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PRAWO RODZICÓW DO WYCHOWANIA DZIECI
ZGODNIE ZE SWOIMI PRZEKONANIAMI
MORALNYMI I RELIGIJNYMI
W KARCIE PRAW RODZINY

Karta Praw Rodziny1 jest szczególnym dokumentem wydanym
przez Stolice˛ Apostolska,
˛ majacym
˛
na celu ukazanie podstawowych
praw przyznanych rodzinie, które należy szanować i chronić przed naruszeniami, z uwagi na to, że rodzina jest naturalna˛ i powszechna˛
spođecznościa˛2. Prawidđowe funkcjonowanie każdej rodziny i wypeđnianie powierzonych jej funkcji, stanowi obiekt zainteresowania prawodawstwa kościelnego i świeckiego. Czđowiek żyje w rodzinie, tam
przychodzi na świat i ksztađtuje swoja˛ osobowość, a także poznaje
podstawowe wartości, którymi be˛dzie kierowađ sie˛ w dorosđym życiu. Rodzinie przypisuje sie˛ szereg funkcji, jakie ma ona do speđnienia
wzgle˛dem spođeczeństwa. Wobec powyższego rodzina pozostaje w centrum zainteresowania prawodawców.
W rozważaniach nad znaczeniem rodziny dla cađego spođeczeństwa,
w sposób szczególny należy zwrócić uwage˛ na role˛ rodziców w zakresie
prawidđowego funkcjonowania i rozwoju danej rodziny, gdyż to wđaśnie
oni odpowiedzialni sa˛ za wychowanie dziecka i zapewnienie mu prawidđowej opieki3. Rodzicom trzeba zagwarantować odpowiednie prawa,
które pozwola˛ im w swobodny sposób realizować swoje zadania. Stolica
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1
Karta Praw Rodziny, „L'Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1983, nr 10,
s. 6-7 [dalej cyt.: KPR].
2
KPR, Wprowadzenie.
3
Art. 5 KPR.
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Apostolska w Karcie Praw Rodziny ukazađa rodziców jako odre˛bny
podmiot prawa i wyliczyđa uprawnienia, jakie należy im zagwarantować.
W artykule przeanalizuje sie˛ Karte˛ Praw Rodziny przedđożona˛ przez
Stolice˛ Apostolska.
˛ W szczególności zwróci sie˛ uwage˛ na rodziców jako
jednostki, którym przysđuguja˛ konkretne prawa, a przede wszystkim
prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, ukazane zostana˛ podstawy praw przysđugujacych
˛
rodzicom, ich systematyka, a także potrzeba ochrony praw rodziców.

1. SPECYFIKA KARTY PRAW RODZINY

Karta Praw Rodziny zostađa ogđoszona 22 października 1983 r. na
życzenie Synodu Biskupów odbywajacego
˛
sie˛ w Rzymie w 1980 r., który byđ poświe˛cony „Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we wspóđ˛ życzenie Synodu i zoczesnym świecie”4. Papież Jan Paweđ II podjađ
bowiazađ
˛
Stolice˛ Apostolska˛ w adhortacji apostolskiej Familiaris consortio do opracowania Karty Praw Rodziny, aby zostađa przedđożona
zainteresowanym środowiskom i wđadzom5.
W celu wđaściwej interpretacji praw zawartych w tym dokumencie,
a w szczególności prawa rodziców do wychowania potomstwa, ważne
jest zrozumienie natury i stylu Karty, co zostađo wyjaśnione we
wprowadzeniu. Nie można traktować jej jako wykđadu teologii dogmatycznej czy moralnej na temat mađżeństwa i rodziny, ale trzeba
pamie˛tać, że wyraża ona myśl Kościođa w tej dziedzinie. Nie jest
kodeksem poste˛powania dla zainteresowanych osób lub instytucji.
Dokument nie jest także zwykđa˛ deklaracja˛ teoretycznych zasad dotyczacych
˛
rodziny6. Karte˛ Praw Rodziny można traktować jako doku-

4

KPR, Wprowadzenie.
I o a n n e s P a u l u s PP. II, Adhortatio apostolica de Familiae christianae muneribus in mundo huius temporis „Familiaris consortio”, 22.11.1981, AAS
74 (1982), s. 81-191. Tekst polski: J a n P a w e đ II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” Ojca Świe˛tego Jana Pawđa II do biskupów, kapđanów i wiernych
cađego Kościođa katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie wspóđczesnym, Wrocđaw 2000, nr 46, s. 84-86 [dalej cyt.: FC]; KPR, Wprowadzenie.
6
KPR, Wprowadzenie.
5
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ment sui generis Stolicy Apostolskiej, który jest cze˛ściowo doktrynalny,
cze˛ściowo normatywny oraz postulatywny7.
Karta zawiera w sobie wskazania, które moga˛ być wiaż
˛ ace,
˛
ale ich
uwzgle˛dnienie i stosowanie przez konkretny podmiot zależy od niego
samego. Dokument ten można potraktować jako integralna˛ cze˛ść światowej dyskusji, która dotyka rodziny i praw jej przypisanych. Andrzej
Dzie˛ga podađ, iż uznanie Karty za deklaracje˛ oznaczađoby, że stanowi
ona jeden z wielu gđosów w dyskusji, ale w żaden sposób niewiaż
˛ acy.
˛
Natomiast nie może zostać nazwana kodeksem, gdyż nie zawiera ściśle
skonkretyzowanych norm prawnych ani sankcji za ich nieprzestrzeganie8.
We wprowadzeniu zostađ wyjaśniony jej podstawowy cel, którym jest
ukazanie wspóđczesnym chrześcijanom i niechrześcijanom podstawowych praw wđaściwych spođeczności, jaka˛ jest rodzina9. Prawa określone w Karcie należy rozpatrywać zgodnie z jej specyficznym charakterem. W niektórych fragmentach sa˛ to normy ściśle prawne, w innych
postulaty i zasady, które odnosza˛ sie˛ do prawodawstwa, jakie powinno
zostać stworzone, aby zapewnić rodzinie należyta˛ ochrone˛ oraz przyczynić sie˛ do rozwoju polityki rodzinnej. Jednak zawsze sa˛ wezwaniem
na rzecz instytucji rodziny, która wymaga należytej ochrony przed
wszelkiego rodzaju uzurpacja.
˛ Prawie wszystkie zasady zawarte w
Karcie Praw Rodziny można znaleźć w innych dokumentach Kościođa,
ale także wspólnoty mie˛dzynarodowej10.
Karte˛ Praw Rodziny przedstawiđa Stolica Apostolska11, czyli centralna i najwyższa instytucja wđadzy Kościođa katolickiego. Dokument
zostađ ubogacony wieloma uwagami i sugestiami po konsultacji prze-

