koĞcioáów chrzeĞcijaĔskich153. Taka sytuacja miaáa miejsce
wáaĞnie w przypadku Conana Hale’a154. Natomiast w przypadku
duchowej rozmowy nie ma w KoĞciele katolickim znaczenia, czy
rozmówca w ogóle jest ochrzczony.
W odniesieniu do osoby, której poufne przekazy informacji mają
byü chronione, w kilku kodeksach prawa uĪywa siĊ terminu “penitent”155. W wiĊkszoĞci jednak wypadków mówi siĊ o “jakiejkolwiek
osobie”156 lub uĪywa siĊ strony biernej, unikając potrzeby definiowania osoby czyniącej wyznanie157. Kodeksy zatem zasadniczo nie
wprowadzają wymogu, by zarówno penitent, jak i duchowny naleĪeli do tej samej grupy religijnej (np. chrzeĞcijanin – chrzeĞcijanin),
czy teĪ do tego samego koĞcioáa lub innego związku wyznaniowego.
3.2.3. Zachowanie tajemnicy
Przepisy wszystkich stanowych kodeksów zawierają równieĪ
wymóg, aby wyznanie penitenta, jeĪeli ma podlegaü ochronie, zostaáo zachowane przez niego w tajemnicy158. Dotyczy to zarówno sa153
Kanon 844 § 4 KPK stanowi, Īe szafarze katoliccy, “jeĪeli istnieje niebezpieczeĔstwo Ğmierci albo przynagla inna waĪna koniecznoĞü”, mogą godziwie
udzielaü sakramentu pokuty oraz dwóch innych sakramentów czáonkom KoĞcioáów
wschodnich i innym chrzeĞcijanom, “którzy nie mogą siĊ udaü do szafarza swojej
wspólnoty i sami o nie proszą, jeĞli odnoĞnie do tego sakramentu wyraĪają wiarĊ
katolicką i do ich przyjĊcia są odpowiednio przygotowani”.
154
SĊdzia John T. Noonan, Jr., autor opinii sądu apelacyjnego w sprawie Mockaitis v. Harcleroad, sáusznie wiĊc stwierdziá, Īe w wierze katolickiej wszystkie
ochrzczone osoby są uprawnione do uczestniczenia w sakramencie pokuty. Zob.
Mockaitis v. Harcleroad, 104 F. 3d 1522, 1525 (9th Cir. 1997).
155
Zob. np. Cal. Evid. Code §§ 1030-1034 (West 1995). Kodeks stanu Kansas
natomiast podaje bardzo obszerną definicjĊ. Zgodnie z nią penitent to “osoba uznająca istnienie i wáadzĊ Boga, i która poszukuje lub otrzymuje od ministra religijnego, wyĞwiĊconego w zwykáy sposób lub naleĪycie, poradĊ lub pomoc w okreĞleniu
lub wypeánieniu swoich moralnych obowiązków, lub w otrzymaniu BoĪego miáosierdzia, lub przebaczenia niewáaĞciwego postĊpowania w przeszáoĞci”. Kan. Stat.
Ann. § 60-429 (1994).
156
Zob. np. Ala. R. Evid. 505; Fla. Stat. Ann. § 90.505 (West 1999).
157
Zob. np. 735 Ill. Comp. Stat. 5/8-803 (West 1992); Md. Code Ann., Cts.
& Jud. Proc. § 9-111 (1989).
158
Zob. np. Ala. R. Evid. 505 (uprzywilejowane komunikowanie siĊ w “poufny
sposób”).
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mego momentu komunikowania siĊ z duchownym, jak równieĪ póĨniej, po jego zakoĔczeniu. Umieszczenie tego wymogu wydaje siĊ w
peáni zrozumiaáe: jeĪeli penitent pragnie uchroniü przed ujawnieniem sądowi treĞci swojej rozmowy z duchownym, to równieĪ on
sam powinien doáoĪyü wszelkich staraĔ, by nie byáa ona znana jakiejkolwiek innej osobie, a co najmniej mieü taką intencjĊ. Podobny
warunek zawierają przepisy dotyczące innych przywilejów, w tym
najstarszego znanego w common law przywileju – przywileju adwokackiego159.
Wymóg zachowania przez penitenta poufnoĞci spowiedzi nie
jest jednak absolutny. Istnieją bowiem sytuacje, gdy penitentowi lub
duchownemu towarzyszą inne osoby, które są konieczne dla uáatwienia czy umoĪliwienia wyznania penitenta. Zgodnie z wymaganiem zachowania tajemnicy, ich obecnoĞü skutkowaáaby zrzeczeniem siĊ przywileju pastoralnego. Z reguáy jednak tak siĊ nie dzieje.
Kodeksy niektórych stanów wprost zajmują siĊ tym zagadnieniem
i uznają przywilej takĪe wówczas, gdy poufnemu komunikowaniu
siĊ z duchownym towarzyszą osoby mające “uáatwiü uzyskanie celów tego komunikowania siĊ”160. Zalicza siĊ do nich np. sekretarkĊ
duchownego, jego stenografistkĊ lub jakiegoĞ innego pomocnika161.
Przywilej pastoralny uznawany jest równieĪ w przypadku, gdy rozmowa zostaáa przypadkowo lub celowo podsáuchana162. Uznanie
przywileju w takiej sytuacji wydaje siĊ zgodne z obecną tendencją w
amerykaĔskim prawie postĊpowania dowodowego, w myĞl której
odchodzi siĊ od bezwzglĊdnego wymogu zachowania poufnego
charakteru przekazu, zwáaszcza w przypadku niezawinionego ujawnienia163. WáaĞnie taka sytuacja miaáa miejsce w sprawie: Mockaitis
v. Harcleroad, przedstawionej na początku tego opracowania164.
159

Zob. Ch. Wolfram, Modern Legal Ethics, St. Paul, Minn. (West Publishing
Co.) 1986, s. 264-266.
160
Ark. R. Evid. 505. Jest to sformuáowanie, które wiele stanów adoptowaáo,
opierając siĊ na art. 505 Uniform Rules of Evidence z 1974 r. Zob. przypis 44.
161
Miss. Code Ann. § 13-1-22 (1999).
162
Cal. Evid. Code §§ 1030-1034 (West 1995).
163
Zob. P. R. Rice, Attorney-Client Privilege: The Eroding Concept of Confidentiality Should Be Abolished, “Duke Law Journal” 47(1998), s. 853-898.
164
Kodeks stanu Oregon nie zakazuje rejestrowania uprzywilejowanych przekazów informacji, zakazuje natomiast ich ujawniania. O przepisach dotyczących
tego zagadnienia w innych stanach zob. T. T. Kossegi, B. S. Phair, The Clergy-
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ChociaĪ treĞü spowiedzi Hale’a byáa znana osobom trzecim, to jednak nadal mogáa zachowaü ona uprzywilejowany status.
Szczególna sytuacja zachodzi w przypadku, gdy pomocy duchowej poszukuje maáĪeĔstwo. W poradnictwie maáĪeĔskim istnieje
bowiem doĞü powszechna praktyka udzielania porady maáĪonkom
nie oddzielnie, ale obydwu razem, a nawet w obecnoĞci innych maáĪeĔstw. Káóci siĊ to z reguáami przywileju pastoralnego, które do
jego uznania wymagają zachowania poufnoĞci komunikowania siĊ z
duchownym – obecnoĞü drugiego maáĪonka powinna byü traktowana wówczas jako ich naruszenie. AmerykaĔskie sądy w róĪny sposób odniosáy siĊ do tego problemu: jedne uznaáy istnienie przywileju
pastoralnego w sytuacji porad maáĪeĔskich prowadzonych przez
duchownego165, inne odmówiáy jego uznania166. Niektóre legislatury
w celu unikniĊcia niejasnoĞci wyraĨnie stwierdzają, Īe w takie porady naleĪy objąü ochroną przywileju pastoralnego167.
3.2.4. Obowiązek ujawniania wykorzystywania i maltretowania
dzieci (child abuse) oraz niewáaĞciwego traktowania osób
starszych
Narastająca liczba przypadków niewáaĞciwego traktowania dzieci168 oraz osób starszych169 spowodowaáa, Īe poszczególne stany
zaczĊáy wprowadzaü prawa mające przeciwdziaáaü tego typu zjawiskom. Prawo nakazujące ujawnienie przypadków wykorzystywania,
maltretowania czy zaniedbaĔ w stosunku do dzieci lub osób starCommunicant Privilege in the Age of Electronic Surveillance, “Saint John’s Journal
of Legal Commentary” 12(1996), s. 254-257.
165
Np. Krulikov v. Krulikov, 29 Misc. 2d 17, 217 N.Y.S.2d 845 (1961), appeal
denied, 16 A.D.2d 735, 226 N.Y.S.2d 931 (1962).
166
Np. Simrin v. Simrin, (Dist. Ct. App. 1965). PodajĊ za: L. L. Brocker, Sacred
Secrets: A Call for the Expansive Application and Interpretation of the ClergyCommunicant Privilege, “New York Law School Law Review” 36(1991), s. 476.
167
Por. tamĪe, s. 476-477. Pierwszym stanem, który umieĞciá taki przepis byá
Delaware: Del. Code Ann. tit.10, § 4316 (1975).
168
Zob. K. L Ross, Revealing Confidential Secrets: Will It Save Our Children?,
“Seton Hall Law Review” 28(1998), s. 964 (autorka podaje, Īe w 1995 r. zarejestrowano 3.102.000 zgáoszeĔ o podejrzeniu niewáaĞciwego traktowania dzieci).
169
Zob. S. Moskowitz, M. J. DeBoer, dz. cyt., s. 3, 25-29.
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szych dotyczy takĪe osób, które z racji peánionych przez nie obowiązków zawodowych znalazáy siĊ w posiadaniu takich informacji.
Czy jednak nakaz ten winien obejmowaü równieĪ informacje chronione przez przywileje dowodowe, w tym przywiej pastoralny?
We wszystkich amerykaĔskich stanach istnieją przepisy prawne
dotyczące obowiązku ujawniania przypadków wykorzystywania
i maltretowania dzieci170, a w ogromnej wiĊkszoĞci stanów takĪe
przypadków niewáaĞciwego traktowania osób starszych171. Niektóre
ze stanów wyraĨnie okreĞlają, kto jest zobowiązany do záoĪenia
raportu w takiej sprawie. I tak, dziewiĊü stanów wymaga tego od
duchownych, jeĪeli chodzi o dzieci172, a szeĞü stanów w odniesieniu
do osób starszych173. W wielu stanach nakaz záoĪenia doniesienia
o naduĪyciach w stosunku do dzieci dotyczy “jakiejkolwiek osoby”,
a wiec obejmuje on równieĪ duchownych174.
Zagadnienie obowiązku ujawniania przypadków niewáaĞciwego
traktowania dzieci jest problemem szczególnie draĪliwym. Brak
reakcji na naduĪycia moĪe doprowadziü do powtórzenia záa lub
nawet do jego eskalacji. Zawsze bowiem istnieje niebezpieczeĔstwo,
Īe osoba, która skrzywdziáa jakieĞ dziecko, moĪe to czyniü ponownie. Tego typu zagroĪenie istnieje zwáaszcza w przypadku molestowania seksualnego. NaleĪy równieĪ pamiĊtaü o szkodach dla psychiki i rozwoju spoáecznego dziecka; czĊstokroü są one gáĊbokie
i trwaáe. Nie dziwi zatem fakt, Īe wiele stanów uchyla w takiej sytuacji jeden, wiĊcej lub nawet wszystkie przywileje175, w tym równieĪ
przywilej pastoralny. Przywilej ten jednakĪe, jak byáo to juĪ powiedziane, jest przywilejem mającym wyjątkowy charakter. Wyjątko170

Zob. R. C. O’Brien, M. T. Flannery, The Pending Gauntlet to Free Exercise:
Mandating That Clergy Report Child Abuse, “Loyola of Los Angeles Law Review”
25(1991), s. 19 (przypis 106), gdzie jest podana peána lista przepisów wszystkich
stanów odnoĞnie do obowiązku ujawniania wypadków maltretowania czy wykorzystywania dzieci. Historia ustanowienia specjalnego prawa dotyczącego niewáaĞciwego traktowania dzieci zaczyna siĊ w 1962 r., kiedy to oddziaá Ministerstwa
Zdrowia, Edukacji i Opieki Spoáecznej zorganizowaá konferencjĊ poĞwieconą temu
zagadnieniu, a rok póĨniej wydaá raport i opracowaá modelowy kodeks prawa.
171
Zob. S. Moskowitz, M. J. DeBoer, dz. cyt., s. 33.
172
Zob. R. C. O’Brien, M. T. Flannery, dz. cyt., s. 24.
173
Zob. S. Moskowitz, M. J. DeBoer, dz. cyt., s. 34.
174
Zob. tamĪe, s. 33; R. C. O’Brien, M. T. Flannery, dz. cyt., s. 24-25.
175
Georgia, Illinois, Montana, Pennsylvania.
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woĞü tĊ zdają siĊ dostrzegaü równieĪ ustawodawcy niektórych stanów. Uznają bowiem przywilej pastoralny w przypadku naduĪyü
wzglĊdem dzieci, a odmawiają respektowania w takiej sytuacji innych przywilejów. Interesujące, Īe dwa stany, które uchylają przywilej pastoralny w przypadku niewáaĞciwego traktowania dzieci –
Nevada i Utah – uznają go jednak w odniesieniu do spowiedzi
sakramentalnej176. Niektóre stany jednak zachowując ten przywilej,
podają jego dodatkowe specyfikacje177. Wyjątkowe traktowanie
przywileju pastoralnego w niektórych stanach wskazuje na jego
wysoką rangĊ, wyĪszą niĪ zostaáa przyznana innym przywilejom dowodowym, moĪe jedynie za wyjątkiem przywileju adwokackiego178.
W stanach, w których istnieje obowiązek powiadomienia o naduĪyciach wzglĊdem dzieci lub osób starszych, domaganie siĊ od
duchownego, zwáaszcza związanego obowiązkiem zachowania tajemnicy spowiedzi, ujawnienia poufnych informacji penitenta, moĪe
budziü powaĪne zastrzeĪenia natury konstytucyjnej. NaleĪy przy
tym pamiĊtaü, Īe niepowiadomienie odpowiednich wáadz zagroĪone
jest odpowiedzialnoĞcią cywilną i karną179. Choü zrozumiaáa jest
troska ustawodawców i sądów o psychiczne i fizyczne zdrowie
dzieci i osób starszych, to jednak zniesienie przywileju pastoralnego
niekoniecznie musi przynieĞü poprawĊ ich bezpieczeĔstwa. Wymaganie ujawnienia informacji objĊtych tajemnicą spowiedzi w ostatecznym rozrachunku moĪe przynieĞü znaczne szkody dla swobodnego wyznawania religii, nie dostarczając przy tym wiĊkszej ochrony dla dzieci180. Uchylenie bowiem przywileju w takiej sytuacji
caákowicie przekreĞla jeden z najwaĪniejszych powodów, dla których przywilej ten istnieje: zachĊcenie ludzi do wyznawania niewáa-

176
Nev. Rev. Stat. Ann. § 432B.220(2)(d); Utah Code Ann § 62A-4-503 (“the
notification requirements […] do not apply to a cleric or priest, without the consent
of the person making the confession”). Zob. R. C. O’Brien, M. T. Flannery, dz. cyt.,
s. 24-25, s. 27-28.
177
Np. odróĪniają uchylenie przywileju, jeĪeli chodzi o záoĪenie zawiadomienia
o niewáaĞciwym traktowaniu dzieci, od skáadania szczegóáowych zeznaĔ w postĊpowaniu wynikającym z tego zawiadomienia. TamĪe, s. 27.
178
TamĪe.
179
TamĪe, s. 26.
180
TamĪe, s. 42.
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Ğciwego postĊpowania po to, aby je zmieniü181. Duchowny zaĞ posiada wiele sposobów wpáywania na penitenta: moĪe na przykáad
uzaleĪniü udzielenie rozgrzeszenia od podjĊcia siĊ przez penitenta
profesjonalnej terapii, która ma na celu wyeliminowanie ponownych
naduĪyü wzglĊdem dzieci182. Poza tym zmuszanie duchownych do
ujawniania tajemnic penitenta w odniesieniu do jakiegoĞ rodzaju
przestĊpstw moĪe dziaáaü jak równia pochyáa. “JeĪeli wáadze mogą
zmusiü duchownego do zadania szkody szczerym religijnym przekonaniom, kiedy jedynie podejrzewają, Īe fizyczne lub emocjonalne
dobro dziecka jest zagroĪone, to z pewnoĞcią mogą uczyniü to samo,
gdy duchowny posiada jedynie báahą informacjĊ o jakimkolwiek
przestĊpstwie”183.
3.2.5. Obowiązek ostrzeĪenia
W 1976 r. w Kalifornii miaáa miejsce precedensowa sprawa,
która wyznaczyáa nowy sposób patrzenia na obowiązki psychoterapeutów, lekarzy i czáonków innych grup zawodowych, którzy mogą
spotkaü siĊ z osobami wyznającymi zamiar wyrządzenia jakiejĞ
krzywdy sobie lub komuĞ innemu. W sprawie tej, Tarasoff v. Regents of California, sąd uznaá, Īe psycholog, którego pacjent wyznaá
zamiar zamordowania pewnej osoby, posiada obowiązek ostrzeĪenia
jej przed groĪącym niebezpieczeĔstwem184. Dyskusja nad obowiązkiem ostrzeĪenia potencjalnej ofiary toczyáa siĊ takĪe w innych grupach zawodowych185. Uzasadnienie przedstawione w sprawie Tarasoff zastosowano póĨniej w innej sprawie, jaka zostaáa wytoczona
duchownemu za nieujawnienie samobójczych zamiarów sygnalizowanych przez penitenta. W tej znanej sprawie, Nally v. Grace Com181

Por. L. L. Brocker, dz. cyt., s. 478-479.
Por. R. C. O’Brien, M. T. Flannery, dz. cyt., s. 52 (przypis 306).
183
W. A. Cole, Religious Confidentiality and the Reporting of Child Abuse:
A Statutory and Constitutional Analysis, “Columbia Journal of Law and Social
Problems” 21(1987), s. 40.
184
Tarasoff v. Regents of California, 551 P.2d 334 (Cal. 1976).
185
Np. poĞród prawników. ChociaĪ przywilej adwokacki dopuszcza wyjątek w
takiej sytuacji, to jednak zawodowe kodeksy postĊpowania prawników znacznie
róĪnią siĊ rozwiązaniami w okreĞlaniu zakresu i obligatoryjnoĞci obowiązywania
tego wyjątku. Zob. M. Jurzyk, Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych, “Palestra” 5-6(1998), s. 162-180.
182
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munity Church186, Sąd NajwyĪszy Kalifornii stwierdziá, Īe duchowni nie posiadają obowiązku ostrzeĪenia w takiej sytuacji. Sprawa ta
jednak odniosáa ten skutek, Īe zwrócono baczniejszą uwagĊ na to
zagadnienie187. Stanowisko koĞcioáów, które wymagają bezwzglĊdnego zachowania tajemnicy spowiedzi, nie ulegáo jednak zmianie.
Na przykáad KoĞcióá katolicki, podobnie jak w przypadku obowiązku powiadamiania o niewáaĞciwym traktowaniu dzieci lub osób
starszych, niezmiennie przeciwstawia siĊ zmuszaniu duchownych
do ujawniania treĞci spowiedzi sakramentalnej, nawet jeĞli zawiera
ona groĨby pod adresem innych osób czy zamiar popeánienia samobójstwa188.
NaleĪy równieĪ odróĪniü osobiste obserwacje duchownego,
takie jak stan fizyczny czy umysáowy penitenta, od przekazywanych
przez niego poufnych informacji ustnie lub pisemnie. ChociaĪ kodeksy prawa dowodowego nie zawierają takiego rozróĪnienia, sądy
z reguáy nie uznają przywileju w odniesieniu do osobistych obserwacji duchownego189.
Podsumowując tĊ czĊĞü opracowania warto zauwaĪyü, Īe wysoka ranga spowiedzi sakramentalnej oraz bardzo sprecyzowane wymagania dotyczące osób upowaĪnionych do peánienia okreĞlonych
funkcji religijnych powodują z jednej strony ograniczenie moĪliwoĞci zastosowania przywileju pastoralnego, z drugiej zaĞ jego znaczne
rozszerzenie. Choü bowiem sądy czasami odmawiają uznania przywileju w stosunku do sióstr zakonnych, to jednak ochroną przywileju pastoralnego mogą byü objĊte treĞci wykraczające poza kontekst
186

Nally v. Grace Community Church, 763 P.2d 948 (1988), cert. denied, 490
U.S. 1007 (1989). Zob. M. R. Bartel, Clergy Malpractice After Nally: “Touch Not
My Anointed, and to My Prophets Do Not Harm”, “Villanova Law Review”
35(1990), s. 535-569.
187
O dyskusji na ten temat w odniesieniu do pracy prawników zob.
K. A. Gough, The Conflict Between Confidentiality and Disclosure When a Client
Announces Suicidal Intentions: A Proposed Amendment to the Model Ethics Codes,
“The Wayne Law Review” 40(1994), s. 1629-1651.
188
Zob. A. Bevilacqua, Card., Confidentiality Obligation of Clergy from the
Perspective of Roman Catholic Priests, “Loyola of Los Angeles Law Review”
29(1996), s. 1733-1746.
189
Zob. M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 753-754. Zob. np. State v. Kutz, 564 S.W.2d
856, 860-861 (Mo. 1978). Niektórzy komentatorzy argumentują jednak, Īe osobiste
obserwacje duchownego dziaáającego w ramach swoich uprawnieĔ zawodowych,
powinny byü uprzywilejowane. Zob. L. L. Brocker, dz. cyt., s. 465-466.
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spowiedzi sakramentalnej. Dla duchownego katolickiego takie przekazy normalnie nie posiadają tak wysokiej rangi, jaką nadaje im
przywilej pastoralny. Nie zobowiązują równieĪ do absolutnej ochrony. Obowiązek zachowania w tajemnicy treĞci rozmów ksiĊdza
z parafianami czy penitentem, nawet o ĞciĞle religijnym charakterze,
posiada znacznie niĪszy status niĪ obowiązek zachowania tajemnicy
spowiedzi. Przepisy przywileju pastoralnego natomiast przyznają
czĊstokroü ochronĊ obydwu rodzajom przekazów informacji niezaleĪnie od tego, jak wysoki status przypisuje im sam duchowny190.
3.3. Do kogo naleĪy przywilej
W przypadku przywileju pastoralnego powstaje problem okreĞlenia, do kogo naleĪy przywilej. Problem ten jest unikalny w amerykaĔskim prawie postĊpowania dowodowego. W innego rodzaju
przywilejach bowiem wáadzĊ nad nim posiada wyáącznie klient,
pacjent czy inna osoba dokonująca poufnego przekazu informacji191.
JeĪeli podejmie on decyzjĊ o powoáaniu siĊ na niego lub teĪ z niego
zrezygnuje, to prawnik, lekarz, psychoterapeuta lub inna osoba bĊdącą odbiorcą poufnych informacji nie ma innej moĪliwoĞci jak
tylko podporządkowaü siĊ tej decyzji192. W przypadku duchownego
jest jednak inaczej. W związku z nakazami jego koĞcioáa moĪe on
byü silnie zainteresowany, aby poufne przekazy nigdy nie zostaáy
190
Zob. np. sprawĊ: People v. Reyes, 144 Misc. 2d 805, 545 N.Y.S.2d 653
(N.Y. Supp. Ct. 1989). Nie uznano w niej za dowód zeznaĔ ksiĊdza Schmidta, do
którego zgáosiá siĊ Edwin Reyes. Reyes wyznaá, Īe wczeĞniej przetrzymywaá grupĊ
zakáadników. PoniewaĪ nadal posiadaá broĔ i nie chciaá zgáosiü siĊ na policjĊ,
ksiądz Schmidt pobiegá do najbliĪszej komendy policji i opowiedziaá policjantom o
tym zdarzeniu. Zob. J. H. Miller, Silence…, s. 32-35.
191
W przypadku przywileju adwokackiego to zwykle prawnik, a nie jego klient,
powoáuje siĊ na ten przywilej. Czyni to jednak zawsze w imieniu klienta i zawsze
za jego zgodą, choü czĊsto jest do zgoda dorozumiana.
192
Podobnie jak w przypadku innych przywilejów dowodowych, ciĊĪar wykazania, Īe przywilej ma zastosowanie, spoczywa na osobie pragnącej siĊ na niego
powoáaü. Skoro jednak zostanie on przyznany, ciĊĪar ten przechodzi na oponenta.
Ponadto naleĪy pamiĊtaü, Īe przywileje dowodowe są przyznawane jedynie na
proĞbĊ wáaĞciciela przywileju lub jego reprezentanta. Brak zaĞ powoáania siĊ na
przywilej powoduje zrzeczenie siĊ go. Zob. J. H. Feldman, C. S. Reed, Silences
in the Storm: Testimonial Privileges in Matrimonial Disputes, “Family Law Quarterly” 21(1987), s. 194.
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ujawnione. Taka sytuacja dotyczy gáównie duchownych KoĞcioáa
katolickiego i innych koĞcioáów, które w swoim prawie zawierają
obowiązek bezwzglĊdnego zachowania tajemnicy spowiedzi. ĩądanie ujawnienia wydaje siĊ naruszaü prawo do swobodnego wyznawania wiary, które jest zagwarantowane w Konstytucji Stanów
Zjednoczonych. Przedstawienie poniĪej przepisów poszczególnych
stanów bĊdzie dokonane gáównie pod kątem wydobycia tego wáaĞnie problemu.
WáaĞciciel przywileju posiada wáadzĊ powoáywania siĊ na niego
i zrzekania siĊ go, odmawiając lub zezwalając sądom na uzyskanie
dostĊpu do poufnych przekazów informacji. W przypadku przywileju pastoralnego istotne jest równieĪ to, czy decyzje w sprawie przywileju obowiązują teĪ drugą stronĊ relacji, i w jakim stopniu. Przyznanie przywileju tylko jednej ze stron poufnego przekazu informacji (penitentowi lub duchownemu) mogáoby byü próbą unikniĊcia
sytuacji, w której przywilej pastoralny stawaáby siĊ reguáą
per se. Jednak uprzywilejowanie tylko jednej strony, moĪe naruszaü
prawo drugiej do swobodnego wyznawania religii, które jest zagwarantowane w Pierwszej Poprawce do Konstytucji USA193. MoĪe siĊ
bowiem zdarzyü, Īe penitent i duchowny podjĊli odmienne decyzje
odnoĞnie do powoáania siĊ na przywilej lub zrzeczenia siĊ go. Ze
wzglĊdu na podejmowane w tej sprawie decyzje moĪna wyróĪniü
cztery moĪliwe sytuacje: (1) zarówno duchowny jak i penitent
chcieliby zeznawaü; (2) duchowny chciaáby zeznawaü, ale przeciwny jest temu penitent; (3) duchowny jest przeciwny ujawnieniu, a
zgadza siĊ na nie penitent; (4) zarówno duchowny jak i penitent nie
zgadzają siĊ na ujawnienie194. Najbardziej problematyczne wydają
siĊ sytuacje (2) i (3). Brak zgodnoĞci miĊdzy penitentem a duchownym rodzi bowiem pytanie, czyje Īyczenie wówczas winno byü
respektowane.
PodejĞcie poszczególnych stanów do tego zagadnienia jest bardzo zróĪnicowane. MoĪna je uporządkowaü wedáug wielu kryteriów195. W niniejszym tekĞcie gáównym kryterium podziaáu bĊdzie
to, jak przepisy prawne ustosunkowują siĊ do moĪliwoĞci zmuszenia
193

Por. J. A. Sippel, dz. cyt., s. 1129.
Por. M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 755 (przypis 181).
195
Np. wedáug kryterium jednoznacznoĞci okreĞlenia, kto jest wáaĞcicielem
przywileju. M. J. Mazza, dz. cyt., s. 187.
194

42

M. Jurzyk

duchownego do ujawnienia tajemnic spowiedzi wbrew jego woli.
Przepisy te moĪna zasadniczo podzieliü na dwie grupy. Do pierwszej grupy naleĪą te przepisy, które nie stawiają duchownego w
trudnej sytuacji wyboru. Drugą grupĊ stanowią rozwiązania, w których duchowny moĪe byü zmuszony do ujawnienia tajemnicy
spowiedzi.
W pierwszej grupie znajduje siĊ niewiele stanów. Kilka stanów
traktuje przywilej pastoralny raczej jako reguáĊ zdolnoĞci do zeznawania niĪ jako przywilej, podobnie jak to jest w polskim kodeksie
postĊpowania karnego (zakaz dowodzenia za pomocą okreĞlonego
dowodu)196. Przepisy prawne tych stanów zabraniają przesáuchania
jako Ğwiadka duchownego, w odniesieniu do faktów wyjawionych
na spowiedzi (w czasie poufnego wyznania)197 lub stwierdzają, Īe
nie zezwala siĊ duchownemu ujawniaü poufnych informacji penitenta198. W kilku stanach natomiast duchowny posiada przywilej niezaleĪnie od penitenta. JednakĪe tylko w dwóch z nich przywilej ten
naleĪy tylko i wyáącznie do duchownego199. W stanach tych duchowny decyduje o powoáaniu siĊ na ten przywilej, ale jest oczywistym, Īe gdyby penitent chciaáby ujawniü treĞü spowiedzi, to duchowny nie moĪe mu tego zabroniü200. W szeĞciu stanach zarówno
duchowny, jak i penitent jest wáaĞcicielem przywileju, a zatem kaĪdy z nich posiada prawo do odmowy ujawnienia poufnych informa196
Art. 178 pkt. 2 Kodeksu postĊpowania karnego (K.p.k.) podaje, Īe nie wolno
przesáuchiwaü jako Ğwiadka “duchownego co do faktów, o których dowiedziaá siĊ
przy spowiedzi”. Podobny zakaz istnieje w prawie cywilnym. Art. 261 § 2 Kodeksu
postĊpowania cywilnego (K.p.c.) stanowi, Īe “duchowny moĪe odmówiü zeznaĔ co
do faktów powierzonych mu na spowiedzi”. Natomiast art. 82 pkt. 3 Kodeksu postĊpowania administracyjnego (K.p.a.) podaje, Īe Ğwiadkami nie mogą byü “duchowni co do faktów objĊtych tajemnicą spowiedzi”. W procesie karnym zakaz
dowodzenia dotyczący duchownego posiada charakter bezwzglĊdny w odróĪnieniu
od zakazów wzglĊdnych, gdy dany dowód moĪna przeprowadziü dopiero po zaistnieniu okreĞlonego, przewidzianego prawem warunku. Zob. art. 179 i 180 K.p.k.
Por. T. Grzegorczyk, w: T. Grzegorczyk, J. Tylman, dz. cyt., s. 431-433.
197
Ga. Code Ann. § 24-9-22 (Harrison Supp. 1994); Ind. Code Ann. § 34-1-14
-5 (West Supp. 1994); Mo. Ann. Stat. § 491.060 (West 1996).
198
Mich. Comp. Laws Ann. § 600.2156 (West 1986) (“No minister of the gospel, or priest of any denomination whatsoever […] shall be allowed to disclose any
confessions made to him […]”); Vt. Stat. Ann. tit. 12, § 1607 (1973); Va. Code
Ann. § 8.01-400 (Michie 1994); Wyo. Stat. § 1-12-101 (Michie 1997).
199
735 Ill. Comp. Stat. 5/8-803 (West 1992); Md. Code Ann., Cts. & Jud. Proc.
§ 9-111 (1989).
200
Por. J. H. Miller, Silence…, s. 51-52 (zob. przypisy 79, 80).

Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi...

43

cji201. SpoĞród nich stan Kalifornia uznaje wyjątkowo dwa niezaleĪne przywileje: przywilej odnoszący siĊ do penitenta202 i przywilej
odnoszący siĊ do duchownego203. W Ohio, z kolei, prawo do odmowy záoĪenia zeznaĔ posiada duchowny jedynie wówczas, gdy ujawnienie informacji byáoby naruszeniem “ĞwiĊtego powiernictwa”,
czyli takĪe obejmuje ono sakramentalną spowiedĨ204. W innych
sytuacjach natomiast duchowny jest zobowiązany do záoĪenia zeznaĔ, jeĪeli penitent zgodzi siĊ na ujawnienie205.
We wszystkich wymienionych dotychczas stanach niezaleĪnie
od tego, czy duchowny jest wáaĞcicielem przywileju czy nie, duchowny postawiony wobec sytuacji (3) nie bĊdzie zmuszony do
ujawniania treĞci ĞciĞle poufnych wyznaĔ, w tym sakramentalnej
spowiedzi. BĊdzie tak, poniewaĪ albo prawo caákowicie zabrania
domagania siĊ takiego ujawnienia, albo jedynie duchownemu przyznaje ono moĪliwoĞü powoáywania siĊ na przywilej, albo teĪ nie
zwaĪając na decyzje penitenta, prawo przyznaje duchownemu wolnoĞü w podjĊciu decyzji o ujawnieniu. We wszystkie tych stanach
ksiądz katolicki nie bĊdzie postawiony przed alternatywą respektowania przepisów prawa lub posáuszeĔstwa prawu koĞcielnemu.
W sprawach karnych jednakĪe sytuacja staje siĊ jeszcze bardziej
powaĪna. Stawką jest tutaj bowiem wolnoĞü lub nawet Īycie oskarĪonego. Stąd teĪ odmowa ujawnienia uprzywilejowanych informacji
wzbudza tu szereg kontrowersji. Podobnie jak w przedstawionej na
początku sprawie z Oregonu, moĪe zaistnieü sytuacja, gdy oskarĪonemu zaleĪeü bĊdzie nie na ukryciu, ale przeciwnie, na ujawnieniu
treĞci jego rozmów z duchownym. OskarĪony w Stanach Zjednoczonych posiada bowiem, zagwarantowane przez XIV PoprawkĊ do
Konstytucji USA, prawo do skutecznej obrony i prawo do konfrontacji Ğwiadków zeznających przeciwko niemu. Sądy, uznając zasadnoĞü istnienia przywilejów dowodowych, zwykle utrzymują jednak,
Īe poufny przekaz informacji musi ustąpiü konstytucyjnemu prawu
201

Alabama, Kalifornia, Kolorado, New Jersey, Ohio, Pennsylvania.
Cal. Evid. Code § 1033 (West 1995) (“a penitent, whether or not a party has
a privilege to refuse to disclose, and to prevent another from disclosing, a penitential communication if he claims the privilege”).
203
Cal. Evid. Code § 1034 (West 1995).
204
Ohio Rev. Code Ann. § 2317.02 (Banks-Baldwin 1996) (“except when the
diclosure of information is in violation of the clergyman’s, rabbi’s, priest’s, or
minister’s sacred trust”).
205
TamĪe.
202
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oskarĪonego do efektywnej obrony. Stąd teĪ przyznanie jedynie
duchownemu prawa do decydowania o ujawnieniu poufnych treĞci
spowiedzi moĪe doprowadziü, jak siĊ argumentuje, do oskarĪeĔ
o jego niezgodnoĞü z przepisami Konstytucji USA206.
Problem ten nie wystąpi w przypadku, gdy ostateczną wáadzĊ
nad przywilejem przyzna siĊ penitentowi. Tego typu rozwiązanie
zostaáo przyjĊte w zdecydowanej wiĊkszoĞci stanów207. Stanowi ono
jednak realne zagroĪenie dla sakramentalnej posáugi peánionej przez
ksiĊdza katolickiego. UzaleĪnia bowiem zachowanie tajemnicy
spowiedzi od decyzji penitenta lub nawet jeszcze kogoĞ innego.
Przepisy tego rodzaju przybierają zasadniczo dwojakiego rodzaju
formĊ. Kilka kodeksów przyznaje przywilej penitentowi, ale zezwala duchownemu na powoáanie siĊ na ten przywilej w imieniu penitenta208. Inne stany natomiast przyznają przywilej penitentowi poprzez zakaz ujawniania przez duchownego, jeĪeli penitent nie
zrzeknie siĊ prawa do przywileju209. W kaĪdym jednak wypadku
przepisy te nie chronią duchownego przed wymuszeniem na nim
ujawnienia. NaleĪy pamiĊtaü bowiem, Īe w przypadku odmowy
záoĪenia zeznaĔ duchowny moĪe byü oskarĪony o obrazĊ sądu210.
Stąd teĪ pojawiają siĊ doĞü liczne gáosy postulujące zmianĊ stanowych przepisów prawa tak, by duchowny niezaleĪnie od penitenta
miaá prawo powoáania siĊ na przywilej pastoralny211.

206

Por. K. L. Wallance, Privileged Communications in Sexual Assault Cases:
Rhode Island’s Treatment of Clergyman-Parishioner and Psychotherapist-Patient
Communications, “Suffolk University Law Review” 28(1994), s. 440-442.
207
Czyli pozostaáe 35 stanów i Dystrykt Kolumbia.
208
Np. Alaska R. Evid. 506; Fla. Stat. Ann. § 90.505 (West 1999). Podziaá ten
podajĊ za: J. A. Sippel, dz. cyt., s. 1135.
209
Np. Conn. Gen. Stat. Ann. § 52-146b (West 1991); N.Y. Civ. Prac. L. & R.
4505 (McKinnley 1992).
210
Zob. np. Keenan v. Gigante, 47 N.Y.2d 160, 390 N.E.2d 1151, 417 N.Y.S.2d
226, cert. denied, 444 U.S. 887 (1979); Commonwealth v. Kane, 445 N.E.2d 598
(Mass. 1983) (ksiądz uznany winnym obrazy sądu za odmówienie ujawnienia treĞci
spowiedzi po tym, gdy penitent zrzeká siĊ przywileju i wezwaá duchownego do
záoĪenia zeznaĔ).
211
Np. C. R. Steringer, The Clergy-Penitent Privilege in Oregon, “Oregon Law
Review” 76(1997), s. 192-194; J. A. Sippel, dz. cyt., s. 1127-1164; M. J. Mazza,
dz. cyt., s. 171-204.
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4. Uzasadnienia przywileju
Jak zostaáo dotychczas ukazane, przywilej pastoralny wzbudza
szereg problemów i wiele kontrowersji. Niejednokrotnie juĪ sama
idea uprzywilejowania komunikowania siĊ penitenta z duchownym
napotyka na sprzeciw. Stąd istnienie przywileju domaga siĊ solidnego uzasadnienia. UzasadnieĔ tych dostarczają orzeczenia sądowe,
ale nie tylko. Odwoáują siĊ one do róĪnego rodzaju teorii, ale w
przypadku przywileju pastoralnego, podobnie jak w przypadku
przywileju adwokackiego, doĞü powszechnie podnosi siĊ dodatkowo
zagadnienie zgodnoĞci z wymogami konstytucyjnymi212. Badając
uzasadnienia omawianego przywileju, zwraca siĊ równieĪ uwagĊ na
to, Īe czymĞ innym jest uzasadnienie przywileju pastoralnego jako
takiego, a czymĞ innym uzasadnienie dotyczące przyznania okreĞlonym osobom (duchownemu lub penitentowi albo obydwu jednoczeĞnie) wáadzy powoáywania siĊ na ten przywilej. Przedstawione poniĪej argumenty na rzecz przywileju dotyczyü bĊdą tego pierwszego
zagadnienia, choü obydwa są ze sobą ĞciĞle związane.
4.1. Uzasadnienia niekonstytucyjne
Najbardziej powszechne uzasadnienie dla przywileju pastoralnego jest na wskroĞ utylitarne. Wedáug niego wspieranie i ochrona
poufnych przekazów informacji pomiĊdzy penitentem a duchownym
są spoáecznie korzystne. Na dáuĪszą metĊ – jak siĊ argumentuje –
respektowanie przywileju pastoralnego przyniesie spoáeczeĔstwu
wiĊcej poĪytku niĪ jego brak, gdyĪ istnienie przywileju zachĊca do
szczerego komunikowania siĊ z duchownym. NaleĪy wymieniü choü
kilka najczĊĞciej wymienianych korzyĞci páynących z tego szczerego wyznania win: moĪe ono np. wprowadziü penitenta na dobrą
drogĊ Īycia, zachĊciü do zadoĞüuczynienia wyrządzonych szkód,
wzmacniaü stabilnoĞü caáego spoáeczeĔstwa czy – wspierając instytucje religijne – wzmacniaü w ten sposób prowadzoną przez nie
dziaáalnoĞü charytatywną z korzyĞcią dla caáego spoáeczeĔstwa213.
212

T. T. Kossegi, B. S. Phair, dz. cyt., s. 243.
Zob. J. J. Montone, III, In Search of Forgiveness: State v. Szemple and
the Priest-Penitent Privilege in New Jersey, “Rutgers Law Review”, 48 (1995),
s. 274-276.
213
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Sądy i komentatorzy, odwoáując siĊ do tego typu uzasadnieĔ, powoáują siĊ zwykle na sáynne cztery warunki uznania przywileju dowodowego, które zostaáy podane przez profesora J. H. Wigmore’a w
1904 r.214 Przedstawiony przez niego test zdaje wiele przywilejów
dowodowych, np. przywilej adwokacki czy przywilej chroniący
treĞci rozmów miĊdzy maáĪonkami. JednakĪe uzasadnienie tego
typu obarczone jest trudnoĞciami, jakich doĞwiadczają wszystkie
uzasadnienia utylitarystyczne. Brak jest bowiem empirycznych danych wskazujących, Īe respektowanie przywilejów dowodowych
rzeczywiĞcie zachĊca penitenta do komunikowania siĊ z duchownym. Niezwykle trudno równieĪ oceniü koszty i korzyĞci wynikające z uznania przywileju215.
Innego rodzaju uzasadnienie istnienia przywileju pastoralnego,
znacznie nowsze od poprzedniego, odwoáuje siĊ do pojĊcia prywatnoĞci. Uzasadnienie to podkreĞla prywatną naturĊ praktyk religijnych i relacji miĊdzy penitentem a duchownym. W przeciwieĔstwie
do uzasadnienia utylitarystycznego, przywilej pastoralny okreĞla siĊ
tu nie w kategoriach spoáecznych korzyĞci, a w kontekĞcie interesów
samego penitenta i jego godnoĞci216. Szacunek dla penitenta – jak
siĊ argumentuje – wymaga, by uszanowano poufnoĞü jego komunikowania siĊ z duchownym. Zmuszanie kogokolwiek do ujawniania
zawartych tam informacji byáoby nieuprawnioną ingerencją w sferĊ
jego prywatnoĞci. Uzasadnienie to równieĪ moĪe wzbudzaü problemy natury konstytucyjnej, jeĪeli bĊdzie odwoáywaü siĊ do fundamentalnych praw czáowieka lub poprawnoĞci procesu217.
Z dobrem penitenta związane jest równieĪ uzasadnienie akcentujące terapeutyczny charakter spowiedzi lub poufnego wyznania.

