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WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIAÎZANE
Z REPREZENTACJAÎ PARAFII PRZEZ PROBOSZCZA
NA GRUNCIE PRAWA KANONICZNEGO I POLSKIEGO
WSTEÎP

Parafia jest podstawowaÎ jednostkaÎ organizacyjnaÎ KosÂcioøa katolickiego, posiadajaÎcaÎ osobowosÂcÂ prawnaÎ. Funkcjonowanie parafii
zostaøo uregulowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Z prawa tego wynika, zÇe czynnosÂci prawnych w imieniu parafii dokonuje proboszcz, jednakzÇe na dokonanie wielu czynnosÂci prawnych proboszcz
musi uzyskacÂ zgodeÎ ordynariusza lub biskupa diecezjalnego. Parafia,
jako osoba prawna, funkcjonuje jednak nie tylko w kosÂcielnym, ale
i panÂstwowym porzaÎdku prawnym. Zawarte w prawie panÂstwowym
regulacje prawne, dotyczaÎce parafii, saÎ jednak bardzo lakoniczne i nie
nawiaÎzujaÎ wprost do regulacji zawartych w prawie kanonicznym.
W takiej sytuacji pojawia sieÎ pytanie, czy przewidziane w prawie
kanonicznym ograniczenia w zakresie reprezentacji parafii przez
proboszcza wywierajaÎ skutek roÂwniezÇ w panÂstwowym porzaÎdku
prawnym, a jezÇeli tak, to jakie jest zÂroÂdøo recepcji prawa kanonicznego do prawa polskiego w tym zakresie? W niniejszym artykule
podejmujeÎ proÂbeÎ odpowiedzi na te pytania.
1. REPREZENTACJA PARAFII PRZEZ PROBOSZCZA
W KODEKSIE PRAWA KANONICZNEGO

Stosownie do kan. 532 w imieniu parafii, w dokonywaniu wszelkich czynnosÂci prawnych wysteÎpuje proboszcz, zgodnie z prawem;
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ma on roÂwniezÇ obowiaÎzek troszczycÂ sieÎ o to, by dobra parafii byøy
administrowane wedøug norm kan. 1281 ± 1288. Søusznie jednak
zwroÂcono w doktrynie uwageÎ, zÇe odesøanie do kan. 1281 ± 1288 nie
wyøaÎcza przestrzegania przez proboszcza innych przepisoÂw prawa
kanonicznego1. Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje zasÂ pewne
ograniczenia w dokonywaniu przez proboszcza czynnosÂci prawnych
w imieniu parafii. Ograniczenia te polegajaÎ przede wszystkim na
wymogu uzyskania przez proboszcza zgody innych podmiotoÂw na
dokonanie pewnych czynnosÂci prawnych.
Z kanonu 1281 §1 wynika, zÇe na dokonanie czynnosÂci, ktoÂre
przekraczajaÎ granice i sposoÂb zwyczajnego zarzaÎdzania, zarzaÎdca (a
wieÎc w przypadku parafii proboszcz ± kan. 1279 §1) powinien wczesÂniej uzyskacÂ pisemne upowazÇnienie od ordynariusza. Brak takiego
upowazÇnienia skutkuje niewazÇnosÂciaÎ czynnosÂci prawnej. CzynnosÂci
zwykøego zarzaÎdu i przekraczajaÎce zwykøy zarzaÎd powinny bycÂ co do
zasady okresÂlone w statutach parafii. JezÇeli statut parafii nie zawiera
takiej regulacji (albo parafia nie ma statutu), okresÂlenie czynnosÂci
zwykøego zarzaÎdu i przekraczajaÎcych zwykøy zarzaÎd nalezÇy do biskupa diecezjalnego, ktoÂry przed okresÂleniem tych czynnosÂci powinien
wysøuchacÂ zdania Rady do spraw ekonomicznych (kan. 1281 §2).
Kan. 1281 §1 i 2 daje podstaweÎ do co najmniej dwojakiej interpretacji w przypadku, gdy statut nie zawiera regulacji co do czynnosÂci
zwykøego zarzaÎdu i przekraczajaÎcych zwykøy zarzaÎd (lub statutu
brak). Z jednej bowiem strony mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe o rozroÂzÇnieniu
czynnosÂci zwykøego zarzaÎdu i przekraczajaÎcych zwykøy zarzaÎd mozÇna
moÂwicÂ dopiero wtedy, gdy biskup diecezjalny uprzednio okresÂliø
w stosunku do podlegøych mu osoÂb prawnych, jakie czynnosÂci (ze
wzgleÎdu na ich charakter czy wartosÂcÂ) nalezÇy zaliczycÂ do kazÇdej z tych
grup (w sposoÂb generalny dla wszystkich podlegøych mu osoÂb prawnych lub tezÇ w sposoÂb indywidualny dla kazÇdej z nich)2. Z drugiej zasÂ
strony, mozÇna przyjaÎcÂ, zÇe roÂwniezÇ w przypadku braku uprzedniej
1

Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. II.1, PoznanÂ:
Pallottinum 2005, s. 437.
2
Por. wyrok SN z dnia 2 lutego 2005 r., IV CK 480/04, LEX nr 177273 oraz wyrok
SN z dnia 17 lutego 2005 r., IV CK 582/04, LEX nr 176007.

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIAÎZANE Z REPREZENTACJAÎ PARAFII

213

decyzji biskupa diecezjalnego w tym przedmiocie, proboszcz w kazÇdym wypadku powinien sieÎ zwroÂcicÂ do biskupa o opinieÎ, czy dana
czynnosÂcÂ przekracza graniceÎ zwyczajnego zarzaÎdu i w przypadku odpowiedzi twierdzaÎcej o wyrazÇenie zgody na jej dokonanie3.
Dalsze ograniczenia w dokonywaniu czynnosÂci prawnych przez
proboszcza zawiera kan. 1291, zgodnie z ktoÂrym dla dokonania wazÇnej alienacji doÂbr stanowiaÎcych staøy prawnie nabyty majaÎtek publicznej osoby prawnej, ktoÂrych wartosÂcÂ przekracza okresÂlonaÎ w prawie sumeÎ, wymagane jest zezwolenie kompetentnej wøadzy, zgodnie
z przepisami prawa. WøadzaÎ taÎ w stosunku do parafii jest biskup
diecezjalny (ktoÂry na udzielenie takiego zezwolenia musi uzyskacÂ
zgodeÎ Rady do sprawa ekonomicznych i kolegium konsultoroÂw,
jak roÂwniezÇ zainteresowanych osoÂb), w niektoÂrych wypadkach oproÂcz zgody biskupa wymagane jest ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej (kan. 1292 §1 i 2). O tym, czy wystarczy zgoda biskupa diecezjalnego, czy konieczne jest uzyskanie zgody Stolicy Apostolskiej,
decyduje w pierwszej kolejnosÂci wartosÂcÂ alienacji; jesÂli wartosÂcÂ ta
miesÂci sieÎ mieÎdzy najnizÇszaÎ i najwyzÇszaÎ sumaÎ okresÂlonaÎ dla kazÇdego
kraju przez KonferencjeÎ Episkopatu, wystarczy zgoda wyøaÎcznie biskupa diecezjalnego, kiedy wartosÂcÂ ta przekroczy sumeÎ najwyzÇszaÎ,
konieczna beÎdzie zgoda Stolicy Apostolskiej. Zgoda Stolicy Apostolskiej (oproÂcz zgody biskupa diecezjalnego) jest wymagana roÂwniezÇ
wtedy, gdy chodzi o rzeczy darowane KosÂcioøowi na podstawie sÂlubu,
a takzÇe o rzeczy kosztowne z racji artystycznych lub historycznych
(kan. 1292 §2). Konferencja Episkopatu Polski wydaøa stosowny dekret, okresÂlajaÎc sumeÎ najnizÇszaÎ na roÂwnowartosÂcÂ 100 tys. euro, a sumeÎ najwyzÇszaÎ na 1 milion euro. Dekret Konferencji Episkopatu Polski zostaø zatwierdzony przez StoliceÎ ApostolskaÎ dekretem Kongregacji ds. BiskupoÂw z dnia 5 grudnia 2006 r.4
3

W tym kierunku idzie argumentacja Bartosza Rakoczego w glosie do wyroku
SN z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, OSP 2003 nr 9, poz. 115, chociazÇ autor nie
sformuøowaø takiej tezy w sposoÂb jednoznaczny.
4
S. Dubiel, Uprawnienia majaÎtkowe KosÂcioøa katolickiego w Polsce w sÂwietle
Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku., Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych, Lublin 2007, s. 144.
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W tym miejscu nalezÇy zauwazÇycÂ, zÇe pojeÎcie alienacji nie zostaøo
zdefiniowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego. W doktrynie prawa
kanonicznego wskazuje sieÎ natomiast na rozroÂzÇnienie alienacji w znaczeniu sÂcisøym i znaczeniu szerokim. W znaczeniu sÂcisøym alienacjaÎ
jest czynnosÂcÂ prawna, na mocy ktoÂrej wøasnosÂcÂ przechodzi z jednego
podmiotu na inny (np. w drodze sprzedazÇy, zamiany, darowizny).
W znaczeniu szerokim alienacjaÎ saÎ roÂwniezÇ takie czynnosÂci prawne,
na mocy ktoÂrych sytuacja kosÂcielnej osoby prawnej ulega pogorszeniu (np. ustanowienie zastawu, hipoteki, ustanowienie søuzÇebnosÂci,
zrzeczenie sieÎ søuzÇebnosÂci przysøugujaÎcej kosÂcielnej osobie prawnej,
oddanie rzeczy w dzierzÇaweÎ). AlienacjaÎ nie jest natomiast kupno
rzeczy za pieniaÎdze beÎdaÎce w obrocie, czy zaciaÎgnieÎcie pozÇyczki
bez obciaÎzÇenÂ zastawem lub hipotekaÎ, jak roÂwniezÇ sprzedazÇ papieroÂw
wartosÂciowych w celu kupna majaÎtku przynoszaÎcego dochoÂd (np.
domu, w ktoÂrym beÎdzie mozÇna wynajaÎcÂ mieszkania)5. Wskazane
wyzÇej ograniczenia zwiaÎzane z alienacjaÎ doÂbr kosÂcielnych dotyczaÎ
alienacji w znaczeniu sÂcisøym i szerokim6. ZauwazÇycÂ roÂwniezÇ nalezÇy,
zÇe stosownie do tresÂci kan. 1295 przepisy dotyczaÎce zgody biskupa (a
w niektoÂrych wypadkach ponadto Stolicy Apostolskiej) majaÎ bycÂ
zachowane nie tylko przy alienacji, ale roÂwniezÇ przy podejmowaniu
jakiejkolwiek transakcji, na skutek ktoÂrej majaÎtek osoby prawnej
mozÇe sieÎ znalezÂcÂ w gorszej sytuacji. W doktrynie wskazuje sieÎ, zÇe
z mocy kan. 1295 przepisom o alienacji podlegajaÎ wszelkie akty
prawne pociaÎgajaÎce za sobaÎ zobowiaÎzania dla kosÂcielnej osoby prawnej niezalezÇnie od tego, czy saÎ gospodarczo pozÇyteczne, czy tezÇ
szkodliwe (np. sprzedazÇ, darowizna, najem, dzierzÇawa)7. Z powyzÇszego wynika zatem, zÇe przepisom o alienacji beÎdzie podlegaøo roÂwniezÇ
zaciaÎgnieÎcie pozÇyczki bez jakichkolwiek obciaÎzÇenÂ, w przypadku bowiem, gdy dochody kosÂcielnej osoby prawnej okazÇaÎ sieÎ nizÇsze od
przewidywanych, a w konsekwencji pozÇyczka nie zostanie spøacona,
wierzyciel beÎdzie moÂgø uzyskacÂ tytuø wykonawczy i przeprowadzicÂ
egzekucjeÎ z majaÎtku kosÂcielnej osoby prawnej.
5
6
7