7

W. G ó r a l s k i, Karta Praw Rodziny Ludzkiej (Karta Praw Rodziny Stolicy
Apostolskiej), w: Studia nad mađżeństwem i rodzina,
˛ red. W. Góralski, Warszawa
2007, s. 214.
8
A. D z i e˛ g a, Karta Praw Rodziny Ŧ 25 lat później, w: Prawo rodzinne
w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin 2009, s. 24-25.
9
KPR, Wprowadzenie.
10
Tamże.
11
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus,
25.01.1983, AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekđad
polski zatwierdzony przez Konferencje˛ Episkopatu, Poznań 1984 [dalej cyt.:
KPK/83], kan. 36: „Przez Stolice˛ Apostolska˛ lub Stolice˛ Świe˛ta˛ rozumie sie˛ w
niniejszym Kodeksie nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz także – o ile nie wynika
co innego z natury rzeczy lub z kontekstu Ŧ Sekretariat Stanu, Rade˛ Publicznych
Spraw Kościođa, jak również inne instytucje Kurii Rzymskiej”.
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prowadzonej wśród czđonków konferencji biskupów cađego Kościođa,
a także znawców tematu, którzy reprezentowali różne kultury i środowiska12, co zapewne pozwoliđo na dokđadniejsze sformuđowanie poszczególnych artykuđów Karty, aby żadna rodzina nie poczuđa sie˛ pominie˛ta w postulatach. Dokument jest skierowany do rzadów,
˛
mie˛dzynarodowych organizacji rzadowych,
˛
rodzin, me˛żczyzn oraz kobiet13.
Kościóđ katolicki ma świadomość tego, jak ważna jest rola rodziny
dla każdego czđowieka, spođeczeństwa i samego Kościođa, dlatego gđosi
zamysđ Boży dotyczacy
˛
mađżeństwa i rodziny, popiera te instytucje
14
i broni przed atakami .

2. PRAWO RODZICÓW DO WYCHOWANIA DZIECI
JAKO PRAWO NATURALNE

Najważniejszym źródđem Karty jest prawo naturalne, co zostađo
potwierdzone we wprowadzeniu do dokumentu, natomiast wśród drugorze˛dnych źródeđ należy wymienić m.in.: dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki papieskie, adhortacje˛ apostolska˛ Jana Pawđa II
Familiaris consortio, Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., Powszechna˛ Deklaracje˛ Praw Czđowieka z 1948 r., Deklaracje˛ Praw Dziecka
z 1959 r., Mie˛dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spođecznych
i Kulturalnych z 1966 r., Mie˛dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych z 1966 r.15
Prawa, które zostađy zawarte w Karcie, „wypđywaja˛ ostatecznie
z tego prawa, które zostađo wpisane przez Stwórce˛ w serce każdego
czđowieka”16. Stolica Apostolska podaje ogólnie treść pewnego typu
praw i potwierdza fakt ich istnienia, ale nie ustanawia tych praw,
gdyż prawa rodziny maja˛ swoja˛ podstawe˛ w prawie naturalnym17.
Prawo naturalne stanowi porzadek
˛
dziađania wyznaczony ludziom
w akcie stworzenia, natomiast u podstaw tego porzadku
˛
znajduje sie˛
12