214
Są to nastĊpujące warunki: “(1) Przekaz informacji musi wywodziü siĊ
z przekonania, Īe nie bĊdzie on ujawniony. (2) Element zachowania tajemnicy musi
byü istotny dla peánego i wáaĞciwego utrzymania relacji miĊdzy stronami. (3) Relacja ta musi byü tego rodzaju, Īeby w opinii spoáecznoĞci byáa warta wsparcia.
(4) Szkoda wyrządzona tej relacji przez ujawnienie tego przekazu informacji musi
byü wiĊksza niĪ korzyĞci wynikające z ich uzyskania dla wáaĞciwego przeprowadzenia procesu sądowego”. J. H. Wigmore, dz. cyt., § 2285, s. 527.
215
Note, Developments in the Law…, s. 1474-1479.
216
Por. M. H. Mitchell, dz. cyt., s. 768-769.
217
C. R. Steringer, dz. cyt., s. 180.
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Uznaje ono potrzebĊ penitenta do uzyskania psychicznej ulgi od
strachu, niepokoju i napiĊcia związanego z popeánieniem záa218.
NaleĪy równieĪ wymieniü tzw. teoriĊ wizerunku (image theory).
Zgodnie z nią celem, dla którego sądy i legislatury uznają szereg
przywilejów dowodowych, jest zminimalizowanie moĪliwej kompromitacji systemu prawnego w przypadku odmowy záoĪenia zeznaĔ. JeĪeli duchowni nie byliby chronieni przez przywilej pastoralny i wybieraliby raczej pójĞcie do wiezienia niĪ zdradĊ tajemnicy
spowiedzi, sądy stanĊáyby w bardzo trudnej sytuacji. Przywilej pastoralny chroni je wáaĞnie przed utratą legitymizacji w oczach spoáeczeĔstwa w wyniku tego typu incydentów219.
4.2. Uzasadnienia konstytucyjne
Oddzielną grupĊ stanowią te uzasadnienia przywileju pastoralnego (i ataki naĔ), które odwoáują siĊ do norm konstytucyjnych. Dla
przywileju pastoralnego są one niezwykle istotne, gdyĪ spoĞród
wszystkich uzasadnieĔ posiadają one najwiĊkszą moc prawną. NaleĪy w tym miejscu raz jeszcze podkreĞliü, Īe przywilej pastoralny
posiada wyraĨnie inną wagĊ niĪ pozostaáe przywileje. W centrum
zainteresowania nie staje tu tylko osoba przekazująca w zaufaniu
osobiste informacje, jak w przypadku wielu innych przywilejów.
Przywilej pastoralny otacza ochroną równieĪ religiĊ jako taką. Zamach na poufnoĞü informacji przekazywanych przez penitenta zdaje
siĊ wiĊc byü jednoczeĞnie atakiem na samą religiĊ, a jest to sprzeczne z Konstytucją USA. Interesujące, Īe chociaĪ przywilej pastoralny
po raz pierwszy uznano w Stanach Zjednoczonych opierając siĊ na
przepisach konstytucyjnych, to jednak Sąd NajwyĪszy USA nigdy
jednoznacznie nie okreĞliá, czy przywilej ten jest konstytucyjnie
uzasadniony220.
Zwolennicy przywileju pastoralnego powoáują siĊ na klauzulĊ
Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA, która daje prawo do swobodnego wyznawania religii i zakazuje rządowi ingerencji w prze218
Zob. S. P. Reese, Confidential Communications to the Clergy, “Ohio State
Law Journal” 24(1963), s. 60.
219
Zob. szczegóáowo na temat teorii wizerunku: Note, Developments in the
Law…, s. 1498-1500.
220
J. J. Montone, dz. cyt., s. 278.
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konania religijne jakiejkolwiek osoby (Free Exercise Clause)221.
Zmuszenie do ujawnienia tajemnicy spowiedzi lub poufnego wyznania byáoby wiĊc naruszeniem swobód religijnych222. Pomimo
powaĪnego osáabienia mocy tego argumentu przez decyzjĊ Sądu
NajwyĪszego USA w sprawie Employment Division v. Smith z 1990
r.223, oraz przez uchylenie specjalnego prawa ustanowionego dla
ochrony wyznawania religii (Religious Freedom Restoration Act)224,
nadal nie jest zablokowana droga dla odwoáywania siĊ do tego
argumentu225. O naruszenie tej klauzuli moĪna byü równieĪ oskarĪonym w przypadku, gdy prawo do powoáywania siĊ na przywilej
pastoralny przyzna siĊ tylko jednej ze stron poufnego przekazu
informacji – penitentowi lub duchownemu. Z tego teĪ powodu oparcie siĊ na klauzuli swobodnego wyznawania religii moĪe wymagaü
rozszerzenia istniejących przepisów, tak by zarówno penitent, jak
i duchowny mieli moĪliwoĞü podejmowania decyzji o ujawnieniu.
Przeciwnicy przywileju pastoralnego równieĪ odwoáują siĊ do
Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA. Próbują podwaĪyü jego
konstytucyjnoĞü przez odwoáanie siĊ do innej jej klauzuli. Zabrania
ona faworyzowania przez rząd jakiejkolwiek religii lub faworyzowania religii w ogóle (Establishment Clause)226. Nie wydaje siĊ
jednak, by przywilej pastoralny nie mógá sprostaü wymaganiom
testów, które stosuje siĊ do rozwiązywania spraw związanych z tą
klauzulą227. Gáówna linia obrony przywileju pastoralnego polega tu
na ukazaniu, Īe rząd uznając go, nie wspiera religii, lecz jedynie
“umoĪliwia (accommodate) praktyki religijne”228, lub Īe cel przywi221

“Congress shall make no law […] prohibiting the free exercise [of religion]” Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Poprawka I (1791). Szerzej na temat
klauzul Pierwszej Poprawki odnoszących siĊ do religii zob. L. H. Tribe, American
Constitutional Law, Mineola, New York 19882, s. 1204-1275.
222
Zob. J. J. Montone, dz. cyt., s. 278-279.
223
Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872 (1990).
224
Akt ten zostaá ustanowiony przez Kongress USA w odpowiedzi na orzeczenie w sprawie Employment Division v. Smith. Zob. przypis 224.
225
Zob. M. J. Mazza, dz. cyt., s. 195-196.
226
“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, […]”.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Poprawka I (1791).
227
Np. tzw. Lemon test oraz Larson test. Zob. L. K. Whittaker, dz. cyt.,
s. 153-157.
228
Zob. M. J. Mazza, dz. cyt., s. 196 (przypis 184).
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leju nie jest religijny, ale Ğwiecki, terapeutyczny, tak jak jest to w
przypadku przywileju psychoterapeutycznego229.
ZakoĔczenie
Przywilej pastoralny jest cennym narzĊdziem chroniącym zarówno duchownych, jak i osoby poszukujące u nich duchowej pomocy. Posiada on dáugą historiĊ i istnieją powaĪne powody, dla
których powinien byü dalej uznawany. JednakĪe istotne wydaje siĊ
nie tylko to, czy w danej jurysdykcji on istnieje, ale przede wszystkim, jaki posiada ksztaát. Stwierdziü naleĪy, Īe duchowni KoĞcioáa
katolickiego w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej formalnie, nie
posiadają wystarczającej ochrony przed Īądaniami ujawnienia
tajemnicy spowiedzi. W wiĊkszoĞci przypadków są oni uzaleĪnieni
od decyzji penitentów, a w przypadku wykorzystywania czy maltretowania dzieci lub osób starszych czĊsto ani gáos penitenta, ani kapáana w ogóle moĪe nie byü brany pod uwagĊ. Wydaje siĊ, iĪ najbardziej optymalnym rozwiązaniem, które zabezpieczaáoby interesy
duchownego, byáoby przyznanie prawa do powoáania siĊ na przywilej pastoralny zarówno penitentowi, jak i duchownemu, co postulują
liczni komentatorzy. Szerszą niĪ w prawie amerykaĔskim ochronĊ
posiada spowiedĨ na przykáad w prawie polskim (art. 178 K.p.k.;
art. 261 § 2 K.p.c.; art. 82 pkt 3 K.p.a.).
Zabiegi KoĞcioáa katolickiego, by sakramentalna spowiedĨ uzyskaáa uprzywilejowany status w postĊpowaniu dowodowym, tak jak
miaáo to miejsce np. w sprawie z Oregonu, mogą wydawaü siĊ próbą
wyjĊcia tego KoĞcioáa z konstytucyjnych zasad uznających równoĞü
wszystkich religii i wyznaĔ oraz zakazujących wspierania jakiejkolwiek z nich. Ze strony KoĞcioáa katolickiego nie jest jednak moĪliwy w tej sprawie jakikolwiek kompromis. Zachowanie tajemnicy
jest bowiem tak integralnie związane z sakramentem pokuty, Īe bez
niego trudno byáoby sobie wyobraziü wáaĞciwe sprawowanie tego
sakramentu. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe korzyĞci ze stosowania
przywileju pastoralnego nie obejmują jedynie duchownego, penitenta czy koĞcioáa, do którego oni naleĪą. Korzystnie wpáywają one na
caáe spoáeczeĔstwo. Stąd teĪ neutralne Ğwiatopoglądowo paĔstwo
229

TamĪe, s. 198.
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winno byü zainteresowane wáaĞciwym funkcjonowaniem koĞcioáów
i innych związków wyznaniowych. Oprócz dziaáalnoĞci ĞciĞle religijnej koĞcioáy prowadzą czĊsto równieĪ dziaáalnoĞü edukacyjną
i charytatywną, a takĪe terapeutyczną. WáaĞnie w czasie poufnego
spotkania penitenta z duchownym, w sakramencie pokuty, duchowny ma niepowtarzalną moĪliwoĞü skáonienia penitenta do naprawienia wyrządzonej przez niego krzywdy lub nawet skáonienia go do
zaniechania planu popeánienia przestĊpstwa. Gdyby natomiast penitent wiedziaá, Īe jego osobiste myĞli i grzechy mogáyby byü ujawnione, mógáby w ogóle zrezygnowaü z ich wyznania.
Pomimo ataków na przywilej pastoralny, uzasadnianych jego
rzekomą niezgodnoĞcią z konstytucją, przywilej ten jest dobrze
ugruntowany w prawie Stanów Zjednoczonych. Nie naleĪy zatem
spodziewaü siĊ tam odejĞcia od jego uznawania ani jakiegoĞ radykalnego jego zawĊĪenia. Nadal jednak wyzwaniem pozostaje moĪliwoĞü zmuszenia duchownego do wyjawienia tajemnicy spowiedzi
w jurysdykcjach, w których odmawia siĊ mu prawa decydowania
o ujawnieniu.

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom III – 2001

Marzena Hanna Dyjakowska
Lublin

Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej
(1594–1784)
1. ZaáoĪona pod koniec XVI wieku przez Jana Zamoyskiego,
kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, Akademia Zamojska,
staáa siĊ, zwáaszcza w ciągu minionego dwudziestolecia, przedmiotem oĪywionych badaĔ i licznych publikacji. SposobnoĞü do tego
daáy kolejne rocznice związane z ZamoĞciem, Akademią oraz osobą
jej twórcy1. Zarówno w nowszych publikacjach, jak i w dawniejszej
literaturze pojawia siĊ nie rozstrzygniĊta do koĔca kwestia charakteru – Ğwieckiego bądĨ wyznaniowego – zamojskiej uczelni. CzĊĞü
autorów wypowiedziaáa pogląd o ĞwieckoĞci Akademii2. U podstaw
tego poglądu leĪy zapewne z jednej strony przekonanie o krytycznym stosunku Jana Zamoyskiego wobec ówczesnego szkolnictwa
paĔstwowego, zwáaszcza wobec zdominowanego przez dyscypliny
teologiczne programu nauczania w Akademii Krakowskiej i szkoáach jezuickich. Ów stosunek wynikaü miaá, miĊdzy innymi, z przypisywanemu Wielkiemu Kanclerzowi przedkáadaniu interesów politycznych nad poglądy religijne, które w dodatku nie zawsze oceniane byáy jednoznacznie. Z drugiej zaĞ strony o Ğwieckim charakterze
1
Efekty tych badaĔ w postaci szeregu okolicznoĞciowych konferencji i wydawnictw podsumowuje M. Kuryáowicz, Z badaĔ nad Akademią Zamojską, w:
Studia z historii paĔstwa, prawa i idei. Prace dedykowane prof. J. Malarczykowi,
Lublin 1997, s. 205–215.
2
à. Kurdybacha, Problem ĞwieckoĞci Akademii Jana Zamoyskiego, w: Rozprawy z dziejów oĞwiaty, red. à. Kurdybacha, t. 5, Wrocáaw – Warszawa – Kraków
1962, M. Kuryáowicz, W. Witkowski, Nauczanie prawa w Akademii Zamojskiej
(1594–1784), “Palestra” 1980, nr 7, s. 55.

M. H. Dyjakowska

52

zamojskiej Almae Matris decydowaü miaá program nauczania, w
którym na plan pierwszy wysuwaáa siĊ nie teologia, lecz nauki potrzebne przyszáym dziaáaczom politycznym. Aby jednak wáaĞciwie
oceniü charakter Akademii, naleĪy przyjrzeü siĊ intencjom, jakie
przyĞwiecaáy Janowi Zamoyskiemu przy jej utworzeniu, a takĪe jej
związkom z instytucjami koĞcielnymi. Zdają siĊ one Ğwiadczyü
o wyraĨnie katolickich początkach Akademii Zamojskiej i o tym, iĪ
nie moĪna upatrywaü w niej, jak twierdzi à. Kurdybacha, uczelni
“caákowicie niemal Ğwieckiej”3.
2. O religijnym wychowaniu w pierwszych latach Īycia Jana
Zamoyskiego, urodzonego 19 marca 1542 roku, wiadomo niewiele.
W roku 1551 ojciec przyszáego kanclerza, Stanisáaw, idąc z powszechnym wówczas prądem wĞród nowobogackiej zwáaszcza
szlachty, przyjąá wyznanie kalwiĔskie. WáaĞnie z protokoáów synodalnych kalwiĔskich pochodzi pierwsza dobrze udokumentowana
wiadomoĞü o jego synu4, informująca, Īe 24 kwietnia 1560 roku
“…pan Stanisáaw Zamoyski, áowczy cheámski, syna swego, pana
Jana, w lat 18 máodzieĔca uczonego, który na ten czas na naukĊ miaá
wyjechaü do Niemiec, a potym do ParyĪa, zborowi i modlitwom
zborowym oddaá i tam pan Zamoyski máody piĊkną uczyniá rzecz,
modlitwom siĊ zborowym oddawając i siebie zborowi ofiarując”5.
Wspomniany w aktach wyjazd do ParyĪa miaá byü juĪ drugim w
Īyciu Jana. O ile wątpliwoĞci budziü moĪe prawdziwoĞü wielu
szczegóáów dotyczących jego wczeĞniejszego pobytu w stolicy
Francji, gdzie spĊdziü miaá cztery lata, m.in. studiów w Kolegium
Królewskim (Collége de France) zaáoĪonym przez Franciszka I jako
przeciwwaga scholastycznej Sorbony6, to z pewnoĞcią wiarygodne
są Ğwiadectwa o póĨniejszej nauce Zamoyskiego w protestanckim
gimnazjum w Strasburgu. ZaáoĪona i prowadzona przez Jana Sturma
szkoáa zapewniaáa humanistyczne, a zarazem wyznaniowe wycho3

Dz. cyt., s. 24.
S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 14.
5
Cyt. wg: W. Nowodworski, Lata szkolne Jana Zamoyskiego, w: Rozprawy
Wydziaáu Historyczno – Filozoficznego Akademii UmiejĊtnoĞci, t. XV, Kraków
1908, s. 152, uw. 2.
6
WiadomoĞci podane przez Nowodworskiego (dz. cyt., s. 149 n.), uwzglĊdniającego informacje przekazane przez biografa Wielkiego Kanclerza, Renholda Heidensteina (Collectanea vitam resque gestas Joannis Zamoiscii illustrantia, PoznaĔ
1861), poddaje krytycznemu osądowi S. Grzybowski, dz. cyt., s. 15 n.
4
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wanie, a celem przyjĊtej w niej metody nauczania – methodus Sturmiana – byáo przygotowanie optimum oratorem et philosophum,
a wiĊc czáowieka zdolnego do przekazywania innym nie tylko swojej wiedzy, ale przede wszystkim treĞci waĪnych dla moralnoĞci
i Īycia publicznego7. Przed ponownym wyjazdem syna do Niemiec
Stanisáaw Zamoyski zmieniá plany i pozwoliá mu zrezygnowaü
z dalszej nauki w Strasburgu w zamian za podjĊcie studiów na Uniwersytecie Padewskim8. Decyzja ta musiaáa siĊ jednak wiązaü
z powrotem Jana na katolicyzm. Zgodnie z przekazem Heidensteina
nastąpiáo to juĪ podczas pobytu Jana w Padwie, pod wpáywem lektury pism Ojców KoĞcioáa9. Wedáug jednak S. Grzybowskiego wiadomoĞü ta “wydaje siĊ podsumowywaü, w sposób reklamiarsko
efektowny, dáuĪszy proces zmiany nie tyle przekonaĔ, ile orientacji.
Albowiem zaangaĪowanie wyznaniowe Zamoyskiego byáo zawsze
funkcją jego dziaáalnoĞci politycznej i dąĪeĔ osobistych. Niewątpliwie na swój sposób poboĪny, zapewne nie traktowaá róĪnic miĊdzy
katolicyzmem a innymi wyznaniami inaczej niĪ jako róĪnice organizacji i obrządku, maáo istotne dla treĞci wewnĊtrznych przeĪyü religijnych”10. Ten sam autor, oceniając wpáyw studiów padewskich na
formacjĊ polityczną przyszáego kanclerza, pisze o nim: “Nazwany
przez jednego z badaczy Wielkim Tolerantem, byá raczej wielkim
politykiem, i tolerancjĊ uwaĪaá po prostu za dobrą politykĊ. W hierarchii wartoĞci, której go Padwa nauczyáa, polityka i polityczne
cele staáy na pierwszym miejscu: nawet cele religijne za ich tylko
poĞrednictwem mogáy byü w peáni i skutecznie realizowane”11. Obdarzany przez ówczesne duchowieĔstwo epitetami “katolika politycznego”, freddo cattolico, sprzyjającego innowiercom, wódz
stronnictwa antyhabsburskiego, Zamoyski oceniany jest przez niektórych historyków jako mąĪ stanu, który “zapatruje siĊ na religiĊ
raczej z punktu widzenia polityki niĪ teologii”12. Oburzenie czĊĞci
7

A. Séguenny, Akademia Strasburska w latach 1536–1621 i jej rektor Jan
Sturm, w: W krĊgu akademickiego ZamoĞcia, red. H. Gmiterek, ZamoĞü 1996,
s. 16; zob. takĪe: D. ĩoáądĨ, Ideaáy edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa –
PoznaĔ 1990, s. 17 i n.
8
S. Grzybowski, dz. cyt., s. 18.
9
R. Heidenstein, s. 9–10; zob. takĪe: W. Nowodworski, dz. cyt., s. 160.
10
Dz. cyt., s. 18.
11
TamĪe, s. 21.
12
W. Sobieski, NienawiĞü wyznaniowa táumów za rządów Zygmunta III, Warszawa 1902, s. 50.

M. H. Dyjakowska

54

duchowieĔstwa wywoáaá dwukrotny oĪenek Zamoyskiego z kalwinkami: Anną OssoliĔską i Krystyną Radziwiááówną, a takĪe maáĪeĔstwo jego siostry, Zofii, z luteraninem àukaszem DziaáyĔskim. Fakt,
iĪ – jak podkreĞla W. Sobieski – czáowiek mniej dbaáy o teologiczne
zasady, a wiĊcej o polityczne kwestie, uchodziá wówczas za ateistĊ13, spowodowaá, Īe prawowiernoĞü religijną Wielkiego Kanclerza podawano niekiedy w wątpliwoĞü, a w zaáoĪonej przezeĔ Akademii Zamojskiej upatrywano uczelniĊ Ğwiecką. Tymczasem wiele
przykáadów Ğwiadczy, iĪ wprawdzie Zamoyski “nie mógá (…) byü
zapewne nigdy, a tym bardziej w początkowym okresie swej kariery, katolikiem – zelantem pokroju Hozjuszowych czy jezuickich
wychowanków”14, nie ma jednak powodów wątpiü w autentycznoĞü
jego katolickich przekonaĔ15, a przekonania te zadecydowaáy takĪe
o charakterze zamojskiej szkoáy.
3. Po powrocie do kraju ze studiów w Padwie i po kilkuletnim
piastowaniu w kancelarii królewskiej godnoĞci sekretarza Zamoyski
rozpocząá starania o zreformowanie wyĪszego szkolnictwa w Polsce, a pierwsze swoje wysiáki skierowaá na odrodzenie Akademii
Krakowskiej. Kiedy po Ğmierci Zygmunta Augusta wyjechaá do
ParyĪa jako czáonek poselstwa polskiego, mającego sprowadziü do
kraju nowego króla Henryka Walezego, wykorzystaá swoją podróĪ –
obok misji oficjalnych – do pozyskania dla Akademii Krakowskiej
Dz. cyt., s. 54. Por. S. àempicki, “Wielki tolerant”, jezuici i Skarga, w: tegoĪ,
Mecenat wielkiego kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim, wyboru dokonaá i wstĊpem poprzedziá S. Grzybowski, Warszawa 1980, s. 404.
14
S. àempicki, “Wielki tolerant”..., s. 404.
15
Na katolicyzm nawróciá Zamoyski drugą ĪonĊ, KrystynĊ z Radziwiááów. Dokonaá tego z pomocą jezuitów; w czasie walk pod Poáockiem w liĞcie z 28 sierpnia
1579 roku do nuncjusza papieskiego w Polsce, Caligariego, prosiá, aby do Īony
przebywającej w Knyszynie “…z kolegium Towarzystwa Jezusowego jeden lub
drugi, stosownie do ustaw Towarzystwa, tam siĊ udaá i pozostaá tamĪe tak dáugo,
dopóki nie powrócĊ, w której to sprawie wysáaáem listy i do ojca prowincjaáa, i do
ojca Skargi” (Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 1, Warszawa 1904, s. 356. Przekáad
polski wg: S. àempicki, “Wielki tolerant”..., s. 409). Zapewne o. Skarga rycháo
zadoĞüuczyniá proĞbie Zamoyskiego, skoro ten juĪ wkrótce donosiá nuncjuszowi:
“Ojca Skargi gotowoĞü w wysáaniu do Knyszyna któregoĞ z czáonków Kolegium
Jezuickiego jest mi wielce miáą: skoro bĊdĊ z Wilna wyruszaü do Knyszyna, przeprowadzĊ go ze sobą jak najwygodniej” (Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 1,
Warszawa 1904, s. 361–362; przekáad polski wg: S. àempicki, Wielki tolerant”...,
s. 410).
13
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profesorów z Francji16. Zaproszeni do Krakowa mistrzowie odmówili jednak przyjazdu, a rycháe bezkrólewie spowodowane ucieczką
Walezego z Polski ostatecznie zahamowaáo realizacjĊ planu.
Po nieudanych próbach przywrócenia ĞwietnoĞci Akademii Zamoyski, juĪ jako podkanclerzy koronny, przy poparciu króla Stefana
Batorego stworzyá projekt powoáania w Krakowie drugiej uczelni,
wzorowanej na paryskim Collége Royal. ZaáoĪone w 1529 roku
Kolegium byáo uczelnią Ğwiecką, kreowaną na ognisko nowych
prądów naukowych, konkurencyjne wobec zacofanej i oddanej
scholastycznym sporom Sorbony. Nowa krakowska uczelnia i jej
profesorowie mieli byü niezaleĪni od wáadz koĞcielnych. Ich najwyĪszym zwierzchnikiem miaá byü Stefan Batory, który przyrzekaá
wyjąü profesorów jako “domowników swoich” spod “jurysdykcji
i jakichkolwiek osób wszelkiego stanu, rzĊdu i zawodu, tak duchownego, jak i Ğwieckiego”17. Ów nowy model ksztaácenia, akcentujący niezaleĪnoĞü nauki i opozycjĊ przeciwko dogmatyzmowi,
zyskaá w samej Francji miano “skandalicznego i heretyckiego”18;
opinia taka nie przyniosáa mu popularnoĞci w Polsce, znajdującej siĊ
wówczas w dobie kontrreformacji. Projekt Zamoyskiego nie doczekaá siĊ realizacji zarówno wskutek dziaáaĔ kardynaáa Stanisáawa
Hozjusza, jak i odmownych odpowiedzi zapraszanych do wspóápracy zagranicznych uczonych, rozsáawiá jednak imiĊ Zamoyskiego
jako mecenasa nauki19.
Fiasko prób zreformowania wyĪszego szkolnictwa paĔstwowego
staáo siĊ dla Jana Zamoyskiego bodĨcem do staraĔ o zaáoĪenie wáasnej szkoáy, urzeczywistniającej jego wáasne idee20.
16

J. Malarczyk, Akademia Zamojska, w: ZamoĞü i Zamojszczyzna w dziejach
i kulturze polskiej, ZamoĞü 1969, s. 167. Starania Zamoyskiego omawia dokáadniej
S. àempicki, DziaáalnoĞü Jana Zamoyskiego na polu szkolnictwa, w: Mecenat...,
s. 48 n., przypisując Zamoyskiemu równieĪ wpáyw na redakcjĊ tych czĊĞci pacta
conventa, które zobowiązywaáy króla elekta do odnowienia wszechnicy krakowskiej poprzez sprowadzenie zagranicznych uczonych.
17
S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 59; à. Kurdybacha, dz. cyt., s. 6.
18
K. Bukowska, Tomasz Drezner, polski romanista XVII wieku i jego znaczenie
dla nauki prawa w Polsce, Warszawa 1960, s. 55-56.
19
S. Grzybowski, dz. cyt., s. 148.
20
M. Kuryáowicz, Prawo rzymskie oraz prawo kanoniczne w programie studiów prawniczych Akademii Zamojskiej, w: Akademia Zamojska i jej tradycje, red.
B. Szyszka, ZamoĞü 1994, s. 37.
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OkolicznoĞcią wspierającą realizacjĊ planu byáo zatwierdzenie
przez sejm w roku 1590 ordynacji zamojskiej, która w zamyĞle
twórcy stanowiü miaáa samodzielną jednoĞü polityczną, gospodarczą, ustrojową, wojskową, naukową i kulturalną, a takĪe sądową21.
Stolicą tego sui generis paĔstwa zostaá ZamoĞü; mimo nadania miastu prawa magdeburskiego stosunek osobisty pana miasta (ordynata)
do jego mieszkaĔców byá szczególny, opieraá siĊ bowiem na prawie
lennym, a wáadze miejskie oraz cechy zobowiązane byáy do skáadania przysiĊgi wiernoĞci, “jak na dobrych wasali przystaáo”22.
W stolicy tej mieĞciáy siĊ, obok urzĊdów i sądów, równieĪ centralne
organy i instytucje paĔstwa23.
Okazją do zrealizowania planów staáa siĊ fundacja ks. Szymona
àugowskiego, miechowskiego prepozyta Braci BoĪego Grobu, sekretarza królewskiego, który w latach 1565–1572 wspóápracowaá z
Zamoyskim na dworze królewskim. NastĊpstwem tej wspóápracy, a
takĪe staraĔ ks. àugowskiego o biskupstwo przemyskie, byáo dokonanie przezeĔ zapisu znacznych dóbr na ewentualną uczelniĊ, której
zorganizowaniem miaá siĊ zająü Zamoyski24. Cele, jakie urzeczywistniaü miaáa ta uczelnia, byáy, wedle sformuáowania S. àempickiego, “na póá humanistyczno-obywatelskie, na póá religijnoapostolskie”, a jej twórca “pragnąá, podobno dla ekspiacji win ojca21

M. L. Klementowski, Udziaá profesorów Akademii Zamojskiej w sądownictwie miasta i ordynacji w XVI–XVIII wieku, w: W krĊgu..., s. 144 n. PróbĊ okreĞlenia pozycji ordynacji w Rzeczypospolitej podejmuje T. ZieliĔska w artykule: Ordynacje w dawnej Polsce, “Przegląd Historyczny” 1977, t. LXVIII,, z. 1, s. 17 n.
Kwestie ustrojowo – prawne ordynacji zamojskiej omawiają ponadto publikacje:
R. Oráowski, Ordynacja zamojska, w: ZamoĞü i Zamojszczyzna..., s. 107 n.; J. Mazurkiewicz, Ustrojowo-prawna odrĊbnoĞü Zamojszczyzny, w: ZamoĞü i Zamojszczyzna..., s. 214 n.
22
J. Kowalczyk, Kolegiata w ZamoĞciu, Warszawa 1963, s. 114.
23
Por. M. L. Klementowski, dz.cyt., s. 144.
24
S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 97–98; F. Stopniak, Dzieje Kapituáy zamojskiej, Lublin 1962, s. 23–24. Prawdopodobnie w zamian za dokonanie odpowiedniego zapisu Zamoyski obiecaá àugowskiemu pomoc w uzyskaniu godnoĞci biskupiej. Choü dekretem królewskim z 20 lipca 1581 roku àugowski otrzymaá upragnioną nominacjĊ, Stolica Apostolska, podejrzewając symoniĊ, odmówiáa jej zatwierdzenia. Niemniej jednak 23 sierpnia 1581 roku w grodzie krakowskim ks.
àugowski zapisaá Janowi Zamoyskiemu i jego spadkobiercom czĊĞü swych dóbr
dziedzicznych na fundacjĊ Ğwiątyni pod wezwaniem Ğw. Tomasza i Zmartwychwstania PaĔskiego i zaáoĪenie szkoáy (Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 2, Warszawa
1909, s. 419).
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heretyka, roznieciü u siebie ognisko walki z pobliskim, mocno zagnieĪdĪonym ariaĔstwem, (…) myĞlaá serio i o studium teologicznym, mającym ksztaáciü «kapáanów i kaznodziejów uczonych i gorliwych», przydatnych dla prac misyjnych na Rusi”25. Z listu Zamoyskiego do nuncjusza Caligariego z 20 czerwca 1580 roku wynika
jego zamiar zaáoĪenia w swej nowej rezydencji, budującym siĊ ZamoĞciu, szkoáy wyĪszej, wyáącznie dla dzieci senatorskich i szlacheckich, której zadanie miaáo byü dwojakie. Z jednej strony miaáa
umacniaü w wierze katolickiej máodą szlachtĊ, a przez to poáoĪyü
kres szerzącym siĊ w Lubelskiem i na Rusi herezjom, z drugiej zaĞ
strony miaáa to byü szkoáa obywatelska, przygotowująca synów
szlacheckich do przyszáych obowiązków publicznych26. Zamoyski
doceniaá bowiem wagĊ wyksztaácenia nie tylko dla jednostki, ale
takĪe dla pomyĞlnego rozwoju paĔstwa, i uznawaá prymat nauki we
wszystkich dziedzinach Īycia, zwáaszcza Īycia politycznego27. Wychowanie szlachcica powinno byü, jego zdaniem, ukierunkowane
tak, by mieü na wzglĊdzie jego przyszáe, obywatelskie obowiązki28,
a jednoczeĞnie zapewniü mu wáaĞciwą formacjĊ religijną. Taką wáaĞnie wizjĊ przyszáej Akademii przedstawiá kanclerz poecie Szymonowi Szymonowicowi, jednemu ze swych najbliĪszych wspóápracowników, w liĞcie z 12 marca 1593 roku: “Zgoáa chcĊ ja mieü
scholam civilem, z której wychodziliby tacy, Īeby ku pomnoĪeniu
chwaáy BoĪej Īyli i Jego K. MoĞci i Rzeczypospolitej przyjacioáom

25

“Wielki tolerant”..., s. 410–411.
PoniewaĪ, jak pisze kanclerz, “w caáej Rusi, tej najpiĊkniejszej i najrozleglejszej prowincji Królestwa, nie ma ani jednego miejsca, w którym by máodzieĔcy
mogli ksztaáciü siĊ w naukach lub nabieraü bogobojnoĞci”, jedynym ratunkiem jest
“stworzenie jak najlepszej szkoáy, w której by máodzieĪ szlachecka, zanim te herezje gáĊbiej przenikną do duszy, mogáa nabywaü zarówno poboĪnoĞci, jak i nauk,
gdzie by utrzymywano uczonych i gorliwych kapáanów i kaznodziejów, gdzie,
prócz innych litterae humaniores, wykáadano by máodzieĔcom znamienitszych
familij nauki filozoficzne i nasze prawo cywilne wraz z formuáami kancelaryjnymi,
a takĪe i prawo publiczne Królestwa, przywileje, ukáady z obcymi panującymi,
konfederacje i wszelkie staroĪytnoĞci, odnoszące siĊ do Rzplitej, aby w ten sposób
przysposabiali siĊ do urzĊdu senatorskiego” (Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 2,
s. 19–20; przekáad polski wg: S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 98).
27
D. ĩoáądĨ, dz. cyt., s. 203.
28
TamĪe, s. 191.
26
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mogli sáuĪyü”29. List ten rozpocząá jednak Zamoyski od opisu realizacji swego projektu budowy koĞcioáa i uposaĪenia probostwa, co
wraz z fundacją szkoáy w ZamoĞciu stanowiü miaáo w zamierzeniu
Zamoyskiego jedną caáoĞü: “…począáem koĞcióá tu w Nowym ZamoĞciu budowaü, którego juĪ niemaáą czĊĞü postawiáem, i mam
nadziejĊ, Īe za pomocą BoĪą przez to, a drugie lato, wszystko stanie.
ZaáoĪywszy juĪ probostwo przedtem i majĊtnoĞcią opatrzywszy,
chciaábym i dalej postąpiü”30. W zamierzeniach Zamoyskiego miaáa
bowiem zachodziü Ğcisáa áącznoĞü pomiĊdzy szkoáą a przyszáą kolegiatą utworzoną przy koĞciele pod wezwaniem Zmartwychwstania
PaĔskiego, której projekt pojawiá siĊ juĪ w 1584 roku. W powoáanym liĞcie do Szymonowica Zamoyski donosiá, Īe rozmawiaá z nuncjuszem o ewentualnych kanonikach (mowa jest tu o piĊciu), którzy
by uczyli, a w ĞwiĊta uczestniczyliby tylko w procesjach. Obowiązki
duszpasterskie peániliby wikarzy. Nuncjusz, wedle zapewnieĔ Zamoyskiego, przychylnie ustosunkowaá siĊ do tych projektów i obiecaá swe poparcie u papieĪa31. IĪ Zamoyski pokáadaá duĪe nadzieje w
dziaáalnoĞci dydaktycznej duchownych, Ğwiadczy o tym choüby fakt
posáania przezeĔ do Rzymu jeszcze w 1580 roku dwóch swoich
wychowanków, braci Marcina i Mikoáaja ĝmigleckich z Lwowa, by
u tamtejszych jezuitów odebrali wyksztaácenie teologiczne i “wyszli
na znakomitych duchownych, aby mogli byü uĪytecznymi KoĞcioáowi katolickiemu, który na Rusi naszej, w tej ojczyĨnie mojej,
caákowicie jest pozbawiony wszelkich teologów”, a owa uĪytecznoĞü miaáa takĪe przejawiaü siĊ w pracy w planowanej zamojskiej
szkole32.
Tekst wg: S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 140. Idea takiej szkoáy nawiązuje w
widoczny sposób do dewizy stasburskiego gimnazjum Jana Sturma, którego
uczniem byá w latach 1560–1561 Zamoyski: sapiens et eloquens pietas – uczona
poboĪnoĞü. Zob. szerzej: A. Séguenny, dz. cyt., s. 12 n.
30
S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 139.
31
TamĪe. Zob. takĪe: F. Stopniak, dz. cyt., s. 25.
32
List do Stanisáawa Reszki z 13 wrzeĞnia 1580 roku, Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 2, s. 30. Tekst polski wg: S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 103.
Kiedy po roku studiów starszy z braci ĝmigleckich, Marcin, postanowiá wstąpiü do zakonu jezuitów, co przekreĞlaáo moĪliwoĞü jego powrotu do ruskich dóbr
Zamoyskiego, kanclerz w liĞcie z 24 grudnia 1581 roku do Piotra Wolskiego, biskupa páockiego, nie kryjąc rozgoryczenia podkreĞlaá cele, w jakich posáaá swego
wychowanka na studia: “WĞród tych wojennych trosk drĊczy mnie teĪ troska
29
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4. Plany ufundowania wyĪszej uczelni w ZamoĞciu zrealizowane
zostaáy ostatecznie w roku 1594, a – zgodnie z peánym dezaprobaty
stwierdzeniem biografa Akademii, J.K. Kochanowskiego – “zupeáne
poddanie akademii zamojskiej wpáywom i wáadzy duchowieĔstwa
byáo ze strony Hetmana speánieniem aktu nieuniknionej koniecznoĞci, jakim ustrój umysáowy kraju uwarunkowaá powstanie zakáadu
naukowego w ZamoĞciu. Warunki te mogáy byáy na przyszáoĞü ulec
zmianie; walka z nimi na schyáku XVI stulecia byáa jednak niepodobieĔstwem”33.
Z koĔcem 1594 roku Zamoyski uzyskaá od papieĪa Klemensa
VIII bulle zatwierdzające AkademiĊ, drukarniĊ akademicką (datowane na 29 paĨdziernika) oraz kolegiatĊ zamojską (5 grudnia)34.
o ĞwiątyniĊ i szkoáĊ, które na chwaáĊ BoĪą w ZamoĞciu moim począáem wznosiü, w
czym zdają mi siĊ szkodziü ci, którzy najbardziej winni mnie wspomagaü […]
Wiem, Īe Towarzystwo (Jezusowe) zbawienne owoce przynosi rodzajowi ludzkiemu, jednakĪe […] ma przecieĪ tak wielką iloĞü znakomicie uzdolnionych czáonków, Īe Ğmiaáo mogáoby siĊ obejĞü bez tego jednego máodzieĔca, w Polsce urodzonego, którego praca w tym miejscu, gdzie Īadnych nie ma pracowników, wiĊcej
Bogu i KoĞcioáowi jest potrzebna, zwáaszcza w jego ojczyĨnie (Rusi) i w tej czĊĞci
Królestwa, która jest jakoby wstrĊtnym pustkowiem, jeĞli zwrócisz uwagĊ na zaniedbanie naboĪeĔstwa, wyludnienie ĞwiątyĔ, najwstrĊtniejszych herezyj róĪnoĞü”
(Archiwum Jana Zamoyskiego, t. 2, s. 158–159; tekst polski wg: S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 114).
33
Dzieje Akademii Zamojskiej (1594–1784), Kraków 1899–1900, s. 23.
34
PapieĪ byá osobiĞcie znany kanclerzowi, gdyĪ jako kardynaá Hipolit Aldobrandini w latach 1588–1589 byá nuncjuszem apostolskim przy dworze polskim
Zygmunta III Wazy, a jeszcze przed przybyciem do Polski prowadziá z nim oĪywioną korespondencjĊ. TĊ bliską znajomoĞü obie strony wyzyskaáy do swoich
celów. Nuncjusz Aldobrandini, a niebawem papieĪ Klemens VIII, widziaá w wielkim kanclerzu walną pomoc w doprowadzeniu do szczĊĞliwego koĔca toczących
siĊ dyskusji i pertraktacji na temat unii miĊdzy KoĞcioáem prawosáawnym w metropolii kijowskiej w Polsce i na Litwie a Stolicą Apostolską. Ze sprawami ewentualnej unii koĞcielnej zbiegáy siĊ lata realizacji wielkich planów Jana Zamoyskiego:
zarówno osobista znajomoĞü z papieĪem, jak teĪ poparcie udzielone przez Zamoyskiego pertraktacjom unijnym, rozpoczĊtym jeszcze w 1590 roku, rokowaáy dobre
nadzieje na pozytywne zaáatwienie w Rzymie jego planów. Jedna z próĞb dotyczyáa
kanonicznej erekcji kapituáy i kolegiaty przy Ğwiątyni zamojskiej pod wezwaniem
Zmartwychwstania PaĔskiego i ĝw. Tomasza Apostoáa. Od XIII wieku bowiem
Stolica Apostolska zastrzegáa dla siebie erekcjĊ kanoniczną kapituá kolegiackich
i zatwierdzenie ich statutów. ProĞba Jana Zamoyskiego miaáa charakter nieco nadzwyczajny, jako Īe nie wystawiá on jeszcze dokumentu fundacyjnego dla kapituáy
i kolegiaty; uczyniá to dopiero 5 lipca 1600 roku. Prawo koĞcielne wymagaáo natomiast, by dokument erekcyjny instytucji koĞcielnej wyprzedzaá czasowo jej doku-
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Bulla erekcyjna przyznawaáa Akademii wszelkie prawa uniwersytetu o trzech fakultetach: artium, prawa i medycyny wraz z nadawaniem stopni akademickich i promowaniem wáasnych doktorów, na
wzór wszystkich innych uniwersytetów, “…gdziekolwiek i u którychkolwiek narodów postanowionych”35. Uroczyste otwarcie Akademii nastąpiáo 15 marca 1595 roku, a w dwa miesiące póĨniej,
15 maja, wpisano do metryki pierwszych studentów.
W bulli powoáującej do Īycia AkademiĊ papieĪ z wáasnej inicjatywy poddaá ją opiece wáadz duchownych. Jako kanclerza uczelni
mianowaá biskupa cheámskiego, któremu powierzyá najwyĪszą wáadzĊ nad profesorami, studentami i urzĊdnikami, a nawet nad majątkiem fundacji, z wyraĨnym wykluczeniem jakichkolwiek wpáywów
ze strony rodziny i spadkobierców fundatora36. W Odezwie do Polaków, wydanej na uroczystoĞü oficjalnego otwarcia Akademii
15 marca 1595 roku, Wielki Kanclerz, pragnąc urzeczywistniü wáasne idee wychowania máodzieĪy szlacheckiej, zapowiedziaá jednak,
iĪ opracowaniem programu nauczania zajmie siĊ osobiĞcie: “Sam
przepiszĊ sposób uczenia, sam oznaczĊ program autorów i nauk,
które mają byü wykáadane”, gdyĪ: “Jak przezorny rolnik nie kaĪde
ziarno rzuca w ziemiĊ na zasiew, lecz takie, które zapowiada raczej
poĪyteczny plon niĪ piĊkny, które raczej uĪyĨnia ziemiĊ, niĪ spulchnia, tak i przewidujący nauczyciel nie tymi naukami winien zwodziü
ment fundacyjny (B. Kumor, Wydziaá teologiczny Akademii Zamojskiej (1648–
1784), w: Akademia Zamojska w dziejach…, s. 65.
35
J. àukaszewicz, Historia szkóá w Koronie i Wielkim KsiĊstwie Litewskim, t. 3,
PoznaĔ 1851, s. 331–332; por. S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 172.
36
à. Kurdybacha, dz. cyt., s. 9. OdnoĞny fragment bulli brzmi: “Eidem autem
Academiae Venerabilem fratrem modernum et pro tempore existentem Episcopum
Cheámensem loci ordinarium perpetuo praeficimus Ipsumque Episcopum in
eiusdem Academiae perpetuum Cancellarium constituimus et deputamus utque
eadem academia eiusque lectores officiales et Scholares universi fidem Episcopo
Cheámensi tanquam eorum Praefecto et Cancellario perpetuo subesse ac parere in
omnibusque obedientiam praestare debeant et teneantur neque Successores dicti
Joannis Zamoyski Cancellarii in eodem oppido in administratione dictae Academiae et illius bonorum quoquomodo sese ingerere possint et valeant, sed illius
gubernium cura et administratio ad dictum Episcopum Cheámensem privative quoad dictos Successores perpetuo spectet et pertineat” (tekst wg rĊkopisu: Odpisy
przywilejów nadanych Akademii, kolegiacie i miastu ZamoĞciowi przez Zamoyskich, królów, papieĪów z doáączeniem wiadomoĞci o Szczebrzeszynie, genealogii
Trachów, testamentu Jana Zamoyskiego; epitafium Marcina Zamoyskiego, Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. BOZ 1576, k. 87).
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máodzieĪ sobie poruczoną, które tylko poklasku godnych przystojnoĞci nauczają, lecz tych udzielaü, które ksztaácą raczej Īycie niĪ
jĊzyk; bo to, czego naucza, ma wychodziü na korzyĞü nie tylko
uczniowi samemu, lecz Ojczyzna winna jego zyski liczyü do swoich
zysków”37. W opracowanym w tym samym roku statucie Akademii
Zamoyski podjąá próbĊ ograniczenia uprawnieĔ biskupa cheámskiego do ustalania wakacji i dni wolnych od zajĊü; najwyĪsze
zwierzchnictwo nad Akademią przyznawaá ów statut jej fundatorowi, podkreĞlając, Īe Īadnych odnoszących siĊ do niej przepisów nie
moĪe nikt wydaü bez jego wiedzy i aprobaty38. PowyĪsze postanowienia powtórzone zostaáy w akcie fundacyjnym Akademii i kolegiaty z 5 lipca 1600 roku, podpisanym równieĪ przez biskupa
cheámskiego Stanisáawa GomoliĔskiego i biskupa nominata cheámskiego Jerzego Zamoyskiego, zatwierdzonym nastĊpnie przez króla
Zygmunta III. Szerokie uprawnienia wobec Akademii przyznawaá
ów akt scholastykowi kolegiaty zamojskiej. GodnoĞü ta udzielana
byáa w Ğredniowieczu kanonikowi – dyrektorowi szkoáy istniejącej
przy kaĪdej kapitule; juĪ w wieku XVI, kiedy szkoáy takie naleĪaáy
do przeszáoĞci, posiadaáa znaczenie czysto honorowe. ZwaĪywszy
jednak na ogóá kompetencji scholastyka zamojskiego wobec Akademii uznaü go moĪna, zdaniem J. K. Kochanowskiego, za “dygnitarza duchownego, wyposaĪonego w dawną peániĊ naleĪnych mu
atrybucji”39. Miaá on mianowicie “wizytowaü AkademiĊ, rektora
tejĪe napominaü, aby pamiĊtaá, jaką godnoĞü reprezentuje, profesorów wzywaü do sumiennego speániania obowiązków, które im zostaáy nakazane ordynacją akademicką, a karciü niedbaáych; do niego
wreszcie bĊdzie naleĪaáo, wedle uznania i postanowienia kapituáy
i profesorów Akademii, usuwaü i mianowaü nauczycieli, kierując siĊ
przy obsadzaniu miejsc sądem surowym, bacząc, aby byli ludĨmi
zdolnymi, obznajomionymi z literaturą grecką i áaciĔską i z tymi
przedmiotami, które mają wykáadaü”40. Do obowiązków scholastyka
naleĪaáo ponadto zarządzanie dobrami fundacyjnymi, wypáacanie –
37

Tekst wg: B. Szyszka, Odezwa do Polaków na otwarcie Akademii Zamojskiej, w: Akademia Zamojska i jej tradycje, s. 11.
38
à. Kurdybacha, dz. cyt., s. 11.
39
Dz. cyt., s. 30.
40
S. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 229.Tekst áaciĔski u J. A. Wadowskiego, Anacephaleosis Professorum Academiae Zamoscensis. WiadomoĞü o profesorach Akademii Zamojskiej, Warszawa 1899–1900, s. 79.
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z pomocą rektora Akademii – pensji profesorom, sądzenie w sprawach miĊdzy profesorami i mieszczanami oraz innymi osobami
spoza Akademii; studenci mogli do niego apelowaü nawet od wyroków rektora. Mógá ponadto wykáadaü w Akademii za osobnym wynagrodzeniem. W wypadku zaniedbaĔ w obowiązkach scholastyk
miaá byü odpowiedzialny przed kapituáą, która mogáa – w wypadku
bezskutecznoĞci napomnieĔ – w porozumieniu z Akademią mianowaü na to stanowisko nowego kandydata. Jan Zamoyski zastrzegá
sobie prawo mianowania scholastyka za swego Īycia, póĨniej zaĞ
miaá byü na ten urząd wybierany przez kapituáĊ “spoĞród profesorów
mąĪ jakiĞ uczony i wysáuĪony, odznaczający siĊ zacnymi obyczajami i powaĪaniem”41.
5. Wyznaniowy charakter zamojskiej uczelni nie sprzeciwiaá siĊ
dąĪeniom jej zaáoĪyciela do dostosowania programu nauczania do
potrzeb politycznych Polski – zgodnie z deklaracjami w Odezwie do
Polaków z 1595 roku – ani nie oznaczaá dominacji w tym programie
przedmiotów teologicznych. Ani breve papieskie, ani dokument
fundacyjny Kolegiaty nie wspominaáy wydziaáu teologicznego, gdyĪ
fundator nie podjąá Īadnych staraĔ w tym kierunku, czyniąc zapewne ustĊpstwo wobec Akademii Krakowskiej, niechĊtnej erygowaniu
zamojskiej uczelni42. Dokument fundacyjny informowaá tylko, Īe
biskup nominat cheámski Jerzy Zamoyski postanowiá udotowaü
dwie katedry: teologii i prawa kanonicznego. Fundacja ta z przyczyn
opisanych niĪej nie doszáa do skutku, a wstĊpem do utworzenia wydziaáu teologicznego byáa dopiero fundacja Katarzyny Zamoyskiej
24 listopada 1638 roku czterech nowych kanonii i czterech wikariuszów przy kapitule kolegiackiej. Kiedy po utworzeniu w 1640 roku
przy kolegiacie zamojskiej seminarium duchownego zaczĊáo formowaü siĊ w ZamoĞciu Ğrodowisko teologiczne, w nastĊpstwie staraĔ ordynata Jana Chrzciciela Zamoyskiego papieĪ Innocenty X
bullą z 26 wrzeĞnia 1648 roku erygowaá czwarty wydziaá Akademii
– wydziaá teologiczny, z peánymi prawami nadawania stopni akademickich43. Istotniejsze znaczenie miaáo nauczanie religii w poS. àempicki, DziaáalnoĞü..., s. 230.
TamĪe, s. 170–171.
43
B. Kumor, dz. cyt., s. 67–68. Wydziaá teologiczny zostaá początkowo zorganizowany w trzech katedrach: teologii scholastycznej I, teologii scholastycznej II
i teologii moralnej. Czwartą katedrĊ – teologii polemicznej – ufundowaá ordynat
41

42
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szczególnych klasach, skoro Akademia oferowaü miaáa nie tylko
polityczną, ale i religijną formacjĊ máodzieĪy szlacheckiej44. Z programu nauczania zawartego w akcie fundacyjnym z 1600 roku wynika, iĪ nauczanie religii powierzono czterem profesorom, na ogólną
liczbĊ dziesiĊciu. W klasie pierwszej, w której naukĊ rozpoczynali
siedmio-, oĞmiolatkowie, profesor analogii i ortografii “w dni Ğwiąteczne winien (…) odmawiaü z cháopcami rano i wieczór modlitwy
codzienne po grecku i po áacinie oraz nauczaü ich katechizmu”45.
ZwaĪywszy na koĔczące omówienie programu zastrzeĪenie Wielkiego Kanclerza, Īe “uczniowie winni codziennie o wáaĞciwej porze
czyniü zadoĞü obowiązkom religijnym i odmawiaü pacierze”46,
przypuszczaü naleĪy, iĪ modlitwy po grecku i po áacinie miaáy raczej sáuĪyü doskonaleniu znajomoĞci tych jĊzyków, których cháopcy
uczyli siĊ juĪ od początku swej edukacji w Akademii. Odmawianie
modlitw w dni powszednie, a takĪe nauka katechizmu, odbywaáo siĊ
zatem zapewne w jĊzyku polskim, w sposób dostosowany do moĪliwoĞci intelektualnych máodziutkich uczniów (“pro captu ipsorum”)47. NaukĊ katechizmu kontynuowaü miaá profesor prozodii
i skáadni w trwającej dwa lata klasie drugiej. Po ukoĔczeniu klasy
Andrzej Zamoyski. Do katedr teologicznych naleĪy zaliczyü nadto dwie dalsze:
katedrĊ historii KoĞcioáa – z fundacji testamentalnej ks. Szymona Birkowskiego
(zm. 1626) oraz katedrĊ prawa kanonicznego na wydziale prawa, ufundowaną przez
ks. Jakuba Skwarskiego. Taki stan katedr wydziaáu teologicznego przetrwaá do
kasaty Akademii w 1784 roku (tamĪe, s. 68–69).
44
Analizując wpisy w albumie studentów Akademii Zamojskiej H. Gmiterek
zauwaĪa, iĪ wĞród studentów przewaĪaáa máodzieĪ wyznania rzymskokatolickiego,
zazwyczaj odstĊpowano wiĊc od zaznaczania przynaleĪnoĞci wyznaniowej przy
poszczególnych nazwiskach. Czyniono to wyjątkowo, w odniesieniu do grekokatolików, ochrzczonych ĩydów i sporadycznie wystĊpujących ewangelików (MáodzieĪ
Akademii Zamojskiej w Ğwietle albumu studentów, w: Akademia Zamojska i jej
tradycje, s. 79).
45
J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 77–78; przekáad polski u J. K. Kochanowskiego,
dz. cyt., s. 35.
46
J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 79.
47
TamĪe, s. 80. à. Kurdybacha (Problem ĞwieckoĞci..., s. 21) sugeruje, iĪ odmawianie modlitw odbywaáo siĊ wyáącznie po áacinie i po grecku, co, jego zdaniem, nie byáo przydatne dla wychowania religijnego, gdyĪ “cháopcy przy uczeniu
siĊ modlitw w caákowicie niemal dla nich nieznanych jĊzykach zwracali gáównie
uwagĊ na sáowa, których nie rozumieli, na ich wymowĊ, a nie na treĞü tego, co
powtarzali na pamiĊü”. PamiĊtaü jednak naleĪy, iĪ uczniowie mieli obowiązek
modliü siĊ codziennie, ale tylko w dni Ğwiąteczne w jĊzyku áaciĔskim i greckim.

