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ROLA PAPIESKIEJ RADY
DS. INTERPRETACJI TEKSTÓW PRAWNYCH
W STOSOWANIU PRAWA KANONICZNEGO
W stosowaniu prawa ogromna˛ role˛ odgrywa interpretacja ustaw kościelnych. Wydawane bowiem przez autorytety prawo cze˛sto domaga sie˛
wykđadni. Pierwsza˛ i najważniejsza˛ funkcja˛ Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawych jest wđaśnie dokonywanie interpretacji autentycznej1.
Na wste˛pie należy przedstawić, czym jest interpretacja i jaki jest
sens jej dokonywania, gdyż zrozumienie roli Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych domaga sie˛ zarysowania szerszego kontekstu zwiazanego
˛
z pewnymi zađożeniami teoretycznoprawnymi. Interpretacja prawa Ŧ najogólniej mówiac
˛ Ŧ ma zatem prowadzić do zrozumienia sensu przepisów prawnych. Interpretacja prawa kanonicznego nie
opiera sie˛ wyđacznie
˛
na dokonywaniu wykđadni je˛zykowej, ale przede
wszystkim na odkrywaniu znaczenia, jakie nadaje prawodawca usta˛
wie2. Należy poznać myśli, jakimi kierowađ sie˛ prawodawca tworzac
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1
Zob. Sđownik wyrazów obcych i zwrotów obcoje˛zycznych wg Wđadysđawa Kopalińskiego, http://www.slownikonline.pl/kopalinski/ F842C565CA 370934412565
CC0047D18D.php [doste˛p: 22.04.2012]; hasđo: „autentyczny”. Abstrahujac
˛ od tematu, należy jeszcze zwrócić uwage˛ na termin „autentyczny”. Sđowo to, funkcjonujace
˛ w je˛zyku polskim, nie odpowiada w peđni desygnatom funkcjonujacym
˛
w uje˛ciu
normatywnym w Kodeksie. Wyraża raczej poje˛cie: „prawdziwy”, „niepodrobiony”,
„wiarygodny”. Skad
˛ zatem takie określenie interpretacji? Znaczenie tego sđowa
należy poszukać w etymologicznym pochodzeniu. Otóż, termin ten wywodzi sie˛ od
sđowa authentikós oraz authéntēs, przedrostek aut- w zđożeniach wskazuje na:
„wđasny”; „wytworzony przez siebie samego”; druga zaś cze˛ść badanego sđowa to
Hennes, czyli czyńca.
2
Por. T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedđug Kodeksu Jana Pawđa II, t. I:
Zagadnienia wste˛pne: normy ogólne, Olsztyn 2002, s. 210.
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prawo, czyli chodzi tutaj o uzyskanie odpowiedzi na pytanie: co on
faktycznie mówi? Nie idzie natomiast o odpowiedź na pytanie typu: co
on mógđby wyrazić?3
Idac
˛ dalej, interpretacja autentyczna to forma wykđadni legalnej
dokonywana przez organ upoważniony do interpretacji prawa4. Ten
rodzaj interpretacji powstađ w celu wyodre˛bnienia spośród uprawnień
prawodawcy kompetencji interpretowania ustaw, tak aby skupiđ sie˛
wyđacznie
˛
na swoim uprawnieniu. Wedđug tej myśli Papieska Rada ds.
Interpretacji Tekstów Prawnych zostađa utworzona i zobowiazana
˛
do
5
dokonywania w imieniu prawodawcy interpretacji autentycznej .
Interpretacja autentyczna wypđywa z zasady, iż prawo interpretowania przypada temu, kto przepis ustanowiđ, czy też od którego ta
norma pochodzi6. Taki sposób rozumienia znany byđ już prawnikom
rzymskim, zgodnie z zasada˛ cuius est legem concedere, eius est inter˛ iż wypretandi7. Z drugiej strony zaś teoretycy prawa podkreślaja,
kđadnia autentyczna ma też drugi wymiar, mianowicie interpretacja
dokonana przez prawodawce˛ ma moc wiaż
˛ ac
˛ a˛ wobec innych podmiotów,
czyli jest powszechnie obowiazuj
˛ aca.
˛
Należy dodać, iż obowiazywalność
˛
takiej wykđadni zależy od pođożenia tekstu interpretowanego w hierarchii aktów normatywnych. Co wie˛cej, podmiot interpretujacy
˛ ma
również uprawnienie do określania jego znaczenia8. Z reguđy interpretacja autentyczna jest powszechnie obowiazuj
˛ aca,
˛
wiaże
˛
zatem ona
wszystkich, tak jak interpretowana norma.
Odzwierciedleniem tej myśli jest kan. 16 § 1 KPK, mówiacy,
˛
iż
uprawnionym do dokonania interpretacji autentycznej sa:
˛ prawodawca
oraz autorytet, który od niego otrzymađ takie zlecenie9. Papież zatem
3