KPR, Wprowadzenie; G ó r a l s k i, Karta Praw Rodziny Ludzkiej, s. 215.
KPR, Wprowadzenie.
14
Tamże.
15
G ó r a l s k i, Karta Praw Rodziny Ludzkiej, s. 214-215.
16
Tamże.
17
A. M a r y n i a r c z y k, Prawa rodziny – mie˛dzy treścia˛ prawa naturalnego
a prawem stanowionym, w: 25 lat Karty Praw Rodziny. Aktualność i wartość przesđania, red. W. Wieczorek, M. Brzeziński, Lublin 2008, s. 40.
13
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odwieczne prawo Boże, które jest przyczyna˛ sprawcza˛ prawa naturalnego18.
Prawo naturalne jest skđadnikiem ludzkiej natury, gdyż jest
wrodzone każdemu czđowiekowi19. Podstawowa zasada prawa naturalnego brzmi bonum est faciendum et malum vitandum (dobro należy
czynić, a zđa unikać), a rodzina zostađa ukonstytuowana dla dobra istot
ludzkich, które wđaśnie tam doste˛puja˛ nieustannego doskonalenia
sie˛20. W Karcie Praw Rodziny potwierdzono istnienie prawa naturalnego, które nie jest nigdzie zapisane, ale istnieje i obowiazuje,
˛
oraz
wskazano na nature˛ ludzka˛ jako źródđo i podstawe˛ praw w niej ukazanych21.
Rodzina musi być traktowana jako cel, a nigdy jako środek ze
wzgle˛du na godność rodziny, która stoi u podstaw Karty. Godność
przysđuguje rodzinie, gdyż zostađa ona powođana do rodzenia czđowieka
oraz jego doskonalenia. Rodzina, be˛dac
˛ wspólnota˛ rodziców i dzieci,
stanowi naturalna˛ forme˛ życia ludzkiego22. Prawa zawarte w Karcie
Praw Rodziny sa˛ formuđowane ze świadomościa˛ tego, że czđowiek ma
nienaruszona˛ godność i poprzez ukazanie fundamentalnych treści
Stolica Apostolska broni godności czđowieka oraz godności rodziny23.
W odniesieniu do rodziców Stolica Apostolska stanowi w Karcie, że
maja˛ oni pierwszeństwo do wychowania potomstwa, z racji tego, iż
dali dzieciom życie. To wđaśnie rodzice musza˛ być uznani za pierwszych i gđównych wychowawców, gdyż jest to prawo naturalne24. Prawo rodziców w zakresie wychowania dzieci nie może być cađkowicie
przekazane innym podmiotom, ale powinno być wspierane przez cađa˛
spođeczność ze wzgle˛du na zasade˛ pomocniczości25.
18

T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedđug Kodeksu Jana Pawđa II, t. I: Zagadnienia wste˛pne i normy ogólne, Olsztyn 1999, s. 24.
19
Tamże.
20
M a r y n i a r c z y k, Prawa rodziny, s. 41.
21
Tamże.
22
Tamże, s. 35.
23
Tamże, s. 40.
24
Art. 5 KPR.
25
Z. G r o c h o l e w s k i, Prawo rodziców do religijnego i moralnego wychowania dzieci zgodnie z wđasnymi przekonaniami, referat wygđoszony 16 listopada
2012 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Religia i etyka w edukacji
publicznej”, zorganizowanej przez Katedre˛ Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego
na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW, Katedre˛ Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW oraz Polskie Towarzystwo
Prawa Wyznaniowego.
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Papież Benedykt XVI potwierdziđ to, iż prawo do wychowania wđasnych dzieci jest wpisane w nature˛ czđowieka. W przemówieniu do
uczestników kongresu, zorganizowanego przez Europejska˛ Partie˛ Ludowa˛ w dniu 30 marca 2006 r., zwróciđ uwage˛ na trzy zasady, które
nie moga˛ być przedmiotem negocjacji, a sa˛ nimi: ochrona życia we
wszystkich jego fazach, od pocze˛cia aż do naturalnej śmierci; uznanie
i propagowanie naturalnego modelu rodziny, jakim jest zwiazek
˛
me˛żczyzny i kobiety oparty na mađżeństwie, oraz obrona tego modelu
przed próbami zrównania go w prawach z radykalnie odmiennymi
rodzajami zwiazków;
˛
ochrona prawa rodziców do wychowania wđasnych
dzieci26. Wymienione zasady sa˛ wspólne dla cađej ludzkości, dlatego
Kościóđ katolicki podejmuje dziađania na rzecz krzewienia tych zasad,
gdyż dotycza˛ one wszystkich ludzi, niezależnie od ich wyznania27.

3. PODMIOTOWOŚĆ RODZICÓW W ZAKRESIE WYCHOWANIA

W Karcie Praw Rodziny można wyróżnić prawa przyznane konkretnym podmiotom, wśród których należy wymienić: mađżonków, rodziców, dzieci oraz rodzine˛28. Mimo to, że tytuđ dokumentu sugeruje, iż
zostana˛ ukazane prawa przyznane jedynie rodzinie, wyróżnić można
także inne podmioty, które sa˛ zwiazane
˛
z poje˛ciem rodziny.
Rodzice sa˛ reprezentantami zađożonej przez siebie rodziny29,
z racji tego do nich skierowane sa˛ pośrednio prawa przyznane samej
rodzinie30. Jak zauważa Józef Krukowski, trudno oddzielić od siebie