M. H. Dyjakowska

64

trzeciej, równieĪ dwuletniej, zamojscy uczniowie rozpoczynali wáaĞciwe studia akademickie, których program realizowaáo siedem
katedr. W ramach katedry logiki i metafizyki studenci zapoznawszy
siĊ z systemami filozoficznymi Arystotelesa, Cycerona i stoików,
przyswajali w dni Ğwiąteczne zasady katolicyzmu w oparciu o Wyznanie wiary katolickiej Stanisáawa Hozjusza. Wreszcie profesor
retoryki uzupeániaá – równieĪ w ĞwiĊta – prowadzoną lekturĊ dzieá
staroĪytnych o HistoriĊ ĞwiĊtą, czyli historiĊ KoĞcioáa Sulpicjusza
Sewera48. W Ğwietle aktu fundacyjnego nauczanie religii jawi siĊ
wiĊc jako uzupeánienie programu nauczania, ograniczone do dni
Ğwiątecznych, a obejmujące podstawowe wiadomoĞci z zakresu
prawd wiary i historii KoĞcioáa. Zapewne jednak w przekonaniu
fundatora Akademii wiadomoĞci te byáy wystarczające dla máodego szlachcica, przygotowującego siĊ do peánienia obowiązków
publicznych.
6. Postanowienia bulli Klemensa VIII, zastrzegające rządy nad
zamojską uczelnią wáadzy koĞcielnej w osobie kanclerza Akademii,
biskupa cheámskiego, przyjĊte wprawdzie bez sprzeciwu przez Jana
Zamoyskiego, pozostaáy w praktyce martwą literą. Jak podkreĞla
J.A. Wadowski, “gdy Īyá kanclerz i hetman, rządziá absolutnie zaáoĪoną przez siebie akademią, i nikomu w zarząd tejĪe wtrącaü siĊ nie
dozwoliá. A jakkolwiek z uszanowaniem przyjąá bullĊ erekcyjną
akademii wydaną na jego proĞby, i wprost przeciw Īadnemu jej
punktowi nie reklamowaá, wszelako, zarówno w pismach fundacyjnych akademii i kolegiaty, jak ustawach akademii, jak wreszcie w
róĪnych decyzjach swoich, owo dominujące stanowisko biskupa
cheámskiego w akademii ignorowaá, a przez ordynacje i przepisy w
nich pomieszczone poniĪyá takowe i prawie zupeánie usunąá (…) Co
dziwniejsze, Īe lubo biskup (…) GomoliĔski zatwierdzaá pismo
fundacyjne dla akademii i kolegiaty, w których tak przeciwne prawom udzielonym mu przez StolicĊ Apostolską znajdowaáy siĊ ordynacje i przepisy, nigdzie ich nie zakwestionowaá, nigdzie praw wáasnych jako kanclerz wieczysty i przyszáy rządca akademii dla siebie
i swych nastĊpców, biskupów cheámskich, nie zastrzegá. WyraĨnie
w tym wszystkim widnieje absolutna wola kanclerza i hetmana,
48

J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 78.

Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej

65

której caáe otoczenie ulegaáo i która do tego zmierzaáa, iĪby wáadza
zupeána nad akademią nie tylko w rĊkach jego, ale i jego potomków
spoczywaáa”49. Do zatargów na tle uprawnieĔ biskupa cheámskiego
wobec Akademii doszáo dopiero po Ğmierci jej fundatora w 1605
roku. Uprawnienia te egzekwowaü zacząá nastĊpca biskupa GomoliĔskiego, Jerzy Zamoyski, bliski krewny zmaráego hetmana
i wspóáopiekun jego maáoletniego syna Tomasza, domagając siĊ
przywrócenia mocy nie uznawanemu przez Jana Zamoyskiego breve
Klemensa VIII. Do zwiĊkszenia swej roli w Akademii biskup Zamoyski czuá siĊ upowaĪniony zapewne równieĪ dziĊki dokonanej
przez siebie 5 lipca 1600 roku fundacji dwóch katedr: teologii i prawa kanonicznego50. Jego dziaáania nie spotkaáy siĊ z przychylnoĞcią
Akademii, a po ostatecznym zorganizowaniu przez biskupa zamojskiej kapituáy “zaraz w roku nastĊpnym akademicy porozumieli siĊ z
jej czáonkami i wybrawszy spoĞród siebie delegatów, áącznie z delegatami kapituáy zebrali siĊ na wspólne posiedzenie celem uchwalenia nowych praw, mogących wyjaĞniü i pogodziü (…) liczne
sprzecznoĞci znajdujące siĊ w przepisach o opiece nad akademią
i jej zarządzie”51. Owocem pracy akademicko – kolegiackiego zespoáu byá zbiór wspólnych praw zatytuáowany Concordia et in corpus Universitatis unius conciliatio Venerabilis Capituli Ecclesiae
Collegiatae Zamoscensis et Collegii Academicorum, przyjĊty
15 paĨdziernika 1610 roku. Zbiór ten powtarzaá postanowienia czterech aktów prawnych: aktów fundacyjnych Akademii i kolegiaty
wydanych przez Jana Zamoyskiego w 1600 roku, statutu Akademii
z 1595 roku oraz przywileju Zygmunta III z 1601 roku zatwierdzającego fundacjĊ Akademii, pominiĊto natomiast postanowienia bulli
Klemensa VIII. Autorzy zbioru wysunĊli na czoáo Ğwiecki autorytet
panów ordynacji, zaĞ biskupowi cheámskiemu przyznali tylko sądzenie spraw Akademii w drodze apelacji oraz nadzór nad powie49

Dz. cyt., s. 91–92.
TamĪe, s. 80; por. M. Kuryáowicz, Prawo rzymskie oraz prawo kanoniczne,
s. 38; B. Kumor, dz. cyt., s. 67.
51
W zebraniu udziaá wziĊli: ze strony kolegiaty ks. Mikoáaj KiĞlicki, dziekaninfuáat koĞcioáa zamojskiego, ks. Wawrzyniec Starnigel, kustosz tegoĪ koĞcioáa,
i ks. Melchior Stefanides, kanonik cheámski i zamojski, a ze strony Akademii rektor
Adam Burski oraz profesorowie: Szymon Birkowski, Szymon Piechowski i dziekan
Wojciech Siemkowski (J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 92–93).
50
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rzaniem beneficjów godnym kandydatom spoĞród profesorów. Biskup Jerzy Zamoyski nie zaakceptowaá powyĪszych postanowieĔ;
doszáo ponadto do zatargów z ówczesnym scholastykiem, ks. Wojciechem BodzĊckim, oskarĪonym o sprzeniewierzenie pieniĊdzy
pochodzących z zarządu wsią Bukowina, która stanowiáa podstawĊ
fundacyjnych dóbr Akademii, oraz o protekcyjne obsadzanie katedr
akademickich52. W rezultacie wskutek staraĔ peánoletniego juĪ Tomasza Zamoyskiego papieĪ Paweá V wydaá w dniu 6 czerwca 1617
roku bullĊ, w której przyznaá szerokie uprawnienia zwierzchnie nad
Akademią ordynatowi i jego sukcesorom, zniósá natomiast punkt
bulli Klemensa VIII przyznający biskupom cheámskim wáadzĊ nad
Akademią z wykluczeniem potomków fundatora; odtąd kaĪdy
z ordynatów tytuáowaá siĊ Patronus, Protector ac Dominus Academiae Zamoscensis. Fakt ten staá siĊ powodem niechĊci biskupa Jerzego Zamoyskiego do Akademii i związanej z nią kapituáy. W odpowiedzi cofnąá ustanowioną wczeĞniej przez siebie fundacjĊ dwóch
katedr akademickich53; kilka lat póĨniej zmará (w lutym 1621 roku).
7. Bulla Pawáa V nie odebraáa biskupom cheámskim wszystkich
uprawnieĔ wobec Akademii. Zgodnie ze zwyczajem przyjĊtym w
innych uczelniach katolickich, jako kanclerze zamojskiej wszechnicy byli jej opiekunami, wyznaczali wicekanclerzy, którzy wystĊpowali w ich imieniu przy czynnoĞciach urzĊdowych, m. in. przy promocjach na stopnie naukowe54. BĊdąc ordynariuszami diecezji
cheámskiej, na której terenie znajdowaáa siĊ Akademia, posiadali
prawo kontroli nad zgodnoĞcią nauczanych w niej treĞci z zasadami
nauki katolickiej55, a jako zwierzchnicy duchowieĔstwa diecezji,
52

Zob. szerzej: tamĪe, s. 97–98; J. K. Kochanowski, dz. cyt., s. 63 i n.
J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 93; F. Stopniak, dz. cyt., s. 119–120.
54
Zob. tekst uchwaáy z 1635 roku normującej tryb postĊpowania przy nadawaniu tytuáów doktorskich i bakalaureatów: Modus promovendi ad II Lauream znajdujący siĊ w rĊkopisie Universitatis Generalis Studii Samoscensis Album quo studentium nomina, cognomina, conditiones, iuramenta, et stipis inscriptione collaterationes descriptae sunt (Biblioteka Narodowa w Warszawie, sygn. BOZ 1598), s.
189–190; przedruk w: M. Dyjakowska, Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w
XVIII wieku, Lublin 2000, s. 194–195. Przekáad na jĊzyk polski u J. K. Kochanowskiego, dz. cyt., s. 93–94.
55
J. K. Kochanowski ocenia jednak krytycznie – jako “bezwzglĊdną ulegáoĞü
akademii” i oddanie resztek “Ğwieckiej niezawisáoĞci akademii w rĊce wáadzy
duchownej” – wáączenie do akademickiego ksiĊgozbioru indeksu ksiąg zakazanych
53
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z którego rekrutowaáa siĊ przewaĪająca czĊĞü profesorów Akademii,
sprawowali nadzór nie tylko nad ich obyczajami, ale i nad wypeánianiem przez nich obowiązków związanych z zarządem fundacjami
i beneficjami. Pozytywnie oceniając wpáyw biskupów cheámskich
na funkcjonowanie Akademii J.A. Wadowski podkreĞla: “BĊdąc
reprezentantami KoĞcioáa, który wszĊdzie przedstawia pierwiastek
áadu i sprawiedliwoĞci, nigdy praw swych nie naduĪyli, gdy
przyszáo im zaprowadzaü porządek i czyniü wymiar nagród lub
kar. Dbali o dobro paĔstwa senatorowie, ludzie po wiĊkszej
czĊĞci gruntownie naukowi, umieli oceniü poĪytki, jakie mogáyby
spáynąü na kraj, KoĞcióá, ich przede wszystkim diecezjĊ, z dobrze
urządzonej i prowadzonej wyĪszej szkoáy, jaką siĊ początkowo zapowiadaáa akademia zamojska (…) PoniewaĪ fundacja kolegiaty
wymagaáa, iĪby prelatury i kanonie w niej byáy dawane akademikom, jak i beneficja w ordynacji, ile razy sprawa toczyáa siĊ miĊdzy
kandydatami nieakademikami a akademikami, po tych ostatnich
stawali stronie. Sądząc sprawy akademików w drodze apelacji czy
teĪ wprost do nich przychodzące, przestrzegając zasad Ğcisáej sprawiedliwoĞci, biorą jednak w obronĊ tychĪe akademików przeciw
niesáusznym (…) uroszczeniom. Wizytując kolegiatĊ nie opuszczali
akademii, wydając dla pierwszej dekreta reformacyjne, nie pomijali
w niej i drugiej. Czynili to zwáaszcza wtedy, gdy dojrzeli niedbalstwo w zwierzchnoĞci akademickiej lub profesorach, aby zapobiec
upadkowi tak poĪytecznej instytucji, albo teĪ, gdy pragnĊli akademiĊ, kiedy juĪ byáa w upadku, ratowaü (…) UĪywali wiĊc biskupi
cheámscy praw swoich wzglĊdem kapituáy i akademii, wywierali
na nie wpáyw swój; musieli praw swoich uĪywaü bardzo roztropnie,
a wpáyw ich musiaá byü bardzo zbawienny i korzystny dla tych
instytucji, skoro surowe nieraz biskupie dekreta reformacyjne nie
tylko bez protestu, ale owszem z najwiĊkszą wdziĊcznoĞcią przyjmowano”56.
(Index librorum prohibitorum) zawierającego m. in. przepisy Soboru Trydenckiego
dotyczące wydawnictw oraz wykaz potĊpianych przez KoĞcióá autorów i tytuáów.
Indeks, wydany w Krakowie na uĪytek tamtejszego uniwersytetu w roku 1603,
ogáoszono w rok póĨniej w ZamoĞciu z polecenia biskupa Jerzego Zamoyskiego
(dz. cyt., s. 42–43).
56
Dz. cyt., s. 134–135.
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Wpáyw biskupów cheámskich na funkcjonowanie Akademii byá
tym wiĊkszy, iĪ juĪ od XVII wieku pracujący w niej profesorowie to
w zdecydowanej wiĊkszoĞci duchowni, przede wszystkim kanonicy
kapituáy zamojskiej utrzymujący siĊ z beneficjów57. Wykáadowców
Ğwieckich zniechĊcaáy do związania siĊ na staáe z zamojską wszechnicą niskie uposaĪenia oraz brak zabezpieczenia na przyszáoĞü, jakie
stanowiáo jeszcze w początkach XVII stulecia nadawanie dochodowych wójtostw i soáectw. Ponadto, szczególnie od początku XVIII
wieku, Akademia wskutek coraz trudniejszej sytuacji finansowej
coraz bardziej uzaleĪniaáa siĊ gospodarczo od kapituáy, która tego
kryzysu w takich rozmiarach nie przeĪywaáa. JednakĪe wywodzenie
siĊ duĪej czĊĞci profesorów spoĞród czáonków kapituáy utrwaliáo
wĞród nich szkodliwą praktykĊ czĊstego przechodzenia z katedry na
katedrĊ bez wáaĞciwego przygotowania naukowego. Podobnie bowiem jak w strukturze kapitulnej kanonicy mogli awansowaü z kanonii sáabo uposaĪonej na uposaĪoną lepiej, tak samo w Akademii
profesor przechodziá z wiekiem na inne katedry i wykáadaá inne
przedmioty jedynie dlatego, Īe przechodząc na nową katedrĊ otrzymywaá wyĪszą pensjĊ58. Podobny nieáad nie wystĊpowaá w pierwszym okresie dziaáalnoĞci zamojskiej wszechnicy, kiedy to kaĪdy
profesor pozostawaá przy swojej specjalnoĞci. Zmiana katedry,
zwáaszcza gdy nowy przedmiot nie byá blisko związany z dotychczas wykáadanym, musiaáa zostaü poprzedzona uzyskaniem odpowiedniego wyksztaácenia w nowej dziedzinie, potwierdzonego stopniem naukowym: przejĞcie na jedną z katedr wyĪszych uwarunkowane byáo otrzymaniem doktoratu. Uzupeánienie kwalifikacji áączyáo siĊ czĊsto z wyjazdem na studia zagraniczne. Profesorowie
pozostawali wiĊc w katedrach, takĪe niĪszych, po kilkanaĞcie lat,
zanim zdobycie wymaganego wyksztaácenia pozwalaáo na awans59.
57

F. Stopniak zwraca uwagĊ, iĪ bez zgody kapituáy nie moĪna byáo zaangaĪowaü profesora w Akademii Zamojskiej, wyjaĞniając to faktem, Īe profesorami byli
w wiĊkszoĞci kanonicy; kapituáa angaĪowaáa wiĊc takich kandydatów, którzy mieliby kwalifikacje równieĪ i na czáonka kapituáy. Bardzo czĊsto kandydata przyjmowano od razu do kapituáy, zobowiązując go jednoczeĞnie do pracy w Akademii
(dz. cyt., s. 124).
58
TamĪe, s. 125.
59
O systemie awansowania na poszczególne katedry zob. J. K. Kochanowski,
dz. cyt., s. 80 n.
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Z biegiem czasu zezwolono jednak profesorom przechodziü na katedry pokrewne, a gdy w pierwszej poáowie XVIII wieku w Akademii pozostaáo zaledwie kilka katedr niĪszych, profesorowie zmieniali je wedáug swego upodobania60. Z drugiej strony obecnoĞü w Akademii wykáadowców – duchownych oraz áacina jako jĊzyk wykáadowy byáy czynnikami, które skáaniaáy konserwatywną szlachtĊ do
ksztaácenia dzieci wáaĞnie w ZamoĞciu. Staáo siĊ to widoczne po
pierwszym rozbiorze Polski, gdy Akademia róĪniáa siĊ pod tym
wzglĊdem od szkóá powstaáych po reformie Komisji Edukacji
Narodowej.
8. CzĊĞü zamojskich wykáadowców rekrutowaáa siĊ z alumnów
miejscowego seminarium duchownego, ufundowanego 20 marca
1640 roku przez KatarzynĊ Zamoyską. Początkowo ofiarowane
przez nią fundusze posáuĪyü miaáy, zgodnie z wolą jej nieĪyjącego
mĊĪa Tomasza Zamoyskiego, na ufundowanie w Zdanowie koáo
ZamoĞcia klasztoru brygidek, poniewaĪ jednak wáadze zakonu odmówiáy przyjĊcia fundacji, Katarzyna Zamoyska postanowiáa przeznaczyü ją na erygowanie przy kolegiacie i Akademii seminarium
pod wezwaniem PoczĊcia Báogosáawionej Marii Dziewicy. Zarząd
tej instytucji fundatorka powierzyáa kapitule. Dochody ze wsi Pniówek i wójtostwa KawĊczyn przeznaczone byáy na utrzymanie prefekta i dwunastu kleryków, ksztaáconych gáównie do pracy duszpasterskiej w kolegiacie. Seminarium doĞü szybko upadáo, prawdopodobnie dziaáaáo tylko dwanaĞcie lat61. W 1740 roku wznowiono jego
funkcjonowanie przy Akademii; byáo to zasáugą nie tylko rektora
TrembiĔskiego, otaczającego rozwój seminarium szczególną opieką,
ale i kapituáy, która przekazaáa na potrzeby seminarium kamienicĊ
zapisaną jej w testamencie przez podstolego cheámskiego Andrzeja
SzaĔskiego. W 1758 roku zorganizowano seminarium jako instytucjĊ: dnia 2 stycznia uroczyĞcie otwarto seminarium zamojskie pod
wezwaniem Niepokalanego PoczĊcia NajĞwiĊtszej Marii Panny,
przyjĊto jednoczeĞnie piĊciu kleryków62. W ocenie J.A. Wadow60

J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 246; por. M. Dyjakowska, dz. cyt., s. 59.
F. Stopniak, dz. cyt., s. 127 n.; J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 117 n.
62
F. Stopniak przypuszcza, iĪ seminarium dziaáaáo w rzeczywistoĞci jeszcze
przed 1740 rokiem. JuĪ w okresie wojen saskich przy kolegiacie ksztaácono pewną
liczbĊ kleryków, stale funkcjonowaá równieĪ urząd prefekta (dz. cyt., s. 130).
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skiego wychowankowie zamojskiego seminarium, bĊdący czĊsto
jednoczeĞnie absolwentami Akademii, odczuwający zatem wiĊĨ
emocjonalną ze swą Alma Mater, wypadają znacznie lepiej niĪ zatrudniani w ZamoĞciu absolwenci uniwersytetu krakowskiego63.
Duchowni pojawiali siĊ licznie w Akademii Zamojskiej nie tylko
w charakterze wykáadowców. To wáaĞnie przedstawiciele tej grupy
spoáecznej wykazywali szczególnie duĪe zainteresowanie uzyskiwaniem stopni naukowych, zwáaszcza w zakresie teologii i obojga
praw64. Byli wĞród nich proboszczowie i nieco zakonników (przewaĪnie franciszkanów), najbardziej pokaĨna jest jednak liczba kanoników cheámskich, lwowskich, kamienieckich, oáyckich. Przybywali teĪ czáonkowie kapituá oddalonych od ZamoĞcia: gnieĨnieĔskiej, poznaĔskiej, páockiej. W grupie tej znajdowali siĊ notariusze
i adwokaci konsystorscy, audytorzy kurialni, sekretarze kapituá.
W kilku przypadkach o doktorat praw ubiegali siĊ aktualni deputaci
swoich kapituá do Trybunaáu Koronnego65. RównieĪ i w odniesieniu
do doktoratów zamojskich aktualna okazaáa siĊ wypowiedĨ Hugona
Koááątaja, piszącego o zainteresowaniu uzyskiwaniem stopni na63
“Sprowadzani do akademii zamojskiej wychowaĔcy akademii krakowskiej
nie udawali siĊ jakoĞ, i akademia zawodziáa siĊ na nich” (F. Stopniak, dz. cyt.,
s. 240).
64
W Akademii Zamojskiej, podobnie jak w innych wyĪszych uczelniach polskich i zagranicznych XVIII wieku, prawo nadawania stopni akademickich i promowania wáasnych doktorów byáo najistotniejszym przywilejem godnoĞci uniwersyteckiej, nadającym wyróĪnionej nim uczelni prerogatywy zrównujące ją z innymi
szkoáami wyĪszymi Ğwiata chrzeĞcijaĔskiego. Posiadaniem tego prawa uczelnia
zamojska szczyciáa siĊ juĪ od początku swego istnienia. Przyznawaáa je erygująca
AkademiĊ bulla papieĪa Klemensa VIII z 29 paĨdziernika 1594 roku, stanowiąc:
“Pozwalamy, aby wymieniony wyĪej Uniwersytet […] mógá, miaá prawo i obowiązek uĪywaü, korzystaü, posáugiwaü siĊ i cieszyü tymi wszystkimi i kaĪdym z osobna przywilejami, áaskami, ustĊpstwami, wolnoĞciami, prerogatywami, pierwszeĔstwami, faworami i moĪnoĞciami, takĪe co do kreowania doktorów filozofii, obojga
praw i umiejĊtnoĞci politycznych, medycyny i notariuszów, oraz nadawania innych
stopni naukowych, których uĪywają, z których korzystają, którymi posáugują siĊ
i cieszą inne uniwersytety […] gdziekolwiek i u którychkolwiek narodów postanowione, na podstawie prawa, uĪytku i zwyczaju lub na jakiejkolwiek innej zasadzie,
wysnutej czy to z autorytetu papieskiego, czy teĪ cesarskiego lub królewskiego”
(Przekáad bulli wg S. àempickiego, DziaáalnoĞü..., s. 172). Zob. H. Gmiterek,
Promocje doktorskie w Akademii Zamojskiej, w: W krĊgu..., s. 225; M. Dyjakowska, dz. cyt., s. 187 n.
65
H. Gmiterek, dz. cyt., s. 234–235.
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ukowych w Krakowie wykazywanym niemal wyáącznie przez
przedstawicieli tej grupy spoáecznej: “Caáa zatem wziĊtoĞü nauczycielów prawa byáa miĊdzy duchowieĔstwem; byáa to najpeániejsza
droga do promocji dla akademików w stanie duchownym za pomocą
umiejĊtnoĞci prawa kanonicznego i doktoryi in utroque iure. Otrzymywali oni we wszystkich prawie diecezjach zyskowne urzĊdy
i dobre beneficja, mieĞcili siĊ w kapituáach, przy dworze biskupów
lub przy konsystorzach; do wszystkich najwaĪniejszych komisyj
rzymskich, nuncjatorskich i biskupich najczĊĞciej uĪywani byli,
wszelkim egzaminom oni prezydowali, zgoáa wysokie znaczenie
i szacunek posiadali u duchowieĔstwa”66. O ile w pierwszym póáwieczu funkcjonowania Akademii promocje doktorskie byáy zjawiskiem sporadycznym, w drugiej poáowie XVII wieku nastąpiáa, wedle sformuáowania J.K. Kochanowskiego, “istna powódĨ doktoratów i bakalaureatów”67, a szczególnie duĪą liczbą promocji zaowocowaá najmniej stabilny okres dziejów uczelni – ostatnie dziesiĊciolecie jej istnienia.
9. Zwrócono powyĪej uwagĊ na prawa biskupów cheámskich
wobec Akademii Zamojskiej oraz na związki áączące ją z kapituáą,
nie naleĪy jednak pominąü faktu, iĪ uczelnia dąĪyáa do zaakcentowania swej niezaleĪnoĞci i autonomii, której posiadaniem szczyciáy
siĊ uniwersytety Ğredniowieczne. Z kolei ordynaci dysponujący
prawem rozdawania beneficjów kanonikom ograniczali uprawnienia
biskupa takĪe w stosunku do kapituáy. Z drugiej strony kapituáa na
mocy prawa koĞcielnego podlegaáa biskupowi i stąd tak Akademia,
jak i kapituáa nie zawsze mogáa otwarcie wystąpiü w obronie swych
prerogatyw. SprzecznoĞü dąĪeĔ ordynata i kapituáy uwidoczniáa siĊ
np. podczas podjĊtej w 1745 roku przez Tomasza Antoniego Zamoyskiego próby zreformowania Akademii. Ordynat obawiaá siĊ, iĪ
jego dziaáania mogą nie spotkaü siĊ z przychylnoĞcią zarówno w
gronie profesorów uczelni, jak i czáonków kapituáy, których postawĊ
scharakteryzowaá nastĊpująco J.A. Wadowski: “przyzwyczajeni do
nieáadu, uwaĪający kaĪdą zmianĊ w akademii za zamach na swoje
66

Stan oĞwiecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta II (1750–
1764), Wrocáaw 1953, s. 81.
67
TamĪe, s. 107.
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prawa i przywileje”68. Szczególnie przedstawiciele kapituáy, uwaĪając AkademiĊ za pole wyáącznego dziaáania, niechĊtnie dopuszczali
do jakichkolwiek zmian w strukturze Īycia akademickiego69. Ordynat staraá siĊ zjednaü kapituáĊ darowiznami w postaci m.in. pieniĊdzy i kosztownoĞci, waĪniejsze byáo jednak pozyskanie przezeĔ
poparcia dla swych planów ze strony króla Augusta III, ówczesnego
biskupa cheámskiego Józefa Eustachego Szembeka, a przede
wszystkim papieĪa Benedykta XIV. Na mocy breve z dnia 7 maja
1745 roku papieĪ, przychylając siĊ do Īyczenia Zamoyskiego, zezwoliá na zreformowanie Akademii, a na wizytatora ze swego ramienia wyznaczyá Jerzego Hieronima MariĊ Laskarysa, biskupa
zenopolitaĔskiego, teatyna. Laskarys, Wáoch wyksztaácony w Rzymie, konsultor ĝw. Kongregacji ds. odpustów, otrzymawszy godnoĞü prefekta kolegium ksiĊĪy teatynów we Lwowie, osiadá w Polsce i “staá siĊ wielce poĪytecznym KoĞcioáowi i krajowi, juĪ to jako
przeáoĪony misji apostolskich, juĪ wreszcie jako rozumny doradca
biskupów i moĪnych”70. Wybór wizytatora nastąpiá z inicjatywy
samego ordynata, który, dla wiĊkszej skutecznoĞci przedsiĊwziĊcia,
powierzyá Laskarysowi prepozyturĊ tomaszowską, przy okazji zaĞ
staraá siĊ bardziej uzaleĪniü od siebie wszechnicĊ. Jedną z waĪniejszych spraw byá dobór profesorów, leĪący dotychczas w kompetencji kapituáy. Zamoyski, sprzeciwiając siĊ temu, wystosowaá do kapituáy pismo, w którym zaĪądaá prawa peánej kontroli ordynatów nad
powoáywaniem nowych profesorów71. Choü w odpowiedzi na pismo
kanonicy wskazywali na postanowienia aktu fundacyjnego, powierzającego ten obowiązek wáaĞnie scholastykowi i kapitule, argument
ten w sytuacji, gdy kapituáa nagminnie zaniedbywaáa wykonywanie
owego postanowienia, zwykle zlecając zatrudnianie profesorów
rektorowi, odebrany zostaá jako pretekst mający zapobiec reformie
Akademii. Bezskuteczne okazaáy siĊ zarówno otwarte sprzeciwy
kanoników, jak i kierowane do przedstawicieli Akademii anonimy,
w których ukazywano biskupa Laskarysa jako oszusta, usiáującego
68
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F. Stopniak, dz. cyt., s. 119.
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J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 192.
71
F. Stopniak, dz. cyt., s. 125.
69

Wyznaniowy charakter Akademii Zamojskiej

73

pod pozorem przeprowadzenia reformy podstĊpnie pozyskiwaü beneficja72. Zabiegi te nie wstrzymaáy akcji Zamoyskiego: akademicy
musieli ostatecznie dopuĞciü Laskarysa do wizytacji
i záoĪyü mu sprawozdanie o stanie majątkowym i dochodach uczelni. Zamoyski zająá siĊ takĪe problemem zarządu dóbr akademickich.
Kapituáa wprawdzie w pewnym stopniu wspieraáa materialnie AkademiĊ, dając ze swego grona profesorów, ale teĪ zaczĊto prowadziü
zarząd dóbr kapituáy i Akademii jako jednej instytucji. Zamoyski
postanowiá dokonaü tu rozgraniczenia i w piĞmie do kapituáy domagaá siĊ, by beneficja przeznaczone dla Akademii w dalszym ciągu do
niej naleĪaáy73. Ordynat wystaraá siĊ takĪe o breve papieskie (wydane 24 maja 1751 roku, zmienione 23 sierpnia 1754 roku) zezwalające na pobieranie dochodów na potrzeby Akademii ze wszystkich
beneficjów w ordynacji przez piĊtnaĞcie lat od Ğmierci aktualnych
beneficjantów.
10. Choü kapituáa nie zawsze przyjmowaáa bez oporów próby
zreformowania Akademii, do koĔca towarzyszyáa jej w staraniach
o utrzymanie jej dalszego bytu. Od zajĊcia bowiem ZamoĞcia przez
AustriĊ w 1772 roku w wyniku pierwszego rozbioru Polski Akademia z niepokojem obserwowaáa, czy wáadze austriackie utrzymają
jej prawa, przywileje i prerogatywy: ZamoĞü znalazá siĊ bowiem na
peryferiach paĔstwa austriackiego i nie miaá wiĊkszych moĪliwoĞci
speániania roli oĞrodka akademickiego74. Na posiedzeniu 4 kwietnia
1780 roku kapituáa poleciáa kanonikowi, a zarazem profesorowi
Akademii, J. A. TrembiĔskiemu, gromadzenie dokumentów niezbĊdnych do obrony Akademii. Rezultatem tych przygotowaĔ byáa
redakcja pisma z dnia 27 marca 1783 roku w sprawie potwierdzenia
praw i przywilejów zamojskiej Almae Matris oraz kapituáy, a takĪe
zezwolenia na dziaáalnoĞü obu instytucji w dotychczasowym wymiarze. Pismo to skierowaáa kapituáa do sejmu galicyjskiego,
z proĞbą o poĞrednictwo w wymienionych sprawach w Gubernium
72
Przykáad anonimowego listu do profesorów Akademii u J. A. Wadowskiego,
dz. cyt., s. 193–194.
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F. Stopniak, dz. cyt., s. 126.
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A. A. Witusik, Memoriaá w obronie Akademii Zamojskiej, w: Akademia Zamojska i jej tradycje, s. 114.
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Lwowskim i u cesarza Józefa II75. Autor w szeĞciu punktach przedstawiá powody, dla których obie fundacje Wielkiego Hetmana powinny nadal istnieü, zwracając uwagĊ na Ğcisáą áącznoĞü w ich funkcjonowaniu, a zarazem i na koniecznoĞü jednakowego przestrzegania ich praw. Przypomniaá nastĊpnie podstawy dziaáania obu instytucji w postaci przywilejów zatwierdzonych przez królów polskich
i papieĪy, w szczególny sposób akcentując potwierdzenie praw
Akademii przez króla Stanisáawa Augusta w 1764 roku. Autor, podkreĞlając zasáugi, jakie kapituáa oraz Akademia przez blisko dwieĞcie lat swego istnienia poáoĪyáy dla Īycia religijnego i naukowego
na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, staraá siĊ wykazaü, iĪ
zamojska uczelnia zasáuguje na opiekĊ wáadz austriackich w nowych warunkach politycznych. Pismo koĔczyáo siĊ apelem o zaradzenie trudnoĞciom finansowym uczelni, gdyĪ to brak Ğrodków,
a nie zawinione zaniedbania, są przeszkodą w jej peánym rozwoju
naukowym. Podobną proĞbĊ w tym samym roku skierowaáy do
Wiednia wáadze Akademii, uzasadniając w trzynastu punktach celowoĞü jej dalszego istnienia76. Starania te okazaáy siĊ bezskuteczne.
W lutym 1784 roku komisarz rządu austriackiego Kolmanhuber
zająá caáą wáasnoĞü zamojskiego seminarium duchownego; oznaczaáo to definitywny koniec tej instytucji. Zanim do niego doszáo, 23
lutego 1783 roku Gubernium Lwowskie na polecenie cesarza Józefa
II ogáosiáo inkorporacjĊ zagarniĊtych czĊĞci diecezji cheámskiej do
diecezji przemyskiej; akt ten uniemoĪliwiá biskupowi cheámskiemu
dalsze peánienie godnoĞci kanclerza Akademii. JurysdykcjĊ koĞcielną w galicyjskiej czĊĞci diecezji cheámskiej przejąá biskup przemyski Józef Tadeusz Karski77. W paĨdzierniku 1783 roku jego nastĊpca, biskup Antoni Wacáaw BetaĔski, zawiadomiá rektora Akademii,
a zarazem prefekta seminarium Dominika Rydulskiego, iĪ zgodnie
z zarządzeniem wáadz austriackich przyszli ksiĊĪa z Galicji i Lodomerii mają ksztaáciü siĊ nie w seminarium diecezjalnym, ale w Se75
Archiwum PaĔstwowe w Lublinie, Kol. Zam. 304: Kapituáa zamojska prosi
wáadze austriackie o pozostawienie Akademii 1783. Zob. takĪe: Zbiór dokumentów
Kolegiaty i Kapituáy Zamojskiej, opr. B. Kumor, Lublin 1974, nr 6, s. 406–408.
76
Archiwum PaĔstwowe w Lublinie, Kol. Zam. 305: Pismo do cesarza
w sprawie Akademii 1783; zob. takĪe: Zbiór dokumentów Kolegiaty..., s. 408–412.
77
Zob. np. B. Kumor, dz. cyt., s. 70–71.
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minarium Gáównym przy Uniwersytecie Lwowskim, wezwaá zatem
Rydulskiego do posáania tam na szeĞcioletnie studia najzdolniejszych kleryków. Znoszenie seminariów lokalnych byáo nie tylko
przejawem staraĔ rządu austriackiego o wiĊkszą kontrolĊ nad nauczaniem, ale takĪe Ğwiadomym niszczeniem polskich instytucji
koĞcielnych i kulturalnych: w listopadzie 1783 roku rozkazem cesarskim rozwiązano wszelkie stowarzyszenia religijne dziaáające w
szkoáach, w tym zaáoĪoną przez Rydulskiego sodalicjĊ mariaĔską78.
Pod koniec 1783 roku ówczesny gubernator, baron Józef Brigido,
wystosowaá pismo w sprawie zlikwidowania Akademii79. W związku z powstaniem uniwersytetu we Lwowie, stolicy Królestwa Galicji i Lodomerii, Akademia Zamojska straciáa, zdaniem gubernatora,
racjĊ bytu i powinna zostaü przeksztaácona w gimnazjum królewskie, podlegające Lwowskiej Komisji Edukacyjnej. Profesorowie
gimnazjum mają byü, podobnie jak nauczyciele innych szkóá lwowskich, zatwierdzani przez tĊ komisjĊ oraz wynagradzani na tych
samych zasadach.
3 maja 1784 roku komisarz Kolmanhuber poinformowaá AkademiĊ, iĪ na mocy rozporządzenia cesarskiego rozpocznie siĊ w dniu
1 sierpnia tego roku we Lwowie cursus preparaturae dla profesorów Ğwieckich i duchownych, pragnących posiadaü nadal prawo
nauczania pod beráem Habsburgów; tam teĪ wszyscy zainteresowani
winni poddaü siĊ koĔczącemu kurs egzaminowi80. Nowe okolicznoĞci nie sprzyjaáy przypadającym na maj wyborom wáadz akademickich, przedáuĪono wiĊc kadencjĊ dotychczasowym wáadzom, a wybory odroczono na dogodniejszą chwilĊ81. Chwila ta miaáa nigdy nie
nadejĞü. Pomimo braku formalnego aktu rozwiązania Akademii
19 lipca odbyáo siĊ ostatnie posiedzenie zamojskich mistrzów.
Ostatnich formalnoĞci związanych z rewizją i przejĊciem funduszy
Akademii dopeániáa powoáana 9 czerwca komisja likwidacyjna.
Kiedy komisarze rządowi 29 paĨdziernika dokonali spisu wáasnoĞci
78

Zob. np. J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 223, 231–232; F. Stopniak, dz. cyt.,
s. 132–133; A. Sidorowska, OkolicznoĞci likwidacji Akademii Zamojskiej w roku
1784, w: W krĊgu..., s. 320.
79
Archiwum PaĔstwowe w Lublinie, Kol. Zam. 306: Pismo barona Brigido
w sprawie zlikwidowania Akademii 1783.
80
J. A. Wadowski, dz. cyt., s. 270; J. K. Kochanowski, dz. cyt., s. 341.
81
M. Dyjakowska, dz. cyt., s. 88.
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sodalicji mariaĔskiej, którą nastĊpnie zlicytowano, Dominik Rydulski po raz ostatni podpisaá siĊ na dokumentach tych czynnoĞci jako
rektor nie istniejącej juĪ uczelni. Tak oto po 190 latach Akademia
Zamojska zakoĔczyáa istnienie. RolĊ byáej Akademii przejĊáo utworzone przez wáadze austriackie za aprobatą Andrzeja Zamoyskiego
Liceum Królewskie. Poddano je kurateli ordynata zamojskiego,
a podstawĊ jego utrzymania stanowiáy dawne fundusze akademickie
i czĊĞü kapitulnych. W pierwszych latach XIX wieku zreorganizowano Liceum, nadając mu oficjalną nazwĊ Szkoáy Wojewódzkiej
im. Zamoyskich82.

82
Zob. szerzej: B. Szyszka, Szkoáy imienia Zamoyskich – kontynuacja tradycji
Akademii Zamojskiej, w: W krĊgu..., s. 323 n.; por. takĪe: W. ûwik, ZamoĞü pod
zaborami, w: Czterysta lat ZamoĞcia, red. J. Kowalczyk, Wrocáaw – Warszawa
1983, s. 129 n.

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom III – 2001

Tadeusz Stanisáawski
Lublin

Spór o zasady opodatkowania
dochodów osób duchownych w 1949 r.
Ryczaátowa forma opodatkowania dochodów osób duchownych
wciąĪ uwaĪana jest za najczĊstszą, jeĞli nie jedyną. Historia opodatkowania dochodów tej grupy podatników, zwáaszcza powojenna,
ukazuje jednak nieco odmienny obraz. Opodatkowanie na zasadach
– generalnie rzecz ujmując – ogólnych niezmiennie stanowiáo czĊĞü
tego systemu, choü proporcje miĊdzy tymi formami ulegaáy znacznym wahaniom.
Fundamentalne zmiany polskiego systemu podatkowego, przeprowadzone niemal bezpoĞrednio po zakoĔczeniu II wojny Ğwiatowej dekretami z 1946 r. i 1948 r., wkrótce znalazáy swój konkretny
wyraz w odniesieniu do osób duchownych. Podstawowym zagadnieniem byáo zaliczenie duchownych do jednej z dwóch zasadniczych kategorii podatników – preferowanego “Ğwiata pracy” lub
przeznaczonej do eliminacji “inicjatywy prywatnej”. “W paĔstwie
socjalistycznym szczególną troską otoczona jest ludnoĞü pracująca.
Terminem tym objĊci są wszyscy zatrudnieni na podstawie stosunku
sáuĪbowego czy umowy o pracĊ. Do tej grupy zalicza siĊ takĪe osoby, które wykonują pracĊ osobiĞcie wprawdzie nie w ramach stosunku pracy, ale co do których brak uzasadnienia, by traktowaü ich
na równi z wáaĞcicielami przedsiĊbiorstwa”1. Decydującym o zali1
J. Biaáobrzeski, M. WiĞniewski, Podatek od wynagrodzeĔ i podatek wyrównawczy, Warszawa 1965, s. VIII.
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czeniu podatnika do odpowiedniej grupy nie byá zatem charakter
zatrudnienia, ale bliĪej nie sprecyzowane uzasadnienie, usprawiedliwiające potraktowanie go (lub nie) jak wáaĞciciela przedsiĊbiorstwa. W praktyce wiĊc linia podziaáu miĊdzy podatnikami preferowanymi a dyskryminowanymi przebiegaáa zgodnie z podziaáem
miĊdzy podatnikami podatku od wynagrodzeĔ i podatku dochodowego2.
W okresie, w którym istniaá wskazany podziaá, praktycznie od
zakoĔczenia II wojny Ğwiatowej do reformy podatkowej z początku
lat 90-tych, przytáaczającej wiĊkszoĞci osób duchownych nigdy nie
zaliczono do grupy podatników cieszących siĊ przychylnoĞcią wáadz
polityczno – paĔstwowych3. Znalezienie siĊ wĞród podatników podatku dochodowego równieĪ nie oznaczaáo zrównania wszystkich:
w ramach tego podatku istniaáy grupy Ĩródeá przychodu o odmiennym opodatkowaniu. Z czasem zmieniaáa siĊ liczba tych grup oraz
rozpiĊtoĞü stawek procentowych, zawsze jednak zaliczenie do którejĞ z nich byáo wyznacznikiem przychylnoĞci (bądĨ nie) wáadz
finansowych4.
Na podstawie art. 84 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postĊpowaniu podatkowym5 wydano rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia
5 lipca 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez
duchownych6. Wzór ksiĊgi podatkowej zawarty byá w zarządzeniu
Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1949 r.7
2
“W caáoksztaácie przepisów normujących zagadnienia bytowe stworzono
znacznie dogodniejsze warunki dla ludnoĞci pracującej niĪ dla podatników podatku
dochodowego”. K. Jandy-Jendroska, Progresja w prawie podatkowym, Warszawa
1973, s. 130.
3
“Z punktu widzenia opodatkowania zalicza siĊ równieĪ do gospodarki nieuspoáecznionej wolne zajĊcia zawodowe, np. lekarzy, adwokatów, dentystów,
wykonujących wolną praktykĊ zawodową, duchownych, zawodowych prywatnych
nauczycieli, grafików, plastyków”. TamĪe, s. 113.
4
“RóĪnicowanie oprocentowania wskazuje na prowadzenie róĪnej polityki popierania poszczególnych rodzajów dochodów. Formy podziaáu na grupy przychodów byáy w okresie lat piĊüdziesiątych wykorzystywane jako forma ostrego klasowego traktowania i ograniczania poszczególnych form dziaáania. Aktualnie róĪnice
w traktowaniu poszczególnych grup (ceduá) są mniejsze”. N. Gajl, Finanse i prawo
finansowe, Warszawa 1980, s. 239.
5
Dz. U. nr 27, poz. 174 ze zmn.
6
Dz. U. nr 40, poz. 292.
7
Dz. Urz. M. S. nr 24, poz. 152.
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Episkopat Polski zareagowaá przede wszystkim protestując przeciwko powstaniu tego rozporządzenia bez jakiejkolwiek konsultacji
z KoĞcioáem, podczas gdy zasiĊgano opinii innych Ğrodowisk objĊtych podobnymi regulacjami8. W liĞcie skierowanym do Rządu Sekretarz Episkopatu twierdziá, iĪ “nastąpiáo jakieĞ nieporozumienie,
wynikáe prawdopodobnie na skutek niedostatecznej znajomoĞci
stosunków koĞcielnych”9. Skutkowaáo to trwającymi bardzo dáugo
kontrowersjami szczególnie w sprawach przedmiotu opodatkowania
(gáównie rozdziaáu dochodów osobistych duchownego od dochodów
koĞcielnych i innych osób prawnych, opodatkowania dochodów
zakonników), formalnej konstrukcji wzoru ksiĊgi, formy pokwitowaĔ i ich ewentualnej kontroli skarbowej.
Przedmiot opodatkowania
Rozporządzenie w § 2 stanowiáo: “Duchowni wszystkich związków religijnych, Ğwieccy i zakonni, którzy osiągają przychody w
związku z zaspokajaniem potrzeb religijnych przez wykonywanie
obrzĊdów, czynnoĞci duszpasterskich i posáug religijnych lub
przyjmują jakiekolwiek opáaty, ofiary i datki ze wzglĊdu na swój
charakter duchownego, obowiązani są prowadziü ksiĊgĊ podatkową
Nr 11”. Poza przedmiotem opodatkowania pozostaáy wynagrodzenia
objĊte podatkiem od wynagrodzeĔ (§ 3).
KsiĊgowaü naleĪaáo wszelkie przychody (zarówno w gotówce,
jak i w naturze), które osiągniĊte zostaáy ze Ĩródeá wymienionych w
§ 2. Wpisywaü do ksiĊgi Nr 11 naleĪaáo takĪe (§ 5 pkt 2) sumy
przekazane duchownemu przez związek religijny lub jednostki administracyjne związku religijnego oraz sumy przejĞciowo znajdujące siĊ u duchownego (dzieląc je na zebrane na rzecz związku religijnego, jego instytucji i jego jednostek administracyjnych oraz na
rzecz instytucji charytatywnych, spoáecznych itp.). Oznaczaáo to, iĪ
w ksiĊdze znajdą siĊ zarówno osobiste dochody duchownego, jak
8
Por. Protokóá rozmów z Rządem z dnia 1 sierpnia 1949 r., Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski (ASEP), sygn. 620, s. 127; Opinia w sprawie ksiĊgi podatkowej dla duchownych, [po 5 lipca 1949 r.], ASEP, sygn. 62001, s. 7.
9
List Sekretarza Episkopatu Polski z dnia 8 sierpnia 1949 r. do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na rĊce Pana Ministra Wá. Wolskiego (Nr 620), ASEP, sygn.
62001, s. 20-24.
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i dochody innych podmiotów. Te ostatnie, tzw. sumy przechodnie,
nie podlegaáy opodatkowaniu, jeĞli w caáoĞci byáy przeznaczane na
cele statutowe wáaĞciwych osób prawnych10.
Sumy przechodnie
W cytowanym wyĪej liĞcie z 8 sierpnia 1949 r. Sekretarz Episkopatu argumentowaá, Īe KoĞcióá katolicki, zarówno na mocy prawa kanonicznego11 jak i prawa polskiego12, ma prawo nabywania
i administrowania dóbr doczesnych, niezaleĪnie od wáadzy Ğwieckiej. BĊdące podstawą utrzymania KoĞcioáa dobrowolne ofiary
i zbiórki, zgodnie z przepisami przedwojennymi13 i wspóáczesnymi14, jeĞli są przeznaczone na cele religijne i prowadzone miĊdzy
innymi w obrĊbie zabudowaĔ poĞwiĊconych wyáącznie sáuĪbie BoĪej – są wyáączone spod kontroli wáadz paĔstwowych i nie wymagają ich zezwoleĔ.
Wobec tego – wbrew tytuáowi – ksiĊga Nr 11 dotyczy równieĪ
dochodów i rozchodów koĞcielnych osób prawnych, które stanowią
odrĊbne podmioty podatkowe i nie muszą mieü oraz nie mają jednej
kasy. Prowadzona jest dla nich odrĊbna ksiĊgowoĞü podlegająca
kontroli wáadz koĞcielnych i Rady Parafialnej. Dowody dochodów
i wydatków znajdują siĊ w tej ksiĊgowoĞci i nie mogą byü uĪytkowane jednoczeĞnie w dokumentacji dochodów i wydatków osób
duchownych.
Stanowisko w tej sprawie prezentowali równieĪ w swojej opinii
biegli ze strony Episkopatu. Istotnym jest powoáanie siĊ w tym
miejscu na postanowienia konferencji odbytej w dniu 19 sierpnia
10
Art. 6 ust. 6 dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o podatku dochodowym, Dz.U.
nr 27, poz. 174 ze zm.
11
Kan. 1495 § 1 i 100 KPK z 1917 r.
12
Takie regulacje zawieraáa obowiązująca wówczas Konstytucja Marcowa. Por.
ponadto Manifest Lipcowy oraz oĞwiadczenie rządowe z 18 marca 1949 r. zapewniające, Īe “wáadze paĔstwowe nie zamierzają wtrącaü siĊ ani do spraw kultu ani do
wewnĊtrznych spraw administracji koĞcielnej”. Zob. List Sekretarza Episkopatu
Polski z 8 sierpnia 1949 r., s. 21.
13
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych, Dz. U. nr 22,
poz. 162.
14
Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zbiórkach publicznych, Dz. U. nr 36,
poz. 250.
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1949 r. wspólnie z biegáymi Ministerstwa Skarbu. Wedáug przytoczonego zdania dyr. Koáakowskiego z Ministerstwa Skarbu, jedynym celem rozporządzenia jest “uchwycenie zgodnie z rzeczywistoĞcią wysokoĞci dochodów osób duchownych w celach podatkowych”15. àączenie w jednej ksiĊdze podatkowej dochodów KoĞcioáa
i duchownych uznano z punktu widzenia obowiązujących przepisów
za niedopuszczalne.
Ministerstwo Skarbu w odpowiedzi na pismo ekspertów Episkopatu z 20 sierpnia 1949 r. wystosowaáo odpowiedĨ, w której sprecyzowaáo swoje stanowisko miĊdzy innymi w kwestii sum przechodnich16. Potwierdziáo w niej, Īe ksiĊga Nr 11 “sáuĪy dla ustalenia
dochodu duchownych jako osób fizycznych”. Potwierdziáo jednak
równieĪ stanowisko, Īe naleĪy w niej ksiĊgowaü wszystkie przychody i rozchody przechodzące przez kasĊ duchownego, gdyĪ ich pomijanie “powaĪnie utrudniáoby wáadzom podatkowym kontrolĊ faktycznych przychodów osiąganych przez duchownego”. Stwierdzono
takĪe, iĪ gdy tego rodzaju sumy nie przechodzą przez kasĊ duchownego i nie zachodzi przypadek rozgraniczania przychodów duchownego od przychodów związku religijnego – nie ma teĪ koniecznoĞci
wpisywania sum przejĞciowych (przechodnich) do ksiĊgi Nr 11.
Episkopat wystosowaá zatem instrukcjĊ dla duchowieĔstwa, gdzie w
pkt 2 okreĞliá, iĪ “do KsiĊgi podatkowej Nr 11 nie naleĪy wpisywaü
Īadnych przychodów koĞcielnych osób prawnych, a wiĊc sum osiąganych np. z kolekt, ofiar ze skarbon, ze zbiórek na cele koĞcielnospoáeczne i charytatywne (na seminarium, na KUL, na potrzeby
diecezji itp.)”17.
15