S. Dubiel, Uprawnienie, s. 73 i powoøana tam literatura.
TamzÇe, s. 73.
TamzÇe, s. 78.
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Â B PRAWNYCH NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO
2. DZIAèANIE OSO

Na gruncie prawa polskiego parafia posiada osobowosÂcÂ prawnaÎ,
a organem parafii jest proboszcz (art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 7 ust. 3 pkt 5
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej8). NalezÇy zatem rozwazÇycÂ,
czy przewidziane w prawie kanonicznym ograniczenia dotyczaÎce reprezentacji parafii w przypadku dokonywania czynnosÂci przekraczajaÎcych zwykøy zarzaÎd lub czynnosÂci prawnej o charakterze alienacji,
ktoÂrej wartosÂcÂ przekracza kwoty ustalone przez KonferencjeÎ Episkopatu Polski, wywierajaÎ skutek na gruncie prawa polskiego.
Stosownie do tresÂci art. 38 Kodeksu cywilnego osoba prawna
dziaøa przez swoje organy w sposoÂb przewidziany w ustawie i opartym
na niej statucie. W doktrynie podkresÂla sieÎ, zÇe przepis ten wskazuje
jednoznacznie, zÇe ustawodawca polski przyjaÎø tzw. teorieÎ organoÂw
osoby prawnej. W mysÂl tej koncepcji organ stanowi integralny skøadnik osobowosÂci osoby prawnej, wyznaczony jej strukturaÎ organizacyjnaÎ. Czøowiek mozÇe zatem skutecznie wysteÎpowacÂ w roli organu
osoby prawnej (peønicÂ funkcjeÎ piastuna tego organu), jezÇeli: 1) struktura organizacyjna danej osoby prawnej wynikajaÎca z ustawy lub
opartego na niej statutu przewiduje okresÂlony rodzaj organu i wyznacza mu odpowiednie kompetencje, 2) nastaÎpi zgodne ze strukturaÎ
organizacyjnaÎ powoøanie do peønienia funkcji piastuna organu,
3) osoba fizyczna powoøana do sprawowania funkcji piastuna organu
rzeczywisÂcie dziaøa w tym charakterze dla osoby prawnej (a wieÎc nie
wtedy, gdy dokonuje czynnosÂci prawnych w imieniu wøasnym)9.
Dziaøanie piastuna organu osoby prawnej jest traktowane jako dziaøanie samej osoby prawnej. Sprawa dziaøania osoby prawnej przedstawia sieÎ prosto, gdy osoba prawna ma tylko jeden organ, a organ
ten ma tylko jednego piastuna. W praktyce czeÎsto wysteÎpujaÎ jednak
takie sytuacje, gdy w skøad organu uprawnionego do reprezentowania osoby prawnej wchodzi kilku piastunoÂw, a do skutecznego zøozÇenia osÂwiadczenia woli przez osobeÎ prawnaÎ wymagane jest wyrazÇe8
9

DzU z 1989 r., nr 29, poz. 154 z poÂzÂ. zm.
Z. RadwanÂski, Prawo cywilne ± czeÎsÂcÂ ogoÂlna, Warszawa 1997, s. 162-163.
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nie woli przez dwoÂch lub wieÎcej piastunoÂw tego organu (np. reprezentacja øaÎczna dwoÂch czøonkoÂw zarzaÎdu w spoÂøkach kapitaøowych).
MozÇe bycÂ oczywisÂcie roÂwniezÇ tak, zÇe dziaøanie kazÇdego z osobna
piastuna danego organu beÎdzie uwazÇane za dziaøanie osoby prawnej.
Od sytuacji, w ktoÂrej w skøad jednego organu wchodzi kilku piastunoÂw, nalezÇy odroÂzÇnicÂ sytuacjeÎ, gdy osoba prawna posiada wieÎcej nizÇ
jeden organ. Z przepisoÂw ustawy lub postanowienÂ statutu mozÇe
woÂwczas wynikacÂ, zÇe na dokonanie okresÂlonych czynnosÂci ze skutkiem dla osoby prawnej przez piastunoÂw jednego organu wymagana
jest zgoda innego organu tej osoby prawnej. W takiej sytuacji skutki,
do jakich prowadzi brak wymaganej zgody, okresÂla z reguøy ustawa
dotyczaÎca danej kategorii osoÂb, a jezÇeli ustawa szczegoÂlna zagadnienia tego nie reguluje, nalezÇy stosowacÂ ogoÂlne wskazoÂwki wynikajaÎce
z art. 38 Kodeksu cywilnego10.
W tym miejscu warto przytoczycÂ wyrazÇony w doktrynie poglaÎd,
co do skutkoÂw braku zgody w sytuacji, gdy kwestia ta nie zostaøa
uregulowana przez przepisy szczegoÂlne. ¹Skoro osoba prawna dziaøa
w sposoÂb przewidziany przez ustaweÎ i opartym na niej statucie, to
w razie braku zgody wskazanego w ustawie lub statucie organu, powinno sieÎ dojsÂcÂ do wniosku, zÇe nie mamy do czynienia z osÂwiadczeniem woli osoby prawnej. MajaÎc jednak na uwadze, zÇe tylko ustawa
ma charakter powszechnie wiaÎzÇaÎcy, a statut jest wewneÎtrznaÎ regulacjaÎ wynikajaÎcaÎ z umowy osoÂb tworzaÎcych osobeÎ prawnaÎ, wniosek ten
byøby za daleko idaÎcy. StosujaÎc do aktoÂw woli piastunoÂw organu
osoby prawnej odpowiednio przepisy o czynnosÂciach prawnych, nalezÇaøoby uznacÂ, izÇ brak w osÂwiadczeniu woli osoby prawnej, elementu
wymaganego przez ustaweÎ, zgodnie z art. 58 Kodeksu cywilnego,
powodowacÂ powinien niewazÇnosÂcÂ takiego osÂwiadczenia. UjmujaÎc
rzecz nieco inaczej, nalezÇaøoby wtedy powiedziecÂ, zÇe osÂwiadczenie
woli osoby prawnej w ogoÂle nie zostaøo zøozÇone, bowiem wola piastunoÂw jej organu nie zostaøa wyrazÇona tak, jak przewiduje to ustawa.
Natomiast wprowadzenie przez statut, czyli umoweÎ dalszego wymogu dla wyrazÇenia woli przez piastunoÂw organu osoby prawnej, ze
10
J. FraÎckowiak w: System prawa prywatnego, tom 1: Prawo cywilne ± czeÎsÂcÂ
ogoÂlna, Warszawa 2007, s. 1040.

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIAÎZANE Z REPREZENTACJAÎ PARAFII

217

wzgleÎdu na swoÂj charakter tylko wewneÎtrznego obowiaÎzywania, nie
powoduje takich skutkoÂw. JezÇeli wieÎc zachowane zostaøy ustawowe
wymogi wyrazÇenia woli przez piastunoÂw osoby prawnej, to osÂwiadczenie woli osoby prawnej jest w peøni skuteczne i wazÇne. Natomiast
osoby peøniaÎce funkcje piastuna organu osoby prawnej mogaÎ poniesÂcÂ
odpowiedzialnosÂcÂ organizacyjnaÎº11.
W mojej ocenie przedstawiony poglaÎd zasøuguje na akceptacjeÎ
w takiej sytuacji, gdy wynikajaÎce ze statutu ograniczenia w postaci
zgody jednego organu osoby prawnej na dokonanie czynnosÂci przez
inny organ nie zostaøy ujawnione w rejestrze, z ktoÂrym ustawa wiaÎzÇe
domniemanie powszechnej znajomosÂci dokonanych wpisoÂw i zarazem przewiduje mozÇliwosÂcÂ uzyskania danych z tego rejestru przez
wszystkie zainteresowane osoby, nadto zasÂ chroni dobraÎ wiareÎ osoÂb
dziaøajaÎcych w zaufaniu do danych wpisanych do rejestru12. UwazÇam,
zÇe w sytuacji, gdy statutowe ograniczenia w reprezentacji zostaøy
ujawnione w takim rejestrze, zyskujaÎ one skutecznosÂcÂ roÂwniezÇ wobec
osoÂb trzecich, jezÇeli osoby te zdecydujaÎ sieÎ na dokonanie czynnosÂci
prawnej z danaÎ osobaÎ prawnaÎ. Natomiast uznanie, zÇe ograniczenia
statutowe w zakresie reprezentacji wywierajaÎ skutek wobec osoÂb
trzecich roÂwniezÇ w sytuacji, gdy nie zostaøy ujawnione w powszechnie
dosteÎpnym rejestrze, co do ktoÂrego zostaøa przewidziana przez ustaweÎ jawnosÂcÂ zewneÎtrzna, pozostawaøoby w sprzecznosÂci z art. 2 i 7
Konstytucji13. Z posÂredniaÎ sytuacjaÎ mamy do czynienia w przypadku
rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dziaøajaÎcych na
podstawie przepisoÂw ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania. W stosunku do tego rejestru nie zostaøa co prawda przewidziana zasada jawnosÂci zewneÎtrznej i ochrona zaufania osoÂb dziaøa11