26

Tamże; B e n e d y k t XVI, W obronie chrześcijańskiego dziedzictwa
Europy, Przemówienie do uczestników kongresu zorganizowanego przez Europejska˛
Partie˛ Ludowa˛ z 30 marca 2006 r., w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP
/benedykt_xvi/przemowienia/europlud_30032006.html [doste˛p: 30.01.2013].
27
Tamże.
28
D z i e˛ g a, Karta Praw Rodziny, s. 35.
29
J. K r u k o w s k i, Podstawy wspóđdziađania mie˛dzy Kościođem i państwem
na rzecz mađżeństwa i rodziny. Wprowadzenie do problematyki, w: Materiađy z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów
Polskich, Wydziađ Nauk Prawnych TN KUL i Diecezje˛ Đomżyńska,
˛ red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Đomża 2004, s. 21.
30
W KPR rodzinie przyznano m.in.: prawo do pomocy ze strony spođeczeństwa
w tym, co dotyczy wychowania potomstwa; prawo do pomocy ze strony państwa
przy adopcji dzieci; prawo do istnienia i rozwoju; prawo do uznania jej godności,
prawo do organizowania życia religijnego; prawo do żadania
˛
prowadzenia polityki
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rodzine˛ i rodziców, gdyż w skđad rodziny wchodza˛ rodzice i dzieci,
natomiast kierownicza rola w zakresie wychowania należy do rodziców31.
W Karcie nie pojawiđa sie˛ definicja rodziny, ale prawa, które zostađy
jej przyznane, pozwalaja˛ traktować rodzine˛ jako podmiot, który może realizować określone uprawnienia32. W polskim ustawodawstwie
świeckim również nie stworzono uniwersalnej definicji rodziny, która
mogđaby być punktem odniesienia dla rozwiazań
˛
prawnych proponowanych w innych aktach normatywnych33. Polski ustawodawca rzadko
używa poje˛cia „rodzina”, a normy kieruje do określonych czđonków
rodziny, np. rodziców, dzieci. Rodzina jest obiektem zainteresowania
prawa, gdy zostanie zađożona przez zawarcie mađżeństwa34.
Próby zdefiniowania poje˛cia rodziny sa˛ podejmowane przez socjologów, psychologów, filozofów i prawników35. A. Dzie˛ga podađ, że narodzinnej, która nie dyskryminuje rodziny w kwestiach prawnych, gospodarczych,
spođecznych i finansowych; prawo do mieszkania, prawo do zrzeszania. Zob.
D z i e˛ g a, Karta Praw Rodziny, s. 36-37.
31
J. K r u k o w s k i, Ochrona prawa rodziców do moralnego i religijnego
wychowania dzieci w prawie kanonicznym i w prawie polskim – wprowadzenie do
problematyki, w: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski,
A. Maćkowski, Szczecin 2007, s. 16.
32
Tamże.
33
A. D z i e˛ g a, O racjonalności postulatu prawnej podmiotowości rodziny, w:
Kościelne prawo procesowe (Prawo rodzinne. Materiađy i studia), t. V, red. A. Dzie˛ga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 15-16.
34
T. S m y c z y ń s k i, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. V, Warszawa 2009,
s. 2.
35
Dzie˛ga proponuje definicje˛ rodziny: „w sensie zaś ściśle prawnym przez
rodzine˛ można rozumieć dwie lub wie˛cej osób zđaczonych
˛
przynajmniej jedna˛ relacja˛
prawno-rodzinna,
˛ majac
˛ a˛ za swoje źródđo zawarte mađżeństwo albo przekazany dar
życia” (Karta Praw Rodziny, s. 35). Zgodnie z definicja˛ M.A. Krapca,
˛
rodzina to
„podstawowa wspólnota rodziców i dzieci, nabudowana na dobrowolnym akcie umowy dwojga ludzi, nakierowana na realizacje˛ dobra osób. Jako naste˛pstwo zwiazku
˛
mađżeńskiego me˛ żczyzny i kobiety zakđada różnice˛ pđci, umożliwiajac
˛ a˛ urodzenie
czđowieka oraz nieustanne doskonalenie sie˛ w czđowieczeństwie przez mie˛dzyludzkie
akty życia osobowego” (Rodzina, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VIII,
Lublin 2007, s. 796); art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, Nr 228, poz. 2255 ze zm.): „ilekroć w ustawie
jest mowa o rodzinie – oznacza to odpowiednio naste˛pujacych
˛
czđonków rodziny:
mađżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostajace
˛
na
utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które
ukończyđo 25. rok życia legitymujace
˛ sie˛ orzeczeniem o znacznym stopniu niepeđnosprawności, jeżeli w zwiazku
˛
z ta˛ niepeđnosprawnościa˛ rodzinie przysđuguje
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danie rodzinie formalnoprawnej podmiotowości wymagađoby doprecyzowania pewnych kwestii szczegóđowych, zwiazanych
˛
np. ze skđadaniem
oświadczeń woli, z wđasnościa˛ rodzinnego majatku,
˛
z reprezentacja,
˛
a brak ustawowej definicji rodziny świadczy o le˛ku ustawodawcy przed
zobowiazaniami,
˛
jakie państwo musiađoby świadczyć na rzecz rodziny36. Autor zwróciđ uwage˛ na to, że brak jednej definicji ustawowej
nie świadczy o tym, że rodzina nie jest podmiotem37. T. Sokođowski
podađ, że rodzina nie ma osobowości prawnej, a także nie jest podmiotem prawa cywilnego, ale jest podmiotem interesu chronionego
prawem38.
Zdecydowana wie˛kszość praw zawartych w Karcie Praw Rodziny zostađa wprost przyznana rodzinie, a każde prawo mogđoby stanowić
przedmiot odre˛bnego komentarza. W niniejszym opracowaniu analizowane sa˛ jedynie prawa przysđugujace
˛
rodzicom, ale nie można
podejmować refleksji nad prawami rodziców w oderwaniu od poje˛cia
rodziny, gdyż do rodziców należy kierowanie wewne˛trznym życiem
˛
rodzine˛ jest życie
każdej rodziny39. Istotnym elementem określajacym
dwóch pokoleń razem, czyli wspólnota życia. Mađżeństwo jest fundamentem rodziny, ale w momencie, kiedy mađżeństwo tworzy wspólnote˛ seksualna,
˛ to w jej naste˛pstwie tworzy sie˛ wspólnota życia mie˛dzy
rodzicami a dziećmi40. W Karcie znajduje sie˛ stwierdzenie, iż z racji
tego, że mađżeństwo jest naturalna˛ instytucja,
˛ wyđacznie
˛
jemu powierzono misje˛ przekazywania życia41.
Mađoletnie dziecko wymaga troski ze strony osób dorosđych, które
dbaja˛ o jego egzystencje˛ biologiczna,
˛ ale także o jego przygotowanie do
samodzielnego życia. Piecze˛ nad mađoletnim dzieckiem sprawuja˛ rodzice wskutek naturalnej wie˛zi dziecka z rodzicami, państwo w swoim