Por. J. O t a d u y, Los medios interpretativos de la ley canónica (y su
relación con las distintas doctrinas de la interpretation), „Ius canonicum” 70 (1995),
s. 454.
4
Zob. M. S i t a r z, Sđownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, kol. 198.
5
Zob. J. D u d z i a k, Prawo kanoniczne. I. Normy ogólne, Tarnów 2002. Autor
ten twierdzi, iż takie uprawnienie może otrzymać zarówno organ, jak i upoważniona osoba.
6
Por. J. L e w a n d o w s k i, Elementy prawa, Warszawa 1999, s. 27.
7
Por. L. G e r o s a, Prawo Kościođa, Poznań 1999, s. 27.
8
Por. T. S t a w e c k i, P. W i n c z o r e k, Wste˛p do prawoznawstwa, Warszawa 1999, s. 127.
9
Por. G. D z i e r ż o n, Interpretacja autentyczna ustaw kościelnych, s. 191,
w: http://www.seminare.pl/?slowo=interpretacja, [dokument w formie pdf], „Semi
nare” 24(2007), s. 192 [doste˛p: 23.04.2012].
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posiadajacy
˛ peđnie˛ wđadzy, w tym ustawodawczej, z której to wywodzi
sie˛ prawo do interpretacji ustaw kościelnych, przekazađ ja˛ w re˛ce Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, na mocy konstytucji
apostolskiej Jana Pawđa II Recognitio iuris canonici z 2 stycznia
1984 r.10 Organ ten skđada sie˛ z kardynađów i biskupów. Na jego
czele stoi kardynađ przewodniczacy,
˛
majacy
˛ do dyspozycji zespóđ konsultorów. Dziađalność Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych reguluja˛ art. 155-158 konstytucji apostolskiej Pastor Bonus, generalny
regulamin Kurii Rzymskiej oraz wewne˛trzny regulamin, który opublikowano w 1997 r.11
Naczelnym uprawnieniem tego organu jest dokonywanie interpretacji autentycznej, zarówno Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Kodeksu Kanonów Kościođów Wschodnich z 1990 r., a także ustaw pozakodeksowych o charakterze generalnym. Zgodnie z treścia˛ konstytucji
Pastor Bonus, interpretacja dokonana przez Papieska˛ Rade˛ wymaga
zatwierdzenia Biskupa Rzymu oraz jej opublikowania. Przedstawione
zatem rozwiazanie
˛
jest adekwatne z teoria˛ interpretacji autentycznej,
ponieważ wykđadnia autentyczna powinna być zgodna z intencja˛ prawodawcy12.
Warty uwagi jest również fakt, że funkcja dokonywania interpretacji
autentycznej zgodnie z kan. 16 KPK z 1983 r., jest zwiazana
˛
wyđacznie
˛
13
z urze˛dem, nie zaś z osoba,
˛ która prawo ustanowiđa . Taki wniosek
można wyciagn
˛ ać
˛ z zastosowania interpretacji historycznej, badajac
˛
kanon dotyczacy
˛ interpretacji autentycznej poprzedniego oraz obecnego
Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zmiana, jaka nastapiđa
˛
po usunie˛ciu
w kan. 16 KPK wyrażenia eiusve succesor, ma ogromne znaczenie.
Otóż, oznacza to, że obecnie interpretacja autentyczna może być doko-