TamzÇe, s. 1040 ± 1041
Por. art. 8 oraz art. 14, 15 i 16 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze SaÎdowym (tekst jednolity DzU z 2007 r., nr 168, poz. 1186 z poz. zm.) oraz
wyrok SaÎdu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 lipca 2006 roku, I ACa 140/06, LEX nr
278421; wyrok SaÎdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 lipca 2006 roku, I ACa 167/06,
LEX 278441.
13
Na temat jawnosÂci statutoÂw kosÂcielnych osoÂb prawnych por. roÂwniezÇ: A. Januchowski, SkutecznosÂcÂ prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji osoÂb prawnych
KosÂcioøa katolickiego, ¹Rejentº 2007, nr 9, s. 55-57.
12
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jaÎcych na podstawie danych ujawnionych w rejestrze, tak jak to ma
miejsce w ustawie o Krajowym Rejestrze SaÎdowym, ale istnieje mozÇliwosÂcÂ wydawania z niego odpisu roÂwniezÇ osobom trzecim14. Wydaje
sieÎ, zÇe sytuacja osoÂb prawnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych wpisanych
do tego rejestru jest blizÇsza sytuacji osoÂb prawnych wpisanych do
KRS-u, nizÇ osoÂb prawnych, co do ktoÂrych przepisy nie przewidujaÎ
mozÇliwosÂci uzyskania z rejestru, zawartych w statucie, danych dotyczaÎcych ich reprezentacji (lub tezÇ takie dane nie saÎ odnotowane
w zÇadnym rejestrze). NalezÇaøoby jednak postulowacÂ, aby ustawodawca roÂwniezÇ w stosunku do tego rejestru w sposoÂb wyrazÂny przewidziaø zasadeÎ jawnosÂci zewneÎtrznej i ochrony zaufania osoÂb trzecich.
Od sytuacji, gdy dla dokonania czynnosÂci prawnej przez jeden
z organoÂw osoby prawnej konieczna jest zgoda innego jej organu,
nalezÇy odroÂzÇnicÂ sytuacjeÎ, gdy ustawa wymaga wyrazÇenia zgody przez
osobeÎ niewchodzaÎcaÎ w skøad struktury danej osoby prawnej. Wydaje
sieÎ, zÇe w takiej sytuacji zastosowanie powinien znalezÂcÂ art. 63 Kodeksu cywilnego15, stosownie do ktoÂrego, jezÇeli do dokonania czynnosÂci prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta mozÇe
wyrazicÂ zgodeÎ takzÇe przed zøozÇeniem osÂwiadczenia przez osoby dokonywajaÎce czynnosÂci albo po jego zøozÇeniu. Zgoda wyrazÇona po
zøozÇeniu osÂwiadczenia ma moc wstecznaÎ od jego daty (§1). JezÇeli
do wazÇnosÂci czynnosÂci prawnej wymagana jest forma szczegoÂlna,
osÂwiadczenie obejmujaÎce zgodeÎ osoby trzeciej powinno bycÂ zøozÇone
w tej samej formie (§2).
Wreszcie mozÇe bycÂ i tak, zÇe ani ustawa, ani statut nie wymaga na
dokonanie czynnosÂci prawnej zgody innego organu osoby prawnej
14
Zasady prowadzenia rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
regulujaÎ przepisy rozporzaÎdzenia Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji
z 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru KosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych
(DzU z 1999 r., nr 38, poz. 374) wydane na podstawie art. 37 ustawy o gwarancjach
wolnosÂci sumienia i wyznania (tekst jednolity: DzU z 2005 r., nr 231, poz. 1965).
Przepisy tego rozporzaÎdzenia przewidujaÎ, zÇe ujawnieniu w rejestrze podlegajaÎ m.in.
dane dotyczaÎce reprezentowania zwiaÎzkoÂw wyznaniowych oraz ich poszczegoÂlnych
osoÂb prawnych. Rejestr ten nie ma zastosowania do KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych posiadajaÎcych ustawy indywidualne (art. 18 ust. 1 Ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania).
15
Por. J. FraÎckowiak, System prawa prywatnego, s. 1042.
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lub osoby trzeciej, ale same strony w tresÂci czynnosÂci prawnej uzalezÇniaÎ jej skutecznosÂcÂ od takiej zgody. W takiej sytuacji beÎdziemy
mieli do czynienia z warunkiem w rozumieniu art. 89 Kodeksu cywilnego16.
3. ZNACZENIE PRZEWIDZIANYCH W PRAWIE KANONICZNYM
OGRANICZENÂ W REPREZENTACJI NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