świadczenie piele˛gnacyjne; do czđonków rodziny nie zalicza sie˛ dziecka pozostajacego
˛
pod opieka˛ opiekuna prawnego, dziecka pozostajacego
˛
w zwiazku
˛
mađżeńskim, a także peđnoletniego dziecka posiadajacego
˛
wđasne dziecko”.
36
D z i e˛ g a, O racjonalności postulatu, s. 21.
37
Tamże.
38
T. S o k o đ o w s k i, Prawo rodzinne. Zarys wykđadu, wyd. V, Poznań 2010,
s. 26.
39
A. B o r k o w s k a - K n i o đ e k, Zadania wychowawcze rodziców katolickich w świetle nauczania Prymasa Tysiaclecia,
˛
„Studia Prymasowskie” 5(2011),
s. 117.
40
E. S z c z o t, Ochrona rodziny w prawie Kościođa đacińskiego, Lublin 2010,
s. 113-114.
41
KPR, Wste˛p.
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ustawodawstwie potwierdza ten skutek i nadaje sankcje˛ prawna˛42.
Pierwszoplanowa rola rodziców wzgle˛dem dziecka zostađa określona
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., gdzie uznano autonomie˛ rodziców i ich prawo do wychowania dziecka zgodnie z wđasnymi przekonaniami43.
Rodzice sa˛ podmiotem odgrywajacym
˛
zasadnicza˛ role˛ w procesie
wychowania dziecka, jest to ich obowiazek,
˛
ale również zadanie, które
dotyczy wszystkich rodziców, gdyż dzie˛ki wychowaniu moga˛ oni przekazać swoim dzieciom wartości niezbe˛dne do godnego życia44.
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. osoba mađoletnia w wykonywaniu swoich uprawnień podlega wđadzy rodziców lub
opiekunów, z wyjatkiem
˛
spraw, w których mađoletni sa˛ wyje˛ci spod ich
wđadzy na podstawie prawa Bożego lub kanonicznego45. Wobec takiej
regulacji nie dziwi fakt, że w Karcie Praw Rodziny można odnaleźć
prawa przysđugujace
˛ rodzicom, gdyż ich uprawnienia musza˛ zostać wyraźnie określone, aby mogli swobodnie realizować swoje powođanie. Rodzice sa˛ dla dziecka osobami najbliższymi i najskuteczniej potrafia˛
zadbać o jego dobro46.

4. CHARAKTERYSTYKA PRAWA RODZICÓW
DO WYCHOWANIA DZIECI

Zdecydowana wie˛kszość praw wynikajacych
˛
ze stosunków rodzinnych mie˛dzy rodzicami a dziećmi to prawa o charakterze niemajat˛
kowym. Należy zwrócić uwage˛ na to, iż nawet regulacja praw majat˛
kowych47 „nosi pie˛tno osobistych stosunków rodzinnych”, a ze wzgle˛-

42

T. S m y c z y ń s k i, Prawa i obowiazki
˛
rodziców wzgle˛dem mađoletnich
dzieci w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, w: Ochrona funkcji wychowawczej,
s. 73.
43
Art. 53 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483; S m y c z y ń s k i, Prawa i obowiazki
˛
rodziców,
s. 73.
44
B o r k o w s k a - K n i o đ e k, Zadania wychowawcze rodziców katolickich,
s. 117.
45
KPK/83, kan. 98 § 2.
46
M. A n d r z e j e w s k i, Prawna ochrona rodziny, Warszawa 1999, s. 67.
47
Prawami majatkowymi
˛
sa˛ prawa podmiotowe, które w sposób pośredni lub
bezpośredni sa˛ uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu, który jest
uprawniony. Pozostađe prawa zaliczane sa˛ do praw niemajatkowych.
˛
A. K a w a đ-
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du na te˛ wđaściwość praw rodzinnych można zauważyć brak zgodności
pogladów
˛
co do charakteru niektórych praw48.
Nie ma watpliwości,
˛
że prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi49, o którym
mowa w Karcie Praw Rodziny, należy do praw niematerialnych, gdyż
nie jest ono bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym
uprawnionego podmiotu. W Karcie zwrócono uwage˛ na to, że rodzice
powinni w procesie wychowania swoich dzieci uwzgle˛dnić tradycje
kulturalne rodziny, sprzyjajace
˛ dobru i godności dziecka. Natomiast
spođeczeństwo powinno zapewnić im odpowiednia˛ pomoc oraz wsparcie,
które jest konieczne do wypeđniania roli wychowawców50. Rodzice
maja˛ pierwotne i niezbywalne prawo do wychowania potomstwa51.
Prawa przedstawione w Karcie Praw Rodziny maja˛ wymiar spođeczny. Oznacza to, że wszystkie formy życia spođecznego powinny sđużyć
rodzinie pomoca˛ w realizacji należnych jej praw i obowiazków.
˛
Rodzina
cađkiem samodzielnie nie jest w stanie osiagn
˛ ać
˛ przysđugujacych
˛
jej
dóbr, potrzebuje pomocy wie˛kszych grup spođecznych, a zwđaszcza
Kościođa i państwa. Państwo ma obowiazek
˛
wspierania rodziny w wypeđnianiu jej zadań, powinno chronić trwađości i nierozerwalności
mađżeństwa, nie może jednak wyre˛czać rodziny w wypeđnianiu jej zadań, poza wypadkami konieczności52.
Rodzice w niektórych sytuacjach nie sa˛ w stanie zapewnić swoim
potomkom wychowania i wyksztađcenia, dlatego państwo ma troszczyć
sie˛ o to, aby rodzina miađa odpowiednie zasoby, także materialne, oraz
skuteczne środki, które pomogđyby jej w wypeđnianiu swoich zadań53.
Jednak zgodnie z zasada˛ pomocniczości, państwo nie może wyre˛czać
rodziny w wykonywaniu zadań, które może ona realizować sama54.