Opinia biegáych z ramienia Episkopatu w sprawie rozporządzenia Ministra
Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r. o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez
duchownych i zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1949 r. o ustaleniu wzoru ksiąg podatkowych dla duchownych, z dnia 20 sierpnia 1949 r., ASEP, sygn.
62001, s. 27.
16
KsiĊgi podatkowe dla duchownych. Pismo Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Skarbu St. Koáakowskiego do Sekretariatu Episkopatu KoĞcioáa Rzymsko-Katolickiego z dnia 16 wrzeĞnia 1949 r. (Nr D. XI. 15172/1/49), ASEP, sygn.
62010, s. 6-7.
17
Instrukcja Episkopatu dla duchowieĔstwa w sprawie ksiĊgi podatkowej nr 11,
(po 16, przed 22 wrzeĞnia 1949 r.), tekst: KoĞcióá w PRL. KoĞcióá katolicki a paĔstwo w Ğwietle dokumentów 1945-1989, t. 1-3, opr. P. Raina, PoznaĔ 1994-1996,
s. 184-185.
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Sekretarz Episkopatu w piĞmie z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r., skierowanym do Ministerstwa Skarbu, “uprzejmie komunikowaá”, Īe
tzw. sumy przechodnie na rzecz związku religijnego, instytucji religijnych itp. nie przechodzą przez kasĊ duchownego, nie zachodzi
zatem potrzeba wyodrĊbniania przychodów duchownego i związku
religijnego. Kasa duchownego jest róĪna od koĞcielnej i w obu
przypadkach prowadzone są odrĊbne rachunki. Nie ma wiĊc równieĪ
mowy o obowiązku wpisywania sum przechodnich do ksiĊgi podatkowej duchownego. Powoáując siĊ na pismo Ministerstwa Skarbu
z dnia 16 wrzeĞnia 1949 r. Sekretarz Episkopatu poinformowaá o
wydaniu duchownym polecenia18, aby wpisywali do ksiĊgi podatkowej wyáącznie przychody osobiste19.
Ministerstwo Skarbu usiáowaáo jednakĪe zniwelowaü skutki takiego zdefiniowania sum przechodnich i ich zaleĪnoĞci od osobistej
kasy duchownego. Próbowano wymóc na Episkopacie wycofanie
okólnika, co jednak wedáug opinii Sekretarza Episkopatu “nie tylko
w praktyce jest niemoĪliwe, lecz równieĪ obniĪyáoby powagĊ
Episkopatu i Ministerstwa”20.
W kolejnym zatem piĞmie podjĊto próbĊ zmiany niewygodnej
definicji i uznania, Īe “przez przychody i rozchody kasy duchownego rozumieü naleĪy wszystkie wpáywy i wydatki, jakie duchowny
przyjmuje i wydaje”21. W swojej odpowiedzi bp ChoromaĔski podkreĞliá, Īe takie stanowisko Ministerstwa jest niezrozumiaáe i niczym
nie umotywowane; argument o przyjmowaniu przez duchownego
pewnych sum i nie znajdowaniu ich nastĊpnie w ksiĊgach jest tak
niepowaĪnym, Īe nie moĪe byü brany pod uwagĊ22. Wobec tego
18

Chodzi o InstrukcjĊ Episkopatu w sprawie ksiĊgi podatkowej nr 11.
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r. (Nr 750), ASEP, sygn.
62001, s. 35.
20
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu (Departament Podatkowy) z dnia 3 paĨdziernika 1949 r. (Nr 780), ASEP, sygn.
620, s. 11.
21
Pismo MS z dnia 22 paĨdziernika 1949 r. (Nr D. XI. 20057/1/49) przytoczone w piĞmie Sekretarza Episkopatu z dnia 26 listopada 1949 r. (Nr 890), ASEP,
sygn. 62001, s. 42.
22
Pismo Sekretarza Episkopatu bpa Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu w sprawie przychodów i rozchodów koĞcielnych z dnia 10 listopada 1949 r.
(Nr 850), tekst: KoĞcióá w PRL..., s. 180.
19
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Sekretarz Episkopatu uznaá, “Īe dla Ministerstwa Skarbu sprawdzianem nie jest prawne pojĊcie kasy jako odrĊbnej ksiĊgowoĞci,
lecz dowolne pojĊcie faktycznego przyjmowania i wydawania
wpáywów i wydatków”. W tym samym piĞmie Episkopatu stwierdza
siĊ, Īe takie stanowisko Ministerstwa Skarbu uwaĪane bĊdzie za
specjalnie zwĊĪające ujĊcie zagadnienia kasowoĞci w stosunku do
duchowieĔstwa na niekorzyĞü KoĞcioáa wbrew ustalonej praktyce
kasowoĞci innych podatników.
Nie uznając stanowiska Ministerstwa w tym wzglĊdzie, Episkopat jednak jest zmuszony, dla unikniĊcia przykrych konsekwencji,
wydaü nowy okólnik do duchowieĔstwa, w którym chciaáby stwierdziü, Īe w wypadkach, kiedy wpáywy i wydatki przyjmuje i wydaje
skarbnik kasy koĞcielnej (na ĝląsku i w PoznaĔskiem tzw. “reddant”) sumy te nie podlegają wpisywaniu do ksiĊgi Nr 11. WyraĨna
wiĊc jest juĪ wówczas zmiana klimatu i jĊzyka rozmów prowadzących do doprecyzowania poszczególnych terminów rozporządzenia
o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.
Rozumiejąc zaostrzającą siĊ sytuacjĊ i zauwaĪając coraz radykalniejszą postawĊ Ministerstwa Skarbu, Episkopat prognozowaá
róĪne moĪliwe kierunki rozwoju sytuacji. Wyrazem tego jest powstaáe w tym czasie opracowanie bpa Czesáawa Kaczmarka – przewodniczącego Komisji Finansowej Episkopatu23. Autor zaproponowaá w nim cztery moĪliwoĞci rozwiązania “tej przykrej i przewlekáej
sprawy”.
“Sposób caákowitego rozdziaáu” miaá polegaü na rozwiązaniu
postulowanym przez KoĞcióá od początku rozmów. Byáoby to sensowne tylko w wypadku, gdyby chroniáo przed kontrolą ksiĊgowoĞü
koĞcielną – poddając jej wyáącznie osobistą ksiĊgĊ podatkową duchownego. Oznaczaáoby to, Īe wáadze mogą jednak mieü wgląd do
ksiąg koĞcielnych w celu ustalania zarobków pracowników wykonujących prace koĞcielne, podobnie przy kontroli listy páac. “Dlatego
nie wydaje siĊ wskazane walczyü za wszelką cenĊ o caákowity rozdziaá, zwáaszcza, Īe na podstawie doĞwiadczenia z odbytych konferencji z Ministerstwem Skarbu moĪna wnioskowaü, Īe na taką koncepcjĊ siĊ nie zgodzą”.
23
Sprawa ksiąĪki podatkowej nr 11. Opracowanie Przewodniczącego Komisji
Finansowej Episkopatu, [po 22 paĨdziernika 1949 r.], ASEP, sygn. 62001, s. 45-46.
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Drugą moĪliwoĞü stanowiáo powierzenie kasy i ksiĊgowoĞci kasowej skarbnikowi Rady Parafialnej. Rozwiązanie to wydawaáo siĊ
sensowne tylko w Ğwietle pierwszych pism Ministerstwa Skarbu w
tej sprawie, a ponadto nasuwaáo szereg trudnoĞci praktycznych:
moĪliwe róĪne miejsce zamieszkania skarbnika i proboszcza, niemoĪliwe zastĊpowanie przez duchownego, brak w koĔcu ludzi zaufanych, brak Rad Parafialnych we wszystkich diecezjach Polski.
Bp Kaczmarek braá takĪe pod uwagĊ “sposób fakultatywnego
prowadzenia ksiąg”. Miaáby on polegaü na uzaleĪnieniu rozwiązania
od warunków miejscowych i decyzji proboszcza.
Ostatnią z moĪliwoĞci byáa koniecznoĞü przyjĊcia “sposobu rządowego”. “Gdyby Rząd R. P. zerwaá wszelkie rozmowy z Episkopatem i zaostrzyá swój stosunek do KoĞcioáa w Polsce lub gdyby Episkopat postanowiá pozostawiü kasĊ koĞcielną w rĊku ks. proboszcza,
naleĪaáoby wystosowaü pismo nastĊpującej treĞci: [...]”. NastĊpuje
tu projekt pisma biskupa do duchowieĔstwa wáaĞciwej diecezji pouczającego o koniecznoĞci zastosowania rozwiązania forsowanego
przez Ministerstwo Skarbu – wpisywania do ksiĊgi
Nr 11 wszelkich dochodów i rozchodów osobistych i koĞcielnych.
Kontynuując ten dialog Ministerstwo Skarbu powoáywaáo siĊ juĪ
wyáącznie na interpretacjĊ ze swojego póĨniejszego pisma Nr D. XI.
20057/1/49, uznając, Īe “duchowny obowiązany jest w ksiĊdze podatkowej Nr 11 uwidaczniaü równieĪ wszystkie sumy, które przekazuje koĞcielnej osobie prawnej [...] bez znaczenia jest fakt, czy duchowny przekazuje je osobiĞcie, czy teĪ czynnoĞü tĊ speánia inna
osoba z jego upowaĪnienia”24.
Wobec takiego stanowiska Ministerstwa Skarbu Episkopat zdecydowaá siĊ ustąpiü, podkreĞlając bezprawnoĞü postĊpowania wáadz
paĔstwowych. “Takie stanowisko Ministerstwa Skarbu nie opiera
siĊ na Īadnych przesáankach prawnych. (...)
W imieniu Episkopatu uprzejmie proszĊ Ministerstwo Skarbu,
by nie byáy wyciągane konsekwencje prawne, jeĪeli ksiĊĪa do dnia
1 stycznia 1950 r. nie wpisywali do ksiąĪki Nr 11 sum przechodnich; niestosowanie siĊ do intencji Ministerstwa Skarbu nie wynika24

KsiĊgi podatkowe dla duchownych. Pismo Ministerstwa Skarbu do
Sekretariatu Episkopatu KoĞcioáa Rzymsko-Katolickiego z dn. 21 grudnia 1949 r.
(Nr D. XI. 22366/1/49), ASEP, sygn. 62001, s. 43-44.
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áo ze záej woli, lecz byáo oparte na piĞmie tegoĪ Ministerstwa, które
zostaáo zakomunikowane duchowieĔstwu przez Episkopat”25.
Wbrew zapewnieniom przedstawicieli strony rządowej zamieszczanie w ksiĊdze Nr 11 sum przechodnich posáuĪyáo wkrótce do
szacunkowego okreĞlania wysokoĞci przychodów koĞcielnych osób
prawnych w celu ich póĨniejszego opodatkowania w przypadku
orzeczenia utraty przesáanek do zwolnienia z podatku dochodowego.
Dochody osobiste osób duchownych
JuĪ na wstĊpie swego listu do Rządu (z dnia 8 sierpnia 1949 r.)
Sekretarz Episkopatu stanąá na stanowisku, Īe “czáonkowie duchowieĔstwa tak jak wszyscy obywatele mogą páaciü podatek dochodowy i pod tym wzglĊdem nie zgáasza zastrzeĪeĔ”26. WyjaĞniaá jednoczeĞnie, Īe opodatkowane w ten sposób mogą byü wyáącznie dochody osobiste duchownego nie objĊte podatkiem od wynagrodzeĔ.
Opinia w sprawie ksiĊgi podatkowej wyszczególnia Ĩródáa osobistego dochodu duchownego27. Skáadają siĊ one “zasadniczo:
a) z pensji i z ewentualnie obowiązujących ĞwiadczeĔ rzeczowych, jak rent itd.;
b) ze stypendiów mszalnych;
c) z tzw. taksy stuáy;
d) z ofiar dobrowolnych:
– zwyczajnych
– dorywczych
e) z taks kancelaryjnych
f) z czynszu dzierĪawnego z gruntów koĞcielnych”.
Biegli Episkopatu podali równieĪ katalog Ĩródeá dochodów osobistych duchownych . Są to “zasadniczo” opáaty pobierane z okazji
chrztu, zapowiedzi, Ğlubu, pogrzebu – w powyĪszym wykazie ujĊte
jako tzw. “taksy stuáy” – oraz opáaty kancelaryjne.
25
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministra Skarbu
K. Dąbrowskiego w sprawie dochodów duchowieĔstwa z dn. 16 stycznia 1950 r.,
tekst: KoĞcióá w PRL..., s. 206.
26
List Sekretarza Episkopatu Polski do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na rĊce
Pana Ministra Wá. Wolskiego z dnia 8 sierpnia 1949 r., s.20.
27
Opinia w sprawie ksiĊgi podatkowej, s. 7.
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RównieĪ ObjaĞnienia do projektu ksiąĪki podatkowej dla duchownych28 zawierają maáy katalog Ĩródeá dochodów duchownego.
WĞród iura stolae wymieniają ofiary z okazji chrztu, Ğlubu, pogrzebu, pokropku (pogrzebu dziecka nieochrzczonego), zapowiedzi.
Oprócz tego mówią o wpáywach z kancelarii (jeĞli nie przypadają
organiĞcie) i z zaduszek.
Sekretarz Episkopatu w piĞmie z dnia 3 paĨdziernika 1949 r. na
Īyczenie Ministerstwa Skarbu przygotowaá kolejny katalog Ĩródeá
dochodu osobistego duchownych, gdzie podaje, Īe “ksiądz moĪe
na wáasne korzyĞci przyjmowaü stypendia mszalne, jedno na
dzieĔ (kan. 824 § 1-2)29, moĪe korzystaü z dochodów beneficjum
(kan. 1472), które stanowią: ziemia, inne dobra nieruchome, staáe
Ğwiadczenia, pewne ofiary wiernych, opáaty za posáugi religijne
(kan. 1410).
W praktyce sprowadzają siĊ one do nastĊpujących Ĩródeá dochodu: tenuta dzierĪawna z domów beneficjalnych, dochody z roli,
ogrodu, opáaty za chrzty, Ğluby, pogrzeby, zaduszki oraz stypendia
mszalne jak równieĪ opáaty kancelaryjne. Na te dochody, z wyjątkiem ofiar mszalnych (kan. 1500), biskup moĪe naáoĪyü nadzwyczajny niestaáy podatek na naglące potrzeby diecezjalne (kan. 1505),
na seminaria duchowne (kan. 1355), na katedrĊ (kan. 1504)”30. Dochody te, z wyjątkiem kwestii stypendiów mszalnych podlegaü miaáy podatkowi od wynagrodzeĔ. Natomiast dochody uzyskiwane ze
stypendiów mszalnych miaáy byü dzielone miĊdzy:
– duchownego (5/8)
– sáuĪbĊ koĞcielną (2/8)
– koĞcióá (1/8).
Z otrzymywanych 5/8 stypendium mszalnego duchowny mógá
zatrzymaü jako swój dochód tylko tzw. iustum dioecesianum, czyli
kwotĊ ustaloną prawem diecezjalnym. Ewentualna nadwyĪka, w
wypadku záoĪonej wyĪszej ofiary, przeznaczana byáaby do kasy
28
ObjaĞnienia do projektu ksiąĪki podatkowej dla duchownych, ASEP, sygn.
62001, s. 2.
29
Wszystkie przytoczone w cytacie kanony – KPK z 1917 r.
30
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa
Skarbu (Departament Podatkowy) z dnia 3 paĨdziernika 1949 r., s. 10.
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koĞcielnej na uposaĪenie duchowieĔstwa. Z niej wypáacano by miesiĊczną pensjĊ duchownym w wysokoĞci zmiennej – zaleĪnej od
dochodów kasy koĞcielnej.
Taka operacja wydzielania dwóch rodzajów dochodów miaáaby
sens praktyczny tylko wypadku opodatkowania podatkiem dochodowym osobistego dochodu z czĊĞci stypendiów mszalnych, a podatkiem od wynagrodzeĔ pensji wypáacanej z kasy koĞcielnej (parafialnej). Nigdy jednak nie doszáo do moĪliwoĞci wypáacania wynagrodzeĔ z tytuáu pracy duszpasterskiej. Problemem stawianym w
tym czasie przez Ministerstwo Skarbu byáo w ogóle opodatkowanie
stypendiów mszalnych, z czym nie zgadzaá siĊ KoĞcióá. Powoáywaá
siĊ w tym miejscu na prawo kanoniczne31 zabraniające nawet biskupowi obciąĪaü tych ofiar w jakikolwiek sposób. Uzasadniano to
charakterem jaámuĪniczym, niestaáym i nieobowiązkowym, wchodzącym w zakres tajemnicy i wolnoĞci sumienia wiernych i duchownego32. JuĪ wówczas przewidywano jednak nieustĊpliwoĞü
Ministerstwa Skarbu i zalecano Episkopatowi ewentualną rezygnacjĊ z takiego stanowiska.
Istotnie Ministerstwo Skarbu stanĊáo na stanowisku, Īe ofiary
mszalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zarówno w Ğwietle przepisów, jakie obowiązywaáy przed dniem 1 wrzeĞnia 1939 r., jak i obecnie obowiązujących. JeĞli zaĞ zdarzaáy siĊ
wypadki, Īe ofiar mszalnych nie wáączano do podstawy opodatkowania, to tego rodzaju postĊpowanie byáo niewáaĞciwe33.
Definitywnie rozstrzygnĊáo to zagadnienie stanowisko Sekretarza
Episkopatu zaprezentowane w piĞmie z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r. do
Ministerstwa Skarbu: “Ofiary mszalne bĊdą wpisywane do ksiĊgi
Nr 11 jako dochody duchownego”34. W podobny sposób jak stypendia mszalne dzielono równieĪ dochód z “taksy stuáy”, czyli iura
stolae.
31

Kan. 1506 KPK z 1917 r.
ObjaĞnienia do projektu ksiąĪki podatkowej dla duchownych, s. 1-3; Opinia
biegáych z dnia 20 sierpnia 1949 r., s. 27-28.
33
KsiĊgi podatkowe dla duchownych. Pismo Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Skarbu St. Koáakowskiego z dnia 16 wrzeĞnia 1949 r., s. 6.
34
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r., s. 35.
32
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Kolejnym zagadnieniem byáo precyzyjne okreĞlenie rodzaju ofiar
skáadanych przez wiernych, bĊdących osobistym dochodem duchownego, podlegających wpisaniu do ksiĊgi Nr 11, a co za tym
idzie – opodatkowaniu. Autor Opinii w sprawie ksiĊgi podatkowej
dla duchownych przytacza § 20 Rozporządzenia z dnia 19 lutego
1949 r. wykonującego dekret o podatku dochodowym35, stanowiący,
Īe duchowny powinien opodatkowaü wszystkie ofiary, jakie otrzymuje “ze wzglĊdu na swój urząd”. Konfrontuje ten przepis z Rozporządzeniem Ministra Skarbu o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych, które w § 2 mówi o “ofiarach i datkach”
przyjmowanych “ze wzglĊdu na swój charakter duchownego”. Autor dokumentu, powoáując siĊ na wspóáczesne posuniĊcia wáadz
paĔstwowych36, przewiduje moĪliwoĞü záoĞliwej interpretacji nieprecyzyjnych przepisów i sugeruje pertraktacje z Ministerstwem
Skarbu w celu ustalenia, jakie ofiary nie podlegają opodatkowaniu37.
Ze swej strony proponuje poddanie opodatkowaniu tzw. ofiar obowiązkowych (kolĊda, wypominki roczne i z okazji Dnia Zadusznego, ofiara za oátarzem) i wyáączenie z opodatkowania ofiar “dorywczych” (np. podarunki imieninowe).
Koszty uzyskania przychodu
W § 6 Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1949 r.
o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych przez duchownych
znajduje siĊ przepis mówiący, Īe “do ksiĊgi podatkowej Nr 11 podlegają równieĪ wpisaniu rozchody duchownego z podziaáem na:
1) wydatki duchownego związane z wykonywaniem obrzĊdów,
czynnoĞci duszpasterskich i posáug religijnych oraz peánieniem
urzĊdu;
2) sumy przekazane przez duchownego na rzecz:
35
Rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie wykonania dekretu
z 25 paĨdziernika 1948 r. o podatku dochodowym, Dz. U. nr 17, poz. 105.
36
Uznanie za nielegalne tradycyjne wywieszanie flag biaáo-Īóátych, Opinia w
sprawie ksiĊgi podatkowej dla duchownych, s. 9.
37
Za moĪliwe záoĞliwoĞci Autor uznaje ewentualne próby opodatkowania
poczĊstowania cygarem, zafundowania kolacji czy obiadu z okazji tradycyjnej
“kolĊdy”, Opinia w sprawie ksiĊgi podatkowej dla duchownych, s. 10.
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a – związku religijnego oraz jego instytucji i jego jednostek
administracyjnych;
b – instytucji charytatywnych, spoáecznych itp.;
3) sumy wydatkowane przez duchownego w zastĊpstwie lub
z polecenia związku religijnego albo wyĪszych jednostek administracyjnych związku religijnego”.
Punkt 1) traktuje o podlegających odliczeniu od dochodu
kosztach bez ich sprecyzowania lub wyliczenia. Zarządzenie MS
z 12 lipca 1949 r. zawiera wyliczenie przykáadowe, obejmujące:
zakup wina mszalnego, koszty podróĪy, sáuĪbowe skáadki na rzecz
związków kapáaĔskich, abonament pism fachowych. Autor Opinii w
sprawie ksiĊgi podatkowej dla duchownych uznaje to wyliczenie za
niewyczerpujące i zaleca doprecyzowanie tego przepisu poprzez
pertraktacje z Ministrem Skarbu. Sugeruje w tym miejscu ustalenie
ryczaátowe okreĞlonej procentowo czĊĞci dochodu uznawanej za
“wydatki związane z wykonywaniem czynnoĞci duszpasterskich”38.
Bardziej wyczerpujące zestawienie wspomnianych wydatków
zawierają ObjaĞnienia do projektu ksiąĪki podatkowej dla duchownych. Są to:
a – wszelkiego rodzaju daniny i podatki, tak paĔstwowe, jak
równieĪ samorządowe wraz z odsetkami za zwáokĊ, z wyáączeniem
kosztów egzekucyjnych, ubezpieczenie na Īycie itp.;
b – wszelkie ciĊĪary wynikające z nakazu prawa kanonicznego,
a wiĊc: skáadki na utrzymanie Diecezjalnego Seminarium Duchownego (Seminaristicum) oraz na utrzymanie katedry (Cathedraticum);
c – zgodnie z prawem partykularnym i miejscowymi zwyczajami
15% z dochodu na rzecz wydatków kancelaryjnych;
d – skáadki na stowarzyszenia i związki zawodowe kapáaĔskie,
np. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Kapáanów, Domy KsiĊĪy
Emerytów, UniĊ Apostolską, Towarzystwo Przyjacióá KUL itp.;
e – koszty prenumeraty pism fachowych, jak: teologiczne, filozoficzne, katechetyczne, kaznodziejskie, duszpasterskie, organ diecezjalny i rubrycela (kalendarz liturgiczny);

38

Opinia w sprawie ksiĊgi podatkowej dla duchownych, s. 10.
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f – koszty wyjazdów w celach duszpasterskich: z pomocą w odpustach, misjach, rekolekcjach, spowiedzi szkolnej lub wielkanocnej, wizytacjach itp.;
g – koszty wypáaty naleĪnej czĊĞci dochodów wikariuszom39.
Dokumentacja przychodów
W swoim stanowisku KoĞcióá zarzucaá autorom rozporządzenia
niedostosowanie formy wzoru ksiĊgi podatkowej do specyficznej
sytuacji osób duchownych oraz osiąganych przez nie przychodów.
Zarzuty dotyczyáy gáównie:
a) niemoĪliwoĞci wáaĞciwego notowania stypendiów mszalnych
i ofiar na tzw. “taksĊ stuáy”;
b) terminów dokonywania wpisów;
c) tzw. dowodów wewnĊtrznych.
Adnotacje dotyczące stypendiów mszalnych i iura stolae
Opinia w sprawie ksiĊgi podatkowej uznaje za niemoĪliwe zgodne z prawdą prowadzenie adnotacji dotyczących stypendiów mszalnych40. Zdarzają siĊ bowiem duĪe róĪnice czasowe (np. kilka tygodni) miĊdzy zamówieniem intencji mszy Ğw. (a co za tym idzie –
záoĪeniem ofiary) a jej odprawieniem. Stypendium natomiast staje
siĊ wáasnoĞcią duchownego dopiero z momentem odprawienia mszy
ĞwiĊtej. NastĊpuje równieĪ podziaá otrzymanej sumy pomiĊdzy
wszystkie uprawnione podmioty.
Podobnie rzecz siĊ ma z ofiarami iura stolae. Sytuacja staje siĊ
jeszcze bardziej skomplikowana, gdy w parafii pracuje kilku duchownych. KaĪdy z nich moĪe takie ofiary przyjmowaü, w róĪnym
czasie stając siĊ wáaĞcicielem róĪnych czĊĞci pochodzących z róĪnych ofiar. CzĊsto jednak jest to czas inny niĪ moment ich przyjĊcia.
RóĪnicĊ czasu miĊdzy przyjĊciem ofiary, a staniem siĊ jej wáaĞcicielem akcentuje takĪe Pismo Nr 620 Sekretarza Episkopatu41.
39

ObjaĞnienia do projektu ksiĊgi podatkowej dla duchownych, s. 2.
Opinia w sprawie ksiĊgi podatkowej dla duchownych, s. 8.
41
List Sekretarza Episkopatu Polski do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
8 sierpnia 1949 r., s. 28.
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Ministerstwo Skarbu uznaáo jednak, Īe obowiązek wpisywania
do ksiĊgi podatkowej sum otrzymanych z tytuáu ofiar mszalnych
odnosi siĊ zarówno do ofiar z odprawionych i nieodprawionych
mszy42. Przychód osiągniĊty podlega wpisaniu, w razie ewentualnego zwrotu, czy przekazania innemu duchownemu – “wyrozchodowaniu”. Wskazano, iĪ ewentualnie sumy przyjĊte mogą byü ksiĊgowane w wolnej rubryce ksiĊgi, a po odprawieniu mszy Ğw. – przeksiĊgowywane. Wszystkie te operacje winny byü uwidocznione na
dowodach do ksiĊgowania.
Sekretarz Episkopatu w piĞmie z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r. godząc siĊ na ksiĊgowanie stypendiów mszalnych w ksiĊdze Nr 11
podtrzymywaá opiniĊ, Īe dotyczy to tylko stypendiów za msze Ğw.
odprawione. W innym wypadku ofiara taka nie jest przychodem
duchownego43.
Terminy dokonywania wpisów
W § 7 Rozporządzenie stanowi, Īe “zapisów w ksiĊdze podatkowej Nr 11 naleĪy dokonywaü nie póĨniej niĪ nastĊpnego dnia po
uzyskaniu przychodu lub poniesieniu wydatku (rozchodu)”.
Termin jednodniowy biegli Episkopatu uznają w swoim opracowaniu za zbyt krótki44. Charakter pracy duszpasterskiej niejednokrotnie uniemoĪliwia dotrzymanie go. Tak moĪe siĊ staü np. w
przypadku zbiegu kilku Ğwiąt w kolejne dni, wyjazdach w teren itp.
Autorzy opracowania postulują zatem przedáuĪenie terminu przynajmniej do trzech dni.
Ministerstwo Skarbu, rzekomo uwzglĊdniając motywy memoriaáu Episkopatu i ustną argumentacjĊ jego przedstawicieli na konferencji w Ministerstwie, przystaáo jednak “wyjątkowo” tylko na
umoĪliwienie dokonywania wpisu w pierwszy dzieĔ powszedni po
szeregu Ğwiąt, ewentualnie nastĊpnego dnia po powrocie z wyjazdu

42
KsiĊgi podatkowe dla duchownych. Pismo Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Skarbu St. Koáakowskiego z dnia 16 wrzeĞnia 1949 r., s. 6.
43
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r., s. 35.
44
Opinia biegáych z dnia 20 sierpnia 1949 r., s. 28.
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duszpasterskiego w teren, z zachowaniem notatek jako dowodów do
ksiĊgowania45.
“Dowody wewnĊtrzne”
Rozporządzenie o obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych
przez duchownych w § 5 pkt 2 stanowi, Īe “w ksiĊdze naleĪy wymieniü rodzaj Ğwiadczenia oraz wpisaü imiĊ i nazwisko, podane
przez osobĊ uiszczającą opáatĊ w gotówce lub w naturze, jak równieĪ jej adres”.
Sekretarz Episkopatu w piĞmie z dnia 8 sierpnia 1949 r. prezentuje stanowisko, iĪ w przypadku skáadanych ofiar, a zwáaszcza stypendiów mszalnych, mogą nie Īyczyü sobie, aby “ich intencje, polegające na stosunku do Boga przez poĞrednictwo kapáana byáy ujawniane i przed czynnikami Ğwieckimi, (to) obraĪa uczucia religijne
wiernych, oraz wolnoĞü ich sumienia, a narusza tajemnicĊ urzĊdu
kapáaĔskiego”46. Powoáuje siĊ równieĪ na ochronĊ prawną róĪnego
rodzaju tajemnic zawodowych, w tym równieĪ tajemnicy urzĊdowej
kapáana.
To samo pismo (Nr 620) sugeruje zmianĊ odnoĞnego rozporządzenia, wzoru i sposobu prowadzenia ksiąg, powoáanie po trzech
ekspertów z kaĪdej z zainteresowanych stron do opracowania wzoru
oraz wstrzymanie dziaáania Izb Skarbowych do czasu ustalenia
obowiązujących norm. TĊ samą argumentacjĊ przynosi opracowanie
Komisji Finansowej Episkopatu47.
Biegli Episkopatu w swojej opinii z 20 sierpnia 1949 r. dodają
jeszcze argument zdarzających siĊ wypadków podawania przez ofiarodawców stypendiów mszalnych faászywych nazwisk. NaleĪy
siĊ zatem liczyü z moĪliwoĞcią naraĪenia duchownych w takim
wypadku na zarzut niezgodnego z prawdą prowadzenia ksiąg podatkowych48.
45

KsiĊgi podatkowe dla duchownych. Pismo Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Skarbu St. Koáakowskiego z dnia 16 wrzeĞnia 1949 r., s. 7.
46
List Sekretarza Episkopatu Polski do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
8 sierpnia 1949 r., s. 23.
47
Majątek KoĞcielny, s. 15.
48
Opinia biegáych z dnia 20 sierpnia 1949 r., s. 28.
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ObjaĞnienia do projektu ksiąĪki podatkowej dla duchownych zalecają dokumentowaü zapisy w ksiĊdze podatkowej kolejno numerowanymi i w odpowiedniej kolejnoĞci przechowywanymi dowodami kasowymi. W kwestiach przychodów uznaje za takowe odcinki pocztowe i czekowe lub asygnaty przychodowe wypeánione
i podpisane przez duchownego, nazywając je dowodami wewnĊtrznymi. Za dowody rozchodowe natomiast uznaje pokwitowania
osoby lub instytucji odbierającej pieniądze, odcinki pocztowe lub
czekowe49.
Ministerstwo Skarbu, “uznając wyjątkowy charakter i cel tych
ofiar, zezwala na udokumentowanie tych zapisów dowodami wewnĊtrznymi, podpisanymi przez przyjmującego i dwóch Ğwiadków;
w analogiczny sposób powinny byü równieĪ podpisane protokóáy
zbioru dobrowolnych bezimiennych ofiar w Ğwiątyni”50. Obwarowano wiĊc dodatkowymi warunkami formĊ dowodu wewnĊtrznego
(dwóch Ğwiadków) i rozszerzono ten sposób dokumentacji równieĪ
na np. ofiary zbierane na tzw. tacĊ podczas mszy Ğw.
Pismo Sekretarza Episkopatu z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r. wyraĪa
sprzeciw wobec tej formy, “bowiem sama obecnoĞü Ğwiadków krĊpuje w tym wypadku ofiarodawców i uniemoĪliwia zachowanie
dyskrecji. Zachodzi i ta trudnoĞü, Īe na wiĊkszych parafiach byáoby
to technicznie niemoĪliwe”51.
Obszerniej sprawĊ dowodów wewnĊtrznych poruszyá Sekretarz
Episkopatu w swoim piĞmie, przygotowanym po spotkaniu ekspertów rządu i Episkopatu 28 wrzeĞnia 1949 r.52 Poza argumentami
przytaczanymi wczeĞniej (tajemnica urzĊdowa, wolnoĞü sumienia),
siĊga on do art. 86 pkt 3 dekretu o postĊpowaniu podatkowym53,
zgodnie z którym dowodem wewnĊtrznym jest dokument, zaopatrzony w datĊ i podpis odbiorcy, zawierający oznaczenie rodzaju
towaru, iloĞü i cenĊ jednostkową towaru oraz ogólną sumĊ naleĪno49

ObjaĞnienia do projektu ksiĊgi podatkowej dla duchownych, s. 3.
KsiĊgi podatkowe dla duchownych. Pismo Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Skarbu St. Koáakowskiego z dnia 16 wrzeĞnia 1949 r., s. 6.
51
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 wrzeĞnia 1949 r., s. 35.
52
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu (Departament Podatkowy) z dnia 3 paĨdziernika 1949 r., s. 8-11.
53
Dz. U. z 1946 r. nr 27, poz. 174.
50
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Ğci. Taki dowód, jeĞli nie jest podrobiony lub przerobiony, wystarcza do udokumentowania zapisu w ksiĊgach podatkowych. Nie jest
przewidziane podpisywanie go przez dwóch Ğwiadków. Autor pisma
uznaje taką dyskryminacjĊ w stosunku do kupców, przemysáowców
czy przedsiĊbiorców Ğwiadczących usáugi za sprzeczne z prawem
“privillegium odiosum”, a Īądanie wystawiania dowodów na tak
zaostrzonych warunkach nazywa, “ze wzglĊdu natury moralnej,
wprost obraĨliwym”54.
Ocena i skutki wprowadzenia ksiĊgi podatkowej Nr 11
“Podczas, gdy w maju 1949 r. strona koĞcielna byáa juĪ gotowa
do podjĊcia rozmów, wáadze partyjno-rządowe realizowaáy wáaĞnie
kolejne postanowienia restrykcyjne wobec KoĞcioáa ustalane sukcesywnie od stycznia 1949 r. podczas kolejnych posiedzeĔ Sekretariatu KC PZPR. Efektem postanowienia z 24 marca 1949 r. w sprawie
wprowadzenia ksiĊgi podatkowej byáo rozporządzenie ministra
skarbu z 5 lipca 1949 r. [...] Spowodowaáo to (o czym dokáadnie
wiedziaáy wáadze paĔstwowe) powstanie nowego i dáugotrwaáego
sporu, bĊdącego – dla wáadz – jednym z powaĪniejszych instrumentów sáuĪących zmuszaniu biskupów do podpisania póĨniejszego
“porozumienia z 14 kwietnia 1950 r.”55
Na konferencji miĊdzypartyjnej w KC PZPR 26 lipca 1949 r.
J. Cyrankiewicz mówiá: “jeĪeli chodzi o wachlarz Ğrodków, bardzo
istotnym jest zagadnienie opáat, przymusu prowadzenia ksiąg przez
proboszczów, rozszerzenia frontu rozmów z klerem, Īeby kaĪdy
ksiądz byá interesantem PaĔstwa Ludowego”56.
Pierwsza tura rozmów w Komisji Mieszanej zostaáa przerwana
po spotkaniu 19 XII 1949 r. NastĊpna miaáa miejsce dopiero po
akcji likwidacyjnej “Caritasu”, a wiĊc od marca 1950 r. Daty posiedzeĔ są o tyle istotne, Īe w tym samym czasie wáadze wprowadzaáy
caáy pakiet ustaw, rozporządzeĔ itd. antykoĞcielnych, wedáug scena54

Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Ministerstwa Skarbu (Departament Podatkowy) z dnia 3 paĨdziernika 1949 r., s. 10.
55
J. ĩaryn, KoĞcióá a wáadza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 223.
56
TamĪe, s. 233.
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riusza opracowanego na posiedzeniu BP KC PZPR z 13 VIII 1949 r.
Podczas tego posiedzenia “Biuro polityczne oceniáo dotychczasową
liniĊ Partii w stosunku do kleru za caákowicie sáuszną i postanowiáo
kontynuowaü akcjĊ (represyjną) wg nakreĞlonego planu: [...]
4. Sprawa podatków”57.
Episkopat juĪ w trakcie pierwszych kilku miesiĊcy negocjacji w
sprawie ksiĊgi podatkowej Nr 11 wykazywaá poszczególne momenty, w których KoĞcióá traktowany byá niesprawiedliwie. Deklarowaá
jednoznacznie, Īe dąĪeniem Episkopatu byáo, by duchowieĔstwo
mogáo lojalnie wypeániaü swoje zobowiązania podatkowe; poniewaĪ
caáa ksiąĪka Nr 11 i związane z nią rozporządzenia zawierają wiele
sprzecznoĞci i niejasnoĞci, te Rząd zgodziá siĊ na rozmowy ekspertów, Īe delegaci skarbowi w wielu sprawach przyznali racjĊ ekspertom Episkopatu i dlatego niezrozumiaáą jest rzeczą, dlaczego Ministerstwo Skarbu nie chce w swoich wywodach uznaü stanowiska
swoich delegatów58.
Sytuacja taka trwaáa pomimo bardzo ugodowego postĊpowania
delegatów Episkopatu, którzy w praktyce przyjmowali forsowane w
negocjacjach stanowisko przedstawicieli Ministerstwa Skarbu. Pozorne, jak siĊ wkrótce okazaáo, uzgodnienie stanowisk na przeáomie
lat 1949/1950 nie przyniosáo unormowania sytuacji. Wydaje siĊ to
zrozumiaáe w Ğwietle realizowanej konsekwentnie polityki wyznaniowej wáadz partyjnych i paĔstwowych.
W lipcu 1950 r. Sekretarz Episkopatu w piĞmie do Dyrektora
UrzĊdu do Spraw WyznaĔ przedstawia aktualną sytuacjĊ nawiązując
do wczeĞniej prowadzonych rozmów. WáaĞnie podczas negocjacji
“kilkakrotnie sáyszaáem argument, Īe ksiąĪka Nr 11 jest wprowadzana dla duchowieĔstwa, by ukróciü samowolne “domiary”, stosowane przez UrzĊdy Skarbowe.
Obecnie urzĊdy skarbowe nie zwracają uwagi na ksiąĪkĊ Nr 11,
a zupeánie samowolnie, “na oko” wymierzają “domiary”; naleĪaáoby
postawiü pytanie – po co prowadziü ksiąĪkĊ podatkową Nr 11; mamy wiadomoĞci z terenu, Īe Īadne odwoáania siĊ nie mają skutku,
57

TamĪe, s. 250, zob. teĪ notatki z posiedzeĔ Sekretariatu KC PZPR z 12
i 20 I 1950 r., tamĪe, s. 277.
58
Pismo nr 850, w: KoĞcióá w PRL..., s. 180.
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bowiem urzĊdy skarbowe są skrĊpowane nakazami wáadz bezpieczeĔstwa, czy teĪ wáadz partyjnych”59.
Jednym z najbardziej dolegliwych skutków braku porozumienia
w kwestiach opodatkowania duchowieĔstwa byáy wáaĞnie owe “domiary”, czyli szacunkowe ustalenie wysokoĞci dochodu. Stosowane
byáy w przypadku nieuznania przez wáadze skarbowe dowodów w
postĊpowaniu podatkowym – w tym przypadku ksiĊgi Nr 11. Zarzuty mogáy byü natury formalnej (nieprawidáowy wpis, báĊdna data
itp.) lub natury materialnej (niewáaĞciwa suma, báĊdne odliczenie
lub wrĊcz zatajenie dochodu). We wspomnianym piĞmie Nr 420
Sekretarz Episkopatu powoáuje siĊ na swoje rozmowy przed i po
podpisaniu porozumienia z rządem – akcentując, iĪ zawsze tego
rodzaju postĊpowanie byáo uznawane za naduĪycie, które bĊdzie
ukrócone, co jednak nie nastĊpowaáo.
Sytuacja ta staáa siĊ tematem lub táem rozmów w ramach Komisji
Mieszanej (póĨniej Komisji Wspólnej)60. Powraca do tego zagadnienia Sekretarz Episkopatu w korespondencji z Dyrektorem UrzĊdu
do Spraw WyznaĔ pod koniec roku 1950. Pisze tam, Īe na ostatnim
posiedzeniu Komisji Mieszanej w dniu 28 listopada br. byáa poruszona sprawa “domiarów” podatkowych wymierzonych na ksiĊĪy.
W caáej Polsce UrzĊdy Skarbowe nie respektowaáy Rozporządzenia Ministra Skarbu, stanowiącego, Īe podatek dochodowy páaci
siĊ od dochodów netto tj. po odjĊciu wydatków sáuĪbowych i na
podstawie ksiąĪki Nr 11. “KsiąĪka ta nie jest zupeánie uznawana
przez UrzĊdy Skarbowe, a przecieĪ – wedáug zapewnieĔ dyrektora
Departamentu, Kuáakowskiego – ksiąĪka Nr 11 byáa prowadzona w
tym celu, by nie byáy potrzebne domiary” 61.