Dla okresÂlenia znaczenia na gruncie prawa polskiego przewidzianych w prawie kanonicznym ograniczenÂ w zakresie reprezentacji
parafii przez proboszcza istotne znaczenie ma ustalenie, czy zgodeÎ
biskupa diecezjalnego (w przypadku alienacji) lub ordynariusza
(w przypadku czynnosÂci przekraczajaÎcych zakres zwykøego zarzaÎdu)
uznamy za zgodeÎ innego organu osoby prawnej, jakaÎ jest parafia, czy
tezÇ za zgodeÎ osoby trzeciej. DrugaÎ istotnaÎ kwestiaÎ jest ustalenie, jakie
saÎ zÂroÂdøa ewentualnej recepcji prawa kanonicznego do prawa polskiego i jaka jest pozycja tak recypowanego prawa kanonicznego.
NalezÇy roÂwniezÇ odpowiedziecÂ na pytanie, czy juzÇ z samego Kodeksu
Prawa Kanonicznego nie wynika, zÇe przewidziane w nim ograniczenia w zakresie reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych odnoszaÎ
skutek jedynie na forum wewnaÎtrzkosÂcielnym.
PrzechodzaÎc do kwalifikacji zgody biskupa diecezjalnego (lub
ordynariusza) na dokonanie okresÂlonych czynnosÂci przez proboszcza
nie trudno zauwazÇycÂ, zÇe na gruncie prawa kanonicznego biskup diecezjalny nie wchodzi w skøad struktury organizacyjnej parafii i nie jest
jej organem; jest natomiast organem diecezji jako osoby prawnej
(organem parafii nie saÎ roÂwniezÇ inni ordynariusze). PrzysøugujaÎce
biskupowi uprawnienia do udzielania zezwolenÂ na dokonywanie
okresÂlonych czynnosÂci prawnych przez parafieÎ wynikajaÎ z wewnaÎtrzkosÂcielnego prawa powszechnego, jakim jest Kodeks Prawa Kanonicznego. Søusznie zatem zwraca sieÎ w doktrynie uwageÎ, zÇe zgodeÎ
biskupa nalezÇaøoby z punktu widzenia prawa polskiego traktowacÂ
jako zgodeÎ osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 Kodeksu cywilnego,
16
Na takaÎ mozÇliwosÂcÂ w zakresie zgody innego organu osoby prawnej wyrazÂnie
wskazuje J. FraÎckowiak, tamzÇe, s. 1042.
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a nie jako zgodeÎ innego organu osoby prawnej. ZwroÂcono jednak
uwageÎ, zÇe na gruncie prawa kanonicznego zgoda biskupa nie jest
osÂwiadczeniem woli, lecz ma charakter kosÂcielnego aktu administracyjnego. W przypadku czynnosÂci przekraczajaÎcych zakres zwykøego
zarzaÎdu zgoda ordynariusza musi zostacÂ wyrazÇona przed dokonaniem czynnosÂci prawnej, natomiast art. 63 Kodeksu cywilnego dopuszcza mozÇliwosÂcÂ udzielenia takiej zgody roÂwniezÇ w trakcie czynnosÂci lub tezÇ po jej dokonaniu. Wreszcie kan. 1281 §1 przewiduje
niewazÇnosÂcÂ czynnosÂci, a art. 63 Kodeksu cywilnego jedynie bezskutecznosÂcÂ zawieszonaÎ ± dopiero w braku potwierdzenia czynnosÂcÂ
prawna staje sieÎ bezwzgleÎdnie niewazÇna. Najistotniejsze jest jednak
to, zÇe art. 63 nie mozÇe znalezÂcÂ zastosowania do zgody biskupa z tego
wzgleÎdu, zÇe wymoÂg przewidzianej w tym przepisie zgody musi wynikacÂ z ustawy17, a prawo kanoniczne (w polskim porzaÎdku prawnym) ustawaÎ nie jest18. W konsekwencji brak jest w prawie polskim
podstaw do uznania, zÇe przewidziana w prawie kanonicznym zgoda
biskupa na dokonanie okresÂlonych czynnosÂci prawnych przez parafieÎ
jest zgodaÎ osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 Kodeksu cywilnego.
Jak juzÇ wyzÇej wskazano, brak jest takzÇe podstaw, aby zgodeÎ teÎ
oceniacÂ jako zgodeÎ innego organu osoby prawnej, gdyzÇ biskup nie
jest organem parafii19. Z uwagi jednak na odmienny poglaÎd wyrazÇony przez SaÎd NajwyzÇszy20, ktoÂry oceniø zgodeÎ biskupa przez pryzmat art. 38 Kodeksu cywilnego (dodacÂ nalezÇy, zÇe SN w ogoÂle nie
zastanowiø sieÎ nad kwestiaÎ, czy biskup jest organem parafii czy tezÇ
osobaÎ trzeciaÎ), jestem zobowiaÎzany odniesÂcÂ sieÎ roÂwniezÇ do tego
poglaÎdu.
17
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego ± czeÎsÂcÂ ogoÂlna,
Warszawa 2003, s. 253.
18
Szerzej na temat oceny zgody biskupa przez pryzmat art. 63 Kodeksu cywilnego: M. Jasiakiewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00,
¹Rejentº 2005 r. nr 1.
19
Wydaje sieÎ natomiast, zÇe jako zgodeÎ innego organu osoby prawnej mozÇna by
traktowacÂ zgodeÎ Rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultoroÂw na dokonanie przez biskupa diecezjalnego czynnosÂci przekraczajaÎcych zakres zwykøego zarzaÎdu
(kan. 1277) oraz na dokonanie przez niego alienacji (kan. 1292 §1) w przypadku, gdy
tych czynnosÂci prawnych dokonuje biskup jako organ diecezji.
20
Wyrok SN z 24 marca 2004 r., IV CK 108/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 65.
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W pierwszej tezie wyroku z dnia 24 marca 2004 r. SN wskazaø, zÇe
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej uznaøa kompetencje proboszczoÂw do reprezentowania parafii w stosunkach majaÎtkowych z osobami trzecimi w sposoÂb i na zasadach okresÂlonych w Kodeksie Prawa
Kanonicznego.
RozwazÇajaÎc podstawy oddziaøywania Kodeksu Prawa Kanonicznego na reprezentacjeÎ kosÂcielnych osoÂb prawnych (a w konsekwencji
na wazÇnosÂcÂ podejmowanych przez te osoby czynnosÂci prawnych),
SN uznaø, zÇe podstawy tej nie stanowi ani art. 2 ustawy o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego wyrazÇajaÎcy zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci21, ani tezÇ art. 28 ustawy o gwarancjach wolnosÂci sumienia
i wyznania22. W ocenie skøadu SN rozpoznajaÎcego przedmiotowaÎ
spraweÎ podstaweÎ do oceny wazÇnosÂci czynnosÂci prawnych podejmowanych przez kosÂcielne osoby prawne (w realiach sprawy zawarcie
umowy pozÇyczki) z punktu widzenia prawa kononicznego nalezÇy
upatrywacÂ w art. 35 i 38 k.c. w zw. z art. 3 oraz 5 ± 14 ustawy o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego. Po skroÂtowym przedstawienu tresÂci niektoÂrych ze wskazanych przepisoÂw ustawy o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego SN doszedø do wniosku, zÇe wobec
nieokresÂlenia w tej ustawie zakresu, w jakim proboszcz jest umocowany do reprezentowania parafii w stosunkach majaÎtkowych wobec
osoÂb trzecich, nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe ustawa ta uznaøa w tym wzgleÎdzie
kompetencje proboszcza wynikajaÎce z prawa kanonicznego. Dalej
SN stwierdziø, izÇ omawiana ustawa w drodze wyjaÎtku od deklarowanej w art. 2 zasady autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa oraz KosÂcioøa
katolickiego uznaøa w zakresie przyznanej parafiom osobowosÂci
prawnej skutecznosÂcÂ w sferze panÂstwowego porzaÎdku prawnego
norm prawa kanonicznego dotyczaÎcych utworzenia parafii, powoøania na stanowisko proboszcza i zasad reprezentowania przez proboszcza parafii. W konsekwencji (zdaniem SN) normy te muszaÎ bycÂ
traktowane w sÂwietle art. 35 i art. 38 k.c. na roÂwni z wymienionymi
21
Inaczej nizÇ to uczyniø we wczesÂniejszym wyroku z dnia 27 lipca 2000 r., IV CKN
88/00, OSP 2003/9/115
22
Inaczej nizÇ w wyroku z dnia 12 marca 1997 r., II CKN 24/97, nie publ.
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w tych przepisach ustawami, a nie statutami. Ma to teÎ praktycznaÎ
konsekwencjeÎ, zÇe w przypadkach, w ktoÂrych na podstawie wspomnianych norm wydano statuty, przy ocenie skutecznosÂci dziaøania
parafii w obrocie cywilnoprawnym oproÂcz stosownych przepisoÂw
ustawowych i norm prawa kanonicznego, nalezÇy uwzgleÎdniacÂ postanowienia tych statutoÂw.
Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe w wyroku tym SaÎd NajwyzÇszy poruszyø
zaroÂwno kwestieÎ zÂroÂdeø recepcji prawa kanonicznego do prawa polskiego, jak i kwestieÎ pozycji recypowanego prawa kanonicznego w toku jego stosowania przez organy panÂstwa. Do kazÇdej z tych kwestii
nalezÇy ustosunkowacÂ sieÎ oddzielnie.
W kwestii zÂroÂdeø recepcji istnieje w doktrynie zgoda jedynie co
do tego, zÇe prawo kanoniczne mozÇe wywieracÂ skutek w sferze prawa
panÂstwowego jedynie wtedy, gdy takaÎ mozÇliwosÂcÂ dopusÂci umowa
mieÎdzynarodowa czy ustawa, a wieÎc suwerenne akty panÂstwa23. Natomiast w kwestii wskazania konkretnych przepisoÂw, beÎdaÎcych zÂroÂdøem takiej recepcji w doktrynie, rysujaÎ sieÎ dwa stanowiska. ZÂroÂdeø tej
recepcji upatruje sieÎ baÎdzÂ w art. 2 ustawy o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego oraz w art. 1 i 5 Konkordatu, wyrazÇajaÎcych
zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i PanÂstwa24, baÎdzÂ tezÇ
w przepisach wskazanych aktoÂw prawnych regulujaÎcych poszczegoÂl23

Co przyznaje nawet B. Rakoczy ± zwolennik szerokiego stosowania prawa
kanonicznego: Glosa do wyroku SN z 24 marca 2004 roku, IV CK 108/03, ¹Rejentº
2005, 1, s. 132-133.
24
Za przyjeÎciem, zÇe przepisy te stanowiaÎ podstaweÎ recepcji prawa kanonicznego,
opowiedzieli sieÎ mieÎdzy innymi: W. Chmiel, ObroÂt nieruchomosÂciami przez parafieÎ
rzymskokatolickaÎ, ¹Rejentº 2000, 6, s. 23; R. Sztyk, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe
jako podmioty czynnosÂci prawnych w praktyce notarialnej (cz. II), ¹Rejentº 2, 2005,
s. 68-70; M. KrzeminÂski, Znaczenie prawa kanonicznego dla okresÂlenia sposobu reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych (Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r., IV
CKN 88/00), ¹Prawo Bankoweº 2005, 10, s. 20 i n. (chociazÇ ten autor zwraca uwageÎ na
koniecznosÂcÂ odroÂzÇnienia zakresu, w jakim odesøanie do prawa kanonicznego wynika
z art. 2 Ustawy i art. 5 Konkordatu od odesøania wynikajaÎcego z przepisoÂw szczegoÂøowych); B. Rakoczy, Glosa do wyroku NSA z 3 lipca 2000 r., II SA 1128/99-OSP 2002/
7-8/98; Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r. IV CKN 88/00 ± OSP 2003/9/115; Glosa
do wyroku SN z 24 marca 2004 roku, IV CK 108/03, ¹Rejentº 2005, 1, s. 131 i n., jak
roÂwniezÇ SN w wyroku z dnia 27 lipca 2000 r. (IV CKN 88/00, OSP 2003, nr 9, poz.15).
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ne instytucje prawne25. OsobisÂcie jestem zwolennikiem tego drugiego stanowiska. W mojej ocenie decydujaÎce znaczenia powinien miecÂ
tutaj wzglaÎd na bezpieczenÂstwo obrotu, ktoÂre mogøoby zostacÂ zagrozÇone, gdyby przyjaÎcÂ, zÇe zÂroÂdøo recepcji prawa kanonicznego stanowi
art. 2 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego i art. 5
Konkordatu. W takiej sytuacji trudno byøoby bowiem wskazacÂ zakres
stosowania prawa kanonicznego przez organy panÂstwa i kwestie te
byøyby rozwiaÎzywane od przypadku do przypadku. Stawia to pod
znakiem zapytania zgodnosÂcÂ tak dokonywanej recepcji z zasadaÎ demokratycznego panÂstwa prawnego (art. 2 Konstytucji)26. Drugim
wazÇkim argumentem przemawiajaÎcym za uznaniem, zÇe prawo kanoniczne mozÇe znalezÂcÂ zastosowanie jedynie w przypadkach wskazanych w przepisach regulujaÎcych poszczegoÂlne instytucje prawne, saÎ
zasady redagowania i interpretowania tekstoÂw prawnych. Nietrudno
zauwazÇycÂ, zÇe odpowiednikiem art. 2 ustawy o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego jest art. 1 i 5 Konkordatu. Pierwszy z tych
przepisoÂw wyrazÇa zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa, a drugi zapewnia KosÂcioøowi swobodne wykonywanie jurysdykcji oraz zarzaÎdzanie i administrowanie jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Przy zaøozÇeniu, zÇe wskazane przepisy
(w szczegoÂlnosÂci art. 5) stanowiaÎ podstaweÎ recepcji prawa kanonicznego, zbeÎdne byøoby wskazywanie w innych przepisach Konkordatu
wyrazÂnego odesøania do prawa kanonicznego.
ZaøozÇenie o jeÎzykowej racjonalnosÂci prawodawcy nakazuje przyjaÎcÂ, zÇe kazÇde søowo uzÇyte w teksÂcie prawnym jest potrzebne do zrekonstruowania jakiejsÂ normy posteÎpowania27. Gdyby zatem ustawo25
Np.: G. Radecki, Organy osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego w Polsce, ¹Rejentº 2003, 7-8, s. 144; tenzÇe Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 roku, IV CKN 88/00,
OSP 2004/5/58, jak chyba roÂwniezÇ J. Krukowski, chociazÇ jego wypowiedzi w rozwazÇanym zakresie saÎ dosycÂ ogoÂlne: Konkordat Polski ± znaczenie i realizacja, Lublin 1999,
s. 108-109, 181-182; Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 219; taki poglaÎd
wyraziø roÂwniezÇ SN w wyroku z 24 marca 2004 r. (IV CKN 108/03, OSNC 2005/4/65).
W tym miejscu przywoøacÂ nalezÇy artykuø M. Pietrzaka Prawo kanoniczne w polskim
systemie prawnym (¹PanÂstwo i Prawoº 2006, nr 8 s. 116 n.).
26
Szerzej na ten temat: A. Januchowski, SkutecznosÂcÂ prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji osoÂb prawnych kosÂcioøa katolickiego, ¹Rejentº 2007, nr 9, s. 62-66.
27
Z. ZiembinÂski, S. Wronkowska, Zarys teorii prawa, PoznanÂ 1997, s. 166.
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dawca uznaø, zÇe art. 5 Konkordatu stanowi podstaweÎ do recepcji
prawa kanonicznego, nie odsyøaøby do tego prawa w przepisach regulujaÎcych kwestie bardziej szczegoÂøowe28. PowyzÇsze prowadzi do
wniosku, zÇe podstawy prawnej do oceny skutecznosÂci prawa kanonicznego do reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych nalezÇy poszukiwacÂ poza art. 2 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego i art. 5 Konkordatu. W przedmiotowej ustawie do prawa kanonicznego odsyøa tylko art. 15a ust. 2, ktoÂry jednak z uwagi na przedmiot regulacji nie ma znaczenia dla reprezentacji kosÂcielnych osoÂb
prawnych29. Odesøanie do prawa kanonicznego zawierajaÎ tezÇ niektoÂre przepisy Konkordatu. Przy czym zaznaczycÂ nalezÇy, izÇ Konkordat
w zakresie szeroko rozumianych spraw ustrojowych i majaÎtkowych
kosÂcielnych osoÂb prawnych, w niektoÂrych przepisach odsyøa do prawa kanonicznego, a w innych do prawa polskiego. ZaøozÇenie o jeÎzykowej racjonalnosÂci prawodawcy nakazuje wieÎc przyjaÎcÂ, zÇe skoro
w jednych przepisach tego samego aktu prawnego stosuje on technicznoprawny zabieg odesøania do przepisoÂw prawa kanonicznego,
w innych zasÂ wyrazÂnie odsyøa do prawa polskiego, to czyni to w tym
celu, aby wyrazÂnie rozroÂzÇnicÂ stosowanie kazÇdego z tych porzaÎdkoÂw
prawnych. W interesujaÎcym nas zakresie odesøanie do prawa kanonicznego zawiera art. 4 ust. 2 i art. 7 ust. 1 Konkordatu, natomiast art.
23 Konkordatu odsyøa do prawa polskiego. NalezÇy zatem ustalicÂ, do
regulacji ktoÂrego z tych przepisoÂw mozÇe bycÂ zaliczona kwestia ograniczenÂ organoÂw kosÂcielnych osoÂb prawnych do ich reprezentowania.
Søusznie zwroÂcono w doktrynie uwageÎ30, zÇe nie mozÇna z sobaÎ
utozÇsamiacÂ powstania osoby prawnej, powoøania osoby fizycznej do
wykonywania funkcji piastuna jej organu i zakresu kompetencji tego
28