k o, H. W i t c z a k, Prawo cywilne Ŧ cze˛ść ogólna, wyd. II, Warszawa 2006,
s. 54-55.
48
J. I g n a t o w i c z, M. N a z a r, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 45.
49
Art. 5 KPR.
50
Art. 55 a KPR.
51
Art. 5 KPR.
52
J. K r u k o w s k i, Kościóđ i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin
2000, s. 130.
53
K r u k o w s k i, Podstawy wspóđdziađania, s. 22.
54
M. S i t a r z, Funkcja wychowawcza rodziny w prawie publicznym, w:
Materiađy z ogólnopolskiej konferencji naukowej, s. 139.
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W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. trzy kanony odnosza˛ sie˛
do prawa i obowiazku
˛
rodziców do wychowania swoich dzieci55. Prawodawca powszechny w każdym z kanonów dotyczacych
˛
wychowania
potomstwa stwierdza, że jest to zarazem prawo i obowiazek
˛
rodziców.
Kościóđ broniac
˛ praw czđowieka, zwraca uwage˛ na to, że prawom tym
odpowiadaja˛ obowiazki,
˛
gdyż mie˛dzy prawami i obowiazkami
˛
istnieje
ścisđa zależność56. Należy zauważyć, że w Karcie Praw Rodziny nie
wspomina sie˛ o obowiazku
˛
rodziców do wychowania potomstwa, a jedynie akcentuje ich prawa. Uwzgle˛dniajac
˛ nauke˛ Kościođa i aktualne
prawodawstwo, z analizowanym prawem trzeba đaczyć
˛
także obowiazek
˛
rodziców do wychowania potomstwa, mimo że w samej Karcie nie zostađo to wprost wyrażone.
Rodzice maja˛ prawo zapewnić swoim dzieciom odpowiednie wychowanie moralne, polegajace
˛ na ksztađtowaniu sumienia dziecka, aby
wđaściwie oceniađo wartości moralne, a naste˛pnie dokonywađo prawidđowych osobistych wyborów i przyjmowađo je za wđasne. Obowiaz˛
kiem rodziców jest troska o prawidđowe uformowanie sumienia dziecka, a jest to proces dđugotrwađy i wymagajacy
˛ osobistego zaangażo˛
wychowanie sekwania57. Z wychowaniem moralnym jest zwiazane
sualne, które nie może odbywać sie˛ w oderwaniu od zasad moralnych.
Wychowanie moralne zawiera w sobie obowiazek
˛
ochrony dzieci przed
przemoca˛ i nienawiścia˛ oraz troske˛ o to, aby racjonalnie korzystađy one
ze środków spođecznego przekazu58.
Natomiast wychowanie religijne zakđada poznanie zasad wiary i życie zgodnie z nimi oraz kult religijny59. Rodzicom przysđuguje prawo
do organizowania życia religijnego w „Kościele domowym”, zgodnie z
wđasnymi przekonaniami religijnymi. Rodzice maja˛ wprowadzić dziecko
w życie sakramentalne60. W stosunku do swoich dzieci rodzice sa˛