59
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Dyrektora UrzĊdu
do Spraw WyznaĔ A. Bidy w sprawie podatku dochodowego duchownych (Nr 420),
tekst: KoĞcióá w PRL..., s. 243-244.
60
Por. J. ĩaryn, dz. cyt., s. 315.
61
Pismo Sekretarza Episkopatu bp. Z. ChoromaĔskiego do Dyrektora UrzĊdu
do Spraw WyznaĔ A. Bidy w sprawie podatku dochodowego duchownych z dn.
9 grudnia 1950 r., tekst: KoĞcióá w PRL..., s. 276 - 277, tamĪe przykáady: “Oto
jeszcze nowe fakty konkretne, najbardziej jaskrawe w Biaáymstoku:
Ks. Stanisáaw Urban, p. o. proboszcza Fary Biaáostockiej otrzymaá nakaz páatniczy na 698.219 zá, a faktyczny dochód wynosiá 142.300 zá.
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Niezmiennie wáadze polityczne podkreĞlają wagĊ posiadania
wpáywu na duchownych biorących udziaá w podejmowaniu “decyzji
w sprawach personalnych i finansowych Kurii i diecezji, które to
sprawy są zasadniczym narzĊdziem ideowo – politycznego oddziaáywania na ksiĊĪy”62.
W Ğlad za taką, nie wymagającą wáaĞciwie Īadnego komentarza,
deklaracją polityczną podąĪają uregulowania Ministerstwa Finansów – juĪ od początku roku 1954. W poufnym piĞmie skierowanym
do Prezydiów Wojewódzkich, Miejskich i Powiatowych Rad Narodowych Minister Finansów poleca w związku z niejednolitą praktyką stosowaną przez organa finansowe przy kwalifikowaniu ksiĊgi
podatkowej Nr 11 jako dowodu przy ustalaniu podstaw opodatkowania dąĪyü przede wszystkim do stwierdzenia czy ksiĊgi są prowadzone prawidáowo pod wzglĊdem materialnym (rzetelnie), pomijaKs. Antoni Zaleski, rektor koĞcioáa ĝw. Wojciecha – rzekomy dochód za
r. 1949 ustalono 580.000 zá, a podatek 204.160 zá; Ks. A. Zaleski byá nauczycielem
religii w PaĔstw. Gimn. i tam strącono mu podatek; koĞcióá Ğw. Wojciecha nie jest
parafialny i dochodów nie dawaá.
Ks. Aleksander Syczewski, rektor koĞcioáa na przedmieĞciu Wygoda w Biaáymstoku – dochód równieĪ ustalono 580.000 zá, podatek takĪe 204.160 zá. – Ks.
A. Syczewski równieĪ byá prefektem i koĞcióá nie jest parafialny.
W Przeworsku (woj. rzeszowskie) klasztor OO. Bernardynów otrzymaá domiar
za r. 1949 – 233.834 zá.
W Górze Kalwarii (woj. warszawskie) – Ks. dziekanowi J. Szlązakowi
Urząd Skarbowy dochód za póárocze okreĞliá na 420.000 zá, a w istocie wynosiá
150.236 zá.
W Czersku (okoáo Góry Kalwarii) Ks. prob. Saturninowi Sikorskiemu Urząd
Skarbowy obliczyá dochód miesiĊczny 40.000 zá., a w istocie waha siĊ od 20 do
30 tysiĊcy miesiĊcznie.
W Kocierzewie (koáo àowicza) Ks. proboszczowi Wacáawowi Zubie wymierzono domiar 239.966 zá. – Urząd Skarbowy ksiąĪkĊ nr 11 kontrolowaá, nie kwestionowaá, ale przy wymiarze podatku nie uwzglĊdniá.
W ĩyrardowie – Ks. dziekan Marceli Kossowski – w grudniu 1949 otrzymaá
domiar 95.805 i na SFO [Spoáeczny Fundusz OszczĊdnoĞciowy] 33.600 zá; záoĪyá
odwoáanie – otrzymaá “wymiar uzupeániający”, podatek podniesiono o 25% –
podatek 198.182 i na SFO 46.334 (tak zdecydowaáa Komisja Odwoáawcza).
Powiat RadzymiĔski – wszyscy ksiĊĪa, jak to wspomniaáem na Komisji Mieszanej”.
62
A. Dudek, Stowarzyszenie PAX w systemie politycznym Polski Ludowej w
Ğwietle dokumentów, w: B. Bankowicz, A. Dudek, Ze studiów nad dziejami KoĞcioáa i katolicyzmu w PRL, Kraków 1996, s. 75.
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jąc dostrzeĪone braki i usterki natury formalnej; w zasadzie opieraü
siĊ na danych wynikających z ksiąg Nr 11. Dowód z ksiąg naleĪy
pomijaü tylko wtedy, gdy na okolicznoĞü nierzetelnego ich prowadzenia organ finansowy posiada konkretne dowody.
W przypadku, gdy organ finansowy I instancji, nie rozporządzając dowodami Ğwiadczącymi o nieprawidáowoĞci ksiąg pod wzglĊdem materialnym, z obiektywnej oceny okolicznoĞci stanu faktycznego dochodzi do wniosku, Īe stan wynikający z zapisów w ksiĊgach podatkowych nie odpowiada istotnemu stanowi rzeczy –
przedstawia caáoĞü zebranego materiaáu wraz z umotywowanym
stanowiskiem wáasnym wydziaáowi finansowemu prezydium wojewódzkiej rady narodowej, wstrzymując ustalenie zobowiązaĔ podatkowych do czasu otrzymania wskazówek co do sposobu zaáatwienia
sprawy63. Pismo to polecaáo stosowanie takich zasad poczynając
od roku podatkowego 1953 – przy ustalaniu zobowiązaĔ podatkowych i przy rozpatrywaniu nierozstrzygniĊtych jeszcze zaĪaleĔ za
tenĪe rok.
ZalegáoĞci natomiast z lat wczeĞniejszych (do roku 1952),
a zwáaszcza sprawa ich egzekucji, uregulowana zostaáa kolejnym
poufnym pismem Ministra Finansów z tego samego dnia, adresowanym do kierowników wáaĞciwych Wydziaáów Finansowych. Zestawienie, w postaci imiennego wykazu duchownych i wysokoĞci
ich zalegáoĞci z poszczególnych lat podatkowych, miaáo byü do
15 stycznia przesáane wáaĞciwemu Wydziaáowi Finansowemu
Prezydium WRN. Egzekucja natomiast samych zalegáoĞci miaáa
byü wstrzymana do czasu wydania decyzji “co do sposobu ich
likwidacji”64.
Niewątpliwie zauwaĪalna zmiana w tonie cytowanych dokumentów dotyczyáa jednak wyáącznie sposobu interpretacji istniejących
przepisów. Pozwala to zauwaĪyü niebywaáą swobodĊ i kompetencje,
63

Pismo Departamentu Podatków Miejskich Ministerstwa Finansów do Wydziaáów Finansowych Prezydiów Wojewódzkich (m. st. Warszawy i m. àodzi)
Miejskich i Powiatowych Rad Narodowych w sprawie opodatkowania duchownych
z dnia 8 stycznia 1954 r. (nr PM 431/2/54), ASEP, sygn. 62010, s. 57.
64
Pismo Departamentu Podatków Miejskich Ministerstwa Finansów do Kierowników Wydziaáów (Oddziaáów) Finansowych Prezydiów Powiatowych (Miejskich) Rad Narodowych z dnia 8 stycznia 1954 r. (nr PM 429/2/54), ASEP, sygn.
62010, s. 56.
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jakimi cieszyáy siĊ wáadze wyznaniowe i finansowe w stosowaniu
prawa.
Systemowe zmiany w uregulowaniach dotyczących opodatkowania dochodów osób duchownych podatkiem dochodowym przyniosáy dopiero przemiany polityczne i spoáeczne zapoczątkowane w
PaĨdzierniku 1956 roku. W kolejnych okresach na pierwszy plan
wysunąá siĊ ryczaát, z czasem ulegający istotnym modyfikacjom65.
Po przemianach przeáomu lat 80-tych i 90-tych ponownie na
znaczeniu zaczĊáo zyskiwaü opodatkowanie dochodów osób duchownych na zasadach ogólnych. Sprzyjaáo temu uwolnienie kwestii
opodatkowania z otoczki walki ideologicznej z KoĞcioáem oraz
wáączenie opodatkowania duchowieĔstwa w powszechny system
podatkowy.
Nie doczekaáy siĊ jeszcze praktycznych rozwiązaĔ moĪliwe do
zaistnienia problemy związane z aplikacją zasad ogólnych przepisów podatkowych do specyfiki posáugi duszpasterskiej i, co za tym
idzie, osiąganych w związku z nią dochodów. Dotyczyü to moĪe
przykáadowo czasu pracy, kosztów osiąganych przychodów, trudnoĞci z rozgraniczeniem “zawodowej” i prywatnej sfery dziaáalnoĞci
duchownych. Rozwiązanie nasuwających siĊ teoretycznych trudnoĞci moĪe przynieĞü praktyka skáadania i weryfikowania poszczególnych zeznaĔ podatkowych osób duchownych. Stanowiü to moĪe
takĪe materiaá do podejmowania inicjatyw w sprawie opracowania
norm ogólnie obowiązujących na forum Komisji Konkordatowej.
Wydaje siĊ jednak, iĪ byáoby báĊdem odrzucenie a priori wszystkich doĞwiadczeĔ historycznych związanych z powstawaniem
i ewolucją tej szczególnej formy opodatkowania. Kontrowersje towarzyszące wprowadzaniu osáawionej ksiĊgi Nr 11 i prowadzone na
tym tle rozmowy miedzy przedstawicielami rządu i Episkopatu pozwoliáy na sprecyzowanie zarówno oczekiwaĔ wáadz paĔstwowych,
jak i stanowiska KoĞcioáa w Polsce. Faktem jest, Īe odbywaáo siĊ
to w odmiennych warunkach politycznych, a początkowo równieĪ
gospodarczych (przed przejĊciem wiĊkszoĞci nieruchomoĞci koĞcielnych w 1950 r.). Powodowaáo to instrumentalizacjĊ kwestii
65

Szerzej: T. Stanisáawski, Ewolucja ryczaátowego sposobu opodatkowania przychodów osób duchownych, w: Studia z prawa wyznaniowego, t. 2, red.
A. Mezglewski, Lublin 2001, s. 67-80.
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opodatkowania KoĞcioáa oraz narastanie trwaáego urazu i podejrzliwoĞci ze strony duchowieĔstwa. JednakĪe w obecnych warunkach
daje to pewne podstawy do prowadzenia negocjacji badaĔ, i prac
mających na celu opracowanie sytemu opodatkowania dochodów
osób duchownych, który bĊdzie odpowiadaá zarówno specyfice
ich pracy i wymaganiom powszechnego systemu podatkowego,
jak i ewentualnym zmianom sposobu finansowania dziaáalnoĞci
KoĞcioáa.
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Wywáaszczenie nieruchomoĞci szkolnej
Gimnazjum Biskupiego w Lublinie w 1966 r.
DziaáalnoĞü oĞwiatowo-wychowawcza stanowiáa w okresie miĊdzywojennym jedną z podstawowych form aktywnoĞci zgromadzeĔ
zakonnych oraz poszczególnych diecezji. Po II wojnie Ğwiatowej
wiĊkszoĞü lokali uĪytkowanych na potrzeby szkolnictwa wyznaniowego zostaáa przejĊta przez ówczesne wáadze. ZajĊcia tych lokali
dokonywano gáównie w oparciu o przepisy prawa lokalowego1. Taki
sposób pozbawiania instytucji koĞcielnych moĪliwoĞci korzystania
z wáasnej infrastruktury szkolnej byá znacznie prostszy, gdyĪ dokonywany byá w oparciu o decyzje wáadz administracyjnych, bez koniecznoĞci kierowania spraw na drogĊ sądową. W wielu przypadkach decydowano siĊ jednak na formalne wywáaszczenie nieruchomoĞci w oparciu o przepisy prawa wywáaszczeniowego. Nie istnieją
obecnie wiarygodne dane, na podstawie których moĪna by okreĞliü
skalĊ i rozmiar dokonanych wywáaszczeĔ. W niniejszym opracowa1
PodstawĊ prawną przejmowania lokali stanowiáy przepisy dekretu o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu. Przepisy te upowaĪniaáy wáadze lokalowe do przydziaáu lokali – takĪe stanowiących wáasnoĞü prywatną – osobom fizycznym i prawnym bez przenoszenia prawa wáasnoĞci. Akt przydziaáu stawaá siĊ wówczas podstawą stosunku najmu, pozbawiając wáaĞciciela prawa do dysponowania
lokalem. Na mocy powojennego prawa lokalowego jedynie akt administracyjny
(przydziaá lokalu) mógá na terytoriach objĊtych publiczną gospodarką lokalami byü
podstawą stosunku najmu. Przedmiotem przydziaáu mogáy byü zarówno lokale
mieszkaniowe, jak i uĪytkowe. Organami kompetentnymi do wydawania takich
decyzji byáy wydziaáy (oddziaáy, referaty) kwaterunkowe prezydiów miejskich,
osiedlowych lub gromadzkich rad narodowych. Szerzej na ten temat S. àĊczycki,
Zagadnienia prawne gospodarki mieszkaniowej, Warszawa 1962, s. 13 i nn.
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niu – pomijając dywagacje na temat skali tego zjawiska – przedstawione zostaną problemy prawne związane z przejĊciem przez paĔstwo jednej nieruchomoĞci na terenie Lublina, stanowiącej wáasnoĞü
Diecezji Lubelskiej. Byü moĪe artykuá ten przyczyni siĊ do prowadzenia dalszych badaĔ w tym zakresie.
W latach 60-tych ulegáa wywáaszczeniu nieruchomoĞü szkolna,
w której do roku 1962 mieĞciáo siĊ Gimnazjum Biskupie w Lublinie2. Obiekt ten wybudowany zostaá w latach 1927-1934 wyáącznie
z ofiar duchowieĔstwa i wiernych Diecezji Lubelskiej na dziaáce
stanowiącej wáasnoĞü Kapituáy Katedralnej3. Po wyzwoleniu Lublina spod okupacji niemieckiej w gmachu Gimnazjum znajdowaá siĊ
szpital sowiecki, a po opuszczeniu go przez Rosjan zostaá on przejĊty przez wáadze oĞwiatowe, które umieĞciáy tam szkoáy paĔstwowe.
Gimnazjum Biskupie istniaáo nadal, uĪytkując jedynie kilka sal we
wáasnym budynku, bezskutecznie starając siĊ o odzyskanie pozostaáych pomieszczeĔ. Po zlikwidowaniu szkoáy w 1962 r. poczynione
zostaáy odpowiednie przygotowania do wywáaszczenia nieruchomoĞci, a w nastĊpnych latach proces ten zostaá przeprowadzony.
1. Oferty sprzedaĪy
Zgodnie z obowiązującym w latach 60-tych prawem wywáaszczeniowym instytucja ubiegająca siĊ o wywáaszczenie zobowiązana
byáa wystąpiü do wáaĞciciela z propozycją kupna nieruchomoĞci.
Samo wystąpienie z taką propozycją nie byáo jeszcze czĊĞcią postĊpowania wywáaszczeniowego ani go nie wszczynaáo, lecz byáo nieodzownym warunkiem do jego wszczĊcia4.
W roku 1963 Kuratorium Lubelskie záoĪyáo Kurii Biskupiej
propozycjĊ kupna nieruchomoĞci przy ul. Krzywej 19. W swoim
piĞmie Kuratorium zwróciáo siĊ o “wydelegowanie odpowiedniego
przedstawiciela celem omówienia warunków nabycia tej nieruchomoĞci na wáasnoĞü, wzglĊdnie zajĊcia stanowiska w tej sprawie na
2

Szkoáa ta w okresie swego funkcjonowania nosiáa róĪne nazwy. Nazwa Gimnazjum Biskupie uĪywana byáa w znaczeniu potocznym.
3
Zob. A. Mezglewski, Powstanie Gimnazjum Biskupiego w Lublinie (19231933), mps, Lublin 1994, s. 61.
4
Zob. art. 6 ustawy z dnia 12 sierpnia 1958 r. o zasadach i trybie wywáaszczania nieruchomoĞci, tekst jedn. - Dz.U. z 1961 r. nr 18, poz. 94.
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piĞmie”5. Widocznie Kuria Biskupia nie udzieliáa odpowiedzi, skoro
Kuratorium skierowaáo kolejne pismo w tej sprawie6. W archiwaliach nie zachowaáa siĊ niestety odpowiedĨ Kurii na tĊ propozycjĊ.
Prawdopodobnie byáa ona negatywna. Kuria Biskupia bowiem
nigdy nie wykazywaáa ochoty sprzedaĪy gmachu. WrĊcz przeciwnie, od czasu zakoĔczenia wojny Ğwiatowej, starano siĊ o odzyskanie zajĊtej i uĪytkowanej przez wáadze oĞwiatowe czĊĞci gmachu.
Pisma KOSL z roku 1963 byáy prawdopodobnie zwyczajną propozycją kupna nieruchomoĞci i nie byáy związane z procesem wywáaszczeniowym, nie speániaáy bowiem formalnych wymogów
przewidzianych dla tego rodzaju aktów. Przede wszystkim nie
uprzedzaáy wáaĞciciela – w razie nieosiągniĊcia porozumienia na
drodze umowy kupna-sprzedaĪy – o moĪliwoĞci zastosowania trybu
wywáaszczenia nieruchomoĞci. Ponadto nie stanowiáy one oferty
sensu stricto, gdyĪ nie okreĞlaáy ceny kupna i pozostaáych warunków sprzedaĪy, o jakich jest mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia
12 marca 1958 r.7
BezpoĞrednie dziaáania wáadz oĞwiatowych zmierzające do
wywáaszczenia budynku szkolnego rozpoczĊáy siĊ w roku 1965.
W maju tegoĪ roku Kuria Biskupia otrzymaáa pismo KOSL, w którym Kuratorium zawiadomiáo o tym, iĪ poczyniáo starania “w kierunku nabycia nieruchomoĞci, poáoĪonej w Lublinie, ul. Krzywa
19”8. W piĞmie tym Kuratorium zwróciáo siĊ z proĞbą o dobrowolne
5
Zob. Pismo Kuratorium OkrĊgu Szkolnego Lubelskiego (KOSL) do Kurii
Biskupiej w Lublinie (KB) z dnia 22 czerwca 1963 r., nr VII-Or.9/13/63, Archiwum Archidiecezji Lubelskiej (AAL), Akta Gimnazjum Biskupiego (AGB), poz.
w oprac.
6
Zob. Pismo KOSL do KB z dnia 12 paĨdziernika 1963 r., nr O.VIIOr.9/13/63, AAL, AGB, poz. w oprac.
7
Wedáug W. Ramusa wystąpienie do wáaĞciciela o dobrowolne odstąpienie nieruchomoĞci zawieraü winno nastĊpujące elementy: a) dokáadne okreĞlenie nieruchomoĞci, b) oferowaną cenĊ, c) termin, w jakim wáaĞciciel powinien odpowiedzieü
na ofertĊ i proponowany termin zawarcia umowy, d) pouczenie o zastosowaniu
wywáaszczenia w razie nie dojĞcia do skutku umowy nabycia nieruchomoĞci. Zob.
W. Ramus, Prawo wywáaszczeniowe. Ustawa z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie wywáaszczania nieruchomoĞci. Komentarz. Wedáug stanu prawnego
na dzieĔ 1 czerwca 1965 r., Warszawa 1965, s. 34.
8
Zob. Pismo KOSL do KB z dnia 12 maja 1965 r., nr 6.VII./21/65, za: M. Sáowikowski, Historia gmachu przy ul. Krzywej 19, Lublin 1963, mps, AAL, sygn. 99,
s. 396.
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odstąpienie nieruchomoĞci za cenĊ kupna-sprzedaĪy 10.647.743 zá
na warunkach przewidzianych w Ustawie z dnia 12 sierpnia 1958 r.
o zasadach i trybie wywáaszczania nieruchomoĞci. Pismo to nastĊpnie zostaáo anulowane “ze wzglĊdu na korektĊ oszacowania” i Kuria
Biskupia otrzymaáa kolejne zawiadomienie9, w którym KOSL zaproponowaáo cenĊ 8.858.493 zá10.
W momencie gdy nad gmachem “zawisáo” widmo wywáaszczenia, Gimnazjum Biskupie juĪ nie istniaáo. W sytuacji kiedy nie widziano moĪliwoĞci opuszczenia gmachu przez wáadze oĞwiatowe,
które od prawie 20 lat nieprzerwanie zajmowaáy wiĊkszą czĊĞü budynku, zaczĊto powaĪnie zastanawiaü siĊ nad jego sprzedaĪą, mimo
Īe proponowana cena byáa znacznie niĪsza od rzeczywistej wartoĞci
caáej nieruchomoĞci11. Opracowana zostaáa ankieta konsultacyjna w
sprawie ewentualnej sprzedaĪy gmachu, która rozesáana zostaáa do
wszystkich parafii diecezji lubelskiej. Stanowisko diecezjan w kwestii sprzedaĪy gmachu byáo negatywne i ani jedna parafia diecezji
nie wyraziáa zgody na sprzedaĪ gmachu12. W dniu 9 lutego 1966
roku odbyáa siĊ narada w Kurii Biskupiej w sprawie sprzedaĪy gmachu. Wówczas adwokat wyjaĞniá, Īe przepisy w sprawie kupnasprzedaĪy są takie, iĪ paĔstwo zapáaciáoby po trzech miesiącach
50 tys. zá., a nastĊpnie páaciáoby po 50 tys. zá. rocznie. Zatem czas
spáacania wynosiáby 160 lat!13 W tej sytuacji, odpowiadając na pismo KOSL z dnia 31 stycznia 1966 r., Kuria Biskupia skierowaáa
zapytanie pod adresem KOSL na temat warunków realizacji ceny
kupna, nie wypowiadając siĊ definitywnie na temat sprzedaĪy
gmachu14. WyjaĞnienie w tej sprawie nadeszáo jednak dopiero po
kilku miesiącach – juĪ w trakcie trwania postĊpowania wywáaszcze9

Zob. M. Sáowikowski, dz. cyt., s. 397.
Zaproponowano 52 589 zá za grunt pod nieruchomoĞcią i 8.805.904 zá za budynek. Kwota ta ustalona zostaáa na podstawie oszacowania przez zaprzysiĊĪonych
rzeczoznawców, którzy dokonali oszacowania na wniosek KOSL, bez powiadomienia o tym fakcie wáadz koĞcielnych. TamĪe.
11
Wg notatek ks. M. Sáowikowskiego Powiatowy Zakáad UbezpieczeĔ oszacowaá wartoĞü nieruchomoĞci na 22 miliony zá. TamĪe.
12
Zob. Omówienie ankiety konsultacji w sprawie sprzedaĪy gmachu szkolnego
przy ul. Krzywej, AAL, AGB, poz. w oprac.
13
Zob. M. Sáowikowski, dz. cyt., s. 40.
14
Zob. Pismo KB do KOSL z dnia 15 lutego 1966 r., nr 24/Gá/66, AAL, AGB,
poz. w oprac.
10
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niowego – i potwierdziáo obawy adwokata dotyczące warunków
páatnoĞci.
2. PostĊpowanie wywáaszczeniowe
Na przeáomie czerwca i lipca 1966 roku Kuria Biskupia otrzymaáa pismo z UrzĊdu Spraw WewnĊtrznych Prezydium WRN w
Lublinie, informujące o wszczĊciu postĊpowania wywáaszczeniowego15. PostĊpowanie wszczĊte zostaáo na wniosek KOSL. Wniosek
ten dotyczyá caáej nieruchomoĞci przy ul. Krzywej 19, o powierzch2
ni 14608 m wraz z czĊĞciami skáadowymi. RozprawĊ wywáaszczeniową wyznaczono na dzieĔ 3 wrzeĞnia 1966 roku. W czasie rozprawy przedstawiciel KOSL nastĊpująco argumentowaá zasadnoĞü
wniosku:
1) gmach jest potrzebny KOSL na technikum przemysáowe;
2) KOSL musi posiadaü tytuá wáasnoĞci, aby przeprowadziü
konieczne adaptacje w budynku.
Przewodniczący poleciá Kuratorium uzupeániü wniosek zaĞwiadczeniem Wydziaáu Architektury i Urbanistyki oraz jasnym
oĞwiadczeniem Ministerstwa OĞwiaty, Īe zgadza siĊ na wywáaszczenie (aktualne pismo byáo bowiem w tej mierze niejasne)16.
W miĊdzyczasie Kuria Biskupia wystosowaáa pismo do Kuratorium z proĞbą o wycofanie wniosku17. Wniosek nie zostaá jednak
uwzglĊdniony i na adres Kurii Biskupiej wpáynĊáo orzeczenie wywáaszczające z datą 22 listopada 1966 r.18 Orzeczenie wywáaszczaáo
nieruchomoĞü o powierzchni 14.608 m2 przy ul. Krzywej 19, wraz z
czĊĞciami skáadowymi, na rzecz Skarbu PaĔstwa. Wywáaszczenie to
polegaáo na “caákowitym odjĊciu prawa wáasnoĞci nieruchomoĞci”.
Od decyzji UrzĊdu Spraw WewnĊtrznych przysáugiwaáo odwoáanie w trybie administracyjnym do Centralnej Komisji Wywáaszczeniowej przy Ministerstwie Spraw WewnĊtrznych. Strona koĞcielna wystąpiáa z takim odwoáaniem. Orzeczenie Centralnej
Komisji Wywáaszczeniowej w tej sprawie zostaáo wydane w dniu
15
Zob. Pismo UrzĊdu Spraw WewnĊtrznych WRN w Lublinie do KB z dnia
29 czerwca 1966 r., nr SW.IV-471/101/66, za: M. Sáowikowski, dz. cyt., s. 409-410.
16
TamĪe, s. 428.
17
Zob. Pismo KB do KOSL z dnia 8 wrzeĞnia 1966 r., tamĪe, s. 432-436.
18
Zob. Orzeczenie Prez. WRN - Urząd Spraw WewnĊtrznych w Lublinie
o wywáaszczeniu nieruchomoĞci i odszkodowaniu z dnia 22 listopada 1966 r.
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17 paĨdziernika 1967 roku. Byáo to orzeczenie w caáoĞci zatwierdzające decyzjĊ wáadz wojewódzkich. W uzasadnieniu Centralna
Komisja stwierdziáa, iĪ wywáaszczenie nastąpiáo “zgodnie z art. 3
ustawy wywáaszczeniowej, a wiĊc zgodnie z obowiązującym prawem na cele uĪytecznoĞci publicznej, zgodnie z decyzją o lokalizacji szczegóáowej nr 278/P/65 z dnia 27 wrzeĞnia 1965 r. wydaną
przez Wydziaá Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium
WRN w Lublinie”19.
Zarówno podstawa prawna, jak i opis stanu faktycznego w uzasadnieniu orzeczenia zatwierdzającego pozostawiaáy wiele do Īyczenia, dlatego teĪ wáadze koĞcielne zdecydowaáy siĊ na próby
zmiany tej decyzji. Wystosowano zatem pismo do UrzĊdu Kontroli
Administracji przy Prezesie Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie krzywdzącej decyzji wywáaszczeniowej20. JednakĪe Biuro przesáaáo skargĊ do Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych, a to z kolei
odpowiedziaáo, “iĪ brak jest podstaw do uchylenia ostatecznej decyzji Komisji Odwoáawczej do Spraw Wywáaszczenia przy Ministrze
Spraw WewnĊtrznych [...], poniewaĪ wywáaszczenie wskazanej
wyĪej nieruchomoĞci nastąpiáo zgodnie z zachowaniem wymogów
okreĞlonych przepisami ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach
i trybie wywáaszczania nieruchomoĞci”21.
W styczniu 1968 roku Biuro Notarialne zawiadomiáo KuriĊ Biskupią o dokonaniu zmiany wpisu w ksiĊgach wieczystych. Z ksiĊgi
wieczystej nr 1237 urządzonej dla nieruchomoĞci stanowiącej wáasnoĞü rzymsko-katolickiej parafii Ğw. Jana w Lublinie odáączono
czĊĞü o áącznym obszarze 1 ha 46 a i 8 m2 w Lublinie przy
ul. Krzywej 19 i przepisano na Skarb PaĔstwa. Wpisu dokonano w
dniu 14 listopada 1967 roku. Przeciwko dokonanemu wpisowi – co
zaznaczono w tekĞcie powyĪszego pisma – przysáugiwaáa rewizja w
2-tygodniowym terminie do Sądu Wojewódzkiego. Taką rewizjĊ
usiáowano záoĪyü. Zgodnie z informacją zawartą w piĞmie PBN
19
Zob. Decyzja Komisji Odwoáawczej do Spraw Wywáaszczenia z dnia
17 paĨdziernika 1967 r., nr D/65/K.W./67, Akta Kurii Metropolitalnej w Lublinie
(AKML).
20
Zob. Pismo Peánomocnika KB ks. M. Sáowikowskiego do UrzĊdu Kontroli
Administracji przy Prezesie RM dnia 23 listopada 1967 r., AAL, AGB, poz. w
oprac.
21
Zob. Pismo MSW - Departament Spoáeczno-Administracyjny z dnia 17 lutego 1968 r. nr D.195/P/II/68, za: M. Sáowikowski, dz. cyt., s. 491.
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z dnia 14 listopada 1967 r., wniosek o uchylenie – w trybie rewizyjnym – wpisu dokonanego przez PBN, adresowany do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, záoĪono w PBN w Lublinie22. W związku ze
záoĪoną rewizją – na zasadzie art. 16 Ustawy z dnia 13 czerwca
1962 r. o kosztach sądowych oraz rozporządzenia wykonawczego
Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1967 r. – wezwano parafiĊ katedralną w Lublinie do uiszczenia w terminie 7-dniowym opáaty
sądowej od wniesionej rewizji w wysokoĞci 93.062 zá. PowyĪsza
suma przekraczaáa znacznie moĪliwoĞci páatnicze Kurii Biskupiej,
a tym bardziej ks. M. Sáowikowskiego, który praktycznie zajmowaá
siĊ sprawami gmachu po Gimnazjum Biskupim z upowaĪnienia
Kurii. Dlatego teĪ szukano moĪliwoĞci zwolnienia od tak wysokich
opáat. W tym celu záoĪony zostaá przez stronĊ koĞcielną wniosek
o zwolnienie od opáaty rewizyjnej. Spodziewano siĊ uzyskania takiego zwolnienia na tej podstawie, iĪ dochód parafii Ğw. Jana wykazywany w UrzĊdzie Finansowym byá bardzo maáy. W związku
z tym starano siĊ o uzyskanie zaĞwiadczenia z Wydziaáu Finansowego o dochodach parafii. Urząd Finansowy wpierw odmówiá
wydania takiego zaĞwiadczenia, a nastĊpnie wydaá je, ale tak
“spreparowane”, iĪ nie dawaáo ono Īadnych szans na uzyskanie
zwolnienia z opáat23. Wniosek o zwolnienie z opáat zostaá zaáatwiony
odmownie24.
22
Zob. Pismo Peánomocnika KB do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie - Wydziaá Cywilno-Rewizyjny z dn. 20.01.1968 r., tamĪe, s. 482-483.
23
Pomijając to, iĪ podane liczby byáy nieĞcisáe, w zaĞwiadczeniu tym podany
byá tylko przychód, nie byáo natomiast mowy o rozchodzie. Saldo, tj. wáaĞciwy
dochód byá bowiem niewielki - rzĊdu kilkuset zá. W zaĞwiadczeniu tym podano
(qui bono?), iĪ parafia jest wáaĞcicielem nieruchomoĞci: 1) przy ul. Królewskiej 10
i 2) przy ul. Krzywej 19 (!). Nadmieniono takĪe, Īe “w stosunku do nieruchomoĞci
poáoĪonej przy ul. Krzywej 19 toczy siĊ odwoáawcze postĊpowanie sądowe w
sprawie uchylenia postanowienia o wywáaszczeniu” - co nie byáo zgodne z prawdą,
gdyĪ zaĞwiadczenie, o którym mowa, miaáo wáaĞnie przyczyniü siĊ do rozpoczĊcia
takiego postĊpowania. W wydanym zaĞwiadczeniu jest takĪe mowa o tym, Īe parafia Ğw. Jana otrzyma odszkodowanie w wysokoĞci 8.890.870 zá, jednoczeĞnie nic
nie wspominając o tym, w jaki sposób ma nastąpiü wypáata tego odszkodowania,
ani teĪ o tym, Īe parafia odmówiáa jego przyjĊcia . Zob. M. Sáowikowski, dz. cyt.,
s. 496-497.
24
Zob. Postanowienie PBN - Sekcja Ksiąg Wieczystych z dnia 11 marca
1968 r., sygn. akt KW.224/68 zewn. Kw 17567, tamĪe, s. 508-509.
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Oryginalne byáo natomiast uzasadnienie do tej decyzji. PBN zaáatwiáo sprawĊ odmownie, gdyĪ “sprawa pod Īadnym wzglĊdem nie
jest do wygrania w instancji sądowej”. Prócz uzasadnienia omawiane postanowienie zawieraáo takĪe “pouczenie”, iĪ “kaĪdy sąd powszechny, a wiĊc i Wydziaá Rewizyjny Sądu Wojewódzkiego nie
jest uprawniony do sprawdzania pod wzglĊdem merytorycznym
orzeczeĔ wáadz administracyjnych, podjĊtych przez organ do tego
wáaĞciwy i w granicach swoich kompetencji”. Powoáano siĊ przy
tym na orzeczenia Sądu NajwyĪszego25. Tak wiĊc PaĔstwowe Biuro
Notarialne nie przesáaáo sprawy powyĪszej do Sądu Wojewódzkiego
z powodu nieopáacenia kosztów. W ten sposób zostaáa zamkniĊta
moĪliwoĞü dalszej obrony.
3. PostĊpowanie odszkodowawcze
Wydziaá Spraw WewnĊtrznych Prezydium WRN w orzeczeniu
wywáaszczającym przyznaá na rzecz parafii Ğw. Jana w Lublinie –
jako wáaĞcicielowi wywáaszczonej nieruchomoĞci – odszkodowanie
w áącznej kwocie 8.460.870 zá. Do wypáaty tegoĪ odszkodowania
zobowiązany zostaá wnioskodawca wywáaszczenia – KOSL. Kwota
odszkodowania miaáa byü wypáacana na zasadach okreĞlonych w
Ustawie wywáaszczeniowej, tj. sumĊ 6 tys. zá Kuratorium winno
byáo zapáaciü w ciągu 3 miesiĊcy od uprawomocnienia siĊ orzeczenia, zaĞ pozostaáą czĊĞü (ok. 8 mln zá) miaáo spáacaü ratalnie w ratach rocznych nie przekraczających 12 tys. zá. Orzeczenie Prezydium WRN z dnia 22 listopada 1966 r. nie uprawomocniáo siĊ, gdyĪ
strona koĞcielna wniosáa odwoáanie do Komisji Odwoáawczej do
Spraw Wywáaszczenia przy MSW, jednak Komisja nie uwzglĊdniáa
odwoáania – takĪe w czĊĞci dotyczącej sposobu odszkodowania za
wywáaszczoną nieruchomoĞü.
W grudniu 1967 roku KOSL nadesáaáo zatem pismo z informacją, iĪ kuratorium zadysponowaáo kwotĊ 6.000 zá z sumy przyznanego odszkodowania wraz z proĞbą o upowaĪnienie osoby do odbioru czeku gotówkowego. àącznie z tym pismem Bank Inwestycyjny
przesáaá informacjĊ o sposobie realizacji przyznanego odszkodowa25

Zob. Orzeczenie SN z dnia 23 czerwca 1957 r. 2 zk. 499/57 i z dnia
27 czerwca 1957 r. - “orzeczenie wáadzy administracyjnej zaopatrzone klauzulą
prawomocnoĞci jest dla PBN i dla sądu tytuáem wáasnoĞci”.
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nia. Zgodnie z informacją zawartą w tym piĞmie odszkodowanie
miaáo byü páatne w nastĊpujący sposób: w ratach rocznych po
12.000 zá poczynając od roku 1967 do roku 2668 oraz w roku 2669
zá 10.069.26. Odszkodowanie zostaáo zarachowane na nieoprocentowany rachunek bieĪący wywáaszczonego. Bank zwróciá siĊ
z proĞbą o zgáoszenie siĊ do oddziaáu PKO w Lublinie w celu dopeánienia formalnoĞci związanych z otwarciem rachunku bieĪącego.
Poinformowano ponadto o przelaniu kwoty 8.422.069.26 “na zablokowany rachunek odszkodowania za wywáaszczoną nieruchomoĞü”26. Strona koĞcielna, uznając akt wywáaszczenia za “bezprawny, niesáuszny i jaskrawo krzywdzący”, zdecydowaáa siĊ odmówiü
przyjĊcia tegoĪ czeku27, zaĞ dokumentacjĊ przelewową odesáaáa na
adres banku28. Na wniosek KOSL Sąd Powiatowy w Lublinie zarządziá wpisanie rzeczonej sumy, której przyjĊcia odmówiáa Kuria
Biskupia, do depozytu sądowego. Kuratorium zaĞ wniosáo sprawĊ
do Sądu Powiatowego o przyjĊcie do depozytu sądowego kwoty
6.000 zá, których Kuria Biskupia nie chciaáa przyjąü29.
Oceniając sprawĊ od strony formalnej stwierdziü trzeba, iĪ wywáaszczenia gmachu Gimnazjum Biskupiego wraz z dziaáką, na
której siĊ ów gmach znajdowaá, dokonano w zasadzie zgodnie
z obowiązującym wówczas przepisami. Wniosek o wywáaszczenie
nieruchomoĞci záoĪony zostaá przez podmiot do tego uprawniony,
a orzeczenie o dokonaniu wywáaszczenia wydane zostaáo przez wáaĞciwy miejscowo i rzeczowo organ administracji paĔstwowej (Wydziaá Spraw WewnĊtrznych Prezydium WRN w Lublinie). W drugiej instancji – zgodnie z przepisami Ustawy wywáaszczeniowej –
sprawa rozpatrywana byáa przez KomisjĊ Odwoáawczą przy MSW.
Strona wnioskująca dokonanie wywáaszczenia (KOSL) dorĊczyáa
wymagane prawem dokumenty. JednakĪe w postĊpowaniu tym nie
unikniĊto powaĪnych uchybieĔ. Przede wszystkim nie zostaá w peáni
zachowany przepis art. 6 Ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasa26

Zob. M. Sáowikowski, dz. cyt., s. 477.
Zob. Pismo KB do KOSL z dnia 20 stycznia 1968 r., tamĪe, s. 477.
28
Zob. Pismo Peánomocnika KB i parafii Ğw. Jana ks. M. Sáowikowskiego do
Oddziaáu PKO w Lublinie z dnia 24 stycznia 1968 r., tamĪe, s. 481-482.
29
Byáo to zgodne z art. 26 ust. 2 Ustawy wywáaszczeniowej. Suma odszkodowania záoĪona do depozytu sądowego przechodziáa na wáasnoĞü PaĔstwa w przypadku niepodjĊcia jej przez osoby uprawnione w ciągu 5 lat. Zob. art. 26 ust.
3 Ustawy z dnia 12 marca 1958 r.
27
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dach i trybie wywáaszczania nieruchomoĞci, który stanowiá, iĪ
“ubiegający siĊ o wywáaszczenie obowiązany jest przed wszczĊciem
postĊpowania wywáaszczeniowego wystąpiü do wáaĞciciela o dobrowolne odstąpienie nieruchomoĞci i w razie porozumienia zawrzeü z nim w formie prawem przepisanej umowĊ nabycia nieruchomoĞci [...]”. Kuratorium wystąpiáo wprawdzie do Kurii Biskupiej z ofertą kupna nieruchomoĞci, jednakĪe wáadze diecezjalne – w
związku z wątpliwoĞciami co do formy páatnoĞci – skierowaáy pod
adresem KOSL zapytanie dotyczące realizacji ceny kupna, na które
otrzymaáo odpowiedĨ juĪ w trakcie trwania postĊpowania wywáaszczeniowego. Zatem KOSL nie wypeániáo do koĔca obowiązku wynikającego z art. 6 Ustawy wywáaszczeniowej. WszakĪe obowiązkiem wnioskującego o wywáaszczenie byáo nie samo formalne
wystąpienie z ofertą kupna, lecz obowiązek ten polegaá na prowadzeniu z wáaĞcicielem r o k o w a Ĕ dotyczących oferty kupnasprzedaĪy30. Skoro strona koĞcielna miaáa – w peáni przecieĪ uzasadnione wątpliwoĞci – obowiązkiem KOSL byáo udzielenie odpowiedzi w wątpliwej kwestii. Zatem wobec niespeánienia przez wnioskodawcĊ obowiązku wynikającego z art. 6 Ustawy wywáaszczeniowej, Wydziaá Spraw WewnĊtrznych Prezydium WRN winien byá
wniosek o wywáaszczenie oddaliü.
Innym mankamentem prowadzonego postĊpowania byá brak
wáaĞciwego uzasadnienia decyzji o wywáaszczeniu. W uzasadnieniu
orzeczenia wywáaszczającego czytamy, iĪ “nabycie tej nieruchomoĞci jest niezbĊdne na cele wskazane w art. 3 ust 1 ustawy wywáaszczeniowej”. Przywoáany w uzasadnieniu przepis art. 3 ust. 1 dopuszczaá dokonanie wywáaszczenia nieruchomoĞci, jeĞli wywáaszczenie byáo “n i e z b Ċ d n e na cele uĪytecznoĞci publicznej, na
cele obrony PaĔstwa, albo dla wykonania zadaĔ okreĞlonych w zatwierdzonych planach gospodarczych”. Strona wnioskująca przedstawiáa wprawdzie wymagane prawem dokumenty, lecz na pewno
nie wykazano w orzeczeniu wywáaszczeniowym wáaĞnie owej niezbĊdnoĞci wywáaszczenia. Wszak szkoáy podlegáe Kuratorium zajmowaáy budynek Gimnazjum Biskupiego od roku 1945 i w niczym
nie przeszkadzaáo to, iĪ KOSL nie byáo wáaĞcicielem gmachu.
KOSL mogáo nadal uĪytkowaü budynek utrzymując dotychczasowy
stan prawny, jeĞli byá on nadal niezbĊdny dla realizacji celów oĞwia30

Zob. W. Ramus, dz. cyt., s. 34.

Wywáaszczenie nieruchomoĞci szkolnej Gimnazjum Biskupiego...

111

towych PaĔstwa. Trudno wszakĪe zrozumieü i to, Īe rzeczony budynek byá konieczny do realizacji tychĪe zadaĔ. Od roku 1945 PaĔstwo miaáo doĞü czasu i sporo moĪliwoĞci, aby wybudowaü budynki
szkolne w innym miejscu Lublina bądĨ adaptowaü na te cele budynki juĪ istniejące. NiezbĊdnoĞü wywáaszczenia akurat tego budynku
na okreĞlone cele nie zostaáa w sposób jasny wykazana.
W trakcie rozprawy wywáaszczeniowej peánomocnik KOSL podaá jeszcze jeden argument uzasadniający wywáaszczenie, a mianowicie to, iĪ uzyskanie przez wáadze szkolne tytuáu wáasnoĞci byáo
konieczne dla przeprowadzenia niezbĊdnych remontów adaptacyjnych31. Wywód taki wydaje siĊ nieszczery i zupeánie nieuzasadniony, gdyĪ KOSL nie zwracaá siĊ do Kurii Biskupiej z Īadną proĞbą
o zezwolenie na dokonanie wzmiankowanych adaptacji. Gdyby
zachodziáa koniecznoĞü (potrzeba) dokonania takich remontów,
wáaĞciciel zapewne nie zabraniaáby ich przeprowadzenia, przeciwnie
– jak to zdarzaáo siĊ w przeszáoĞci – prawdopodobnie zgodziáby siĊ
na nie, a byü moĪe podjąáby siĊ partycypacji w związanych z remontami kosztach32. NieszczeroĞü wysuwanych racji zostaáa zresztą z
czasem udowodniona, gdy Kuratorium przez nastĊpne 20 lat uĪytkowaáo nieruchomoĞü przy ul. Krzywej w takim samym zakresie jak
poprzednio nie wykonując Īadnych przeróbek gmachu, nie dokonując teĪ jego rozbudowy33.
W trakcie postĊpowania wywáaszczeniowego nie unikniĊto zatem istotnych uchybieĔ. Uchybieniem proceduralnym byáo przyjĊcie
wniosku o wywáaszczenie przez Wydziaá Spraw WewnĊtrznych
Prezydium WRN, pomimo niewypeánienia przez wnioskodawcĊ
wymogów, jakie nakáadaá na niego art. 6 Ustawy wywáaszczeniowej, dotyczący prowadzenia negocjacji pomiĊdzy wnioskodawcą
i wáaĞcicielem w celu dokonania dobrowolnego odstąpienia nieruchomoĞci. Natomiast powaĪnym brakiem merytorycznym byáo zakwalifikowanie zaistniaáej sytuacji jako uzasadniającej wywáaszcze31

Zob. M. Sáowikowski, dz. cyt., s. 428.
Tak miĊdzy innymi byáo, gdy w latach 50-tych najemca nieruchomoĞci przy
ul. Krzywej budowaá ogrodzenie posesji. Wówczas dyr. M. Sáowikowski przeznaczyá na ten cel 50 tys. zá, dofinansowując inwestycjĊ. TamĪe, s. 347-348. Ponadto w
czasie trwania stosunku najmu wáadze oĞwiatowe mogáy - zgodnie z umowami
najmu - przeznaczaü na remonty bieĪące 50% wpáat czynszowych. Zob. Skrócony
przegląd sprawy, AKML.
33
Zob. Pismo Biskupa Lubelskiego do Wydz. Spraw WewnĊtrznych UrzĊdu
Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 6 paĨdziernika 1984 r., nr 1672/Gá/84, AKML.
32
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nie. Posiadanie tytuáu wáasnoĞci przez KOSL z caáą pewnoĞcią nie
byáo rzeczą niezbĊdną dla wypeánienia przez nie celów oĞwiatowych. Jedynym oczywistym – choü nie ujawnionym w trakcie postĊpowania – powodem wywáaszczenia byáo caákowite pozbawienie
strony koĞcielnej moĪliwoĞci reaktywowania szkoáy katolickiej.
4. Podsumowanie
Sama instytucja wywáaszczenia, polegająca na odebraniu indywidualnego prawa wáasnoĞci przez PaĔstwo, przewidziana byáa nie
tylko przez prawo tzw. “Polski Ludowej”, funkcjonowaáa równieĪ w
prawodawstwie przedwojennym34. Zrozumiaáą jest rzeczą, iĪ bywają
sytuacje, w których dobro jednostki czy grupy ludzi musi zostaü
podporządkowane istotnym interesom ogólnonarodowym czy ogólnospoáecznym. Istotne jest wtedy, aby w sytuacjach uzasadniających
dokonanie wywáaszczenia jak najbardziej zminimalizowaü straty
i niedogodnoĞci wynikáe z decyzji wywáaszczeniowej. Te niedogodnoĞci moĪe zniwelowaü jedynie prawidáowe oszacowanie odszkodowania. W porządku prawnym Polski przedwojennej caáym ustawodawstwem wywáaszczeniowym rządziáy nastĊpujące zasady konstytucyjne:
1) wywáaszczenie mogáo nastąpiü jedynie z przyczyny “wyĪszej uĪytecznoĞci”;
2) przyczyny uzasadniające wywáaszczenie musiaáy byü jasno
i wyraĨnie okreĞlone w aktach ustawowych;
3) za wywáaszczenie nieruchomoĞci przysáugiwaáo peáne odszkodowanie;
4) w trakcie procesu ustalania wáaĞciwego odszkodowania
strona mogáa siĊ zawsze zwróciü na drogĊ sądową35.
O dyskryminacyjnym charakterze powojennego prawa wywáaszczeniowego decydowaáo wiele czynników. Przede wszystkim
– w porównaniu do prawa przedwojennego – znacznemu rozszerzeniu ulegáa dopuszczalnoĞü wywáaszczenia. W prawie przedwojennym jedyną przyczyną uzasadniającą wywáaszczenie byáy “wzglĊdy
34

Podstawy przedwojennego prawa wywáaszczeniowego dawaá art. 99 Konstytucji z 1921 r. (utrzymany w Konstytucji z r. 1935), który dopuszczaá moĪliwoĞü
wywáaszczenia przez PaĔstwo w wypadkach przewidzianych w ustawodawstwie za
odszkodowaniem.
35
Zob. M. Zimmermann, Polskie prawo wywáaszczeniowe, Lwów 1939, s. 36.
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wyĪszej uĪytecznoĞci”36, a za takie uwaĪano gáównie: wzglĊdy podyktowane planowaną budową dróg Īelaznych, innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeĔ uĪytecznoĞci publicznej37. W Ustawie z dnia 12 marca 1958 r. oprócz celów
uĪytecznoĞci publicznej i obronnoĞci PaĔstwa uwzglĊdniono takĪe,
jako przyczyny dokonania wywáaszczenia, “wykonanie zadaĔ okreĞlonych w zatwierdzonych planach gospodarczych”. Ponadto art. 3
ust. 2 dopuszczaá takĪe moĪliwoĞü wywáaszczenia nieruchomoĞci
niezbĊdnej do planowej realizacji budownictwa ogólnomiejskiego
i zorganizowanego budownictwa mieszkaniowego. Artykuá 3 ust. 2
dotyczyá jedynie obszarów miasta lub osiedla. Wprowadzony nowelą z dnia 31 stycznia 1961 r.38 ust. 3 tegoĪ artykuáu poszerzyá jeszcze
bardziej moĪliwoĞü wywáaszczenia nieruchomoĞci poáoĪonej na
terenie miasta, osiedla lub gromady na cele organizacji spóádzielczej
lub kóáek rolniczych, “o ile jest to uzasadnione interesem spoáecznym lub paĔstwowym”. Takie postawienie sprawy z góry zakáadaáo
caákowitą dowolnoĞü i swobodĊ dokonywania wywáaszczenia kaĪdej nieruchomoĞci. Niezmiernie ciekawe byáo uzasadnienie
K. Sobczaka sformuáowanych przez ustawodawcĊ celów wywáaszczenia, które wyliczone zostaáy w art. 3 ustawy: “projektodawcom
ustawy towarzyszyáa myĞl ĞciĞlejszego sprecyzowania celów dopuszczających moĪliwoĞü wywáaszczenia”39. PrzewrotnoĞü uzasadnienia tych poczynaĔ wáadz moĪe byü w tym wypadku uwaĪana za
przykáadową. Potwierdza to dalszy wywód tegoĪ autora, który analizując pojĊcie “celu uĪytecznoĞci publicznej” zwraca uwagĊ na
odmienne rozumienie tego pojĊcia w Polsce powojennej (“uĪywane
jest jako czĊĞü skáadowa bezpoĞredniej materialnoprawnej podstawy
indywidualnych aktów wywáaszczeniowych, podkreĞla siĊ jego nieoznaczony charakter oraz zaleĪnoĞü od kaĪdorazowych politycznych
i gospodarczych potrzeb”40) i w koĔcu sam przyznaje, Īe “tendencja
ĞciĞlejszego sprecyzowania w ustawie celów wywáaszczenia nie
36

Zob. art. 1 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 wrzeĞnia 1934 r. prawo
o postĊpowaniu wywáaszczeniowym (Dz.U. nr 86, poz. 726).
37
Zob. W. CzapiĔski, J. Grzymaáa-Pokrzywnicki, PostĊpowanie wywáaszczeniowe (prawo z dnia 24 wrzeĞnia 1934 r.) z komentarzem i uzupeánieniem przepisami prawa materialnego, Warszawa 1937, s. 5-8.
38
Zob. Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o zmianie ustawy z dnia 12 marca
1958 r. o zasadach i trybie wywáaszczania nieruchomoĞci (Dz.U. nr 5, poz. 32).
39
Zob. K. Sobczak, Nowe prawo wywáaszczeniowe, PiP 1958, nr 8-9, s. 293.
40
TamĪe, s. 294.
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zostaáa zrealizowana w sposób zupeánie prawidáowy”41. Konkludując swoje wywody K. Sobczak stwierdza, iĪ “przez cele uĪytecznoĞci publicznej, ogólnie rzecz biorąc, rozumieü moĪemy co najwyĪej
zamierzenia spoáecznie poĪyteczne”42. MoĪliwoĞü dowolnej interpretacji celów wywáaszczenia dawaáa wáadzy ludowej szerokie moĪliwoĞci wywáaszczania wielu nieruchomoĞci koĞcielnych, pozbawiając w ten sposób instytucje koĞcielne szansy realizowania swych
celów, a nawet samego ich istnienia.
RaĪąco niesprawiedliwe byáy przepisy dotyczące przyznawania
odszkodowaĔ za wywáaszczone nieruchomoĞci. Pozostawmy nawet
bez komentarza fakt, iĪ wycena tychĪe dokonywana byáa bez udziaáu wáaĞciciela. Praktycznie i tak nie miaáo to wiĊkszego znaczenia,
skoro wypáata odszkodowaĔ – dokonywana do wysokoĞci 12 tys. zá
rocznie – trwaáaby w przypadku gmachu Gimnazjum Biskupiego
kilkaset lat. OczywiĞcie kwota odszkodowania pozostawaáa na rachunku nieoprocentowanym, wiĊc siáa nabywcza pieniądza spadaáa
z roku na rok, aĪ do rozmiarów znikomych. Zdaniem W. Ramusa
ten tryb wypáaty odszkodowaĔ byá uzasadniony, gdyĪ miaá “zapobiec ewentualnemu wykorzystaniu przez wywáaszczonych otrzymanego odszkodowania na cele konsumpcyjne”43. Takie uzasadnienie
moĪna by zakwalifikowaü do gatunku “czarnego humoru”, gdyby
nie znajdowaáo siĊ w pozycji pretendującej do rangi podrĊcznika z
zakresu prawa wywáaszczeniowego. Jak moĪna byáo bowiem prowadziü jakiekolwiek inwestycje dysponując kwotą 12 tys. zá rocznie? JuĪ po niedáugim czasie, wskutek inflacji, za roczną ratĊ moĪna
nabyü bochenek chleba...