Na koniecznosÂcÂ rozroÂzÇnienia kwestii ogoÂlnych zwraca tezÇ uwageÎ M. KrzeminÂski ± Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 roku (IV CKN 88/00), ¹Prawo Bankoweº
2005, 10, s. 20 i n. chociazÇ autor ten, odmiennie nizÇ ja przyjmuje, zÇe art. 5 Konkordatu
odsyøa do prawa kanonicznego w takim zakresie, w jakim nie wynika to z przepisoÂw
szczegoÂøowych; interpretacjeÎ takaÎ uwazÇam za nietrafnaÎ.
29
Przepis ten stanowi, zÇe osobeÎ duchownaÎ, przed ktoÂraÎ skøada sieÎ osÂwiadczenie
o zawarciu maøzÇenÂstwa, okresÂla prawo kanoniczne.
30
G. Radecki, Organy osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego w Polsce, ¹Rejentº
2003, 7-8, s. 127 i n.
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organu31. Art. 4 ust. 2 Konkordatu zawiera jedynie deklaracjeÎ uznania przez panÂstwo kosÂcielnych osoÂb prawnych terytorialnych i personalnych, ktoÂrych tworzenie nalezÇy do KosÂcioøa (art. 6). Z faktu uznania, zÇe kosÂcielna osoba prawna jest osobaÎ prawnaÎ roÂwniezÇ na gruncie
prawa polskiego, nie wynika jednak zakres kompetencji organoÂw tej
osoby prawnej. Podobnie zakres tych kompetencji nie wynika z faktu
powoøania osoby fizycznej do peønienia funkcji piastuna organu osoby prawnej (art. 7 ust. 1). Wydaje sieÎ natomiast, zÇe zakres kompetencji organu osoby prawnej mozÇe sieÎ miesÂcicÂ w szeroko pojmowanym nabywaniu i zbywaniu praw majaÎtkowych. O wazÇnosÂci nabycia
praw majaÎtkowych decyduje bowiem takzÇe dziaøanie organu osoby
prawnej w ramach jego kompetencji. Do nabywania przez kosÂcielne
osoby prawne praw majaÎtkowych, stosownie do tresÂci art. 23 Konkordatu, wøasÂciwe jest prawo polskie. ZÇaden przepis prawa polskiego
nie ogranicza zasÂ organoÂw osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego
w zakresie dokonywania czynnosÂci prawnych32. W zwiaÎzku z tym
za trafne nalezÇy uznacÂ stanowisko33, zÇe osoba wskazana przez KosÂcioÂø, jako sprawujaÎca funkcjeÎ organu osoby prawnej (art. 14 ustawy
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego), ma nieograniczone
kompetencje do podejmowania czynnosÂci prawnych w imieniu tej
osoby prawnej34, a ograniczenia wynikajaÎce z prawa kononicznego
nie majaÎ w tym zakresie znaczenia. Tak wieÎc podzielajaÎc poglaÎd SaÎdu
NajwyzÇszego co do tego, zÇe zÂroÂdeø recepcji prawa kanonicznego nalezÇy poszukiwacÂ w przepisach regulujaÎcych poszczegoÂlne instytucje
prawne, nie sposoÂb zgodzicÂ sieÎ z tym SaÎdem, zÇe z recepcjaÎ takaÎ mamy
31

Powstanie osoby prawnej, powoøanie organu oraz zakres kompetencji organu
i sposoÂb reprezentowania rozroÂzÇnia tezÇ ustawa o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania
32
Co do znaczenia art. 23 Konkordatu ± G. Radecki, Organy osoÂb prawnych
KosÂcioøa katolickiego w Polsce, s. 144 i n.
33
M. Jasiakiewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 27 lipca 2000 roku, IV CKN 88/00,
¹Rejentº 2005, 1, s. 127-128.
34
Nawet, gdyby przyjaÎcÂ, zÇe pojeÎcie kompetencji organu i sposobu reprezentowania kosÂcielnej osoby prawnej nie miesÂci sieÎ w zakresie regulacji objeÎtej art. 23
Konkordatu, to i tak zgodnie z ogoÂlnaÎ reguøaÎ stosowania prawa kanonicznego jedynie
w drodze wyjaÎtku, nalezÇaøoby w tym zakresie stosowacÂ prawo polskie, albowiem brak
jest wyrazÂnego odesøania do prawa kanonicznego.
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do czynienia w przypadku reprezentacji parafii i to zaroÂwno w stanie
prawnym obowiaÎzujaÎcym przed wejsÂciem w zÇycie konkordatu, jak
i obecnie. PodkresÂlicÂ przy tym nalezÇy, zÇe brak odwoøania sieÎ do
prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji parafii przez proboszcza wcale nie utrudnia jej udziaøu w obrocie cywilnoprawnym, ale
wprost przeciwnie, udziaø ten uøatwia, albowiem proboszcz jest woÂwczas uprawniony do dokonywania wszelkich czynnosÂci prawnych jako organ parafii.
Nawet jednak, gdyby wbrew wskazanym wyzÇej argumentom
przyjaÎcÂ trafnosÂcÂ stanowiska SaÎdu NajwyzÇszego co do tego, zÇe w sÂwietle art. 35 i 38 Kodeksu cywilnego prawo kanoniczne powinno bycÂ
uwzgleÎdnione przy okresÂleniu zakresu kompetencji proboszcza do
reprezentacji parafii, to i tak nie sposoÂb zgodzicÂ sieÎ z tym SaÎdem,
zÇe prawo to powinno bycÂ traktowane na roÂwni ze wskazanymi w tych
przepisach ustawami, a wieÎc aktami prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego. Stosownie do art. 87 ust. 1 Konstytucji zÂroÂdøami powszechnie
obowiaÎzujaÎcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej saÎ: Konstytucja,
ustawy, ratyfikowane umowy mieÎdzynarodowe oraz rozporzaÎdzenia.
Zgodnie natomiast z art. 87 ust. 2 Konstytucji zÂroÂdøami powszechnie
obowiaÎzujaÎcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej saÎ na obszarze
dziaøania organoÂw, ktoÂre je ustanowiøy, akty prawa miejscowego.
Warunkiem wejsÂcia w zÇycie wskazanych aktoÂw prawnych jest ich
ogøoszenie w trybie i na zasadach okresÂlonych w ustawie (art.
88)35. Nadto zasÂ na podstawie art. 90 ust. 1 Rzeczpospolita Polska
mozÇe na podstawie umowy mieÎdzynarodowej przekazacÂ organizacji
mieÎdzynarodowej lub organowi mieÎdzynarodowemu kompetencje
wøadzy panÂstwowej w niektoÂrych sprawach. W przypadku, gdy wynika to z ratyfikowanej przez RzeczpospolitaÎ PolskaÎ umowy konstytuujaÎcej organizacjeÎ mieÎdzynarodowaÎ, prawo przez niaÎ stanowione
jest stosowane bezposÂrednio, majaÎc pierwszenÂstwo w przypadku kolizji z ustawami (art. 91 ust. 1).
35