55

KPK/83, kan. 226 § 2: „Rodzice, ponieważ dali dzieciom życie, maja˛ bardzo
poważny obowiazek
˛
i prawo ich wychowania. Stad
˛ też na pierwszym miejscu do
chrześcijańskich rodziców należy troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci,
zgodnie z nauka˛ przekazywana˛ przez Kościóđ”; KPK/83, kan. 793; KPK/83, kan.
1136.
56
P a w l u k, Prawo kanoniczne, s. 22.
57
H. S t a w n i a k, Prawa i obowiazki
˛
rodziców w zakresie moralnego
i religijnego wychowania dzieci w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w: Ochrona
funkcji wychowawczej, s. 35.
58
Tamże, s. 36.
59
Tamże, s. 37.
60
Tamże.
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pierwszymi katechetami, których nikt nie jest w stanie zastapić,
˛
gdyż
katecheza rodzinna wyprzedza każda˛ inna˛ forme˛ katechezy szkolnej
czy parafialnej. Za formacje˛ religijna˛ dziecka jest odpowiedzialna
zarówno matka, jak i ojciec, gdyż obecność obojga rodziców jest niezastapiona,
˛
aby dzieci mogđy w przyszđości odpowiednio wypeđniać zadania wynikajace
˛ z mađżeństwa i rodzicielstwa61. Kardynađ Wyszyński nazwađ matki „pierwszymi kapđankami”, gdyż uważađ, że wđaśnie
one najlepiej sprawdzaja˛ sie˛ w wychowywaniu dzieci do modlitwy62.
Rodzice sa˛ odpowiedzialni za religijne wychowanie swoich dzieci przed
Bogiem, Kościođem, narodem, ale najwie˛ksza˛ odpowiedzialność ponosza˛
przed dziećmi63.
W wychowaniu religijnym dzieci znaczac
˛ a˛ role˛ odgrywa szkođa,
a szczególnie szkođa katolicka, gdyż rodzice wybierajac
˛ taka˛ wđaśnie
szkođe˛, w jasny sposób określaja˛ kierunek wychowania religijnego
dzieci64. Rodzice maja˛ prawo do tego, aby w swobodny sposób mogli
wybrać szkođy lub inne środki ksztađcenia dla swoich dzieci, zgodnie
z wđasnymi przekonaniami. Wđadze państwowe powinny rozdzielić
dotacje publiczne w taki sposób, aby umożliwić rodzicom korzystanie
z tego prawa, bez ponoszenia dodatkowych wydatków, gdyż w ten
sposób byđaby ograniczona możliwość korzystania z prawa wyboru
szkođy65.
Rodzice maja˛ prawo do nieposyđania swoich dzieci do szkóđ, które
nie promuja˛ wartości zgodnych z ich przekonaniami religijnymi i moralnymi. W Karcie podkreślono, że wychowanie seksualne powinno dokonywać sie˛ pod kierunkiem rodziców w domu oraz w wybranych przez
nich ośrodkach wychowawczych66.
Prawa rodziców w zakresie wychowawczym zostaja˛ naruszone w sytuacji, gdy państwo narzuca obowiazkowy
˛
system wychowania, w którym brakuje formacji religijnej67. Stolica Apostolska zwraca uwage˛
na to, że rodzice w wykonywaniu swojego prawa do wychowywania
dzieci powinni otrzymywać wsparcie od nauczycieli i kierownictwa

61

Tamże, s. 40.
B o r k o w s k a - K n i o đ e k, Zadania wychowawcze rodziców, s. 121.
63
Tamże.
64
S t a w n i a k, Prawa i obowiazki
˛
rodziców, s. 42.
65
Art. 5 b KPR; KPK/83, kan. 793 § 2: „Rodzice maja˛ również prawo otrzymania od państwa pomocy potrzebnych do katolickiego wychowania dzieci”.
66
Art. 5 c KPR.
67
Art. 5 d KPR.
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szkóđ. Mie˛dzy rodzicami a nauczycielami powinny dokonywać sie˛ różne
formy wspóđpracy, a obywatele powinni mieć wpđyw na polityke˛ wychowawcza˛ realizowana˛ w danej szkole68.
Prawo do wychowania potomstwa zostađo wyrażone wprost w art.
5 Karty, który jest niezwykle rozbudowany, bo skđada sie˛ z sześciu
podpunktów. Taka forma przypomnienia omawianego prawa w Karcie
Praw Rodziny wskazuje na to, że Stolica Apostolska wykazuje troske˛
o jego realizacje˛ w życiu każdej rodziny.

5. POTRZEBA OCHRONY PRAW RODZICÓW

Stolica Apostolska wezwađa wszystkie państwa, organizacje mie˛dzynarodowe oraz instytucje i osoby zainteresowane do szanowania praw
rodziny oraz ich rzeczywistego uznania69. Takie sformuđowanie
świadczy o tym, że Stolica Apostolska widzi potrzebe˛ ochrony praw
rodziców i praw rodziny.
Wśród adresatów Karty wymienić należy mie˛dzynarodowe organizacje rzadowe,
˛
które nie moga˛ godzić sie˛ na đamanie praw rodziny, ale
maja˛ podejmować dziađalność na rzecz obrony rodziny. Dokument adresowany jest do rzadów,
˛
które sa˛ odpowiedzialne za ustawodawstwo
i polityke˛ rodzinna,
˛ aby wđaściwie zaplanowali swoje dziađania. Karta
skierowana jest do samych rodzin, celem uświadomienia im swojej niezastapionej
˛
i wyjatkowej
˛
roli.
Stolica Apostolska zwraca sie˛ do me˛żczyzn i kobiet, aby uczynili
wszystko dla zapewnienia ochrony rodziny oraz umocnienia tej instytucji, majac
˛ na uwadze obecne i przyszđe dobro ludzkości. Stolica
Apostolska zwraca sie˛ do czđonków Kościođa i instytucji kościelnych,
aby dawali świadectwo temu, że rodziny nic nie jest w stanie zastapić
˛
w wypeđnianiu swojej misji; a także starali sie˛ zapewnić rodzinom i rodzicom niezbe˛dne oparcie w wypeđnianiu zadań powierzonych przez Boga70, takim zadaniem jest także wychowanie potomstwa przez rodziców.
W prawie kanonicznym jest mowa o prawach rodziny, ale trzeba
mieć na uwadze, że normy prawne cze˛ściej odnosza˛ sie˛ do praw ro-