10

Por. E. M i r a g o l i, L‘interpretazione autentica delle leggi ecclesiali.
I primi cinque anni di attivitàdella Pontificia Commissione, „Quaderni di diritto
ecclesiale” 2 (1989), s. 211.
11
Por. T. R o z k r u t, Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych. Interpretacja
autentyczna Kanonów Kodeksu z 1983 roku, „Prawo Kanoniczne” 52 (2009),
nr 1-2, s. 120.
12
Por. I o a n n e s P a u l u s, Constituzione Apostolica Pastor Bonus,
28.06.1988, tekst wđoski: w: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apo
st_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_it.
html [doste˛ p: 24.04.2012].
13
Por. A. S t a n k i e w i c z, Interpretazione della legge con riferimento alle
funzioni della potestà ecclesiastica, „Apollinaris” 52 (1979), s. 425.
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nywana po śmierci prawodawcy, natomiast wedđug Kodeksu z 1917 r.
uprawnienie to posiadađ tylko twórca danego prawa14.
Autentyczne interpretowanie pewnych dyskusyjnych spraw ma swoje pozytywne i negatywne strony. Mianowicie zwykle pozytywnie rozwiazuje
˛
ona problem w odniesieniu do watpliwości
˛
powstađych w wyniku interpretacji tekstów prawnych; negatywnie natomiast kđadzie
kres dalszym dyskusjom i rozważaniom kanonistów na te tematy,
które niejednokrotnie dynamizowađyby system prawny15.
Dodatkowo należy wspomnieć, że przedmiotem interpretacji autentycznej sa˛ już istniejace
˛
ustawy16, zaś dokonywana interpretacja
jeszcze przed publikacja,
˛ ma na celu udoskonalanie prawa. Ustawy
zatem ulegaja˛ poprawkom, a nie sensu stricte interpretacji autentycznej.
Interpretacje te zwykle polegaja˛ na udzielaniu przez Rade˛ krótkich
odpowiedzi na zadawane jej pytania, które sa˛ formuđowane w formie
zamknie˛tej. Odpowiedzi te przybieraja˛ forme˛ pozytywna˛ (affirmative)
badź
˛ negatywna˛ (negative). Natomiast na pytania sugerujace
˛ dwa rozwiazania,
˛
Papieska Rada odpowiada w pierwszej cze˛ści „tak”, w drugiej „nie”, badź
˛ odwrotnie. Na marginesie należy dodać, iż nie każde
pytanie jest publikowane i nie wszystkie odpowiedzi udzielone przez
Papieska˛ Rade˛ określonym adresatom zalicza sie˛ do interpretacji autentycznej17. Zwykle proces interpretacyjny przebiega w ten sposób,
że w sprawach wie˛kszej wagi, zależnie od badanej materii, Papieska
Rada konsultuje sie˛ z poszczególnymi dykasteriami Kurii Rzymskiej18. Odpowiedzi na pojawiajace
˛ sie˛ trudności sa˛ wydawane w różnych formach, mianowicie również w formie deklaracji, not eksplika-