Ogøaszanie aktoÂw prawnych reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogøaszaniu
aktoÂw normatywnych i niektoÂrych innych aktoÂw prawnych (tekst jednolity DzU
z 2005 r., nr 190, poz. 1606), ktoÂra nie przewiduje ogøaszania w polskich organach
promulgacyjnych aktoÂw prawa wewneÎtrznego zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
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Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe prawo kanoniczne nie zostaøo zaliczone
w Konstytucji do zÂroÂdeø prawa. W szczegoÂlnosÂci bowiem nie mozÇe
bycÂ ono uznane ani za umoweÎ mieÎdzynarodowaÎ, gdyzÇ jest to prawo
stanowione wyøaÎcznie przez KosÂcioÂø katolicki, ani tezÇ za prawo stanowione przez organizacjeÎ mieÎdzynarodowaÎ, gdyzÇ po pierwsze KosÂcioÂø katolicki takim podmiotem nie jest36, a po drugie, gdyby nawet
przyjaÎcÂ, izÇ KosÂcioÂø katolicki pewne cechy organizacji mieÎdzynarodowej posiada, to z caøaÎ pewnosÂciaÎ nie jest to organizacja utworzona na
mocy umowy zawartej przez RzeczpospolitaÎ PolskaÎ. ZgodzicÂ sieÎ zasÂ
nalezÇy z poglaÎdem, izÇ katalog zÂroÂdeø prawa wymienionych w rozdziale III Konstytucji jest zamknieÎty37. Nie sposoÂb wieÎc umiesÂcicÂ w tym
katalogu prawa kanonicznego. Trudno zatem zgodzicÂ sieÎ z poglaÎdem,
zÇe prawo to musi bycÂ traktowane i uwzgleÎdniane w sÂwietle art. 35 i 38
k.c. na roÂwni z ustawami ± a wieÎc zÂroÂdøami prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego na caøym terytorium panÂstwa ± skoro nie jest to zÂroÂdøo
prawa wskazane w Konstytucji, a z art. 83 Konstytucji wynika, zÇe
kazÇdy ma obowiaÎzek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Przy czym, ze wzgleÎdy na jeÎzykowaÎ konsekwencjeÎ prawodawcy
nie mozÇna przyjaÎcÂ, aby ¹prawoº w rozumieniu art. 83 Konstytucji
mogøo pochodzicÂ z innych nizÇ wskazane w rozdziale III Konstytucji
zÂroÂdøa. NalezÇy tezÇ zauwazÇycÂ, zÇe prawo kanoniczne nie zostaøo ogøoszone w zÇadnym polskim organie promulgacyjnym ani tezÇ organie
promulgacyjnym organizacji mieÎdzynarodowej, ktoÂrej Polska jest
czøonkiem, co przeciezÇ jest warunkiem sine qua non obowiaÎzywania
prawa. Wydaje sieÎ zatem, zÇe poglaÎd SaÎdu NajwyzÇszego wyrazÇony
w wyroku z dnia 24 marca 2004 r. o obowiaÎzywaniu prawa kanonicznego na roÂwni z ustawami jest sprzeczny z art. 83 i art. 88 ust. 1 i 3
Konstytucji. W tym konteksÂcie przywoøacÂ tezÇ nalezÇy postanowienie
36
W stosunkach mieÎdzynarodowych KosÂcioÂø katolicki reprezentuje Stolica
Apostolska, ktoÂraÎ okresÂla sieÎ jako specyficzny podmiot prawa mieÎdzynarodowego,
roÂzÇny zaroÂwno od panÂstw, jak i organizacji mieÎdzynarodowych ± J. Krukowski, Polskie
prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 104-107.
37
A. Baøaban, Prawo powszechnie a wewneÎtrznie obowiaÎzujaÎce, ¹PrzeglaÎd Legislacyjnyº 2000 (25), nr 3, s. 43 i n. Na ten temat roÂwniezÇ: A. Januchowski, Prawo
kanoniczne a reprezentacja osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego ± problem przedstawicielstwa ustawowego i peønomocnictwa, ¹Prawo Bankoweº 2008, nr 1, s. 81 n.
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SN z 7 pazÂdziernika 1998 r.38, w ktoÂrym SaÎd ten wskazaø, zÇe jednaÎ
z fundamentalnych zasad panÂstwa prawnego jest przestrzeganie ustalonego w Konstytucji systemu zÂroÂdeø prawa oraz okresÂlonej tam ich
hierarchii, a zatem juzÇ po uchyleniu art. XVI przepisoÂw wprowadzajaÎcych Kodeks cywilny39 nie byøo zÇadnych podstaw do uznania, zÇe
pojeÎcie ustawy w rozumieniu Kodeksu cywilnego (a wieÎc roÂwniezÇ
w rozumieniu art. 35 i 38 k.c.) mozÇe dotyczycÂ innych zÂroÂdeø prawa,
nizÇ wymienione w Konstytucji zÂroÂdøa prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego.
W mojej ocenie prawa kanonicznego w zakresie dotyczaÎcym reprezentacji parafii majaÎcych siedzibeÎ na terytorium Polski, nie mozÇna
¹wprowadzicÂº do systemu prawa polskiego roÂwniezÇ za pomocaÎ przepisoÂw ustawy Prawo prywatne mieÎdzynarodowe40, gdyzÇ ustawa ta
okresÂla jedynie prawo wøasÂciwe dla mieÎdzynarodowych stosunkoÂw
osobistych i majaÎtkowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego
i opiekunÂczego oraz prawa pracy (art. 1§1), a trudno takiego mieÎdzynarodowego elementu doszukacÂ sieÎ w przypadku parafii majaÎcej
siedzibeÎ na terytorium Polski. Nawet, gdyby przyjaÎcÂ, zÇe ustawa Prawo prywatne mieÎdzynarodowe mozÇe miecÂ w rozwazÇanej sytuacji zastosowanie, to i tak zgodnie z jej art. 9 §2, zdolnosÂcÂ osoby prawnej
podlega prawu panÂstwa, w ktoÂrym osoba ta ma siedzibeÎ, a wieÎc
w przypadku parafii majaÎcej siedzibeÎ na terytorium Polski ± prawu
polskiemu41. PodsumowujaÎc, uznajeÎ, zÇe nie ma podstaw prawnych,
aby prawo kanoniczne w zakresie wskazanym w art. 35 i 38 Kodeksu
cywilnego traktowacÂ na roÂwni z wymienionymi w tych przepisach
ustawami. Pozostaje zatem rozwazÇycÂ, czy prawo kanoniczne w zakre38