68

Art. 5 e KPR.
KPR, Wprowadzenie; por. G ó r a l s k i, Karta Praw Rodziny Ludzkiej,
s. 215.
70
KPR, Wprowadzenie.
69
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dziców, zwđaszcza w zakresie wychowania dzieci71. Jednak uznanie
praw rodziców dotyczy pośrednio uznania praw rodziny, gdyż rodzice
sa˛ wykonawcami tych praw72. Mimo to, w prawie świeckim i prawie
kanonicznym rodzina nie ma podmiotowości prawnej w sensie ścisđym73. Natomiast w Karcie Praw Rodziny uznaje sie˛ podmiotowość
prawna˛ rodziny74.
Zdaniem Ryszarda Sztychmilera Karta Praw Rodziny powinna znaleźć zastosowanie w prawie kościelnym, w kwestiach, które stanowia˛
materie˛ prawa kanonicznego. Autor uważa, że ruchy rodzinne powinny
domagać sie˛ uznania podmiotowości prawnej rodziny w ustawodawstwie świeckim Ŧ „Rodzina ma bowiem przyznane pewne prawa, lecz
nie może ich w peđni egzekwować, gdyż nie jest ona uznana za odre˛bny
podmiot prawa, lecz tylko za przedmiot ochrony prawnej”75.
W celu ochrony praw rodziny ważne zadania speđniaja˛ różne grupy
spođeczne, a zwđaszcza duszpasterze, politycy, prawnicy, prawodawcy,
pracownicy socjalni, oświaty i sđużby zdrowia oraz same rodziny76.
Każdy czđowiek, któremu zależy na przyszđości cađego spođeczeństwa,
powinien robić wszystko, aby prawa rodzin byđy zabezpieczone i aby
każda rodzina mogđa wypeđniać swobodnie powierzone jej funkcje.

*
Przeprowadzona analiza Karty Praw Rodziny, a w szczególności prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami
moralnymi i religijnymi, pozwala traktować rodziców jako podmiot
prawa, któremu zostađo przyznane uprawnienie. Stolica Apostolska nie
ukazuje nowych praw, a jedynie przypomina i precyzuje te, które
należa˛ do praw naturalnych, z racji tego sa˛ one wpisane w nature˛
ludzka.
˛
71

KPK/83, kan. 226 § 2; R. S z t y c h m i l e r, Prawa mađżonków i rodziny
w prawie kanonicznym, w: Rodzina i spođeczeństwo wczoraj i dziś, red. F. Lempa,
S. Tafaro, Biađystok 2006, s. 179.
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Tamże, s. 176.
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Tamże, s. 180.
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Tamże, s. 181.
75
Tamże, s. 182.
76
R. S z t y c h m i l e r, Prawa rodziny w prawodawstwie i nauczaniu Jana
Pawđa II, w: Zagadnienia Praw Rodziny. XII Dni Praw Czđowieka w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim 1994, red. J. Rebeta, Lublin 1997, s. 72.
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Stolica Apostolska w Karcie Praw Rodziny przypomniađa najważniejsze uprawnienia, które przysđuguja˛ rodzinie oraz podmiotom wchodzacym
˛
w jej skđad. Z tego wzgle˛du, iż rodzice peđnia˛ funkcje˛ reprezentacyjna˛ rodziny, sa˛ oni odpowiedzialni za realizacje˛ uprawnień przyznanych cađej rodzinie. Jednak w zakresie prawa do wychowania dzieci, to rodzice peđnia˛ podstawowa˛ funkcje˛ i zostali wymienieni wprost
jako adresaci tego prawa, gdyż wđaśnie do nich w pierwszej kolejności
należy troska o wychowanie potomstwa.
Rodzice sa˛ w stanie dawać dziecku przykđad prawidđowych postaw
i odgrywaja˛ kluczowa˛ role˛ w procesie formowania sumienia przez
dziecko, a także be˛dac
˛ pierwszymi katechetami, maja˛ ogromny wpđyw
na życie religijne swojego dziecka.
Prawo do wychowania dziecka zgodnie z uznawanymi przez rodziców wartościami, jest jednym z podstawowych praw rodziców i nikt nie
może im go odebrać, dlatego należy tworzyć odpowiednie mechanizmy
prawne, które be˛da˛ sđużyđy umocnieniu i obronie omawianego prawa.

Parents' right to educate their children in conformity
with their moral and religious convictions
in the Charter of the Rights of the Family
S u m m a r y
Charter of the Rights of the Family is a particular document issued by
the Holy See in order to show the fundamental family's rights, which
should be respected and protected due to family is a natural community.
The proper functioning of each family has significant meaning for both
Church and state legislation. In particular, it should be noted that parents
have a material impact on educating their children. The Holy See in the
Charter of the Rights of the Family enumerated rights which should be
guaranteed.
The article includes analysis the Charter of the Rights of the Family
formulated by the Holy See, particularly the parents' right to educate their
children in conformity with their moral and religious convictions.
At the beginning the Author emphasised specific nature of the Charter
of the Rights of the Family which expresses the thought of the Church in
this field. It could be considered as sui generis document of the Holy See,
partly doctrinal, partially normative.
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Natural law is primary source of the Charter of the Rights of the
Family what was confirmed in the introduction to this document. The Holy
See notices, that parents have the primary right to educate their children,
because they have given birth their children. The Character of the Right
of the Family does not define the concept of “family”, however family can
realize their rights.
There is characterized parents' right to educate their children and the
necessity of its protection. It should be emphasised that Holy See called on
the states and international organisations to protect the family.
Translated by Agnieszka Romanko
Sđowa kluczowe: rodzina, rodzice, dziecko, przekonania moralne i religijne, prawa rodziców, Karta Praw Rodziny
Key words: family, parents, child, moral and religious convictions, parents' rights, Charter of the Rights of the Family