41

TamĪe, s. 295.
TamĪe, s. 294.
43
Zob. W. Ramus, dz. cyt., s. 87.
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PodmiotowoĞü jednostki w prawie miĊdzynarodowym
PodmiotowoĞü osób fizycznych w prawie miĊdzynarodowym jest
róĪnie postrzegana w doktrynie. Obok stanowisk negujących podmiotowoĞü osób fizycznych, istnieją równieĪ w miĊdzynarodowym
prawie publicznym poglądy przeciwne. Te ostatnie mają silne oparcie w istnieniu norm prawa miĊdzynarodowego bezpoĞrednio adresowanych do osób fizycznych i dających im pewne uprawnienia
oraz obowiązki. Zdaniem J. Symonidesa nie są to jednak wystarczające przesáanki do uzyskania podmiotowoĞci. “Prawa i obowiązki
naleĪy uzyskiwaü lub zaciągaü poprzez wáasne dziaáanie. Natomiast
w wypadku praw czáowieka czy mniejszoĞci narodowych są to prawa uzyskiwane przez paĔstwo i za jego zgodą”1. W konkluzji autor
stwierdza, iĪ jeĞli paĔstwo nie záoĪy akcesu do odpowiednich umów,
to jego obywatelom nie mogą przysáugiwaü prawa przewidziane w
tych umowach. Ponadto w przypadku naruszenia norm dotyczących
praw czáowieka, paĔstwo nie ponosi odpowiedzialnoĞci wobec pokrzywdzonego, lecz wobec innych stron umowy.
Znamienną cechą tych wywodów jest to, Īe nie uwzglĊdnia siĊ
faktu pojawienia siĊ w okresie powojennym miĊdzynarodowego
prawa praw czáowieka. W skáad tego prawa wchodzą liczne umowy
przyjĊte przez OrganizacjĊ Narodów Zjednoczonych, organizacje
wyspecjalizowane, zwáaszcza MOP i UNESCO, oraz organizacje
regionalne: RadĊ Europy, OrganizacjĊ PaĔstw AmerykaĔskich oraz
1
R. Bierzanek J. Symonides, Prawo miĊdzynarodowe publiczne, Warszawa
1994, s. 130.
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OrganizacjĊ JednoĞci AfrykaĔskiej2. W prawie tym jego podmiotami są jednostki, rodzina i naród. Autorzy, którzy mają káopoty
z uznawaniem podmiotowoĞci prawnej osób fizycznych w prawie
miĊdzynarodowym, nie dostrzegają trzech zasadniczych spraw:
podstawy praw czáowieka, ich treĞci i ich ochrony. Poza tym w ich
interpretacjach praw czáowieka ujawnia siĊ wewnĊtrzna sprzecznoĞü. Do praw osoby, które wypáywają z wrodzonej godnoĞci osoby
ludzkiej i mają charakter uniwersalny, niezbywalny i ponadpaĔstwowy, dopasowuje siĊ interpretacjĊ czysto pozytywistyczną. Ponadto miesza siĊ Ĩródáo praw czáowieka z ich ochroną prawną.
Ochrona nie jest podstawą tych praw, lecz jest jednym ze sposobów
umoĪliwiających korzystanie z nich. WyjaĞnienie tych problemów
jest celem niniejszego artykuáu.
I. GodnoĞü osoby ludzkiej jako podstawa praw czáowieka
Dokumenty miĊdzynarodowe bez wątpienia uznają, Īe godnoĞü
osoby ludzkiej jest podstawową wartoĞcią i Ĩródáem praw czáowieka. We wstĊpach MiĊdzynarodowych Paktów Praw Czáowieka
z 1966 roku stwierdza siĊ, “Īe zgodnie z zasadami ogáoszonymi w
Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie przyrodzonej godnoĞci
oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich czáonków wspólnoty ludzkiej stanowi podstawĊ wolnoĞci, sprawiedliwoĞci i pokoju na
Ğwiecie”. W dalszej czĊĞci wstĊpu czytamy, “Īe prawa te wynikają z
przyrodzonej godnoĞci czáowieka”3. Akt KoĔcowy z Helsinek z
1975 roku zawiera sformuáowanie, Īe paĔstwa uczestniczące bĊdą
zachĊcaü do korzystania z praw i wolnoĞci, które wynikają z przyrodzonej godnoĞci osoby ludzkiej i są istotne dla jej swobodnego
i peánego rozwoju4.
2
Jednak ze wzglĊdu na ograniczenia redakcyjne, w niniejszym artykule
uwzglĊdniono jedynie Powszechną DeklaracjĊ Praw Czáowieka oraz MiĊdzynarodowe Pakty Praw Czáowieka.
3
Por. MiĊdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz MiĊdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych, w: Prawo miĊdzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, opr. A. Przyborowska-Klimczak,
s. 160 i 184.
4
Por. Akt KoĔcowy Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie,
w: Prawa czáowieka. Dokumenty miĊdzynarodowe, opr. B. Gronowska T. Jasudowicz C. Mik, ToruĔ 1993, s. 201.
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Przymiotami godnoĞci czáowieka są: wrodzonoĞü, niezbywalnoĞü, trwaáoĞü oraz powszechnoĞü. Czáowiek rodząc siĊ wyposaĪony
jest w rozum, sumienie i wolnoĞü, tych wáaĞciwoĞci nie moĪe siĊ
wyzbyü ani nie moĪe zostaü ich pozbawiony przez inny podmiot.
W związku z tym, iĪ wymienione przymioty są wrodzone – mówi
siĊ o godnoĞci czáowieka jako wartoĞci wrodzonej, natomiast niezbywalnoĞü i trwaáoĞü przejawia siĊ w niemoĪnoĞci jej wyzbycia
siĊ. Wymienione przymioty wáaĞciwe są wszystkim jednostkom –
czyli caáemu rodzajowi ludzkiemu – stąd teĪ mówimy, iĪ godnoĞü
osoby ludzkiej jest wartoĞcią powszechną. Rozwój ĞwiadomoĞci
czáonków wspólnoty ludzkiej – o przysáugiwaniu im tej godnoĞci –
jest wyrazem jej dynamicznego charakteru.
WyraĪone powyĪej przymioty godnoĞci osoby ludzkiej muszą
byü toĪsame z przymiotami praw czáowieka, gdyĪ one z niej wypáywają. ToteĪ w tym wypadku moĪemy stwierdziü, iĪ prawa wrodzone, niezbywalne, trwaáe, dynamiczne i powszechne – są cechami
praw czáowieka.
GodnoĞü jest atrybutem wszystkich ludzi. Wobec tego prawa
czáowieka mają charakter uniwersalny. Powszechną Deklaracje
Praw Czáowieka ogáoszono “jako wspólny cel dla wszystkich ludów
i narodów”5. W dalszej czĊĞci dokumentu mamy do czynienia ze
wskazaniem tego celu. Jest nim “powszechne i skuteczne uznanie
i poszanowanie” praw czáowieka. Zatem moĪna jednoznacznie
stwierdziü, iĪ prawa czáowieka zawarte w Powszechnej Deklaracji
Praw Czáowieka mają charakter uniwersalny. WyraĪa to przede
wszystkim treĞü artykuáu 28, gdzie stwierdzono, Īe “kaĪdy czáowiek” ma prawo do peánej realizacji praw i wolnoĞci zawartych w
Deklaracji. Urzeczywistnianie tego prawa ma byü zapewnione poprzez odpowiedni “porządek spoáeczny i miĊdzynarodowy”, co
wskazuje nie tylko na waĪkoĞü zagadnienia, lecz takĪe na tzw.
ochronĊ pozaprawną praw czáowieka pozwalającą zapobiegaü ich
naruszeniom.
Jak zostaáo wyĪej powiedziane, prawa czáowieka mają charakter
powszechny. Natomiast system uniwersalnej ochrony praw czáowieka bez trudu moĪna dostrzec poprzez pryzmat Karty Narodów Zjednoczonych. Mianowicie w artykule 13 czytamy, Īe Zgromadzenie
5
Por. Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka, w: Prawo miĊdzynarodowe
publiczne..., s. 155.
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Ogólne inicjuje badania i udziela zaleceĔ w celu realizacji praw
czáowieka i podstawowych wolnoĞci przez wszystkich6. RównieĪ
artykuá 55 Karty NZ daje podstawĊ do uniwersalnej ochrony praw
czáowieka. W tym wypadku Organizacja Narodów Zjednoczonych
wspiera “powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci dla wszystkich, bez wzglĊdu na
rasĊ, páeü, jĊzyk lub wyznanie”7. Obecnie stronami Karty jest 185
paĔstw czáonkowskich ONZ8. MoĪna zatem przyjąü, iĪ system oparty na cytowanych artykuáach Karty Narodów Zjednoczonych moĪe
stanowiü uniwersalną ochronĊ praw czáowieka, ale jak dotąd maáo
skuteczną.
Konkludując naleĪy stwierdziü, Īe skoro prawa czáowieka –
bĊdące prawami podmiotowymi – są odczytywane z godnoĞci osoby
ludzkiej, to jest ona ich podstawą, a nie prawo pozytywne przedmiotowe. Natomiast prawo pozytywne staje siĊ prawem przedmiotowym dla praw czáowieka w zakresie ich ochrony.
II. TreĞü praw czáowieka w systemie norm
miĊdzynarodowych
Po drugiej wojnie Ğwiatowej spoáecznoĞü miĊdzynarodowa, dla
unikniĊcia podobnych kataklizmów w przyszáoĞci, postanowiáa
umiĊdzynarodowiü ochronĊ praw czáowieka. Zamiar ten zrealizowaá
siĊ 26 czerwca 1945 roku w San Francisco poprzez utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. PaĔstwa-czáonkowie juĪ w preambule Karty Narodów Zjednoczonych odwoáaáy siĊ do “wiary w
podstawowe prawa czáowieka, godnoĞü i wartoĞü jednostki”, jako
gwarancji utrzymania pokoju i postĊpu na Ğwiecie. Ta trafnie sformuáowana podstawa áadu Ğwiatowego, z wyeksponowanymi prawami czáowieka i jego godnoĞcią, zostaáa rozwiniĊta w art. 1 Karty,
gdzie zapowiedziano popieranie praw czáowieka i zachĊcano do ich
poszanowania. Na konferencji zaáoĪycielskiej Narodów Zjednoczonych nie sformuáowano katalogu praw czáowieka. Wysiáki paĔstw6

Por. Karta Narodów Zjednoczonych, Prawo miĊdzynarodowe publiczne...,

s. 11.
7

TamĪe, s. 20.
Dane cytowane za A. Przyborowską-Klimczak, zob. Prawo miĊdzynarodowe
publiczne.., s. 7.
8
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czáonków skierowane byáy przede wszystkim na okreĞlenie struktur
organizacji i zagadnieĔ związanych z bezpieczeĔstwem ujmowanym
jako wolnoĞü od konfliktów zbrojnych. Zatem naleĪy stwierdziü, iĪ
w Karcie mamy do czynienia bardziej z budową instytucjonalnych
ram powojennego Īycia miĊdzynarodowego, niĪ z próbą konkretnego jego uregulowania. ToteĪ trudno siĊ spodziewaü odkrywczych
relacji miĊdzy jednostką a spoáecznoĞcią w kontekĞcie ochrony miĊdzynarodowej. Jednak takie przyjĊcie podstawy stosunków miĊdzy
paĔstwami daáo szansĊ w dalszej perspektywie wypracowania dokumentów uwzglĊdniających interesy osoby ludzkiej. DziĊki Karcie
Narodów Zjednoczonych mogáy powstaü miĊdzy innymi: Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka i MiĊdzynarodowe Pakty
Praw Czáowieka, a co za tym idzie, okreĞlono powszechny katalog
praw czáowieka obejmujący ich podstawowe kategorie9. Po przyjĊciu ogólnych zaáoĪeĔ dotyczących praw czáowieka na konferencji
zaáoĪycielskiej w San Francisco okazaáo siĊ, Īe spoáecznoĞü Narodów Zjednoczonych zgadza siĊ na doĞü szeroki zakres przedmiotowy wymienionych praw.
W dniu 10 grudnia 1948 roku, mając za podstawĊ KartĊ Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne NZ uchwaliáo Powszechną DeklaracjĊ Praw Czáowieka10. We wstĊpie Deklaracji
uznano równe i niezbywalne prawa wszystkich czáonków wspólnoty
ludzkiej za podstawĊ wolnoĞci, sprawiedliwoĞci i pokoju na Ğwiecie.
NajwznioĞlejszym zaĞ celem ludzkoĞci jest “dąĪenie do zbudowania
takiego Ğwiata, w którym ludzie korzystaü bĊdą z wolnoĞci sáowa
i przekonaĔ oraz z wolnoĞci od strachu i nĊdzy”. W takiej “wizji
Ğwiata”, zgodnie z art. 28, wystĊpuje koniecznoĞü stworzenia odpowiedniego porządku spoáecznego i miĊdzynarodowego, w którym
prawa jednostki zawarte w Deklaracji byáyby w peáni realizowane.
Analizując treĞü praw czáowieka, wyodrĊbniono kilka kategorii,
mianowicie: wolnoĞciowe, obywatelskie, polityczne; ekonomiczne,
spoáeczne i kulturalne oraz solidarnoĞciowe11.
9

TamĪe, s. 38.
Za przyjĊciem Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka gáosowaáo 48
paĔstw, 8 paĔstw wstrzymaáo siĊ od gáosu: Arabia Saudyjska, BiaáoruĞ, Czechosáowacja, Jugosáawia, Polska, Ukraina, Związek Poáudniowej Afryki i Związek
Radziecki. Zob. Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., s. 154.
11
Pierwsza i druga wystĊpuje w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka.
Mianowicie od art. 1 do art. 21 wymieniono prawa cywilne i polityczne. WĞród
10
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W art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka czytamy:
“Wszyscy ludzie rodzą siĊ wolni i równi w swej godnoĞci i swych
prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postĊpowaü wobec innych w duchu braterstwa”. W cytowanym fragmencie widaü czĊĞciowe bezpoĞrednie nawiązanie do Deklaracji francuskiej z 1789 roku. W art. 2. sformuáowano zasadĊ niedyskryminacji
w korzystaniu z praw zawartych w Deklaracji. Stwierdza siĊ, iĪ
rasa, kolor skóry, páeü, jĊzyk, wyznanie, poglądy polityczne i inne,
narodowoĞü, pochodzenie spoáeczne, majątek, urodzenie lub jakikolwiek inny stan nie moĪe stanowiü kryterium w korzystaniu
z praw zawartych w przedmiotowym dokumencie. Oprócz wymienionych wolnoĞci i równoĞci oraz bezpoĞrednio wynikającej z niej
niedyskryminacji, do praw fundamentalnych moĪemy zaliczyü prawo do Īycia, bezpieczeĔstwa, zakaz poniĪającego traktowania, prawa kaĪdego czáowieka do uznawania jego osobowoĞci prawnej,
odwoáywania siĊ do sądów przeciw czynom stanowiącym naruszenie jego praw, prawo do sprawiedliwego, niezaleĪnego i bezstronnego sądu, prawo do Īycia prywatnego – naleĪy tu wymieniü tajemnicĊ korespondencji – zakaz samowolnego aresztowania, zatrzymania lub wygnania z kraju.
NastĊpną kategorią są obywatelskie prawa czáowieka, mające
równieĪ swoje odzwierciedlenie w Deklaracji. Znajdujemy tam
nich art. 3 wymienia “prawo do Īycia, wolnoĞci i bezpieczeĔstwa swojej osoby”.
W art. 4 i art. 5 umieszczono bezwzglĊdny zakaz utrzymywania niewolnictwa,
handlu niewolnikami oraz zakaz tortur i okrutnego traktowania. RównoĞü wobec
prawa i uprawnienie do jednakowej ochrony prawnej oraz domniemanie niewinnoĞci wymieniono w art. 7 i art. 11. Prawo swobodnego poruszania siĊ i wyboru
miejsca pobytu deklaruje art. 13. Prawo do posiadania wáasnoĞci prywatnej zagwarantowano w art. 17. Jedno z najistotniejszych praw, mianowicie prawo do wolnoĞci myĞli, sumienia i religii umieszczono w art. 18. Prawo do wolnoĞci poglądów,
swobodnego ich wyraĪania; wolnoĞü pokojowego zgromadzania siĊ i zrzeszania
oraz prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem zagwarantowano w art. 19,
art. 20 i art. 21. Natomiast do praw spoáecznych i kulturalnych odnoszą siĊ artykuáy
od 22 do 28. Tak w art. 22 stwierdzono: “KaĪdy czáowiek jako czáonek spoáeczeĔstwa ma prawo do zabezpieczenia spoáecznego”. Prawo do pracy, sprawiedliwej
páacy, tworzenia i przystĊpowania do związków zawodowych umieszczono w
art. 23. Prawo do oĞwiaty, szczególnie jej wkáad w “peány rozwój osobowoĞci
ludzkiej” oraz fundamentalne uprawnienie rodziców “pierwszeĔstwa w wyborze
rodzaju nauczania, które ma byü dane ich dzieciom”, zawarto w art. 26. Obowiązki
wobec spoáecznoĞci, “w której to jedynie jest moĪliwy swobodny i peány rozwój
jego osobowoĞci”, wymieniono w art. 29.
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prawo do swobodnego poruszania siĊ i wyboru miejsca zamieszkania w granicach kaĪdego paĔstwa oraz prawo do opuszczenia i powrotu do swego kraju, prawo do azylu, do posiadania obywatelstwa,
do zawierania maáĪeĔstwa i zakáadania rodziny, prawo do posiadania wáasnoĞci indywidualnej lub spoáecznej oraz prawo do wolnoĞci
myĞli, sumienia i wyznania.
WolnoĞci polityczne, które Deklaracja sytuuje w prawach czáowieka, to: prawo do wolnoĞci opinii i swobody jej wyraĪania, w tym
poszukiwanie, otrzymywanie i rozpowszechnianie informacji i poglądów wszelkimi Ğrodkami, bez wzglĊdu na granice, prawo do
spokojnego zgromadzania i stowarzyszania siĊ, prawo do uczestnictwa w Īyciu publicznym kraju – bezpoĞrednio lub poprzez innych
swobodnie wybranych przedstawicieli.
Zakres praw spoáecznych, ekonomicznych i kulturalnych wymienionych w Deklaracji obejmuje prawo do ubezpieczeĔ spoáecznych, prawo do pracy, ochrony warunków pracy, odpowiedniego
wynagrodzenia, do tworzenia związków zawodowych, prawo do
urlopu i wypoczynku, prawo do odpowiedniej stopy Īyciowej, prawo do bezpáatnej i powszechnej nauki – przynajmniej w stopniu
podstawowym, jak równieĪ prawo do swobodnego uczestniczenia w
Īyciu kulturalnym i do ochrony zdrowia.
KaĪdemu prawu powinien odpowiadaü obowiązek wynikający
z tego prawa. Jednak w cytowanym dokumencie obowiązki są ujĊte
tylko ogólnie. ToteĪ z Deklaracji wynikają obowiązki osoby ludzkiej, jakie ma ona “wobec spoáeczeĔstwa, bez którego niemoĪliwy
jest swobodny i peány rozwój osobowoĞci”. Z obowiązków wypáywają ograniczenia praw i wolnoĞci, które w myĞl art. 29 “są ustalone
przez prawo wyáącznie w celu zapewnienia wolnoĞci innych i w
celu uczynienia zadoĞü sáusznym wymogom moralnoĞci, porządku
publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego spoáeczeĔstwa”12.
Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka – zdaniem m.in.
R. KuĨniara – jest kompromisem co do substancji tekstu i stanowi
syntezĊ róĪnych szkóá prawniczych. UĪywając pojĊcia kompromis,
autor ma “na myĞli poáączenie doktryny liberalnej i socjalistycznej –
praw politycznych i obywatelskich oraz spoáecznych i ekonomicz12
Jest to jedna z wielu interpretacji [obowiązek wzajemnego szacunku, bez
ograniczania wolnoĞci, jest zawarty w art. 1].
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nych”13. Interpretacja ta jest uproszczona, gdyĪ nie uwzglĊdnia znaczenia wpáywu filozofii personalistycznej. Na treĞü Deklaracji duĪy
wpáyw wywará J. Maritain, ale przede wszystkim R. Cassin, gáówny
redaktor tej Deklaracji. W czasie jej przygotowywania byá on w
staáym kontakcie z J. Roncallim, póĨniejszym papieĪem Janem
XXIII, autorem sáynnej encykliki Pacem in terris.
W Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka nie ma mowy
o kompromisie miĊdzy doktrynami: socjalistyczną i liberalną. Powstaáa z tego rzekomego kompromisu norma odwoáuje siĊ nie do
prawa pozytywnego jako swej podstawy, lecz do godnoĞci osoby
ludzkiej i niezbywalnoĞci praw wynikających z tego faktu. Te
wszystkie wymienione elementy są wáaĞciwe koncepcji personalistyczno-integralnej. TakĪe mówiąc o zwyciĊstwie szkoáy prawa
naturalnego w Deklaracji, moĪemy jasno powiedzieü o przyjĊciu
filozofii personalistycznej. W filozofii tej uznaje siĊ istnienie ponadustrojowych i obowiązujących praw czáowieka. Prawa te istnieją
i obowiązują nie dlatego, Īe wáadza je ustanawia, lecz swoją moc
czerpią z godnoĞci osoby ludzkiej – są z niej odczytywane, a nie
wynikają – toteĪ jako takie nie mogą byü utracane bądĨ zbywane14.
Znaczna czĊĞü norm zawartych w Deklaracji nabraáa mocy wiąĪącej, gdy Zgromadzenie Ogólne NZ w dniu 16 grudnia 1966 roku
uchwaliáo MiĊdzynarodowe Pakty Praw Czáowieka: Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych. Samo postanowienie o rozpoczĊciu prac
nad nimi zapadáo jeszcze przed uchwaleniem Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka. Niestety, wskutek sporów przede wszystkim
natury ideologiczno-politycznej prace związane z powstawaniem
tego dokumentu znacznie siĊ przeciągaáy.
Kwestią sporną byá zakres przedmiotowy Paktów, ich liczba, jak
równieĪ zakres terytorialny ich obowiązywania. Kraje zachodnie
13

R. KuĨniar, O prawach czáowieka, Warszawa 1992, s. 42.
W Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka nie mówi siĊ wyraĨnie, Īe prawa
czáowieka wynikają z wrodzonej godnoĞci, lecz uznano ją za “podstawĊ wolnoĞci,
sprawiedliwoĞci i pokoju na Ğwiecie”. Zatem nie opowiedziano siĊ za racjonalizmem epoki OĞwiecenia, gdzie “koniecznie wszystko musiaáo z czegoĞ wynikaü”.
Konsekwencją takiego ujĊcia w przypadku praw czáowieka byáoby okreĞlenie ich
katalogu raz na zawsze – miaáyby zatem charakter statyczny. Natomiast odczytywanie praw czáowieka z godnoĞci ma charakter dynamiczny – podlegają one ciągáej
aktualizacji.
14
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zdecydowanie popieraáy ujĊcie w dokumencie praw politycznych
i obywatelskich. Natomiast odmawiaáy nadaniu statusu normatywnego prawom gospodarczym, spoáecznym i kulturalnym. Zdecydowanie odmiennego zdanie byáy kraje socjalistyczne, które zwracaáy
szczególną uwagĊ na prawa ekonomiczne, spoáeczne i kulturalne.
Oprócz powyĪszych kontrowersji kraje metropolie kolonialne początkowo sprzeciwiaáy siĊ obowiązywaniu dokumentu na terytoriach niesamodzielnych. Problem zakresu terytorialnego obowiązywania umowy dotknąá równieĪ paĔstw federacyjnych. Mianowicie
powstaáa kontrowersja, czy ratyfikacja Paktu przez centralne wáadze
federacji wiąĪe poszczególne jednostki wchodzące w jej skáad – w
tym przypadku dano odpowiedĨ twierdzącą. Zawarta klauzula federalna nakazuje stosowanie postanowieĔ Paktów do wszystkich czĊĞci terytoriów paĔstw federalnych, bez moĪliwoĞci uchylenia siĊ od
odpowiedzialnoĞci za niewykonanie przyjĊtych zobowiązaĔ pod
pretekstem, iĪ leĪą one w gestii wáadz lokalnych. Kontrowersje towarzyszące pracom nad MiĊdzynarodowymi Paktami Praw Czáowieka i ich uchwaleniem wiązaáy siĊ z upolitycznienia praw czáowieka. MoĪna przykáadowo wymieniü: spór, czy naleĪy opracowaü
jedną konwencjĊ, obejmującą caáoĞü zagadnieĔ, czy teĪ dwie; róĪnice w podejĞciu paĔstw do zagadnienia miĊdzynarodowej ochrony
praw czáowieka w aspekcie wyáącznej kompetencji wewnĊtrznej.
OdrĊbnoĞü stanowisk przebiegaáa równolegle do podziaáów ideologiczno-politycznych. Jednak pomimo tych wszystkich rozbieĪnoĞci
przyjĊto rozwiązanie kompromisowe i wspomniany dokument mógá
ujrzeü Ğwiatáo dzienne. W wyniku ustĊpstw ogáoszono dwa Pakty
Praw Czáowieka: Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – odpowiadający ideologii indywidualistyczno-liberalnej oraz Pakt Praw
Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych – odpowiadający ideologii paĔstw bloku socjalistycznego. W porównaniu do Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka jedno z novum wprowadzone w Paktach Praw Czáowieka to treĞü art. 10 wyraĪająca nakaz humanitarnego traktowania z poszanowaniem przyrodzonej godnoĞci osób
pozbawionych wolnoĞci oraz art. 11 wprowadzający zakaz pozbawiania wolnoĞci w razie niemoĪnoĞci zwrotu dáugu.
MiĊdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spoáecznych
i Kulturalnych skáada siĊ ze wstĊpu, piĊciu czĊĞci i trzydziestu jeden
artykuáów. We wstĊpie tego Paktu czytamy miĊdzy innymi: “ĝwia-
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domi tego, Īe jednostka, ze wzglĊdu na obowiązki, jakie ma wzglĊdem innych jednostek i wspólnoty, do której naleĪy, jest zobowiązana do staraĔ o popieranie i przestrzeganie praw uznanych w niniejszym pakcie [...]”15. Z tego wynika, Īe osoba ludzka jest nie tylko
podmiotem praw czáowieka, ale takĪe posiada obowiązek popierania
i przestrzegania tych praw. Tytuáem przykáadu moĪna podaü, Īe
naruszenie praw czáowieka moĪe pochodziü zarówno ze strony wáadzy paĔstwowej, jak i nieuczciwego pracodawcy prywatnego,
a nawet wĞcibskiego sąsiada. Zatem wystĊpuje tu zarówno wertykalny jak i horyzontalny obowiązek przestrzegania tych praw. Inaczej mówiąc poszanowanie prawa czáowieka ma charakter erga
omnes. Pakty oparte na przyrodzonej godnoĞci osoby ludzkiej obligują do “przestrzegania praw i swobód czáowieka”. Natomiast w art.
1 podają prawa narodów do samostanowienia.
Jak juĪ zostaáo wczeĞniej wspomniane, w skáad MiĊdzynarodowych Paktów Praw Czáowieka wchodzi MiĊdzynarodowy Pakt Praw
Cywilnych i Politycznych. WstĊp tego Paktu jest identyczny ze
wstĊpem MiĊdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych, z tym wyjątkiem, Īe w trzecim akapicie przestawiono priorytety pisząc: “[...] korzystanie z praw obywatelskich
i politycznych oraz gospodarczych, spoáecznych i kulturalnych”16.
W analogicznym fragmencie MiĊdzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spoáecznych i Kulturalnych stwierdzono: “[...] korzystanie z praw gospodarczych, spoáecznych i kulturalnych oraz praw
obywatelskich i politycznych”17.
NaleĪy z caáą stanowczoĞcią podkreĞliü, iĪ w uchwalonym dokumencie – MiĊdzynarodowych Paktach Praw Czáowieka – uznaje
siĊ osobĊ ludzką za podmiot uprawniony miĊdzynarodowej ochrony
prawnej. Dokumenty miĊdzynarodowe – i nie tylko – doĞü jednoznacznie stwierdzają, iĪ prawa czáowieka wynikają z przyrodzonej
godnoĞci osoby ludzkiej. ToteĪ wymienienie ich jako takich w dokumentach prawa miĊdzynarodowego, czy jakichkolwiek innych,
nie moĪe byü traktowane taksatywnie. Po pierwsze, prawa czáowieka są odczytywane z przyrodzonej godnoĞci osoby ludzkiej, nie zaĞ
15
K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa miĊdzynarodowego, Warszawa 1978, s. 212-213.
16
Prawo miĊdzynarodowe publiczne..., s. 160.
17
TamĪe, s. 184.
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z Īadnego prawa pozytywnego – nie mogą byü przez nikogo nadane.
Po drugie, wszyscy ludzie rodzą siĊ równi pod wzglĊdem godnoĞci –
zatem prawa im przysáugujące są powszechne. Po trzecie, charakter
praw czáowieka jest dynamiczny, tzn. w związku z rozwojem osobowym i spoáecznym jednostki są one na nowo odczytywane – treĞü
katalogu siĊ rozwija. ToteĪ Īadnego dokumentu wymieniającego
prawa czáowieka nie moĪna traktowaü jako zamkniĊtego zbioru.
Wyliczenie taksatywne winno byü zastąpione egzemplarycznym,
uzupeánianym w miarĊ odczytywania nowych praw czáowieka.
Oba pakty otwierają jednakowo brzmiące artykuáy. Zawierają
one ogólne zasady związane z prawami czáowieka. Prawo wszystkich narodów do samostanowienia rozumiane jako swoboda wyboru
swego statusu politycznego, okreĞlenia rozwoju gospodarczego,
ujĊte jest w art. 1. Odnosząc tĊ normĊ do podstawowych praw czáowieka widzimy dwukierunkową zaleĪnoĞü w ich urzeczywistnianiu.
Po pierwsze, brak samostanowienia sprowadza siĊ w praktyce do
nieprzestrzegania praw czáowieka i jego wolnoĞci. Po drugie, odwracając ten stan rzeczy, uznawanie poszanowania prawa konkretnych osób prowadzi do realizacji prawa do samostanowienia narodu,
do którego naleĪą. Czáowiek nie moĪe byü wolny w zniewolonym
narodzie. Podmiot uprawniony samostanowienia okreĞlony jest w
postaci narodu. Mamy wiĊc tu ewidentnie do czynienia z prawem
narodów a nie tzw. kolektywnym prawem czáowieka. Wskazuje na
to teĪ systematyka dokumentu, w którym katalog praw wymieniony
jest w czĊĞci trzeciej. Natomiast prawo narodów umieszczono w
czĊĞci pierwszej.
Nakaz przestrzegania zasady niedyskryminacji bez wzglĊdu na
jakiekolwiek róĪnice w korzystaniu z praw zawartych w obydwu
Paktach wyraĪają art. 2. RóĪnice te zostaáy juĪ omówione przy okazji prezentacji Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka, a w tym
dokumencie zostaáy one jedynie powtórzone. Podobne w treĞci są
art. 3, gdzie róĪnice ograniczono do zagwarantowania mĊĪczyznom
i kobietom równoĞci w korzystaniu z praw i swobód zawartych w
Pakcie.
W art. 4 MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych czytamy, iĪ w wyjątkowych wypadkach strony mogą podjąü
kroki mające na celu zawieszenie stosowania zobowiązaĔ wynikających z Paktu. TreĞü tego artykuáu jest niewątpliwie kontrowersyjna,
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mianowicie naleĪy postawiü pytanie, jakie to sytuacje powodują
zawieszenie stosowania zobowiązaĔ wynikających z Paktu oraz
jakie prawa absolutnie nie mogą podlegaü zawieszeniu. W doktrynie
przyjmuje siĊ pogląd, iĪ klĊski Īywioáowe, konflikty oraz trudnoĞci
spowodowane warunkami spoáeczno-ekonomicznymi mogą stanowiü zagroĪenie dla struktur paĔstwa – w tym przypadku wydaje siĊ
zasadne skorzystanie z dyspozycji art. 4. Pozostaje jeszcze do wyjaĞnienia kwestia, jakie prawa mogą ulegaü zawieszeniu i na jak dáugo. Trudno sobie wyobraziü sytuacjĊ, w której stale wystĊpuje jakiĞ
z wymienionych elementów umoĪliwiający zawieszanie praw czáowieka na podstawie art. 4 Paktów, nierzadko z winy rządzących
danym paĔstwem, a wáadza wykorzystując ten fakt powoduje ciągáe
ograniczanie wymienionych praw. Odpowiedzi na wyĪej zadane
pytanie, które z praw czáowieka absolutnie nie mogą ulegaü zawieszeniu, udziela nam ten sam art. 4. Odsyáa on m.in. do prawa do
Īycia, zakazu tortur, poddaĔstwa, niewoli, pozbawienia wolnoĞci
z powodu niemoĪnoĞci wywiązania siĊ ze zobowiązaĔ umownych,
lex retro non agit, do podmiotowoĞci prawnej, oraz zasady wolnoĞci
myĞli, sumienia, wyznania. Dodatkowo w rzeczonym artykule są
wymienione kwestie formalne takiego “stanu wyĪszej koniecznoĞci”, takie jak: obowiązek oficjalnego jego ogáoszenia, notyfikacja w
ONZ, to, Īe musi byü przejĞciowy, reprezentowaü zasadĊ proporcjonalnoĞci podjĊtych Ğrodków w stosunku do zagroĪenia oraz nie moĪe byü sprzeczny ze zobowiązaniami prawnymi na arenie miĊdzynarodowej paĔstwa.
Drugim paktem praw czáowieka jest Pakt Praw Gospodarczych,
Spoáecznych i Kulturalnych. Z powodu licznych przeszkód natury
ekonomicznej, spoáecznej, kulturowej, a nawet ideologicznej w fazie
prac nad powstaniem Paktów trudno byáo uzyskaü kompromis. Kontrowersje dotyczyáy przede wszystkim zagadnienia, czy prawa ekonomiczne, spoáeczne i kulturalne moĪna zaliczyü do praw czáowieka
i zrównaü ich rangĊ z prawami obywatelskimi i politycznymi. JeĞli
doszáoby w tym zakresie do konsensusu, byáaby realna moĪliwoĞü
zawarcia wszystkich praw w jednym pakcie. Niestety kraje zachodnie reprezentujące doktrynĊ liberalną wyraĪaáy sprzeciw w zrównaniu praw ekonomicznych z prawami politycznymi i obywatelskimi.
Natomiast przeciwnego zdania byáy kraje socjalisty-czne, które w
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skrajnych opcjach prawa ekonomiczne wysuwaáy na plan pierwszy18.
W Pakcie tym, po prawie do samostanowienia, zasadzie niedyskryminacji i zrównania mĊĪczyzn i kobiet, art. 6 formuáuje prawo
bardzo istotne. Mianowicie jest to “prawo do pracy, które obejmuje
prawo kaĪdego czáowieka do uzyskania moĪliwoĞci utrzymania siĊ
poprzez pracĊ swobodnie wybraną lub przyjĊtą”. Prawo do pracy
áączy siĊ z obowiązkiem zapewnienia pracy dla osób chcących skorzystaü z niego. ToteĪ cytowany artykuá w dalszej czĊĞci wskazuje
na sposób wypeániania tego obowiązku poprzez zapewnienie przez
paĔstwo m.in. programów zawodowego poradnictwa i szkolenia,
politykĊ wzrostu gospodarczego i peánego produktywnego zatrudnienia. Zagadnienie pracy poruszone jest równieĪ w nastĊpnym
artykule, gdzie mówi siĊ o prawie “kaĪdego do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy”. W skáad prawa wymienionego w art. 7 wchodzi równieĪ prawo do wypoczynku, páatnego urlopu, a takĪe zapewnienia bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
Prawo “kaĪdego do tworzenia i przystĊpowania do związków
zawodowych wedáug wáasnego wyboru” zapewnione jest w art. 8
Paktu. Czytamy w nim dalej o prawie “związków zawodowych do
zakáadania krajowych federacji” oraz prawie “związków zawodowych do swobodnego wykonywania swej dziaáalnoĞci”. Z artykuáu
tego wynika równieĪ prawo do strajku obwarowane warunkiem, “Īe
bĊdzie ono wykonywane zgodnie z ustawodawstwem danego kraju”.
Prawo do zabezpieczeĔ spoáecznych, w tym do ubezpieczeĔ spoáecznych, jak równieĪ do jak najszerszej ochrony i pomocy rodzinie,
uwypuklone jest w dalszej czĊĞci Paktu, tj. w art. 11. Czytamy tam
m.in. o “prawie kaĪdego do odpowiedniego poziomu Īycia dla niego
samego i jego rodziny, wáączając w to wyĪywienie, odzieĪ i mieszkanie”. Wychodząc z cytowanego artykuáu pojawia siĊ postulat podjĊcia przez paĔstwa wspóápracy miĊdzynarodowej na rzecz produkcji i dystrybucji ĪywnoĞci równieĪ w skali Ğwiatowej.
Prawo do nauki wraz ze sposobami jego realizacji i “wolnoĞcią
wyboru dla swych dzieci szkóá innych” niĪ publiczne wymienione
jest w art. 13. Prawo to wiąĪe siĊ z rozwojem osobowoĞci jednostki
18