14

R. S o b a ń s k i, Uwagi o interpretacji prawa kościelnego, „Prawo Kanoniczne” 30 (1987), nr 1-2, s. 20.
15
Por. J.M. H u e l s, Canon 16 Ŧ authentic interpretation, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green, New
YorkŦMahwah 2000, s. 72.
16
Zob. R. S o b a ń s k i, Komentarz do kan. 16, w: J. K r u k o w s k i,
R. S o b a ń s k i, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań 2003,
s. 68.
17
Tamże, s. 69.
18
T. P a w l u k, Prawo kanoniczne wedđug Kodeksu Jana Pawđa II, t. II: Lud
Boży, jego nauczanie i uświe˛canie, Olszytn 2002, s. 144.
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tywnych, dekretów oraz instrukcji, kiedy na pewne problemy natury
prawnej nie wystarcza odpowiedź „nie” lub „tak”19.
W latach 1984-2011 opublikowano 28 odpowiedzi m.in. na bardzo
praktyczne pytanie dla katolików, mianowicie: czy sđowo iterum
wedđug kan. 917 oznacza, że wierny w przypadku, gdy przyjađ
˛ już raz
Eucharystie˛ św., może przyjać
˛ tylko jeszcze raz, czy za każdym razem,
gdy uczestniczy we mszy św.? (odpowiedź jest pozytywna w pierwszym
˛
przypadku)20 Ŧ dziesie˛ć not eksplikatywnych, dwa dekrety odnoszace
sie˛ do zgodności pomie˛dzy prawem partykularnym a prawem powszechnym, trzy deklaracje, jedna˛ adnotacje˛ oraz instrukcje˛ Dignitas
connubii21.
Nawiazuj
˛ ac
˛ jeszcze do samego zjawiska prawnego, jakim jest interpretacja prawna, należy dodatkowo zwrócić uwage˛ na pewne dyskusje
powstađe w doktrynie w tym zakresie. Mianowicie zgodnie z kan. 16,
interpretacji autentycznej może dokonywać twórca danej ustawy,
zatem powstaje pytanie: czy prawodawca na poziomie Kościođa partykularnego ma moc dokonywania interpretacji autentycznej? Obecnie
w kanonistyce wyste˛puja˛ dwa kierunki interpretacyjne. Przedstawiciele pierwszego stanowiska uważaja,
˛ iż ze wzgle˛du na autorytet
Najwyższego Prawodawcy (papież i Kolegium Biskupów), autorytety te
moga˛ zmienić badź
˛ też uchylić ustawe˛ ustawodawcy niższego stopnia.
W ich przekonaniu, nie sa˛ oni natomiast uprawnieni do dokonania interpretacji autentycznej ustaw o charakterze partykularnym22. Drudzy uważaja,
˛ że prawodawcy niższego stopnia jurysdykcyjnego nie
moga˛ być peđnoprawnymi sprawcami interpretacji autentycznej, gdyż
ich decyzje nie sa˛ ostateczne i moga˛ być uchylane przez Stolice˛ Apo-

19

Zob. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/index.htm
[doste˛p: 25.04.2012].
20
Zob. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_coun cils/in trptxt /docu
ments/rc_pc_intrptxt_doc_200 20604_interpretationes-authenticae_lt.html, czytamy:
D. Utrum, ad normam can. 917, fideles qui Sanctissimam Eucharistiam iam recepit, possit eam eadem die suscipere altera tantum vice, an quoties eucharisticam
celebrationem participat. R. Affirmative ad primum; Negative ad secundum [doste˛p:
25.04.2012].
21
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents
/rc_pc_intrptxt_doc_20020604_interpretationes-authenticae_lt.html [doste˛ p:
25.04.2012].
22
Por. C.M. P o l v a n i, Authentic interpretation in canon law. Reflections on
a distinctively canonical institution, Roma 1999, s. 203.
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stolska˛23. Interpretacja autentyczna dokonana przez biskupa diecezjalnego musi być potwierdzona przez Stolice˛ Apostolska.
˛ Konferencja
biskupów zatem może jej dokonać tylko na podstawie specjalnego mandatu Stolicy Apostolskiej, a wyżsi przeđożeni i kapituđy generalne moga˛
dokonać wykđadni wyđacznie
˛
na użytek swoich czđonków, zgodnie
z wđasnymi konstytucjami. Zgodnie z drugim kierunkiem, żaden z ustawodawców niższych nie może dokonać interpretacji autentycznej w
znaczeniu sensu stricte24. Obecnie art. 158 Pastor Bonus reguluje
problem w ten sposób, że Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów
Prawnych może dokonać interpretacji autentycznej tylko na wniosek
zainteresowanego podmiotu niższego rze˛du25.
Kontynuujac
˛ ten wywód, należy zwrócić uwage˛, iż kanoniści w wykđadni kan. 16 § 2 KPK rozróżniaja˛ pomie˛dzy interpretacja˛ dokonana˛
w sposób ścisđy oraz interpretacja˛ dokonana˛ w sposób szeroki. Wedđug
autorów, interpretacja w sensie ścisđym jest interpretacja˛ autentyczna˛
dokonana˛ w formie ustawy. Z kolei interpretacja w znaczeniu szerokim, to formy wykđadni nieobowiazuj
˛ ace
˛ jurysdykcyjnie, takie jak np.
alokucje papieża do Roty Rzymskiej, czy też interpretacja niektórych
norm kodeksowych dokonanych przez papieża na mocy posđugi naucza26
nia czy też wđadzy rzadzenia
˛
. Pomimo to, iż nie maja˛ one ściśle
charakteru interpretacji autentycznej, to jednak maja˛ one ogromna˛
wartość doktrynalna.
˛ W tym kontekście należy stwierdzić, że interpretacja autentyczna w znaczeniu szerokim nie kończy dyskusji na
temat danej materii, ale staje sie˛ ona bodźcem do dalszych badań
doktrynalnych27.