I CKN 110/98, LEX nr 50656.
Art. XVI. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzajaÎce kodeks
cywilny (DzU z 1964 r., nr 16, poz. 94 miaø brzmienie: UstawaÎ w rozumieniu kodeksu
cywilnego jest kazÇdy obowiaÎzujaÎcy przepis prawa. Przepis ten zostaø uchylony przez
art. 2 ustawy z 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy ± Kodeks cywilny (DzU z 1990, nr 55,
poz. 321) z dniem 1 pazÂdziernika 1990 r.
40
DzU z 1965, nr 46, poz. 290 z poÂzÂ. zm.
41
Wydaje sieÎ, zÇe prawo kanoniczne z mocy ustawy Prawo prywatne mieÎdzynarodowe mogøoby miecÂ zastosowanie do reprezentacji osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, majaÎcych swojaÎ siedzibeÎ na terytorium PanÂstwa WatykanÂskiego, w sytuacji,
gdy osoby takie dokonajaÎ czynnosÂci prawnych na terytorium Polski.
39
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sie reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych mozÇe bycÂ traktowane
na roÂwni ze wskazanymi w tych przepisach statutami. Moim zdaniem,
jest to dosycÂ problematyczne. Po pierwsze bowiem, na forum wewnaÎtrzkosÂcielnym prawo kanoniczne zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego jest prawem powszechnie obowiaÎzujaÎcym, odpowiednikiem ustawy w prawie polskim, a nie statutem osoby prawnej. MozÇna
miecÂ zatem waÎtpliwosÂci, czy uznanie tego prawa przez organy panÂstwowe za statut osoby prawnej nie naruszaøoby gwarantowanej
KonstytucjaÎ zasady autonomii KosÂcioøa; byøoby to bowiem stosowanie prawa kanonicznego w sposoÂb sprzeczny z jego istotaÎ. Po drugie,
art. 38 Kodeksu cywilnego stanowi, zÇe statut, na podstawie jakiego
dziaøa osoba prawna, ma bycÂ oparty na ustawie; oczywiste jest zasÂ, zÇe
Kodeks Prawa Kanonicznego na ustawie oparty nie jest. Nawet jednak przyjeÎcie, zÇe przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego mogaÎ bycÂ
uznane za statut parafii w rozumieniu art. 35 i art. 38 Kodeksu cywilnego, nie przesaÎdza, moim zdaniem, o skutecznosÂci tych przepisoÂw
w zakresie reprezentacji parafii w stosunku do osoÂb trzecich. Przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczaÎce reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych nie podlegajaÎ bowiem ujawnieniu w rejestrze,
z ktoÂrym zwiaÎzane byøoby domniemanie jego jawnosÂci i z ktoÂrego
wszystkie zainteresowane podmioty mogøyby uzyskacÂ odpisy, dotyczaÎce reprezentacji parafii. Stosownie do tresÂci art. 14 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego wøadza kosÂcielna powiadamia wøasÂciwy organ administracji panÂstwowej jedynie o powoøaniu
i odwoøaniu osoby sprawujaÎcej funkcjeÎ organu osoby prawnej, ale juzÇ
nie o sposobie dziaøania takiego organu. Nawet wieÎc, gdyby wøadza
kosÂcielna dokonaøa powiadomienia roÂwniezÇ o sposobie reprezentacji, to trudno byøoby uznacÂ, zÇe powiadomienie takie mozÇe miecÂ jakiekolwiek skutki prawne, z uwagi na brak prawnej podstawy do jego
dokonania. NalezÇy tezÇ zauwazÇycÂ, zÇe przepisy ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego przewidujaÎ jedynie sam obowiaÎzek
powiadamiania, ale juzÇ nie prowadzenie zÇadnego rejestru kosÂcielnych osoÂb prawnych i wydawania z niego odpisoÂw osobom trzecim42.
42
Art. 13 ust. 5 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego stanowi
jedynie o potwierdzaniu odbioru powiadomienia o utworzeniu osoby prawnej na jego
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W tej sytuacji mozÇna by jedynie rozwazÇycÂ wydanie przez organ,
w stosunku do ktoÂrego zostaøo skierowane powiadomienie, zasÂwiadczenia w trybie art. 217 Kodeksu posteÎpowania administracyjnego43.
Trudno jednak uznacÂ mozÇliwosÂcÂ uzyskania takiego zasÂwiadczenia za
roÂwnoznacznaÎ z obowiaÎzkiem znajomosÂci danych posiadanych przez
organ administracji. Nadto zasÂ zasÂwiadczenie takie mogøoby bycÂ
uznane za wiaÎzÇaÎce w stosunku do osoÂb trzecich tylko w zakresie
danych, ktoÂre organ administracji gromadzi na podstawie ustawy,
a nie jakichkolwiek danych. Z ustawy nie wynika zasÂ obowiaÎzek
gromadzenia przez organy administracji danych dotyczaÎcych reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych. KonkludujaÎc, stwierdzicÂ nalezÇy,
zÇe nawet gdyby uznacÂ, zÇe przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego
dotyczaÎce reprezentacji parafii stanowiaÎ statut osoby prawnej w rozumieniu art. 35 i art. 38 Kodeksu cywilnego, to i tak nie mozÇna
byøoby uznacÂ, zÇe postanowienia te mogaÎ wywrzecÂ skutek prawny
w zakresie stosunkoÂw z osobami trzecimi z uwagi na brak obowiaÎzku
znajomosÂci tych danych przez osoby trzecie, a takzÇe mozÇliwosÂcÂ ich
uzyskania, w sposoÂb przewidziany ustawaÎ, w jakimkolwiek organie
panÂstwowym.
Jak juzÇ wspomniano, pewnych argumentoÂw przeciwko recepcji
prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych mozÇna sieÎ tezÇ doszukacÂ w samym Kodeksie Prawa Kanonicznego. W pierwszej kolejnosÂci nalezÇy wskazacÂ na przepisy prawa kanonicznego okresÂlajaÎce zakres stosowania tego prawa. W doktrynie
zwroÂcono juzÇ uwageÎ, izÇ z kan. 1 wynika, zÇe Kodeks Prawa Kanonicznego stosuje sieÎ jedynie do KosÂcioøa øacinÂskiego44. Przy okresÂleniu
zakresu obowiaÎzywania prawa kanonicznego nie mozÇna tezÇ abstrahowacÂ od tresÂci kan. 11, zgodnie z ktoÂrym ustawy czysto kosÂcielne oboodpisie; art. 14 tej ustawy dotyczaÎcy powiadomienia o powoøaniu osoby fizycznej do
sprawowania funkcji piastuna organu osoby prawnej takiego potwierdzenia nie przewiduje, nawet jednak, gdyby organ panÂstwa potwierdziø takie dane na odpisie powiadomienia, to i tak nie wynika z nich zakres kompetencji organu osoby prawnej.
43
Tekst jednolity DzU z 2000 r., nr 30, poz. 168, z poz. zm.
44
M. Jasiakiewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 27 lipca 2000 r. IV CKN 88/00,
¹Rejentº 2005, nr 1, s. 130; G. Radecki, Organy osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego
w Polsce, ¹Rejentº 2003, nr 7-8, s. 145.
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wiaÎzujaÎ ochrzczonych w KosÂciele katolickim lub do niego przyjeÎtych,
posiadajaÎcych wystarczajaÎce uzÇywanie rozumu oraz ± jesÂli ustawa
czego innego wyrazÂnie nie zastrzega ± majaÎcych ukonÂczony sioÂdmy
rok zÇycia. Z cytowanego przepisu wynika wieÎc, izÇ podstawowaÎ zasadaÎ
obowiaÎzywania prawa kononicznego jest zasada personalnosÂci, a nie
terytorialnosÂci, jak w przypadku prawa panÂstwowego. Zasady tej nie
zmienia bynajmniej kan. 12 §1, gdyzÇ stanowi on, zÇe ustawy powszechne (a wieÎc przede wszystkim KPK) obowiaÎzujaÎ na caøym sÂwiecie
wszystkich, dla ktoÂrych zostaøy wydane, a wieÎc osoby wskazane w tresÂci kan. 11. Poszanowanie autonomicznego charakteru prawa kanonicznego nie pozwala wieÎc na jego stosowanie w stosunku do innych
osoÂb, nizÇ wskazane w kan. 11, gdyzÇ byøoby to ewidentnie sprzeczne
z prawem kanonicznym. Dotyczy to oczywisÂcie takzÇe czynnosÂci prawnych podejmowanych z innymi osobami nizÇ osoby ochrzczone lub
przyjeÎte do KosÂcioøa katolickiego, gdyzÇ KPK nie przewiduje w tym
zakresie zÇadnych wyjaÎtkoÂw. W konsekwencji stosowanie prawa kanonicznego, przy poszanowaniu jego autonomicznego charakteru, nakazywaøoby czynnosÂci prawne podejmowane przez kosÂcielne osoby
prawne z katolikami oceniacÂ roÂwniezÇ przez pryzmat prawa kanonicznego (np. w zakresie zgody kompetentnego organu na dokonanie
czynnosÂci prawnej), natomiast w przypadku czynnosÂci prawnych, podejmowanych z czøonkami innych wyznanÂ lub osobami niewierzaÎcymi, nalezÇaøoby stosowacÂ jedynie przepisy prawa panÂstwowego. Nietrudno zauwazÇycÂ, zÇe byøoby to sprzeczne nie tylko z zasadaÎ terytorialnosÂci obowiaÎzywania prawa, ale i z zasadaÎ roÂwnosÂci wobec prawa
(art. 32 Konstytucji). W tym konteksÂcie wskazacÂ tezÇ nalezÇy na kan.
1296, ktoÂry wyrazÂnie rozroÂzÇnia skutecznosÂcÂ alienacji na forum kosÂcielnym, od jej skutecznosÂci na forum panÂstwowym45.
Wydaje sieÎ ± zÇe niezalezÇnie od wskazanych wyzÇej argumentoÂw ±
istnieje jednak pewna mozÇliwosÂcÂ skutecznego powoøania sieÎ przez
45

NalezÇy roÂwniezÇ przywoøacÂ wyrazÇony w doktrynie prawa kanonicznego poglaÎd,
zgodnie z ktoÂrym, ¹[...] w kazÇdej sprawie zwiaÎzanej z administrowaniem parafiaÎ jako
osobaÎ prawnaÎ proboszcz jest jej reprezentantem w porzaÎdku kosÂcielnym i panÂstwowym, chociazÇ prawo kanoniczne reguluje kompetencje proboszcza tylko w zakresie
kosÂcielnym.º ± Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, tom
II/1, PoznanÂ: Pallottinum 2005, s. 437.
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kosÂcielne osoby prawne na ograniczenia wynikajaÎce z prawa kanonicznego, jednakzÇe nie opierajaÎc sieÎ na recepcji prawa kanonicznego,
ale na podstawie zasady autonomii woli podmiotoÂw stosunkoÂw cywilnoprawnych, przy zastosowaniu konstrukcji warunku z art. 89
Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem z zastrzezÇeniem wyjaÎtkoÂw w ustawie przewidzianych albo wynikajaÎcych z wøasÂciwosÂci
czynnosÂci prawnej, powstanie lub ustanie skutkoÂw czynnosÂci prawnej
mozÇna uzalezÇnicÂ od zdarzenia przyszøego i niepewnego (warunek).
Tym zdarzeniem przyszøym i niepewnym byøaby zgoda ordynariusza
(kan. 1281 §1) lub biskupa diecezjalnego (kan. 1291). OczywisÂcie na
uzalezÇnienie skutkoÂw czynnosÂci prawnej od zdarzenia przyszøego
i niepewnego kosÂcielna osoba prawna musiaøaby uzyskacÂ akceptacjeÎ
swojego kontrahenta, a cieÎzÇar udowodnienia tej akceptacji spoczywaøby na kosÂcielnej osobie prawnej (art. 6 Kodeksu cywilnego). Tym
samym wøasÂciwe przepisy prawa kanonicznego miaøyby w panÂstwowym porzaÎdku prawnym jedynie moc umowy wiaÎzÇaÎcej tylko jej strony, a nie moc przepisoÂw prawa. PamieÎtacÂ roÂwniezÇ nalezÇy, zÇe nie
kazÇda czynnosÂcÂ prawna mozÇe zostacÂ dokonana pod warunkiem, co
w szczegoÂlnosÂci dotyczy przeniesienia wøasnosÂci nieruchomosÂci (art.
157 §1 Kodeksu cywilnego).
4. PODSUMOWANIE