TamĪe, s. 70.
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i udziaáem jej w wolnym Ğwiecie. Z powyĪszego wyprowadziü
moĪna stwierdzenie, iĪ analfabetyzm jest formą zniewolenia czáowieka i tylko powszechna jego likwidacja moĪe przywróciü jednostki spoáeczeĔstwu. Stwierdzenie to moĪna oczywiĞcie rozszerzyü na
pewne spoáecznoĞci i wysunąü wniosek, iĪ blokowanie im dostĊpu
do informacji, osiągniĊü naukowych jest nową formą zniewolenia.
Artykuá 15 mówi o prawie kaĪdego do partycypacji w Īyciu kulturalnym. W prawie tym zawiera siĊ oczywiĞcie prawo do korzystania z osiągniĊü naukowych, swobody i ochrony twórczoĞci
naukowej, literackiej i artystycznej. Prawom tym odpowiada naáoĪony na paĔstwa obowiązek popierania i upowszechniania nauki,
który moĪna takĪe rozszerzyü o prawo do swobodnego przepáywu
informacji.
Z zamieszczonego katalogu wynika jednoznacznie, Īe podmiotem chronionym jest czáowiek – wystĊpujący samoistnie lub wchodzący w róĪne relacje spoáeczne. Jednak czy bĊdzie on wystĊpowaá
jako czáonek rodziny, narodu, paĔstwa, mniejszoĞci narodowej lub
innej, czy teĪ spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, zawsze mamy tutaj do
czynienia z gáównym podmiotem – osobą ludzką. PierwszorzĊdnym
celem kaĪdej grupy spoáecznej jest dobro osoby ludzkiej. OczywiĞcie dotyczy to takĪe narodu. Z punktu widzenia filozofii personalistycznej niedopuszczalne jest twierdzenie, Īe prawa czáowieka są
wtórne w stosunku do praw narodów. Niedopuszczalne jest takie
traktowanie takĪe z punktu widzenia czysto prawnego. Nieprzypadkowo ukazano prawa osoby ludzkiej proklamowane w obydwu Paktach i sposób ich sformuáowania posáugując siĊ terminami: “kaĪda
osoba ma prawo”, “kaĪdy”, “nikogo nie wolno”. Z drugiej strony
uwydatniono obowiązki paĔstw wobec uprawnionych podmiotów –
osób ludzkich. Sposób ochrony i stosowane Ğrodki są juĪ inną sprawą. ToteĪ moĪna przyjąü, iĪ podstawą prawa narodów do samostanowienia, sformuáowanego w pierwszych artykuáach obydwu Paktów, muszą byü prawa czáowieka. Biorąc pod uwagĊ to, co zostaáo
wyĪej wspomniane oraz treĞü i systematykĊ Paktów, powyĪsza teza
wydaje siĊ byü zasadna.
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III. Ochrona praw czáowieka w systemie Organizacji
Narodów Zjednoczonych
Zagadnienie ochrony praw czáowieka w związku z powstaniem
systemu Narodów Zjednoczonych rozbudziáo duĪe nadzieje na faktyczną poprawĊ w tej dziedzinie. Jednak problematyka Īycia codziennego, nagminne áamanie praw czáowieka, wybuchy coraz to
nowych konfliktów zbrojnych, zbrojenia na niespotykaną dotąd
skalĊ, masowy gáód na Ğwiecie, zdają siĊ wystawiaü na próbĊ caáy
ten system. Pomimo caáej masy konferencji, róĪnego rodzaju akcji,
wyposaĪenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w moĪliwoĞü
uchwalania deklaracji, rezolucji, konwencji i póĨniejszego wcielania
ich w Īycie – to jednak wspomniane naruszanie praw czáowieka
niejednokrotnie podwaĪaáy sens Karty Narodów Zjednoczonych.
Organizacja Narodów Zjednoczonych zostaáa stworzona w tym
celu, aby ludzkoĞü po doĞwiadczeniach drugiej wojny Ğwiatowej
mogáa uniknąü drugiego takiego kataklizmu. Niestety, samo podpisanie Karty nie uwolniáo Ğwiata od podziaáów, wrĊcz przeciwnie,
jeszcze ich przybyáo. Do wczeĞniejszych róĪnic kulturowych, ekonomicznych, rasowych, religijnych doszáa jeszcze ideologiczna –
dzieląc bardzo wyraĨnie spoáecznoĞü ogólnoludzką politycznie,
militarnie, gospodarczo, spoáecznie, a nawet kulturowo.
Widaü z tego, iĪ uzyskanie konsensusu w uchwaleniu jakiegokolwiek dokumentu wymagaáo nie lada wysiáku. Zupeánie inną kwestią
oprócz uchwalenia byáo jeszcze dostosowanie siĊ danych paĔstw do
wymogów nakáadanych przez ten dokument, a nie zawsze száo to w
parze. Samo tylko powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych
nie mogáo zmieniü automatycznie rzeczywistoĞci miĊdzynarodowej
i wieloaspektowego podziaáu. Siáą rzeczy system Narodów Zjednoczonych zawieraá w sobie tĊ róĪnorodnoĞü powojennego Ğwiata.
ToteĪ jeĞli Organizacja nie zajĊáa jakiegoĞ stanowiska w danej
sprawie, czy teĪ nie podjĊáa uchwaáy dotyczącej ochrony praw
czáowieka, to tylko dlatego, Īe jej czáonkowie – a przynajmniej ich
wiĊkszoĞü – nie wyrazili na to zgody. Natomiast przypisywanie záej
woli Organizacji Narodów Zjednoczonych z powyĪszych powodów
jest zepchniĊciem odpowiedzialnoĞci za taki, a nie inny stan rzeczy,
na organizacjĊ, a nie na poszczególnych jej czáonków. To oni –
imiennie wyliczeni przy kaĪdej uchwale – podejmują decyzjĊ, a nie
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Organizacja jako taka. Przedstawione wyĪej mechanizmy powstawania dokumentów i sama dziaáalnoĞü mają charakter polityczny. Zatem twierdzenie niektórych autorów, iĪ Organizacja
“przyznaje” prawa czáowiekowi, jest báĊdna. Nie moĪe byü uzaleĪnienia istnienia praw naleĪnych osobie ludzkiej z racji jej godnoĞci
od sporów politycznych miĊdzy paĔstwami. Niewątpliwie mamy tu
do czynienia z prawami podmiotowymi podlegającymi dynamicznym zmianom. SpoáecznoĞü miĊdzynarodowa w toku rozwoju cywilizacyjnego zmuszona jest poszerzaü katalog praw podlegających
ochronie. Jednak w Īadnym wypadku prawa te nie są nadawane,
a jedynie uznawane. Powodem tego jest inna materia tych praw –
prawnonaturalna.
Metody miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka, a wáaĞciwie
spór o ich zakres, znalazáy swoje odbicie na gruncie prawnym, poczynając juĪ od Karty NZ. Postanowienia tam zawarte, dotyczące
praw czáowieka, weszáy w konflikt z zasadą nieingerencji w wewnĊtrzne sprawy danego paĔstwa. Wykorzystując ten stan rzeczy
róĪne paĔstwa chciaáy na tym osiągnąü wáasny interes polityczny.
Przodowaáy w tym dwa supermocarstwa, mianowicie Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, uzurpujące sobie prymat nad rządzeniem i podziaáem Ğwiata.
Przy takich rozbieĪnoĞciach stanowisk przedstawionych powyĪej
naleĪaáoby siĊ posiákowaü konkretnym przepisem. Artykuá 2 § 1
Karty NZ zawiera zakaz interpretacji poszczególnych przepisów
tegoĪ dokumentu w kierunku zachĊty do ingerencji w wewnĊtrzne
sprawy któregokolwiek paĔstwa. Przy analizie tego artykuáu powstaje dylemat – jakie dziaáanie bĊdzie niezgodną z prawem ingerencją w wewnĊtrzne sprawy danego paĔstwa, a jakie nią nie bĊdzie,
mimo iĪ odnosiü siĊ bĊdzie do miĊdzynarodowej ochrony praw
czáowieka. Ponadto wypada podaü enumeratywnie “sprawy, które
z istoty swej naleĪą do kompetencji wewnĊtrznej któregokolwiek
paĔstwa”.
NaleĪy stwierdziü, iĪ na gruncie prawa miĊdzynarodowego
przyjmuje siĊ stanowisko, wedáug którego sprawy, bĊdące przedmiotem zobowiązaĔ miĊdzynarodowych paĔstwa przestają naleĪeü
do wyáącznej jego kompetencji. W cytowanym przypadku ratyfikacja Karty NZ wymaga od paĔstwa dostosowania siĊ do niej, co moĪe
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byü weryfikowane przez odpowiednie organy Narodów Zjednoczonych wáaĞciwe do rozpatrzenia danej sprawy.
Za ingerencjĊ w wewnĊtrzne sprawy danego paĔstwa – zgodnie z
doktryną prawa miĊdzynarodowego i dokumentów miĊdzynarodowych – moĪna przyjąü dziaáanie immanentnie związane z jakąĞ formą przymusu. Pozostaje dylemat, jaka to forma przymusu wpáywająca na okreĞlone dziaáanie moĪe zostaü uznana za ingerencjĊ w wewnĊtrzne sprawy paĔstwa. OdpowiedĨ na te wątpliwoĞci nie zawsze
byáa prosta i niejednokrotnie blokowaáa róĪne akcje w dziedzinie
ochrony praw czáowieka. NaleĪy zaznaczyü, iĪ liczne dokumenty
dotyczące praw czáowieka nakáadaáy na strony pewne zobowiązania,
zawĊĪając zakres kompetencji wewnĊtrznej. Natomiast A. Michalska analizując artykuá 2 punkt 7 Karty NZ, stwierdza, Īe prawa
czáowieka nie naleĪą do kompetencji wewnĊtrznej paĔstwa. W konsekwencji dla wykonania przez paĔstwo swych miĊdzynarodowych
zobowiązaĔ z zakresu ochrony praw czáowieka dopuszczalna byáaby
akcja miĊdzynarodowa19.
MiĊdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
wprowadza trzystopniowy system implementacji zawartych tam
postanowieĔ. Nad funkcjonowaniem tego systemu pieczĊ sprawuje
Komitet Praw Czáowieka – specjalnie powoáany organ na mocy
Paktu Praw Czáowieka, ale jego rola jest nikáa.
W myĞl art. 40 naáoĪony na paĔstwa obowiązek “przedkáadania
sprawozdaĔ na temat Ğrodków przedsiĊwziĊtych przez nie w celu
realizacji praw uznanych w niniejszym Pakcie” stanowi wypeánienie
pierwszego stopnia kontroli wykonywania postanowieĔ. Komitet
Praw Czáowieka bada te sprawozdania przekazując swoje uwagi
danym paĔstwom, a nawet w przypadkach szczególnych kieruje je
do Zgromadzenia Ogólnego NZ. NaleĪy dodaü, iĪ system sprawozdaĔ wymieniony w czĊĞci IV Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ma charakter obligatoryjny. ObligatoryjnoĞü polega na tym,
Īe paĔstwa-strony bĊdą skáadaáy sprawozdania Sekretarzowi Generalnemu NZ, który przekaĪe je Komitetowi Praw Czáowieka zgodnie
z art. 40.
Drugi stopieĔ kontroli wykonywania postanowieĔ Paktu – mając
na uwadze art. 41 – odbywa siĊ poprzez moĪliwoĞü skáadania tzw.
19
A. Michalska, Podstawowe prawa czáowieka w prawie wewnĊtrznym a Pakty
Praw Czáowieka, Warszawa 1976, s. 168 n.
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skargi paĔstwowej w przedmiocie naruszania praw czáowieka. MoĪliwoĞü taka istnieje, jeĞli paĔstwo w drodze odrĊbnej deklaracji do
wymienionego artykuáu wyrazi akceptacjĊ kompetencji Komitetu do
rozpoznawania takich spraw20. W wypadku tym przewidziano trójstopniową procedurĊ:
1. próba uregulowania spornej kwestii poprzez bezpoĞrednie negocjacje miĊdzy zainteresowanymi paĔstwami w ciągu 6 miesiĊcy;
2. Ğwiadczenie dobrych usáug przez Komitet Praw Czáowieka
najdáuĪej przez 12 miesiĊcy;
3. koncyliacja dokonana za zgodą stron przez KomisjĊ piĊciu
powoáaną ad hoc, która przedstawia najpóĨniej w ciągu 12 miesiĊcy
Przewodniczącemu Komitetu Praw Czáowieka sprawozdania – nastĊpnie dorĊczane stronom sporu.
Instytucja skargi indywidualnej, zawarta w Protokole Fakultatywnym do Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jest trzecim
stopniem kontroli wykonywania postanowieĔ. W celu korzystania
z tej formy implementacji konieczna jest – podobnie jak w przypadku tzw. skargi paĔstwowej – oddzielna ratyfikacja dokumentu i doáączenia Protokoáu do Paktu. Po takim przystąpieniu paĔstwa-strony
uznają kompetencjĊ Komitetu Praw Czáowieka do przyjmowania
i badania petycji indywidualnych osób uwaĪających siĊ za ofiary
naruszenia praw czáowieka. Dla skorzystania z tej skargi osoba pokrzywdzona musi wyczerpaü tok instancji prawodawstwa wewnĊtrznego danego kraju. Ponadto petycja nie moĪe byü anonimowa
oraz rozpatrywana przez inną instytucjĊ miĊdzynarodową, jak równieĪ jej przedmiot musi zawieraü siĊ w Pakcie.
Istotna jest kwestia, czy miĊdzynarodowa ochrona praw czáowieka nie jest mieszaniem siĊ w wewnĊtrzne sprawy obcego paĔstwa.
Niewątpliwie nastĊpuje tutaj kolizja miĊdzy rozumieniem suwerennoĞci paĔstwa a podmiotowoĞcią jednostki, z czym wiązaáa siĊ zasada nieingerencji w sprawy wewnĊtrzne paĔstw. W tym miejscu
naleĪy zwróciü uwagĊ na rozwiązanie relacji zachodzącej pomiĊdzy
zasadą suwerennoĞci paĔstw i uznaniem jednostki za podmiot praw
czáowieka gwarantowanych MiĊdzynarodowym Paktem Praw Czáowieka. Mianowicie w przypadku naruszenia praw czáowieka przez
paĔstwo, zgodnie z trójstopniowym mechanizmem implementacji,
20
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istnieje instytucja skargi indywidualnej zawarta w Protokole Fakultatywnym do Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Jest to
oddzielny dokument, wymagający odrĊbnej ratyfikacji. PrzystĊpując
do Protokoáu uznają one kompetencjĊ Komitetu Praw Czáowieka do
przyjmowania i badania petycji indywidualnych osób utrzymujących, iĪ padáy ofiarą pogwaácenia ich praw przez paĔstwo-stronĊ
Protokoáu Fakultatywnego, którego jurysdykcji podlegają. Jak widaü juĪ na podstawie tylko tych przesáanek, skorzystanie z systemu
indywidualnych petycji w przypadku naruszenia praw czáowieka jest
uciąĪliwe, a nierzadko wrĊcz niemoĪliwe. Fakt ten Ğwiadczy o niedoskonaáoĞci prawnej ochrony praw czáowieka, a nie sprzecznoĞci
miĊdzy suwerennoĞcią paĔstwa i podmiotowoĞcią osoby ludzkiej.
Ochrona prawna pozostaje nadal czystą literą bez ducha. Analizując
art. 1 Protokoáu widzimy, iĪ Komitet jest wáaĞciwy do rozpatrywania zawiadomieĔ pochodzących od podlegáych jurysdykcji PaĔstwaStrony Paktu. Ponadto naruszenie musi dotyczyü “któregokolwiek
z praw wymienionych w Pakcie”. Wspomniana wyĪej relacja miĊdzy zasadą suwerennoĞci paĔstw a zasadą poszanowania praw czáowieka jawi siĊ w dalszej czĊĞci tegoĪ artykuáu. OtóĪ “Komitet nie
przyjmie Īadnego zawiadomienia, jeĪeli dotyczy ono paĔstwastrony Paktu, które nie jest stroną niniejszego Protokoáu”. ToteĪ
moĪna domniemywaü, iĪ paĔstwa dobrowolnie przystĊpując do Protokoáu Fakultatywnego do MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych pragną peániejszej ochrony praw czáowieka
niĪ pozostaáe strony MiĊdzynarodowego Paktu Praw Czáowieka.
Artykuá 1 Protokoáu wymienia wprawdzie “jednostki twierdzące,
iĪ staáy siĊ ofiarami” naruszenia praw wymienionych w Pakcie, ale
nie wszystkie mogą skorzystaü z systemu indywidualnych petycji.
Sytuacja taka ma miejsce, gdyĪ, po pierwsze, prawo takie nie przysáuguje jednostkom podlegáym jurysdykcji paĔstwa-strony Paktu,
nie bĊdącemu jednoczeĞnie stroną Protokoáu Fakultatywnego. Po
drugie, prawo takie nie przysáuguje obywatelom podlegáym jurysdykcji paĔstwa nie bĊdącego stroną Paktu. Po trzecie, wyczerpujący
katalog praw wymieniony jest w Pakcie, toteĪ naruszenie prawa nie
wymienionego w Pakcie jest przesáanką wykluczającą skorzystanie
z systemu indywidualnych petycji.
Mając powyĪsze na uwadze moĪna stwierdziü, iĪ trójstopniowy
system kontrolujący realizacjĊ praw czáowieka jest niewystarcza-
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jący. Sprowadzanie ochrony praw czáowieka do zagadnienia podmiotowoĞci jednostek w prawie miĊdzynarodowym leĪy u podstaw
róĪnych kontrowersji.
PoprawĊ systemu miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka
wykonywanej przez Narody Zjednoczone niektórzy upatrują w róĪnych dziaáaniach podjĊtych w ostatnich latach. NaleĪy tu wymieniü
utworzenie urzĊdu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych
do Spraw Praw Czáowieka. Ponadto zwiĊkszenia czĊstotliwoĞci
posiedzeĔ Komisji Praw Czáowieka, a takĪe powoáania miĊdzynarodowego trybunaáu karnego do sądzenia osób, co do których
zachodzi podejrzenie masowych naruszeĔ praw czáowieka. “Poza
sporem jest – zdaniem W. Makara – iĪ do kompetencji wewnĊtrznej
paĔstwa nie naleĪą ciĊĪkie naruszenia praw czáowieka stwarzające
zagroĪenie dla pokoju i bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego, które
zresztą w umowach o ludobójstwie czy apartheidzie uznane zostaáy
za zbrodnie miĊdzynarodowe”21.
NaleĪy jednak stwierdziü, iĪ mimo tych wszystkich wspomnianych niedoskonaáoĞci ONZ-owskiego systemu ochrony praw czáowieka, zauwaĪa siĊ znaczny postĊp w tej dziedzinie. Dynamiczny
charakter tego procesu przejawia siĊ w systematycznym zwiĊkszaniu kompetencji Organizacji, jak równieĪ w zwiĊkszaniu praw osoby ludzkiej. “OdnoĞnie problemu podmiotowoĞci jednostki w prawie miĊdzynarodowym w aspekcie uniwersalnym moĪna przyjąü, iĪ
jeĪeli jakaĞ konwencja miĊdzynarodowa staje siĊ w drodze inkorporacji integralną czĊĞcią ustawodawstwa wewnĊtrznego, to jednostka
jest podmiotem zawartych w niej uprawnieĔ”22. Klasyczna podmiotowoĞü jednostki w prawie miĊdzynarodowym zdaniem W. Makara
realizowana jest tylko w przypadku mieszkaĔców paĔstw bĊdących
stroną Protokoáu Fakultatywnego do Paktu Praw Politycznych23.
Podobnie jak treĞü praw czáowieka, tak i prawo miĊdzynarodowe
podlega ciągáej ewolucji. Trudno sobie wyobraziü, iĪ w tym ostatnim wypadku zarówno katalog podmiotów jak i treĞü norm bĊdzie
staáa. ToteĪ obecnie – odmiennie niĪ w klasycznym prawie miĊdzynarodowym – przyjmuje siĊ istnienie imperatywnych norm po21
W. Makar, Status prawny jednostki, Studium teoretyczno-prawne, Bydgoszcz
1989, s. 91.
22
TamĪe.
23
TamĪe.
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wszechnego prawa miĊdzynarodowego ius cogens24. Katalog tych
norm ani nie jest wyczerpujący, ani uznawany przez wszystkich.
Tytuáem przykáadu moĪna podaü, iĪ zasada suwerennej równoĞci
paĔstw powszechnie uznawana jest za rzeczoną normĊ. WĞród norm
ius cogens moĪna wymieniü na przykáad zakaz handlu niewolnikami, kobietami i dzieümi, zakaz uĪycia siáy. Zatem do norm tych
wáącza siĊ przepisy o treĞci moralnej i humanitarnej25. Zasadne
jest wiĊc przedstawianie podstawowych praw czáowieka jako ius
cogens.
IV. Podsumowanie
W związku z rozwojem prawa miĊdzynarodowego oraz Īycia
spoáecznego mamy do czynienia z nową treĞcią norm, zwiĊkszeniem
iloĞci podmiotów oraz nową jakoĞcią relacji wystĊpujących miĊdzy
nimi. Nie moĪna mówiü o podmiotowoĞci prawnomiĊdzynarodowej
jedynie paĔstw. W tym przypadku porównanie znaczenia podmiotowoĞci z okresu absolutyzmu, w kontekĞcie skrajnej suwerennoĞci,
z treĞcią wypracowaną przez spoáecznoĞü miĊdzynarodową w okresie powojennym moĪe doprowadziü do caákowicie báĊdnych wniosków. W normie prawnej zarówno treĞü, podmiot, jak i okolicznoĞci
jej powstania muszą byü rozpatrywane áącznie. Wykáadnia danego
przepisu musi byü zgodna z caáym systemem prawnym. ToteĪ naleĪy stwierdziü, iĪ po tragedii drugiej wojny Ğwiatowej powstaáa zupeánie nowa gaáąĨ prawa miĊdzynarodowego. Jest nią miĊdzynarodowe prawo praw czáowieka – International Law of Human Rights.
W jego skáad wchodzą dokumenty o zasiĊgu uniwersalnym, takie
jak: Karta NZ, Powszechna Deklaracja Praw Czáowieka, MiĊdzynarodowe Pakty Praw Czáowieka, konwencje i rezolucje przyjĊte przez
ONZ. Ponadto moĪna tu wymieniü liczne dokumenty regionalne, z
których najistotniejsze to: Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci, Europejska Karta Socjalna,
Akt KoĔcowy Konferencji BezpieczeĔstwa i Wspóápracy w Europie,
AmerykaĔska Konwencja Praw Czáowieka, AfrykaĔska Karta Praw
24
W myĞl art. 53 konwencji wiedeĔskiej o prawie traktatów, kaĪda umowa
miĊdzynarodowa sprzeczna z ius cogens jest niewaĪna.
25
Tak interpretuje normĊ ius cogens R. Bierzanek. Por. R. Bierzanek, J. Symonides, dz. cyt., s. 91.
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Czáowieka i Ludów. Podmiot uprawniony wskazano juĪ w samej
nazwie – czáowieka, w tekstach: “kaĪdy”, “czáowieka”, “kaĪdą osobĊ”. Powstanie tej gaáĊzi prawa miĊdzynarodowego wymogáo wypracowanie nie tylko jakoĞciowo nowych norm związanych bezpoĞrednio z treĞcią praw czáowieka, lecz takĪe dostosowanie juĪ istniejących. Stąd teĪ na paĔstwach spoczywa obowiązek przestrzegania
podstawowych praw czáowieka – aczkolwiek nie tylko na paĔstwach. Czáowiek jest ich podmiotem niezaleĪnie od woli prawodawcy. ToteĪ tylko na takiej podstawie – praw osoby ludzkiej, moĪna budowaü system relacji miĊdzy narodami. ObjĊcie ponadpaĔstwową ochroną praw czáowieka doprowadziáo do uznania osoby
ludzkiej za podmiot tego prawa. Brak zdolnoĞci zawierania traktatów miĊdzynarodowych przez jednostkĊ w dziedzinie prawa miĊdzynarodowego nie jest ich podstawą, lecz sama godnoĞü osoby
ludzkiej. Wáadza paĔstwowa uprawniona do zawierania traktatów
jest reprezentantem konkretnych osób – obywateli paĔstwa.
Jak juĪ zostaáo napisane na wstĊpie, podmiotowoĞü miĊdzynarodowa jest pojĊciem doktryny i są jej róĪne kryteria. W zastrzeĪeniach autorów, wedáug których osoba ludzka nie ma uprawnieĔ do
zawierania traktatów miĊdzynarodowych, nie uwzglĊdnia siĊ faktu,
Īe traktaty miĊdzynarodowe są ratyfikowane przez paĔstwa. JednakĪe ratyfikacja nie nadaje praw czáowieka w nich zawartych. ToteĪ zdolnoĞü zawierania traktatów, jako element podmiotowoĞci
miĊdzynarodowej, moĪe w tym wypadku zostaü pominiĊta. Ponadto
naleĪaáoby przebudowaü twierdzenie, Īe jednostka nie jest podmiotem prawa miĊdzynarodowego, gdyĪ swoje uprawnienia nabywa
poprzez paĔstwo – lub jego akces do odpowiednich umów miĊdzynarodowych. RównieĪ w prawie wewnĊtrznym jednostka chcąc
dochodziü swoich naruszonych praw musi korzystaü z pewnych
instytucji – na przykáad sądów. ToteĪ wykorzystanie “instytucji”
paĔstwa w celu korzystania ze swoich podstawowych praw przez
jednostkĊ absolutnie nie moĪe byü argumentem na wykluczenie jej
podmiotowoĞci miĊdzynarodowej. Naczelną wartoĞcią jest dobro
osoby ludzkiej. Natomiast paĔstwo jest tylko instrumentem, dziĊki
któremu to dobro jest realizowane.
Nierzadko tylko zdecydowana postawa spoáecznoĞci miĊdzynarodowej moĪe doprowadziü do zaprzestania áamania praw czáowieka
oraz uznania ich przez paĔstwo – sprawcĊ naruszeĔ. RównieĪ
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wspóáczesne Īycie miĊdzynarodowe zdaje siĊ potwierdzaü wyĪej
przytoczone spostrzeĪenie poprzez wyodrĊbnienie z naruszeĔ prawa
miĊdzynarodowego “deliktów” i “zbrodni”. Do tych ostatnich zaliczono takĪe powaĪne naruszenie praw czáowieka i podstawowych
wolnoĞci przez paĔstwo, zobowiązane powszechną normą prawa
miĊdzynarodowego przyjĊtego przez spoáecznoĞü miĊdzynarodową26. To zobowiązanie miĊdzynarodowe musi byü zasadnicze dla
jednostki ludzkiej.
Mówiąc o prawach czáowieka, naleĪy je rozpatrywaü w Ğwietle
ich struktury, czyli z uwzglĊdnieniem elementu podmiotowego
i przedmiotowego. Prawa czáowieka to prawa uniwersalne. Przysáugują kaĪdej osobie z racji jej godnoĞci na kaĪdym terytorium, bez
wzglĊdu na fakt, czy to jest terytorium paĔstwowe, czy nie. Zagadnienie terytorium moĪe byü istotne w przypadku rzeczywistej
ochrony prawnej. NaleĪy zwróciü uwagĊ na fakt, iĪ nie wszystkie
paĔstwa są demokratyczne i nie wszystkie przestrzegają praw czáowieka. Ponadto istnieją sytuacje wątpliwe, czy z danego prawa korzysta rzeczywiĞcie podmiot uprawniony, jak np. podczas próby
oderwania czĊĞci terytorium i stworzenia nowego paĔstwa. ToteĪ
ustalenie podmiotu odpowiedzialnego z tytuáu naruszenia praw
czáowieka w pewnych wypadkach pociąga za sobą koniecznoĞü
uwzglĊdnienia terytorium czynu. Biorąc pod uwagĊ miĊdzynarodową ochronĊ praw czáowieka, trzeba zaznaczyü, iĪ jest ona jedynie
uzupeánieniem ochrony zapewnionej poprzez prawo krajowe, ale nie
jest jej podporządkowana.
GodnoĞü osoby ludzkiej – jak juĪ wczeĞniej zostaáo stwierdzone
– jest podstawą praw czáowieka, dla których prawo pozytywne staje
siĊ prawem przedmiotowym ich ochrony. Jednak precyzyjne i bezwzglĊdne oddzielenie sfery naturalnych praw od ich ochrony nie jest
moĪliwe. Spowodowane jest to wáaĞnie naturalnoĞcią tych praw,
które domagają siĊ ochrony prawnej. Prawa czáowieka formuáowane
są w sensie pozytywnym i negatywnym. W tym drugim sensie ich
nienaruszalnoĞü jest silniej podkreĞlona. W Dekalogu są one w zasadzie formuáowane w sensie negatywnym – w zakazie ich naruszania. Dwuaspektowe formuáowanie tego samego prawa zawarte jest
26

Art. 19 Projekty konwencji o odpowiedzialnoĞci miĊdzynarodowej paĔstw,
A/CN.4/291/Add.2; por. takĪe Report of the ILC on the Work of the Thirty-second
Session, GAOR Suppl. 10, A/35/10, s. 64.
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w art. 6 MiĊdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, gdzie zagwarantowano kaĪdej istocie ludzkiej przyrodzone
prawo do Īycia. Zatem naleĪy stwierdziü, Īe to nie prawa są Ĩródáem
zakazów ich naruszania, lecz godnoĞü osoby ludzkiej. Wrodzone
prawa czáowieka są prawami moralnymi i wczeĞniejszymi wobec
praw proklamowanych w Konstytucjach i Konwencjach miĊdzynarodowych. Po umieszczeniu ich w wymienionych aktach normatywnych stają siĊ prawami pozytywnymi, nie tracąc swego charakteru
moralnego.
Reasumując naleĪy stwierdziü, iĪ po powstaniu miĊdzynarodowej ochrony praw czáowieka mamy do czynienia z nowym podmiotem prawa miĊdzynarodowego – jest nim osoba ludzka. Uznanie
przyrodzonej godnoĞci za Ĩródáo tych praw wskazuje na ich podmiotowoĞü oraz przyjĊcie uniwersalnego system ochrony niezaleĪnie od
woli konkretnego paĔstwa. Czáowiek jest istotą spoáeczną – toteĪ dla
jego peánego rozwoju konieczna jest egzystencja w pewnych grupach. Jednak wartoĞcią nadrzĊdną caáego Īycia spoáecznego zawsze
musi byü dobro jednostki postrzeganej jako podmiot w kontekĞcie
dobra wspólnego.
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Sprawy o separacjĊ maáĪeĔską na przykáadzie
Sądu OkrĊgowego w Lublinie
Dla przewaĪającej czĊĞci dorosáych Polaków maáĪeĔstwo i rodzina jest istotną wartoĞcią i najwaĪniejszą albo wprost jedyną instytucją cieszącą siĊ uznaniem i szacunkiem1. Obserwacja Īycia codziennego wskazuje jednak, Īe niebezpieczeĔstwo rozpadu związku
maáĪeĔskiego jest jednym z najistotniejszych zagroĪeĔ dla wspóáczesnej rodziny. Potwierdza tĊ obserwacjĊ bardzo wysoki procent
przeprowadzanych corocznie spraw rozwodowych.
W Polsce zanotowano w 1990 r. 42.436 rozwodów (przy liczbie
255.369 zawartych maáĪeĔstw), w 1991 r. – 33.823 (przy liczbie
233.206 zawartych maáĪeĔstw), w 1992 r. – 32.024 (przy liczbie
217.240 zawartych maáĪeĔstw), w 1993 r. – 27.891 (przy liczbie
207.674 zawartych maáĪeĔstw), w 1994 r. – 31.574 (przy liczbie
207.689 zawartych maáĪeĔstw), w 1995 r. – 38.115 (przy liczbie
207.081 zawartych maáĪeĔstw), w 1996 r. – 39.449 (przy liczbie
203.641 zawartych maáĪeĔstw), w 1997 r. – 42.549 (przy liczbie
204.850 zawartych maáĪeĔstw), a w 1998 r. – 45.230 (przy liczbie
1

Zob. P. Kryczka, Czy “kryzys rodziny”?, w: Polska Rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia, Lublin 2000, s. 79; A. GrzeĞkowiak, Sytuacja rodziny na tle
przemian w Europie ĝrodkowej i Wschodniej po 1989 roku, w: Czy potrzebna jest w
Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuĔczego? Materiaáy z Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 wrzeĞnia 1995 roku w
Katowicach, red. B. Czech,. Katowice 1997, s. 19 n.; J. Krzywda, Refleksje na
temat zasad i praw Īycia rodzinnego, “Ius Matrimoniale” 1997 nr 2, s. 115;
Cz. Martyniak, PaĔstwo i rodzina, w: Rodzina pamiĊtnik I katolickiego studium
o rodzinie w Poznaniu w dniach 2-6 wrzeĞnia 1935, PoznaĔ 1936, s. 466 n.
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209.430 zawartych maáĪeĔstw)2. Dodatkowo liczby te są niepokojące, jeĪeli weĨmiemy pod uwagĊ fakt, Īe liczba rozwodów jest zazwyczaj niĪsza niĪ rzeczywista liczba rodzin, które ulegáy rozpadowi. Rozpad maáĪeĔstwa i rodziny uwarunkowany jest wieloma
czynnikami m. in. stopniem dojrzaáoĞci przyszáych maáĪonków,
cechami ich osobowoĞci, sytuacją spoáeczno – ekonomiczną. Z licznych badaĔ socjologicznych wynika, Īe takimi czynnikami są takĪe:
a. zmiany w zakresie moralnoĞci i postaw np. rozluĨnienie norm
w zakresie wspóáĪycia seksualnego, liberalizacja postaw wobec
rozwodu, czy teĪ zanikanie starych tradycji obyczajowych;
b. rozluĨnienie wiĊzi psychicznych w maáĪeĔstwie;
c. szybka urbanizacja i uprzemysáowienie a co za tym idzie duĪa
mobilnoĞü powodująca anonimowoĞü osoby i jej oddalenie od Ğrodowiska, które ksztaátowaáo postawĊ danej jednostki;
d. zmiany organizacji Īycia spoáecznego, w tym rozwój usáug,
które zastąpiáy rodzinĊ w Ğwiadczeniu usáug na rzecz danej osoby
np. domy spokojnej staroĞci, róĪnego rodzaju organizacje, fundacje
zajmujące siĊ osobami, które wymagają opieki, podjĊcie pracy zawodowej przez kobiety;
e. aspiracje zawodowe, które róĪnicują cele Īyciowe i status
spoáeczny wspóámaáĪonków;
f. sytuacja mieszkaniowa;
g. ingerencja rodzin, z których pochodzą maáĪonkowie3.
Wszystkie te czynniki wymagają odpornoĞci psychicznej od
maáĪonków, której czĊsto nie mają osoby zawierające związek maáĪeĔski. Wszelkie niepowodzenia, bezsilnoĞü, brak perspektyw mogą
byü zagroĪeniem dla trwaáoĞci maáĪeĔstwa. Jednak, jak twierdzą
niektórzy, prawdziwych powodów rozpadu związków maáĪeĔskich
naleĪy szukaü w niezrozumieniu i niewiedzy, czym jest naprawdĊ
miáoĞü, w “prywatyzacji” maáĪeĔstwa bez podkreĞlania spoáecznego
znaczenia tej instytucji a dla ludzi wierzących w niezrozumieniu
czym jest sakrament maáĪeĔstwa4.
2

Dane pochodzą z roczników statystycznych.
Por. R. Cibor, Wybrane czynniki ryzyka rozkáadu poĪycia maáĪeĔskiego, w:
Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuĔczych, Katowice 1999, s. 32-33.
4
P. Salaün, ĩyjący w separacji, rozwiedzeni, PoznaĔ 1997, s. 142.
3
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PojĊcie “separacja” wyprowadzane jest z áaciĔskiego terminu
separatio, co oznacza rozdzielenie, rozáączenie, odosobnienie5.
Separacja prawna powstaje poprzez sądowe orzeczenie, dokonane zgodnie z prawem na wniosek uprawnionej osoby, po zweryfikowaniu przytoczonych powodów separacyjnych. Skutkiem takiej
separacji jest zniesienie, na ogóá z mocy orzeczenia sądu, praw
i obowiązków zarówno niemajątkowych, jak i majątkowych wynikających z zawarcia maáĪeĔstwa (w sferze majątkowej w zasadzie
tak jak przy rozwodzie), bez rozwiązania wĊzáa maáĪeĔskiego a co
za tym idzie moĪliwoĞci zawarcia nowego związku.
Wprowadzenie instytucji separacji do naszego prawa ustanawia
dla osób fizycznych kolejne prawa podmiotowe, a co najwaĪniejsze
daje moĪliwoĞü skorzystania z tego uprawnienia osobom bĊdącym
w kryzysie maáĪeĔskim. Jednak w odróĪnieniu od orzeczenia rozwodu orzeczenie separacji nie rozwiązuje związku maáĪeĔskiego,
wĊzeá maáĪeĔski w dalszym ciągu zostaje nietkniĊty, a jedynie pewnym modyfikacjom ulegają prawa i obowiązki wynikające z zawarcia maáĪeĔstwa6.
Aby jednak maáĪonkowie mogli skorzystaü z instytucji separacji,
muszą zaistnieü przesáanki dopuszczające jej orzeczenie.
Zgodnie z brzmieniem ustawy ustanowienie separacji maáĪeĔskiej moĪe nastąpiü, jeĪeli miĊdzy maáĪonkami nastąpiá zupeány
rozkáad poĪycia, nie wymaga siĊ, aby rozkáad poĪycia miaá równieĪ
cechĊ trwaáoĞci jak przy rozwodzie7. Na Īądanie jednego lub obu
maáĪonków takĪe jest moĪliwe ustanowienia separacji, jeĪeli
rozkáad poĪycia jest trwaáy. W tym przypadku maáĪonkowie mają
5
Sáownik áaciĔsko – polski, t. 5, Warszawa 1999, s. 112; Sáownik áaciĔsko –
polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 875; Sáownik jĊzyka polskiego,
t. 3, Warszawa, 1981, s. 198.
6
Ustawa wprowadzająca do k.r.o. instytucjĊ separacji maáĪeĔskiej weszáa w
Īycie 16 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 52, poz. 532).
7
Por. art. 611 § 1 k.r.o. Takie uregulowanie spotkaáo siĊ z aprobatą zarówno ze
strony doktryny jak i praktyki sądowej zob. J. Panowicz – Lipska, Instytucja separacji w polskim prawie rodzinnym, PiP 1999 nr 10, s. 17; J. Gajda, Kodeks rodzinny
i opiekuĔczy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 271; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne.
Wyd IV zaktualizowane i uzupeánione przez M. Nazara, Warszawa 2000, s. 139;
E. Waszkiewicz, Instytucja separacji daje nowe moĪliwoĞci, GS 2000 nr 5, s. 5;
J. J. Skoczylas, Separacja nową instytucją prawa cywilnego, PAK 2000 nr 2-3,
s. 60; H. Haak, Separacja, MP 2000 nr 4, s. 214.
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prawo wyboru pomiĊdzy orzeczeniem separacji a orzeczeniem
rozwodu.
Przyczyny uzasadniające orzeczenie separacji moĪna podzieliü
na zawinione, niezawinione i takie, które mogą mieü charakter zawiniony lub teĪ niezawiniony8.
Takimi zawinionymi przyczynami mogą byü: niedochowanie
wiernoĞci maáĪeĔskiej, naganny stosunek do rodziny wspóámaáĪonka, agresja, záe traktowanie czáonków rodziny (wspóámaáĪonka,
dzieci), zaniedbywanie rodziny, odmowa wzajemnej pomocy,
opuszczenie wspóámaáĪonka, hazard, prostytucja, skazanie za
zbrodniĊ maáĪonka prawomocnym wyrokiem, nieetyczne postĊpowanie, alkoholizm, narkomania, zatajenie choroby czy to fizycznej
czy psychicznej, groĨba. Do niezawinionych powodów, na jakie
strona moĪe siĊ powoáaü, naleĪą: róĪnica charakterów, choroba fizyczna lub umysáowa czy impotencja, niedobór seksualny. Natomiast do przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez stronĊ lub
strony moĪna zaliczyü: bezpáodnoĞü, wady oĞwiadczenia woli, homoseksualizm, oziĊbáoĞü seksualną, satyryzm, nimfomaniĊ, róĪnicĊ
wieku, Ğwiatopoglądów, dáugotrwaáy wyjazd maáĪonka za granicĊ.
Wnosząc o orzeczenie separacji moĪna powoáaü siĊ oczywiĞcie
jeszcze na inne przyczyny, które nie są tutaj wymienione, a prowadzą do zupeánego rozkáadu poĪycia maáĪeĔskiego, w konsekwencji
do orzeczenia separacji, a jeĞli rozkáad ten nabierze cechy trwaáoĞci
takĪe do rozwiązania maáĪeĔstwa przez rozwód. I tak np. jeĪeli jeden z maáĪonków w czasie trwania orzeczonej separacji zawrze
maáĪeĔstwo wyznaniowe, moĪe to staü siĊ przyczyną orzeczenia
rozwodu9.
W przypadku zaistnienia pozytywnych przesáanek orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeĪeli wskutek niej miaáoby ucierpieü
dobro wspólnych maáoletnich dzieci maáĪonków10.
8

Por. Z. KrzemiĔski, Separacja. Komentarz do przepisów, orzecznictwo,
piĞmiennictwo, wzory pism, Zakamycze 2000, s. 25-42. Autor systematyzuje
i omawia poszczególne przyczyny biorąc pod uwagĊ taki podziaá, podobnie zob.
E. Waszkiewicz, Separacja i rozwód, Piĩ 2000 nr 7, s. 43.
9
Zob. K. Piasecki, Separacja w prawie polskim, Warszawa 2000, s. 42.
10
Zob. art. 611 § 2 k.r.o. Zob. takĪe orzecznictwo co od tej przesáanki wydawane w związku ze sprawami rozwodowymi, orz. SN z 22 sierpnia 1950 r., C 147/50
NP. 1951 nr 6, s. 76-78; orz. SN z 18 czerwca 1955 r., III CR 199/54, OSN 1956
nr 4, poz. 100; orz. SN z 9 marca 1956 r., IV CR 36/55 OSN 1956 nr 4, poz. 110;
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Zgodnie z przepisem art. 611 § 2 k.r.o. separacja nie moĪe byü
równieĪ orzeczona (podobnie jak i rozwód art. 56 § 2 k.r.o.), jeĞli
byáaby sprzeczna z zasadami wspóáĪycia spoáecznego11.
W przypadku separacji w odróĪnieniu do rozwodu nie ma zastosowania tzw. zasada rekryminacji, ujĊta w art. 56 § 3 k.r.o., zgodnie
z którą orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, jeĪeli Īąda go
maáĪonek wyáącznie winny rozkáadu poĪycia, chyba Īe drugi maáĪonek wyrazi zgodĊ na rozwód lub teĪ odmowa jego zgody na rozwód jest w konkretnych okolicznoĞciach sprzeczna z zasadami
wspóáĪycia spoáecznego, dlatego separacji moĪe Īądaü maáĪonek
wyáącznie winny rozkáadu poĪycia maáĪeĔskiego.
Podsumowując moĪna stwierdziü, Īe ustawowe przesáanki do
orzeczenia separacji są áagodniejsze i bardziej dostĊpne dla maáĪonków w porównaniu z przesáankami rozwodowymi. Jest to w peáni
zrozumiaáe, jeĪeli zakáada siĊ, Īe instytucja separacji maáĪeĔskiej w
swoim gáównym zaáoĪeniu ma byü orzekana, jeĞli nie doszáo jeszcze
do caákowitego rozpadu związku maáĪeĔskiego.
JeĪeli maáĪonkowie nie mają wspólnych maáoletnich dzieci, sąd
moĪe orzec separacjĊ na podstawie zgodnego Īądania maáĪonków,
mówimy wtedy o separacji zgodnej. W tym przypadku muszą wystąpiü razem cztery przesáanki, tj. zupeány rozkáad poĪycia maáĪeĔskiego, orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami wspóáĪycia spoáecznego, zgodne Īądanie maáĪonków i brak wspólnych maáoletnich dzieci. W tym przypadku postĊpowanie bĊdzie prowadzone przed sądem w trybie nieprocesowym. Tutaj zastosowanie mają
przepisy art. 5671 – 5675 k.p.c., które zostaáy dodane do przepisów
normujących “sprawy maáĪeĔskie”(art. 561 – 567 k.p.c.).
Sprawy o orzeczenie separacji toczą siĊ w trybie procesowym,
jeĞli z inicjatywą jej ustanowienia wyjdzie tylko jeden z maáĪonków,
a drugi pozostanie bierny lub teĪ nie wyrazi zgody na separacjĊ oraz
orz. SN z 23 marca 1956 r., III CR 347/55, OSN 1956 nr 4, poz. 114; orz. SN
z 21 kwietnia 1960 r., 4 CR 631/59 OSPiKA 1959, poz. 41; uchwaáa peánego skáadu Izby Cywilnej SN z 18 marca 1968 r., III CZP 70/66 pkt. III, OSN 1968,
poz. 77.
11
Zob. uchwaáa SN z 18 marca 1968 r. III CZP 70/66. OSN 1968 nr 5 poz. 77.
Szerzej na temat pojĊcia i funkcji zasad wspóáĪycia spoáecznego zob. A. Olejniczak. Materialnoprawne przesáanki..., s. 78-95; Z. ZiembiĔski, Normy moralne
a normy prawne, PoznaĔ 1963, s. 190 n.; Z. RadwaĔski, Prawo cywilne – czĊĞü
ogólna, Warszawa 1993, s. 43-45; A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa, s. 109-130.
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w przypadku gdy wspóámaáĪonkowie mają wspólne maáoletnie dzieci (tzw. separacja niezgodna). Sprawy o orzeczenie separacji rozpatrują wydziaáy cywilne Sądów OkrĊgowych12.
PostĊpowanie w sprawie o orzeczenie separacji i o jej zniesienie
jest páatne, dlatego wraz z wniesieniem wniosku lub pozwu o orzeczenie separacji do sądu naleĪy uiĞciü wpis sądowy. WysokoĞü takiego wpisu uzaleĪniona jest od przyjĊcia okreĞlonego trybu postĊpowania, od wniosku pobierany jest wpis w wysokoĞci 100 zá., natomiast od pozwu wpis w kwocie 500 zá.13 Wydaje siĊ, Īe okreĞlenie
wpisu staáego w sprawach o orzeczenie separacji w trybie procesowym (takie najczĊĞciej wpáywają) w wysokoĞci 500 zá jest sumą
zbyt wysoką i moĪe staü dla wielu osób istotną przeszkodą do regulacji swoich spraw rodzinnych poprzez orzeczenie separacji przez
sąd.14 PoĪądane byáoby wiĊc obniĪenie wysokoĞci wpisu staáego,
tym bardziej Īe w sprawach o rozwód okreĞlony jest wpis tymczasowy w granicach od 30 zá do 600 zá.
Wiele osób zwracaáo siĊ o informacjĊ do sądów w Olsztynie,
àodzi, Krakowie, w tym ostatnim 16 grudnia byáy juĪ wnioski
o umorzenie spaw rozwodowych (takĪe w Lublinie)15.
Jeszcze przed 16 grudnia 1999 roku, a wiĊc daty, od której moĪna byáo wnosiü o orzeczenie separacji do sądu w Warszawie czy
Bielsku Biaáej wpáywaáy pisma procesowe z Īądaniem jej orzeczenia. W tydzieĔ od wprowadzenia separacji do naszego ustawodawstwa Sąd OkrĊgowy w Warszawie wydaá juĪ dwa orzeczenia separacyjne (byáy to sprawy pierwotnie prowadzone jako rozwodowe)16.
Ogóáem w grudniu 1999 roku a wiĊc w pierwszym okresie obowiązywania ustawy do sądów w caáym kraju wpáynĊáo 260 spraw
12

Sáusznie są podnoszone gáosy ze strony praktyki sądowej, aby sprawy te rozpatrywaáy wydziaáy rodzinne na szczeblu sądu okrĊgowego, których jak na razie
nie ma i w których orzekaliby sĊdziowie rodzinni a nie cywiliĞci. Por. E. Waszkiewicz, Instytucja separacji..., s. 4.
13
Rozporządzenie Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okreĞlenia wysokoĞci wpisów w sprawach cywilnych, Dz. U. nr 91, poz. 1038.
14
W Sądzie OkrĊgowym w Lublinie w pierwszym roku funkcjonowania tej instytucji prawnej ok. 1/4 pozwów o orzeczenie separacji zostaáo zwróconych ze
wzglĊdu na nieuiszczenie wymaganego wpisu w oznaczonym terminie.
15
Por. M. Pionkowska, Rozdziaá od stoáu i áoĪa, “Rzeczpospolita” z 16 grudnia
1999 r., s. 1 i C2.
16
Por. M. Domagalski, Są juĪ pierwsze orzeczenia, “Rzeczpospolita” z 23 grudnia 1999 r., s. C2.
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o orzeczenie separacji, w tym 230 zakwalifikowano do postĊpowania procesowego a 30 spraw do postĊpowania nieprocesowego.
W pierwszym póároczu 2000 roku, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca
ogóáem wpáynĊáo 4.087 spraw o orzeczenie separacji maáĪeĔskiej, w
tym 3.631 zakwalifikowano do postĊpowania procesowego, natomiast 456 spraw do postĊpowania nieprocesowego. W tym samym
okresie do sądów wpáynĊáo 43.862 spraw o orzeczenie rozwodu.
Wniesione sprawy o orzeczenie separacji w pierwszym póároczu
2000 roku, w caáym kraju stanowiáy 9,3 % w stosunku do iloĞci
spraw o orzeczenie rozwodu. W 24 Sądach OkrĊgowych stosunek
ten wynosiá ponad 10 %, a w Sądzie OkrĊgowym w PrzemyĞlu wynosiá nawet 21,5 %, w Nowym Sączu 20,5 %, w Páocku 19,5 %, w
Tarnowie 18,8 %. Najmniejszy odsetek wniesionych spraw o orzeczenie separacji w stosunku do wniesionych spraw o orzeczenie
rozwodu w tym samym okresie zanotowano w Sądzie OkrĊgowym
w Toruniu 5,4 %, Krakowie 5,6 %, Wáocáawku 6,7 %, Wrocáawiu
7,3 %. Ogóáem w 2000 r. wpáynĊáo 7.481 spraw o orzeczenie separacji i 81.993 rozwodu. Tak wiĊc stosunek wniesionych spraw
o orzeczenie separacji do rozwodu wynosiá 9%.
W Sądzie OkrĊgowym w Lublinie stosunek spraw o orzeczenie
separacji w stosunku do liczby spraw rozwodowych 2000 roku
wynosiá 8 %17.
W okresie poprzedzającym wprowadzenie separacji maáĪeĔskiej
do naszego k.r.o. pojawiaáy siĊ gáosy, Īe instytucja ta bĊdzie speániaü jedynie rolĊ “rozwodu dla katolików”, gdyĪ jedynie osoby wierzące z przyczyn wyznaniowych bĊdą wnosiáy o jej orzeczenie18,
a takĪe, Īe z instytucji tej bĊdą korzystaáy osoby w podeszáym wieku, które nie planują zawarcia kolejnego związku.
Z analizy akt spraw dotyczących orzeczenia separacji maáĪeĔskiej wynika, Īe w 1999 roku, tj. od 16 grudnia do Sądu OkrĊgowego w Lublinie wpáynĊáo 9 spraw o orzeczenie separacji. W 2000
roku spraw o orzeczenie separacji wpáynĊáo 180, w tym separacji
prowadzonych w trybie nieprocesowym byáo 14, natomiast w trybie
17
W momencie záoĪenia niniejszego artykuáu do druku nie są jeszcze dostĊpne
dane za I póárocze 2001 roku.
18
Zob. E. HolewiĔska – àapiĔska, Opinia na temat projektów ustaw o separacji (druki sejmowe nr 591 i 708). Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu,
Warszawa 1999, s. 4.
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procesowym 166. MoĪna dodaü, Īe w tym samym okresie wpáynĊáo
2241 spraw o orzeczenie rozwodu.
Po przeanalizowaniu akt dotyczących orzeczenia separacji maáĪeĔskiej w III Wydziale Cywilnym Sądu OkrĊgowego w Lublinie za
2000 rok19 moĪna stwierdziü, iĪ w praktyce z instytucji tej maáĪonkowie korzystają bez wzglĊdu na swoje przekonania religijne.
Korzystając ze znacznej czĊĞci akt sprawy moĪna stwierdziü,
Īe powody, na które powoáują siĊ maáĪonkowie wnoszący sprawĊ
o orzeczenie separacji, są zróĪnicowane. Nie moĪna siĊ zgodziü,
dokonując analizy akt, ze stwierdzeniem, jakoby separacja prawna
byáa jedynie “rozwodem dla katolików” lub aby z tej instytucji korzystaáy jedynie osoby w podeszáym wieku20.
Trudno stwierdziü jednoznacznie, w ilu sprawach motywy religijne miaáy wpáyw na wszczĊcie postĊpowania o separacjĊ a wykluczaáy moĪliwoĞü wniesienia rozwodu. W pismach procesowych
wszczynających postĊpowanie w tego rodzaju sprawach a takĪe w
zeznaniach strony tego nie werbalizują, z wyjątkiem dwóch spraw,
natomiast podają inne powody, wĞród których na pierwsze miejsce
wysuwa siĊ alkoholizm jednego z maáĪonków, zaniedbywanie
rodziny i niedostateczne áoĪenie Ğrodków na jej utrzymanie czy
agresja wobec czáonków rodziny.
Takie same powody są podawane takĪe w sprawach o rozwód.
Z motywów religijnych, wyraĨnie to podkreĞlając, wniesiono
o orzeczenie separacji a nie rozwodu tylko dwie sprawy. W pierwszej z nich powód pisze m. in. “Problemy spowodowane odejĞciem
pozwanej do konkubenta doprowadziáy do rozkáadu poĪycia maáĪeĔskiego. Od 1 sierpnia 2000 r. strony pozostają w faktycznej separacji i nie utrzymują ze sobą Īadnych kontaktów natury fizycznej,
psychicznej i majątkowej. Rozkáad poĪycia maáĪeĔskiego ma charakter zupeány, trwaáy i nieodwracalny. Z pozwem o rozwód powód
nie wystĊpuje wyáącznie z przyczyn natury religijnej”21. Strona
jeszcze w jednej sprawie nie wniosáa o orzeczenie rozwodu a jedynie o separacjĊ argumentuje to m. in. tak: “w tym stanie rzeczy na19
Niestety nie dotaráem do wszystkich akt dotyczących orzeczenia separacji
maáĪeĔskiej, poniewaĪ czĊĞü z nich byáa niedostĊpna z róĪnych powodów. DostĊp
miaáem do 118 akt sprawy.
20
Por. T. Dyrga, P. Baranowski, Rozwód, separacja, podziaá majątku. Poradnik
z wzorami pism procesowych, Zielona Góra 2000, s. 53.
21
Akta Sądu OkrĊgowego w Lublinie nr III c 2067/00 s. 2.
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stąpiá zupeány i trwaáy rozkáad poĪycia maáĪeĔskiego stron, gdyĪ
powód nie moĪe wybaczyü zachowania negatywnego pozwanej
Īyczenia mu Ğmierci. Powód nie chce rozwodu, gdyĪ jest to
sprzeczne z jego przekonaniami religijnymi”22.
Innym argumentem przemawiającym zdaniem wnoszących za
orzeczeniem separacji a nie rozwodu jest wzgląd na dobro dzieci
maáĪonków. Strona pisze: “TeĞciowie wielokrotnie ingerowali w
nasze maáĪeĔstwo, negatywnie wpáywając na ĪonĊ. Skąd wypáywaáy
rozliczne konflikty, narastające z upáywem czasu. (...). Nie chcĊ
rozwodu, gdyĪ mam oĞmiomiesiĊcznego syna, z którym jako ojciec
powinienem siĊ spotykaü (...)23. W innej sprawie “Powód uwaĪa, iĪ
wspólne zamieszkiwanie, posiadanie maáoletniego dziecka, którego
dobro stawia ponad wszystko, jak i wspólne wiĊzi gospodarcze nie
obligują do orzeczenia rozwodu, lecz tylko separacji. Ponadto máody wiek pozwanej pozwala liczyü w przyszáoĞci na fakt, iĪ dojrzeje
ona w peáni do podjĊcia obowiązków maáĪeĔskich”24. Wzgląd na
dobro dziecka stanowi równieĪ refleksjĊ obydwojga maáĪonków,
którzy stwierdzają, Īe “(...) w tej sytuacji obydwoje doszliĞmy do
wniosku, Īe najlepszym wyjĞciem dla nas i dla naszej córki bĊdzie
separacja”25. Inni piszą, Īe “(...) usankcjonowanie tego faktycznego
rozstania siĊ maáĪonków poprzez separacjĊ niewątpliwie wpáynie
korzystnie na sytuacjĊ dzieci stron, gdyĪ ustaną ciągáe káótnie
i awantury miedzy rodzicami”26.
Dla dobra dziecka maáĪonkowie są gotowi powróciü do wspólnoty maáĪeĔskiej nawet po orzeczeniu rozwodu, piszą tak
“W czerwcu 1985 r. maáĪeĔstwo zostaáo rozwiązane przez orzeczenie rozwodu. Powódka i pozwany ponownie zawarli związek maáĪeĔski 1986 r., gdyĪ oboje wierzyli, Īe uda im siĊ porozumieü
i stworzyü dom dla swoich dzieci. (...) Po raz pierwszy o rozstaniu
rozmawialiĞmy z pozwanym ok. 3 lata temu. Wtedy teĪ próbowaliĞmy dojĞü do porozumienia, Īe dla dobra dzieci, póki nie skoĔczą
szkoáy Ğredniej, postaramy siĊ zachowaü wzglĊdne pozory i w tym
stanie dotrwaü”27.
22