23

Por. J. O t a d u y, Commenatario al can. 16, w: Commentario exegético al
Código de Derecho Canónico, red. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, t. III,
Pamplona 2002, s. 353.
24
P o l v a n i, Authentic interpretation, s. 203- 204.
25
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/docume
nts/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus_en.html#PONTIFICAL COUNCILS, czytamy: Art. 158 — Iis quorum interest postulantibus, decernit utrum leges particulares et generalia decreta, a legislatoribus infra supremam auctoritatem lata,
universalibus Ecclesić legibus consentanea sint necne [doste˛p: 25.04.2012].
26
O t a d u y, Commenatario, s. 353.
27
H u e l s, Canon 16 Ŧ authentic interpretation, s. 72.
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*
Podsumowujac
˛ rozważania, należy zauważyć, iż wpđyw, jaki odgrywa Papieska Rada ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, ma charakter
nadzorujacy
˛ o podwójnym znaczeniu. Z jednej strony wyjaśnia watpli˛
wości wynikajace
˛ z zastosowania w praktyce treści kanonów, zarówno
w zakresie stosowania przez wiernych, jak i wđadze Kościođa, dodatkowo stoi na straży intencji prawodawcy. Z drugiej zaś strony
stanowi pewien filtr dla ogólnych dekretów wykonawczych i instrukcji
danych dykasterii oraz generalnych dekretów konferencji biskupów. To
ona decyduje, czy sa˛ zgodne z Kodeksem Prawa Kanonicznego i eliminuje bđe˛dy prawne, zatem praca, jaka˛ wykonuje, jest niezwykle istot28
.
nym elementem już prawa istniejacego
˛
oraz powstajacego
˛
Z uwagi na szybki poste˛p technologiczny i zwiazane
˛
z tym kreowanie sie˛ nowych problemów o charakterze prawnym, dziađalność Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych jest niezwykle potrzebna. Z drugiej strony jej aktywność świadczy również o dynamice
prawa kanonicznego, które ciagle
˛
sie˛ aktualizuje w obliczu nowych
wyzwań stawianych przez wspóđczesny świat.

The meaning of the Pontifical Council for Legislative Texts
in canon law application
S u m m a r y
Ecclesiastical law interpretation has significant meaning in law application. The most important function of the Pontifical Council for Legislative
Texts is an authentic interpretation.
The Author explains what the interpretation and authentic interpretation
is. According to the can. 16 § 1, the legislator authentically interprets laws
as does the one to whom the same legislator has entrusted this power. The
Pontifical Council for Legislative Texts is competent to public authentic
interpretations confirmed by the pontifical authority.

28
Por. R.A. H i l l s, Reflection on interpretation of the Revised Code, „The
Jurist” 42(1982)2, s. 311.

46

Emilia Bođtromiuk

Activity of the Pontifical Council for Legislative Texts means how dynamic
canon law is. On the other side, this Pontifical Council activity is indispensable due to the technological progression.
Translated by Agnieszka Romanko
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