W podsumowaniu stwierdzicÂ nalezÇy, zÇe daÎzÇenie KosÂcioøa do
ochrony jego majaÎtku jest w peøni zrozumiaøe. Przewidziane w prawie
kanonicznym ograniczenia w dokonywaniu czynnosÂci prawnych
przez organy kosÂcielnych osoÂb prawnych, w postaci zgody innego
podmiotu na dokonanie tych czynnosÂci, majaÎ søuzÇycÂ ochronie tego
majaÎtku przed dziaøaniami nieprzemysÂlanymi lub tezÇ podejmowanymi nie w interesie KosÂcioøa, ale w interesie osobistym piastunoÂw
kosÂcielnych osoÂb prawnych. Ze wzgleÎdu jednak na autonomieÎ porzaÎdku prawnego KosÂcioøa i panÂstwa ograniczenia te obowiaÎzujaÎ
tylko w kosÂcielnym porzaÎdku prawnym. Obecnie obowiaÎzujaÎcy stan
prawny nie daje podstawy do uznania ich skutecznosÂci w porzaÎdku
panÂstwowym. Ograniczenia w zakresie reprezentacji parafii przez
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proboszcza w postaci zgody biskupa diecezjalnego (lub ordynariusza) nie mogaÎ bycÂ bowiem uznane za zgodeÎ osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 Kodeksu cywilnego, gdyzÇ wymoÂg uzyskania takiej zgody
musi wynikacÂ z ustawy, a prawo kanoniczne ustawaÎ w polskim porzaÎdku prawnym nie jest. Z tego samego wzgleÎdu prawo kanoniczne
nie mozÇe bycÂ uznane za ustaweÎ okresÂlajaÎcaÎ ustroÂj i sposoÂb dziaøania
osoÂb prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Innym powodem,
dla ktoÂrego nie mozÇna uznacÂ skutecznosÂci prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych, jest zakres recepcji
tego prawa, ktoÂra nie obejmuje sposobu dziaøania kosÂcielnych osoÂb
prawnych. Wreszcie trudno byøoby prawo kanoniczne uznacÂ za statut
kosÂcielnej osoby prawnej, gdyzÇ w KosÂciele katolickim jest to prawo
powszechnie obowiaÎzujaÎce. Nadto zasÂ zÇaden przepis nie nakøada na
kosÂcielne osoby prawne obowiaÎzku ujawnienia ograniczenÂ w reprezentacji w powszechnie dosteÎpnym rejestrze, z ktoÂrym przepisy
prawne wiaÎzaøyby obowiaÎzek znajomosÂci przez osoby trzecie ujawnionych w nim danych (tak jak to ma miejsce w przypadku Krajowego Rejestru SaÎdowego). Stosowanie prawa kanonicznego jako
przepisoÂw prawnych (lub statutu) okresÂlajaÎcych sposoÂb dziaøania parafii jako osoby prawnej nie mogøoby miecÂ miejsca ± w zakresie zgody biskupa na dokonanie czynnosÂci prawnych przez proboszcza ±
roÂwniezÇ z tego wzgleÎdu, zÇe biskup nie jest organem parafii i nie
wchodzi w skøad jej struktury organizacyjnej. Wydaje sieÎ, zÇe w obecnie obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym wymoÂg zgody biskupa na dokonanie czynnosÂci prawnych przez proboszcza (jako organu parafii)
moÂgøby bycÂ traktowany jedynie jako warunek w rozumieniu art. 89
Kodeksu cywilnego, jednak tylko w takim wypadku, gdyby byøo to
objeÎte wolaÎ obu stron czynnosÂci prawnej. JednakzÇe zastosowanie
przepisoÂw o warunku jedynie w prowizoryczny sposoÂb zabezpieczaøoby interesy kosÂcielnych osoÂb prawnych. W praktyce bowiem uzalezÇnienie skutecznosÂci czynnosÂci prawnej od zgody biskupa zalezÇaøoby od zaproponowania stosownej klauzuli umownej przez proboszcza. Natomiast celem omawianych przepisoÂw Kodeksu Prawa Kanonicznego jest niewaÎtpliwie zabezpieczenie majaÎtku kosÂcielnych
osoÂb prawnych przez sprzecznymi z interesem tych osoÂb dziaøaniami
ich organoÂw. Wobec tego pozÇyteczne dla KosÂcioøa byøoby, aby sto-

234

ARKADIUSZ JANUCHOWSKI

sowne regulacje prawne uzyskaøy skutecznosÂcÂ roÂwniezÇ na forum prawa polskiego. WprowadzajaÎc w przyszøosÂci takie rozwiaÎzania, nalezÇy
jednak pamieÎtacÂ o koniecznosÂci przestrzegania standardoÂw demokratycznego panÂstwa prawnego. Tak wieÎc nalezÇy uszanowacÂ zaroÂwno wyrazÇonaÎ w Konstytucji koncepcjeÎ zÂroÂdeø prawa, jak i miecÂ na
uwadze koniecznosÂcÂ ochrony dobrej wiary kontrahentoÂw kosÂcielnych osoÂb prawnych. Z uwagi na przedmiot regulacji nie mozÇna
tezÇ abstrahowacÂ od uznanej w prawie cywilnym zasady autonomii
woli stron i od stosownych regulacji Kodeksu cywilnego dotyczaÎcych
dziaøania osoÂb prawnych.
PowyzÇsze prowadzi do wniosku, zÇe ograniczenia w postaci zgody
biskupa na dokonanie czynnosÂci prawnych przez proboszcza dla
uzyskania skutecznosÂci wzgleÎdem osoÂb trzecich powinny znalezÂcÂ
swoÂj wyraz w ustawie albo powinny zostacÂ ujawnione w rejestrze,
co do ktoÂrego przepisy ustawy przewidywaøyby zasadeÎ jawnosÂci, domniemania znajomosÂci wpisu przez osoby trzecie i ochroneÎ dobrej
wiary osoÂb trzecich dziaøajaÎcych na podstawie danych ujawnionych
w rejestrze46. JezÇeli chodzi o ustaweÎ, to powinna ustanawiacÂ ona
wymoÂg uzyskania takiej zgody w sposoÂb jasny i precyzyjny; wøasÂciwy
przepis moÂgøby miecÂ nasteÎpujaÎce brzmienie: ¹dla dokonania przez
parafieÎ czynnosÂci prawnej, ktoÂrej wartosÂcÂ przekracza kwoteÎ X tys. zø,
konieczne jest uzyskanie pod rygorem niewazÇnosÂci uprzedniej pisemnej zgody biskupa diecezjalnegoº. Wszelkie nieprecyzyjne sformuøowania przepisu podlegaøyby interpretacji na korzysÂcÂ zasady autonomii woli stron, a wieÎc w przypadkach waÎtpliwych nalezÇaøoby
uznacÂ, zÇe zgoda biskupa nie jest wymagana. JezÇeli chodzi o wpisanie
stosownych danych do rejestru, to w zasadzie konieczne byøoby ich
uprzednie wpisanie do statutoÂw parafii, a nasteÎpnie zgøoszenie do
wøasÂciwego rejestru. Moim zdaniem nie ma przy tym podstaw do
obawy, zÇe prowadzenie takiego rejestru w jakikolwiek sposoÂb pozwoli na ingerowania panÂstwa w sprawy wøasne KosÂcioøa. TresÂcÂ statutu beÎdzie bowiem zalezÇaøa od decyzji wøasÂciwej wøadzy kosÂcielnej,
46
Z postulatem wprowadzenia publicznego rejestru wyznaniowych osoÂb prawnych wystaÎpiø roÂwniezÇ M. Pietrzak (Prawo kanoniczne w systemie prawa polskiego,
¹PanÂstwo i Prawoº 2006, nr 8, s. 31).
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a mozÇliwosÂcÂ kontrolowania tresÂci statutu na etapie ujawniania zawartych w nim danych w rejestrze ograniczona mogøaby bycÂ jedynie do
ich zgodnosÂci z polskim prawem. Postanowienia sprzeczne z prawem
polskim, niezalezÇnie od tego czy ujawnione w statucie, czy wynikajaÎce wprost z prawa kanonicznego i tak nie mogøyby obowiaÎzywacÂ
w polskim porzaÎdku prawnym. Wpisanie wymogu zgody biskupa na
dokonywanie czynnosÂci prawnych do statutoÂw ma zasÂ teÎ przewageÎ
nad wpisaniem stosownej regulacji do Ustawy o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego, zÇe pozwala zroÂzÇnicowacÂ sytuacjeÎ osoÂb prawnych w przypadku czynnosÂci przekraczajaÎcych zakres zwykøego zarzaÎdu, co jest pozÇaÎdane chociazÇby z uwagi na roÂzÇnaÎ zamozÇnosÂcÂ poszczegoÂlnych parafii. Wydaje sieÎ, zÇe najlepszym rozwiaÎzaniem byøoby
wpisywanie kosÂcielnych osoÂb prawnych do Krajowego Rejestru SaÎdowego. Obecnie do tego rejestru wpisywani saÎ przeciezÇ nie tylko
przedsieÎbiorcy, ale roÂwniezÇ osoby prawne, ktoÂrych przedmiot dziaøalnosÂci jest nieco zblizÇony do przedmiotu dziaøalnosÂci kosÂcielnych
osoÂb prawnych. Nadto rejestr ten zostaø juzÇ sprawdzony w praktyce,
a dzieÎki informatyzacji uzyskanie z niego danych nie stanowi problemu. Wreszcie rejestr ten jest prowadzony przez niezawisøe saÎdy, co
jest dodatkowaÎ gwarancjaÎ nieingerowania wøadz panÂstwowych
w sprawy wewnaÎtrzkosÂcielne.
SELECTED ISSUES CONCERNING THE LEGAL REPRESENTATION
OF A PARISH BY THE PARISH PRIEST ACCORDING TO CANON
AND POLISH LAW

Summary
The article depicts the problem of effectiveness of the restrictions
provided for in canon law on the legal representation of a parish by the
parish priest in the Polish legal system. The author briefly examines the
issue of taking up legal representations by an agent in Polish law, especially when such legal representations, by an organ of the agent, require
the agreements of another organ, or a third party. Upon analyzing the
restrictions included in canon law on the issue of the legal representation
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of a parish by the parish priest in the context of the regulations adopted in
Polish law, the author reaches a conclusion that the requirement in canon
law that the parish priest should obtain permission of an ordinary or
a diocesan bishop to act as an agent on behalf of one's parish in some
matters has no significance in Polish law, and the legal representations
undertaken without such permission are fully effective. The main argument leading to such a conclusion is that the Constitution does not include
canon law in the sources of law, neither is there in Polish law any reference to canon law with respect to the legal representation of ecclesiastical legal persons. Under current law there is also no basis for giving the
restrictions on the legal representation the statutory character with the
legal effect for third parties, as that basis has not been included in the
register open to third parties. Therefore, one comes to the conclusion that
in order to ensure the effectiveness of the regulations regarding the legal
representation of ecclesiastical legal persons in canon law, some legislative changes should be introduced, either by including the relevant norms
directly in the act or by putting them in the register of legal persons open
to third parties.