ASOL III c nr 1635/00 s. 3.
ASOL III c nr 1123/00 s. 5.
24
ASOL III c nr 869/00 s. 2.
25
ASOL III c nr 1176/00 s. 1.
26
ASOL III c nr 1941/00 s. 2.
27
ASOL III c nr 1904/00 s. 2.
23
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Oprócz wzglĊdów religijnych i dobra maáoletnich dzieci maáĪonków, osoby wnoszą takĪe z innych powodów o orzeczenie separacji,
np. ze wzglĊdów materialnych. Pozwana pisze, Īe “Zwracam siĊ
z proĞbą o udzielenie mi separacji przez Sąd, poniewaĪ od piĊciu lat
wychowujĊ samotnie troje dzieci. (...) Mój mąĪ (...) w ogóle siĊ
dzieümi nie interesuje. ChcĊ, aby mnie uznano za samotną matkĊ”28,
lub “(...) w chwili obecnej zachodzi potrzeba uregulowania miĊdzy
nami spraw majątkowych”29, a nawet podają taką argumentacjĊ “(...)
ja nie pracujĊ, nie mam pracy od 10 lat, jestem na utrzymaniu Īony.
W separacji faktycznej jesteĞmy od 5 lat. Ja chcĊ równieĪ, aby
to maáĪeĔstwo jeszcze utrzymaü, dlatego wyraĪam zgodĊ na separacjĊ bez orzekania o winie”30, czy “Do záoĪenia wniosku skáoniá mnie
dáugo trwający konflikt maáĪeĔski, na który záoĪyáa siĊ róĪnica
poglądów, odmiennoĞci charakterów i zupeány rozkáad Īycia
rodzinnego”31.
Gáówną jednak przyczyną wnoszenia spraw o orzeczenie separacji do sądu OkrĊgowego w Lublinie jest alkoholizm jednego z maáĪonków, np. strona stwierdza “(...)pod wpáywem alkoholu pozwany
jest bardzo agresywny, wrĊcz nieobliczalny w swoim zachowaniu,
tak Īe nie sposób dalej razem mieszkaü”32. W innej sprawie z powodu alkoholizmu strony pozwanej powódka zwróciáa siĊ do sądu
o orzeczenie rozwodu, jednak w trakcie postĊpowania pozwany
rozpocząá leczenie odwykowe i postĊpowanie zawieszono na
zgodny wniosek stron. NastĊpnie zostaáo ono podjĊte, a powódka
zmieniáa Īądanie i wniosáa o orzeczenie separacji twierdząc, Īe
“(...) doszáa do wniosku, Īe rozkáad maáĪeĔstwa nie ma jeszcze cech
trwaáoĞci i istnieje nadzieja, iĪ pozwany podda siĊ leczeniu.”33
NastĊpną z kolei przyczyną jest agresja jednego z maáĪonków
wzglĊdem drugiego maáĪonka i tak powód uzasadnia swoje Īądanie
“(...) pozwany zmieniá swoje zachowanie. Staá siĊ arogancki wybuchowy, agresywny. Od dáuĪszego czasu nie interesuje siĊ
obowiązkami rodzinnymi, jakie na nim ciąĪą”34, a w innej sprawie,
28

ASOL III c nr 1080/00 s. 1.
ASOL III c nr 2211/00 s. 1.
ASOL III c nr 1458/00 s. 11.
31
ASOL III c nr 2051/00 s. 2.
32
ASOL III c nr 719/00 s. 2.
33
ASOL III c nr 2382/00 s. 22.
34
ASOL III c nr 261/00 s. 2.
29
30
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“(...) początkowo maáĪeĔstwo ukáadaáo siĊ normalnie, jednak
od kilkunastu lat istnieją spory powaĪne, káótnie z báahych powodów, dochodzi do awantur, zanikáa caákowicie wiĊĨ intymna i gospodarcza”35.
Strony podają jeszcze inne powody uzasadniające ich zdaniem
orzeczenie separacji maáĪeĔskiej. Takim powodem byáo jednorazowe zdarzenie, które wpáynĊáo na wiĊzi maáĪeĔskie, powódka pisze
“(...) poĪycie stron ukáadaáo siĊ dobrze, jednak kryzys maáĪeĔski
nastąpiá wskutek wydarzeĔ, które miaáy miejsce w lutym 1999 r.
(...). Prokuratura postawiáa pozwanemu zarzut popeánienia zbrodni
zabójstwa . (...) wobec tej sytuacji wnoszĊ o orzeczenie separacji
(...) z uwagi na utratĊ zaufania i rozpad maáĪeĔstwa”36.
Zdarza siĊ teĪ, Īe maáĪonkowie swoją decyzjĊ motywują bardzo
lakonicznie, np. “niniejszy pozew jest zgodną decyzją obojga maáĪonków, bĊdącą wynikiem wspólnych przemyĞleĔ i ustaleĔ”37.
Po gáĊbszej analizie akt sprawy moĪna pokusiü siĊ o stwierdzenie, Īe w wiĊkszoĞci przypadków podáoĪem kryzysów maáĪeĔskich
jest jednak zbytnia niedojrzaáoĞü maáĪonków, maáa wiedza, czym
jest maáĪeĔstwo i maáe do niego przygotowanie, przykáadem tego
moĪe byü chociaĪby stwierdzenie powódki “(...) poĪycie stron nie
ukáadaáo siĊ nieomal od samego początku maáĪeĔstwa (...).Strony
róĪnią siĊ, gdy chodzi o gotowoĞü stawienia czoáa problemom, jakie
niesie wspólne Īycie. Pozwany nie potrafi dopasowaü siĊ do nowej
rzeczywistoĞci, reagując ogólną agresją, uciekaniem we wáasny
Ğwiat i odcinaniem siĊ od problemów. Doprowadziáo to do sytuacji,
w której powódka musiaáa byü osobą dĨwigającą samotnie ciĊĪar
odpowiedzialnoĞci za rodzinĊ”38.
Przedziaá wiekowy stron ubiegających siĊ o orzeczenie separacji
w Sądzie OkrĊgowym w Lublinie jest bardzo zróĪnicowany i trudno
byáoby tu podawaü jakieĞ grupy wiekowe, które czĊĞciej wnoszą
tego typu sprawy. Zaskakująca jest spora iloĞü spraw maáĪonków w
wieku okoáo 30 lat.
Ustawodawca, realizując normy zapisane w artykule 18 Konstytucji RP oraz artykule 11 Konkordatu, tworzy przepisy prawne,
które sprzyjają utrzymaniu trwaáoĞci maáĪeĔstwa. Chodzi tu m.in.
35

ASOL III c nr 1730/00 s. 2.
ASOL III c nr 386/00 s. 1.
37
ASOL III c nr 8/00 s. 2.
38
ASOL III c nr 2120/00 s. 2.
36

P. Kasprzyk

126

o przepisy regulujące zawarcie związku maáĪeĔskiego, jak równieĪ
normy dotyczące samego postĊpowania rozwodowego, w tym
postĊpowania pojednawczego, które powinno mieü zawsze na uwadze utrzymanie maáĪeĔstwa, a teraz równieĪ tworząc przepisy
o separacji maáĪeĔskiej.
Jednak dla osób niewierzących, a szczególnie dla tych, którzy
maáĪeĔstwo traktują jako umowĊ cywilno-prawną z drugą osobą,
rozwód moĪe jawiü siĊ jako rozwiązanie bardziej atrakcyjne.
TakĪe Īycie w orzeczonej separacji dla maáĪonków nie jest áatwe, poniewaĪ zaznali oni choü przez pewien czas szczĊĞcia maáĪeĔskiego, poznali smak wzajemnych uczuü i w pewnym momencie
przychodzi im Īyü samotnie. W pewnej mierze ich sytuacja przypomina Īycie osób owdowiaáych, z tą róĪnicą Īe wspóámaáĪonek
nadal Īyje a umaráa tylko miáoĞü39.
Instytucja ta z pewnoĞcią stwarza moĪliwoĞü namysáu i gruntownej refleksji nad decyzją o rozwiązaniu maáĪeĔstwa przez rozwód.
Poza tym instytucja separacji stanowi dla rozpadających siĊ maáĪeĔstw alternatywĊ w stosunku do rozwodu, a tym samym speánia
rolĊ Ğrodka ochrony przekonaĔ religijnych, daje szansĊ na zapewnienie pozytywnego rozwoju psychicznego dzieci a takĪe poczucie
bezpieczeĔstwa dla caáej rodziny40. Z pewnoĞcią nie tylko te czynniki stanowią powód w ubieganiu siĊ o orzeczenie separacji. Na podstawie analizy akt z Sądu OkrĊgowego w Lublinie moĪna stwierdziü, Īe naleĪą do nich takĪe: alkoholizm jednego z maáĪonków,
agresja, zaniedbywanie rodziny, opinia Ğrodowiska itd. Są to wiĊc
typowe przyczyny, jakie są podawane w sprawach rozwodowych.
KoĔcząc moĪna powiedzieü, Īe instytucja separacji maáĪeĔskiej
wprowadzona do naszego systemu prawnego nie jest instytucją martwą, o czym Ğwiadczy stosunkowo duĪa liczba wnoszonych tego
typu spraw do sądów. Mimo Īe strony w sprawach o orzeczenie
separacji swoją decyzjĊ motywują podobnie jak to siĊ dzieje w
sprawach rozwodowych naleĪy pamiĊtaü, Īe instytucja ta jest rozwiązaniem odmiennym w swej istocie od instytucji rozwodu.
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Por. P. Salaün, ĩyjący w separacji..., s. 151.
Por. E. Waszkiewicz, Instytucja separacji..., s. 4.
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A. Mantineo, Le università cattoliche nel diritto della Chiesa e
dello stato, Milano – Dott. A. Giuffré Editore 1995, ss. 180.
W ramach publikacji Wydziaáu Jurysprudencji Uniwersytetu w
Messynie (Quaderni per la Didactica e la Ricerca) wymieniona praca zostaáa opublikowana przez znane wydawnictwo prawnicze
A. Giuffré w Mediolanie. Zgodnie z tytuáem publikacji, dzieli siĊ
ona na dwie czĊĞci poĞwiĊcone sytuacji prawnej uniwersytetów
katolickich: czĊĞü I – prezentuje uregulowania zawarte w prawie
kanonicznym, czĊĞü II – przedstawia problem w Ğwietle prawa wáoskiego. Praca jest interesująca i warta przybliĪenia czytelnikowi
z uwagi na fakt istnienia w Polsce uniwersytetu katolickiego i jednoczeĞnie brak monograficznego opracowania tego tematu w polskiej literaturze prawa wyznaniowego.
Rozdziaá I cz. I zawiera omówienie dyscypliny prawa kanonicznego w odniesieniu do uniwersytetów katolickich od czasów KPK
z 1917 r. do KPK z 1983 r. Uniwersytety katolickie nie tylko w Italii, ale takĪe w caáej Europie speániaáy rolĊ kulturową i edukacyjną
w ramach ewangelizacyjnej misji KoĞcioáa, jak i w jego sprawowaniu potestas in temporalibus. KPK z 1917 r. w ksiĊdze III, tyt. XXII,
zastrzegaá wyáącznie KoĞcioáowi i rodzicom troskĊ o formacjĊ
i wychowanie dzieci. PaĔstwo miaáo w tym przedmiocie odgrywaü
rolĊ pomocniczą, uzupeániającą (zob. kan. 1372 i 1381). Wedáug
prawa kanonicznego KoĞcióá ma prawo zakáadania szkóá jakiegokolwiek profilu, czy to podstawowych, czy Ğrednich, czy teĪ wyĪszych (kan.1375). Kodeks jednak niewiele mówiá o uniwersytetach.
Kan. 1379 polecaá trosce ordynariuszy zakáadanie uniwersytetów
katolickich tam, gdzie ich dotychczas brakowaáo. Ale statuty tych
uniwersytetów czy wydziaáów, takĪe zakonnych (kan.1379, § 2),
winny byü zaaprobowane przez StolicĊ Apostolską. Nadawanie
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stopni i tytuáów akademickich w zakresie koĞcielnym byáo zastrzeĪone jedynie wydziaáom, które otrzymaáy takie upowaĪnienie od
Stolicy Apostolskiej (kan.1377).
Jeszcze wiĊkszą ostroĪnoĞcią w odniesieniu do instytucji Ğwieckich w zakresie ksztaácenia i wychowania cechowaáa siĊ encyklika
Piusa XI Divini illius Magistri. Encyklika podkreĞlaáa bardzo mocno
i zdecydowanie, Īe munus educandi naleĪy jedynie do KoĞcioáa oraz
do rodziny i wyprzedza w tym spoáecznoĞü paĔstwową. Autor wyraĪa pogląd o koĞcielnej strategii obronnej wobec uregulowaĔ paĔstwowych (s. 9-10). Dopiero Sobór WatykaĔski II odczytując “znaki
czasu” dokonaá przystosowania i przybliĪenia doktryny koĞcielnej w
zakresie wychowania ludzi wielu ras, kultur i wyznaĔ, w ramach
róĪnych systemów politycznych i ekonomicznych. Sobór nadaá
funkcji edukacji wymiar ewangelizacyjny i ekumeniczny (s. 10). Ta
endogenna przemiana w KoĞciele zostaáa uáatwiona poprzez powstanie miĊdzynarodowych struktur, które przyjĊáy zasady wolnoĞci
wychowania, religii, rasy, kultury i wykluczyáy wszelkie formy dyskryminacji. Autor podaá obszerny zestaw aktów prawa miĊdzynarodowego (zob. s. 11, nota 15). Zagadnieniem wychowania chrzeĞcijaĔskiego zajĊáy siĊ dwa dokumenty soborowe: Konstytucja Gaudium et spes i Deklaracja Gravissimum educationis.
Problem pogodzenia wymogu autonomii i wolnoĞci poszukiwaĔ
naukowych z jednej strony i wiĊĨ uniwersytetów katolickich z hierarchią KoĞcioáa – z drugiej – to, jak siĊ wydaje, problem kluczowy
podejmowany przez liczne stowarzyszenia Ğwieckie i przez MiĊdzynarodową FederacjĊ Uniwersytetów Katolickich (FIUC). Próby
okreĞlenia pozycji uniwersytetu katolickiego podjąá II MiĊdzynarodowy Kongres delegatów uniwersytetów katolickich (zob. Dokument koĔcowy: L'université catolique dans le monde moderne,
Roma 1975) i wyznaczyá drogi dla unormowania prawnego pozycji
uniwersytetu katolickiego.
W II rozdz. cz. I Autor przedstawiá normy KPK z 1983 r. i uregulowania partykularne Konferencji Biskupów we Wáoszech. Przede
wszystkim zauwaĪyá, Īe KPK bazuje na nauce soborowej, ale czĊsto
odwoáuje siĊ do norm KPK z 1917 r. Warto zauwaĪyü, Īe nowy
kodeks wyraĨnie oddzieliá normy dotyczące uniwersytetów katolickich od norm dotyczących uniwersytetów koĞcielnych. JuĪ to samo
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jest wielką nowoĞcią. NastĊpnie istotne jest, Īe kan. 807
potwierdzając prawo KoĞcioáa do zakáadania uniwersytetów katolickich i kierowania nimi, okreĞliá jednoczeĞnie ich cele. SáuĪą one do
“pogáĊbienia kultury ludzi”, “peániejszego rozwoju osoby ludzkiej”,
a takĪe do “wypeánienia posáugi nauczania”. WáaĞnie Jan Paweá II w
swoim nauczaniu podkreĞla, Īe KoĞcióá chce wziąü pod uwagĊ wszelkiego rodzaju problemy ludzkie i doprowadziü do dialogu miĊdzy
wiarą i wiedzą, a najlepszym miejscem do tego rodzaju dialogu jest
uniwersytet (Konstytucja Ex corde Ecclesiae, nn. 6, 15, 17). Interpretacja kanonów KPK pozwala sądziü, iĪ prawodawca ma na myĞli
dwojakiego rodzaju uniwersytety wyznaniowe: ĞciĞle wyznaniowe,
tj. erygowane przez wáadzĊ koĞcielną (zob. kan. 808 w poáączeniu
z kan. 803 § 3) i wyznaniowe, w znaczeniu szerszym, tj. te o które
troska jest powierzona Konferencjom Episkopatu, aĪeby na podlegáym im terytorium dziaáaáy wáaĞciwie rozmieszczone uniwersytety
lub przynajmniej wydziaáy, w których byáyby kultywowane i wykáadane z zachowaniem ich naukowej autonomii “róĪne dyscypliny,
przy uwzglĊdnieniu doktryny katolickiej” (kan. 809).
Najbardziej istotne, a zarazem skomplikowane jest zagadnienie
wolnoĞci na uniwersytetach katolickich. Dotyka ono szerszego
zagadnienia wolnoĞci sumienia opartego na godnoĞci osoby
ludzkiej. Natomiast na uniwersytecie katolickim mamy do czynienia
z opieką i kontrolą doktryny katolickiej w stosunku do nauczających
na tych uniwersytetach. Dyspozycja kan. 810 §1 o “nieskazitelnoĞci
doktryny i dobrych obyczajów” nauczających, przywoáana nastĊpnie
przez kan. 818, daje wáadzy koĞcielnej, zgodnie ze statutami,
obowiązek czuwania przy ich nominacji czy odwoáaniu z munus
docendi. W Schemacie ksiĊgi III, przygotowywanym na Sobór, byáa
tylko mowa o “czuwaniu”, a nie “odwoáywaniu”. Jednak KPK wróciá
do “odwoáywania” przepisując w kan. 810 §1, iĪ winno siĊ ono
odbywaü “z zachowaniem sposobu okreĞlonego w statutach”, czyli
winna byü zachowana odpowiednia procedura, i winno byü zachowane prawo do obrony.
Autor przytoczyá takĪe szczegóáowe postanowienia kilku
Konferencji Episkopatów, jak: Ekwador, Meksyk, Panama, Salwador,
gdzie wydano normy szczegóáowe dotyczące nauczania katolickiego,
w tym roli uniwersytetów katolickich (s. 37-38). Osobny passus Autor
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poĞwiĊciá na omówienie niektórych propozycji Konferencji Episkopatu Italii antycypujących nieco wydanie Konstytucji Apostolskiej
Jana Pawáa II Ex corde Ecclesiae.
Rozdziaá III zostaá w caáoĞci poĞwiĊcony omówieniu Konstytucji
Apostolskiej Jana Pawáa II Ex corde Ecclesiae z 1990 r., która zdaniem Autora nie tylko zawiera wiele nowoĞci w stosunku do uregulowaĔ KPK, ale takĪe pozwala postawiü liczne pytania odnoĞnie do tych
unormowaĔ. Zaraz na początku naleĪy powiedzieü, Īe konstytucja
duĪo jaĞniej, aniĪeli KPK, okreĞla wszystkie kompetencje odnoĞnie do
erekcji i funkcjonowania uniwersytetów katolickich. JuĪ w normach
generalnych tej Konstytucji zostaáo sprecyzowane, kto uznany jest za
wáadzĊ kompetentną do powoáania erekcji uniwersytetu katolickiego.
Poza ogólnym wprowadzeniem do Konstytucji, Autor przedstawiá
kompetencje wáadzy koĞcielnej w odniesieniu do uniwersytetów katolickich, sposoby rozwiązywania problemów odnoĞnie do ich katolickiego charakteru, omówiá zakres wáadzy koĞcielnej nad uniwersytetem, wspóáodpowiedzialnoĞü Ğwieckich za uniwersytet, róĪne rodzaje
uniwersytetów i spoáecznoĞci akademickich, wymogi toĪsamoĞci uniwersytetu katolickiego, autonomiĊ uniwersytetu katolickiego, kontakty
z wáadzą koĞcielną, z innymi instytucjami kulturalnymi kraju. Ponadto bardzo interesująco przestawiá caáą spoáecznoĞü uniwersytecką, jej zaangaĪowanie w sprawy misji uniwersytetu, áącznie z niekatolickimi pracownikami uczelni katolickich. Wreszcie poruszyá problemy studentów, metody badaĔ naukowych i szczególną rolĊ teologii oraz misji pastoralnej uniwersytetów katolickich. Zagadnieniem
niezmiernie interesującym są kontakty uniwersytetów katolickich z
innymi, obcymi mentalnoĞci chrzeĞcijaĔskiej kulturami, i na koniec
ich rola w tworzeniu ogólnej kultury humanistycznej w áączącej siĊ
Europie (s. 43-78).
Caáa czĊĞü II pracy, obszerniejsza objĊtoĞciowo (ss. 81-170) zostaáa poĞwiĊcona zagadnieniu: uniwersytety katolickie we wáoskim
systemie prawnym. Autor przestawiá w I rozdziale proces powstawania uniwersytetów katolickich we Wáoszech w kontekĞcie antykoĞcielnej polityki jednoczących siĊ Wáoch. Na wielu stronach swojej pracy zaprezentowaá trudną drogĊ do “zielonego Ğwiatáa” tzw.
wolnym uniwersytetom. Powstaáy wtedy dwa takie uniwersytety:
Katolicki Uniwersytet NajĞw. Serca Jezusowego w Mediolanie i
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Instytut WniebowziĊcia NMP w Rzymie. Autor nastĊpnie omówiá
akty prawne, za pomocą których obie te uczelnie otrzymaáy paĔstwowe uznanie. W rozdziale II omówiá zagadnienie ewolucji systemu uniwersyteckiego w systemie demokratycznym republikaĔskim (s. 101-130). Tu przedstawiá dáugą drogĊ do osiągniĊcia konstytucyjnego przepisu o autonomii uniwersytetów, a nastĊpnie
przedstawiá trudnoĞci w interpretacji tych przepisów. Ostatecznie
autonomia uniwersytetu dotyczy “dydaktyki”, “badaĔ” i “administracji”. Szczególnie waĪne dla badaczy tej problematyki jest omówienie orzeczenia Trybunaáu Konstytucyjnego Italii n. 195 z 1972 r.
(in caso Cordero) w kwestii zachowania równowagi miĊdzy wolnoĞcią uniwersytetów wyznaniowych i wolnoĞcią osobistą nauczycieli
akademickich w nich zatrudnionych (s. 121-123). Natomiast w
III rozdziale zostaá przedstawiony – okres reformy po Ugodzie
miĊdzy Stolicą Apostolską i PaĔstwem Wáoskim w 1984 r. i dokonanej wtedy integracji prawa o uniwersytetach (s. 131-169). W zakoĔczeniu Autor zauwaĪa, Īe ustawodawstwo paĔstwowe zapewnia
rozwój uniwersytetów katolickich. Niektóre prawa, jak: n. 168
z 1989 i n. 341 z 1990 r., wymagają korekty w zakresie poprawienia
autonomii uniwersytetów wyznaniowych. Nowe ustawodawstwo
paĔstwowe zmierza do wprowadzenia równowagi miĊdzy ochroną
toĪsamoĞci wyznaniowej wolnych uniwersytetów i poszanowania
praw osób tam pracujących. Wymiar sprawiedliwoĞci administracyjnej zmierza do uáatwienia procedury kontestacji. Prawo n. 243
z pewnoĞcią podniesie liczbĊ rekursów ze strony personelu nauczającego. Jako zadania do rozwiązania przez uniwersytety, nie tylko
paĔstwowe pozostają: upadek szkolnictwa, wtórny analfabetyzm,
problem rynku i bezrobocia, przerost aparatu biurokracji. PaĔstwo
przeĪywa kryzys sáuĪb publicznych, nie jest zdolne pobudziü inicjatyw urynkowienia, wiĊkszego zabezpieczenia spoáecznego, rozwoju
w kierunku prawdziwej demokracji, a nie chimery. Autor widzi
jednak pozytywny rozwój ustawodawstwa w zakresie uniwersytetów zbliĪającego ItaliĊ do innych krajów Europy. W realizacji
wskazaĔ konstytucji Ex corde Ecclesiae widzi dla uniwersytetów
katolickich perspektywĊ przyczynienia siĊ do postĊpu naukowego
Italii i ukierunkowania przynajmniej na polu nauki ku Europie bez
granic. UwaĪa, Īe opóĨnienia są do przezwyciĊĪenia poprzez wiĊk-
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szą otwartoĞü uniwersytetów katolickich na nowe inicjatywy, które
dotychczas nie zostaáy w peáni podjĊte.
Od strony formalnej moĪna postawiü pewne drobne zarzuty.
Przede wszystkim caáy materiaá zostaá podzielony na tak wielką
liczbĊ podrozdziaáów, Īe czytelnik gubi w tej palecie drobiazgowych zagadnieĔ ogólną wizjĊ uniwersytetu katolickiego i jego wáaĞciwych funkcji. Z drugiej strony moĪna ten sposób referowania
przedmiotu uznaü za pozytywny z uwagi na ukazanie záoĪonoĞci
problematyki. Przypisy nie zawsze są skoordynowane z tekstem,
czasami bez peánego opisu bibliograficznego niektórych pozycji.
Brak wykazu i rozwiązania niektórych skrótów utrudnia lekturĊ
pracy. ZauwaĪa siĊ teĪ róĪny sposób powoáywania tych samych
Ĩródeá, np. AAS. Szkoda, Īe Autor nie podaá dokáadnego opisu
bibliograficznego cennego wykazu Ĩródeá (uáoĪonego chronologicznie) prawa dotyczącego uniwersytetów katolickich. ZauwaĪa siĊ teĪ
brak wykazu literatury wykorzystanej w pracy a obficie powoáywanej w przypisach. Praca nie zawiera wstĊpu ani zakoĔczenia.
Wywody Autora cechuje jednak rzetelnoĞü i wnikliwoĞü badawcza. MoĪna powiedzieü, Īe jest specjalistą od “wyszukiwania problemów”, chociaĪby one byáy marginalne. Nie moĪna jednak pod
Īadnym wzglĊdem tej wnikliwoĞci uwaĪaü za coĞ negatywnego,
przeciwnie – Īycie jest bogatsze niĪ ramy prawa. Nie poprzestaje na
prostym referowaniu norm prawa ani aktów koĞcielnych normatywnych czy nienormatywnych, ale dociera takĪe do kanonicznego prawa partykularnego (szczególnie wáoskiego) i zadaje sobie trud ich
konfrontacji z prawem miĊdzynarodowym oraz prawem Ğwieckim
paĔstwa wáoskiego. Owszem, omawia rolĊ uniwersytetów katolickich w Īyciu KoĞcioáa, ale w wiĊkszym stopniu interesuje go ich
zaangaĪowanie w Īycie spoáeczne, w rozwój dialogu miĊdzy wyznaniami i dialogu miĊdzy kulturami. Czyni to w kontekĞcie jednoczenia siĊ Europy oraz wpáywu na nią róĪnych kultur napáywających
z zewnątrz. Autor wielokrotnie analizuje pojĊcia “katolicki” i “uniwersytet”, które podkreĞlają powszechnoĞü i otwartoĞü tej instytucji
na dialog z róĪnego rodzaju kulturami i sposobami zachowaĔ moralnych.
Szczególną uwagĊ zwraca na poszanowanie praw czáowieka. Na
tym tle stawia doĞü czĊsto pytanie o moĪliwoĞü zachowania równo-
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wagi pomiĊdzy “katolickoĞcią” tych uczelni a wolnoĞcią poszukiwaĔ. Wydaje siĊ, Īe czĊsto nadmiernie akcentuje problemy, które są
wprawdzie waĪne, i potencjalnie mogą siĊ zrodziü w Ğrodowisku
uniwersyteckim, ale przez to gubi monograficzny wykáad, którego
z tytuáu pracy moĪna siĊ spodziewaü. Postulaty stawia nie tylko w
odniesieniu do uregulowaĔ koĞcielnych, ale i paĔstwowych, nie
tylko w odniesieniu do kadry profesorskiej, administracji uniwersyteckiej i máodzieĪy studiującej, ale takĪe w odniesieniu programów
nauczania i do istotnej roli uniwersytetu w ksztaátowaniu ogólnoludzkiego humanizmu.
Z uwagi na swój charakter porównawczy, aktualnoĞü problematyki, szeroką bazĊ Ĩródáową, wnikliwoĞü i dociekliwoĞü badawczą
oraz walory poznawcze pracĊ Antonio Mantineo naleĪy uznaü za
monografiĊ, która wnosi powaĪny wkáad w literaturĊ prawa wyznaniowego.
Henryk Misztal
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Antonio Osuna Fernández-Largo, Teoría de los derechos
humanos. Conoser para practicar, Salamanca-Madrid (2001),
pp. 254.
Koniec wieku, a zarazem tysiąclecia skáoniá wielu do zajĊcia siĊ
“obrachunkami”, takĪe Ğrodowiska naukowe i wydawnicze. Do tych
ostatnich naleĪą wydawnictwa San Sebastian i Edibesa, które w
1997 r. podjĊáy projekt badawczy “Horizonte dos mil. Textos y monografías”, mający sáuĪyü przyszáoĞci. Do jego realizacji zaproszeni
zostali profesorowie róĪnych oĞrodków uniwersyteckich. Owocem
ich prac są publikacje, bĊdące syntezą akademickich wykáadów
(przewodniki), podrĊczniki, a takĪe monografie wydawane pod kierunkiem profesora Uniwersytetu w Walencji – Estebana Péreza Delgada oraz dyrektora wydawnictwa San Estaban – Bernarda Fueya
Suáreza.
ZauwaĪając braki wieku fascynacji rozumem nie pominiĊto w
analizach stanu duchowego i kulturowego ludzkoĞci. WĞród podstawowych refleksji nie zabrakáo wiĊc i tej: prawa czáowieka. Znaczącym opracowaniem w tym zakresie jest ksiąĪka Antonia Osuny
Fernándeza-Largi – “Teoría de los derechos humanos. Conoser
para practicar” (Teoria praw czáowieka. Znaü, aby praktykowaü),
bĊdąca 24. pozycją wydaną w ramach wspomnianej serii.
Autor jest doktorem filozofii, teologii oraz licencjatem nauk pedagogicznych. Aktualnie zajmuje stanowisko profesora filozofii
prawa uniwersytetu w Valladolid. Jego prace badawcze wyraĪają
interdyscyplinarne wyksztaácenie i koncentrują siĊ wokóá doktryn
historyczno-prawnych w wieku XVI, doktryny moralnej Ğw. Tomasza z Akwinu, klasycznej myĞli prawa naturalnego, hermeneutyki
prawnej i bioetyki. Ich owocem są publikacje, m.in.: “Pervivencia
del pensamiento iusnaturalista clásico” (Przetrwanie klasycznej
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myĞli prawa naturalnego), “Estudio crítico sobre el pensamiento
jurídico cristiano de Karl Barth y su escuela” (Krytyczne studium
chrzeĞcijaĔskiej myĞli prawnej Karola Bartha i jego szkoáy), “Derecho natural y moral cristiana” (Prawo naturalne i moralnoĞü chrzeĞcijaĔska).
JuĪ w prologu Autor stwierdza, Īe jego opracowanie jest u swoich Ĩródeá umotywowane “wolą pobudzenia naszego Ğwiata w materii praw ludzkich” (s. 7). JednoczeĞnie zastrzega, Īe sprawa praw
czáowieka nie moĪe byü oddana w niekontrolowane rĊce charyzmatyków, ani teĪ byü prezentem polityków, bądĨ efektem dziaáaĔ grup
nacisku, czy teĪ bojówkarzy (s. 8). W ksiąĪce bĊdącej efektem akademickiej refleksji stara siĊ ukazaü racjonalnoĞü i podstawy praw
czáowieka.
Problematyka ujĊta zostaáa w cztery rozdziaáy. W pierwszym –
“Opis praw czáowieka i teoria ich natury” (ss. 11-43) – otrzymujemy
objaĞnienia jĊzykowe terminów: prawo naturalne, prawa czáowieka,
prawa obywatela, osobiste i publiczne wolnoĞci oraz prawa fundamentalne (par. 1). W par. 2 “Opis i natura praw czáowieka”, po prezentacji kontekstu ideologicznego definicji (modele: religijny, filozoficzno-racjonalny, pozytywistyczny i polityczny), związków praw
czáowieka ze sprawiedliwoĞcią i porządkiem prawnym, jak teĪ socjalnym (uwzglĊdniającym godnoĞü osoby w Īyciu spoáecznym),
Autor daje propozycjĊ integralnej definicji praw czáowieka: “jest to
dziaá unormowaĔ prawnych odnoszących siĊ do wartoĞci osoby w
jej wymiarach wolnoĞci, autonomii i równoĞci warunków w Īyciu
spoáecznym, które to muszą byü respektowane w caáej legislacji. Ich
sformuáowanie jest owocem historycznego postĊpu, a wyraĪają go
deklaracje, konstytucje lub uregulowania prawne jako fundamentalne. Normy te winny byü starannie stosowane w caáym porządku
prawnym jako wykáadnik podstawy sprawiedliwoĞci” (s. 32).
PoniewaĪ prawa czáowieka nie są produktem ani “z akademickich laboratoriów, ani gabinetów myĞlicieli” (s. 9), w rozdziale drugim (ss. 45-79) zawarta jest perspektywa historyczna deklaracji
praw czáowieka, poczynając od paktu króla Alfonsa IX de León
z 1188 r., poprzez angielską Charta Magna (1215), rozwój tych praw
w dokumentach wydawanych w związku z odkryciem “Nowego
ĝwiata”, teorie prawa natury z XVII w., konstytucje – amerykaĔską
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i francuską, ich koncepcjĊ liberalistyczną – zarówno paĔstw
wspóáczesnych, jak teĪ ich internacjonalizacjĊ na poziomie regionalnym.
Jądro rozwaĪaĔ zawarte jest w najobszerniejszym rozdziale trzecim – “Podstawy i uzasadnienie praw czáowieka” (ss. 81-193),
w którym Autor wykazuje, Īe są one prawdziwie prawami uniwersalnymi ponad wszelką tradycjĊ kulturową czy prawną. Analizuje
w tym celu teorie racjonalistyczne i liberalne prawa naturalnego,
pozytywizmu prawnego, etyczne i teologiczno-moralne. Daje teĪ
syntezĊ elementów o trwaáej wartoĞci klasycznej doktryny prawa
naturalnego oraz te, które muszą byü uwzglĊdniane we wspóáczesnej
kulturze prawnej (par. 5). NaleĪy pozbyü siĊ stanowisk ekstremalnych i uwzglĊdniaü rozwój poznania rzeczywistoĞci, w tym godnoĞci osoby i sfery Īycia spoáecznego oraz nie redukowaü prawa naturalnego do zagadnienia etyki, moralnoĞci osoby: “Prawo jest obszarem autonomicznym wewnątrz filozofii moralnoĞci i to musi byü
obecne we wszelkich rozwaĪaniach wokóá praw naturalnych”,
stwierdza Autor. SáaboĞcią rozwaĪaĔ w rozdziale trzecim jest podanie zagadnieĔ od strony negatywnej.
W rozdziale czwartym zawarta jest aktualna sytuacja prawna
praw czáowieka (ss. 195-233), ze szczególnym uwzglĊdnieniem
legislacji na poziomie europejskim (par. 2) oraz aplikacji norm
prawa miĊdzynarodowego w porządku prawnym Hiszpanii, poczynając od Konstytucji z 1978 r. Interesujące jest, Īe juĪ w par. 1 i 2
wskazano BOE – biuletyn oficjalny, w którym w Hiszpanii promulguje siĊ ustawy, jako Ĩródáo prawa miĊdzynarodowego. Na pozytywną uwagĊ w tej czĊĞci opracowania zasáugują schematy, zwáaszcza: “Mechanizmy porównawcze aplikacji MiĊdzynarodowych Paktów” (dotyczących praw cywilnych i politycznych oraz ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych) – rys. 1, s. 210; “Ochrona prawna
praw czáowieka zawartych w Konwencji Europejskiej”
(rys. 3, s. 217); “Porównanie zapisów praw czáowieka w konstytucji
Hiszpanii z deklaracjami i paktami miĊdzynarodowymi” (rys. 4,
s. 220 n).
Opracowanie dopeánia “Wybrana literatura” (ss. 235-249),
gáównie wydawnictw ksiąĪkowych, przewaĪnie autorów hiszpaĔskich bądĨ opracowaĔ táumaczonych na jĊzyk hiszpaĔski. Zaintere-

162

Recenzje

sowanym nią przyda siĊ uwaga, Īe pominiĊte zostaáy tytuáy wskazane juĪ wczeĞniej w przypisach.
Antonio Osuna Fernández-Largo podaá podstawową refleksjĊ na
temat praw czáowieka. Jest ona interdyscyplinarna, uwzglĊdnia
aspekty etyczne, moralne i prawne. Trzeba siĊ zgodziü z wydawcą,
Īe ksiąĪka ta jest nie tylko waĪną esencją myĞli akademickiej, ale
staü siĊ moĪe ziarnem dla nowej dyscypliny akademickiej.
Wiesáaw Bar

Studia z Prawa Wyznaniowego
Tom III – 2001

Aleksander KochaĔski, Polska 1944-1991. Informator historyczny. T. I: Podziaá administracyjny, waĪniejsze akty prawne,
decyzje i enuncjacje paĔstwowe (1944-1956), Warszawa 1996,
ss. 724, Wydawnictwo Sejmowe. T. II: WaĪniejsze akty prawne,
decyzje i enuncjacje paĔstwowe (1957-1970), Warszawa 2000,
ss. 706, Wydawnictwo Sejmowe.

Po przeáomie roku 1989 ukazaáo siĊ juĪ szereg publikacji z zakresu historii ustroju i prawa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
mimo tego wiele zagadnieĔ z dziejów Polski Ludowej nadal oczekuje na rzetelne zbadanie i opisanie. CzĊsto przeszkodą w ich opracowaniu jest brak odpowiedniej bazy Ĩródáowej. W przezwyciĊĪeniu
tych trudnoĞci moĪe pomóc wielotomowa publikacja Aleksandra
KochaĔskiego, z której dotychczas ukazaáy siĊ: tom I obejmujący
lata 1944-1956 oraz tom II (1957-1970), a przygotowywany jest
tom trzeci.
Przedstawiane opracowanie zawiera uáoĪone chronologicznie
dane o aktach prawnych, m. in.: ustawach, dekretach, uchwaáach
Krajowej Rady Narodowej, Sejmu i Senatu, Rady PaĔstwa, zarządzeniach i decyzjach Prezydenta RP, rozporządzeniach, zarządzeniach, uchwaáach, decyzjach, dyrektywach, postanowieniach
i oĞwiadczeniach Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Prezesa Rady
Ministrów, ministrów, kierowników urzĊdów centralnych, orzeczeniach, uchwaáach i wyrokach Sądu NajwyĪszego oraz NajwyĪszego
Sądu Wojskowgo, zarządzeniach i dyrektywach Generalnego Prokuratora RP (Prokuratora Generalnego PRL) oraz Komisji Nadzwyczajnej do Walki z NaduĪyciami i Szkodnictwem Gospodarczym,
a takĪe uchwaáach Trybunaáu Konstytucyjnego i obwieszczeniach
PaĔstwowej Komisji Wyborczej. W wykazie Autor umieĞciá takĪe

164

Recenzje

informacje o porozumieniach dwustronnych i wielostronnych, dokumentujących miĊdzynarodowe powiązania Polski.
W przygotowaniu tego zestawienia Autor wykorzystaá: “Dziennik Ustaw RP (PRL)”, “Monitor Polski”, dzienniki urzĊdowe (biuletyny) ministerstw i urzĊdów centralnych. Ponadto, co wydaje siĊ
najbardziej cenne w powyĪszym zestawie, Autor skorzystaá z szeregu materiaáów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Akt
Nowych, Kancelarii Prezydenta RP, Archiwum UrzĊdu Ochrony
PaĔstwa, Centralnym Archiwum Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centralnym
Archiwum Wojskowym, Archiwum Instytucji Centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Archiwum Centralnego UrzĊdu Planowania oraz Archiwum Centralnego Zarządu Zakáadów Karnych
Ministerstwa SprawiedliwoĞci. Nadto Autor przytacza równieĪ dane
o waĪnych dokumentach proweniencji paĔstwowej odnalezionych w
materiaáach archiwalnych kierownictw Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (obecnie znajdują siĊ one
w Archiwum Akt Nowych), a takĪe o innych aktach prawnych, decyzjach i oĞwiadczeniach wáadz paĔstwowych ogáoszonych jedynie
w prasie bieĪącej i publikacjach historycznych.
UwagĊ zwraca jasnoĞü i przejrzystoĞü publikacji. Prezentowane
noty informacyjne uáoĪone zostaáy chronologicznie, a pierwsze
zdanie kaĪdej z nich stanowi tytuá przywoáywanego dokumentu.
W wielu wypadkach noty uzupeániono informacjami o treĞci aktu,
bądĨ cytatami z dokumentu. Dalej noty zawierają dane na temat
wejĞcia w Īycie danego aktu (w sytuacji, gdy prawodawca podaá
szczególne warunki wejĞcia w Īycie, bądĨ gdy upáyw czasu pomiĊdzy datą ogáoszenia, a datą wejĞcia w Īycie byá co najmniej kilkumiesiĊczny). Autor, o ile zdoáaá ustaliü, podaje takĪe daty wejĞcia w
Īycie zmian, uchylenia, bądĨ utraty przez akt mocy prawnej.
W dalszej czĊĞci noty Autor podaje dane o Ĩródle, w którym akt
zostaá opublikowany, lub o miejscu jego przechowywania. Zamieszczony na koĔcu obu tomów szczegóáowy indeks stanowi dobry
przewodnik uáatwiający dotarcie do spraw, instytucji i osób, o których mowa w tekĞcie przywoáywanych dokumentów.
Autor we wprowadzeniu zaznacza, Īe Informator jest jedynie
wyborem danych o tych aktach prawnych i dokumentach, które
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znacząco wpáynĊáy na ksztaát ustrojowy, politykĊ wewnĊtrzną i zewnĊtrzną, gospodarkĊ, kulturĊ, naukĊ i oĞwiatĊ oraz obronnoĞü paĔstwa, jak teĪ dobrze ukazują tendencje i zmiany w ustawodawstwie
lat 1944-1991. W niektórych przypadkach moĪna siĊ zastanawiaü
nad trafnoĞcią tego wyboru. I tak na przykáad Autor przytacza okólnik nr 5 Ministerstwa Administracji Publicznej z 17 stycznia 1948 r.
w sprawie nadzoru nad stowarzyszeniami opublikowany w Dzienniku UrzĊdowym MAP Nr 2, poz. 12, ale nie wspomina juĪ ani o wydanym uprzednio okólniku nr 89 Ministerstwa Administracji Publicznej z 21 listopada 1947 r. w sprawie trybu postĊpowania wáadz
administracji ogólnej odnoĞnie stowarzyszeĔ zarejestrowanych
przed wojną, a zamierzających obecnie wznowiü swoją dziaáalnoĞü
(Dz. Urz. MAP Nr 20), ani o wydanym póĨniej okólniku nr 47
tegoĪ Ministerstwa z 2 czerwca 1948 r. w sprawie rozwiązania
istniejących stowarzyszeĔ ubezpieczeniowych zarejestrowanych
na podstawie prawa o stowarzyszeniach z 27 paĨdziernika 1932 r.
(Dz. Urz. MAP Nr 17, poz. 156). MoĪna by dyskutowaü z Autorem,
czy pominiĊte w wykazie okólniki nie odzwierciedlają równie
dobrze jak inne przytoczone przez Autora akty prawne, tendencji w
powojennym ustawodawstwie polskim regulującym wolnoĞü zrzeszania siĊ obywateli.
Pomimo tego, Īe wykaz nie jest wyczerpujący, nie sposób przeceniü wartoĞci publikacji i “mrówczej” pracy Autora, który zdoáaá
zgromadziü dane z tak róĪnych Ĩródeá, zarówno drukowanych, jak
i archiwalnych. Najcenniejsze wydają siĊ dane o materiaáach archiwalnych uznanych uprzednio za ĞciĞle tajne, a dostĊp do których staá
siĊ moĪliwy dopiero po przemianach politycznych roku 1989.
Wspomnieü trzeba w tym miejscu, Īe Aleksander KochaĔski od
lat zajmuje siĊ opracowywaniem materiaáów archiwalnych i jest
Autorem (wspóáautorem) szeregu innych zestawieĔ opartych na
archiwaliach, z których moĪna wymieniü chociaĪby wydany ostatnio przez Instytut Studiów Politycznych PAN Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990,
Warszawa 2000.
We wstĊpie Autor wyjaĞnia, Īe zadaniem publikacji jest dostarczenie informacji o zasadach ustrojowych i prawnych, procesie
ksztaátowania siĊ organizmu paĔstwowego, historii skáadających siĊ
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naĔ struktur, a takĪe pokazanie zarówno deklarowanych zasad programowych, jak i praktyki politycznej. Autor wyraĪa nadziejĊ, Īe
Informator bĊdzie pomocny nie tylko dla profesjonalnych historyków, ale dla wszystkich zajmujących siĊ polityką, czy teĪ tylko polityką interesujących siĊ. Wydaje siĊ, Īe Informator moĪna takĪe
Ğmiaáo poleciü studentom prawa. MoĪe pomóc w gromadzeniu bazy
Ĩródáowej przygotowywanych prac, naprowadziü na istotne akty
prawne, szczególnie, Īe w odróĪnieniu od Skorowidza przepisów
prawnych, zawiera takĪe informacje o niepublikowanych aktach
prawnych zgromadzonych w archiwach róĪnej proweniencji. Dla
przykáadu zajmujących siĊ relacjami paĔstwo-KoĞcióá w okresie
Polski Ludowej zainteresują niewątpliwie dane o zarządzeniach
i instrukcjach UrzĊdu do Spraw WyznaĔ przechowywanych obecnie
w Archiwum Akt Nowych.
Sądziü naleĪy, Īe z powyĪszych wzglĊdów publikacja Aleksandra KochaĔskiego spotka siĊ z zainteresowaniem ze strony historyków prawa powojennej Polski i pomoĪe w naĞwietleniu licznych
jeszcze tzw. biaáych plam w dziejach Polski Ludowej.
Marta Ordon
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