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18 marca 1999 r. kardy nał Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, podpisał dokument znoszący prawo patronatu nad sanktuarium NMP
w Tirano (diecezja Como). Wydarzenie to jest o tyle interesujące, że ius patronatus zostało uznane przez hi storyków za twór wygasły i martwy 1• Sta nowi ło
ono ni eodłączny e lement systemu beneficjalnego w Kościele katolickim i innych
Kośc iołach chrześc ijań skich przez ponad osiem stuleci. Jego powstanie kanoni ś
ci w iążą z osobą papieża Aleksandra IIl (1 159- 1181 ), jako autora w i ększości
ustępów dotyczących tego problemu, które weszły do Corpus Iuris Canonie?
Próbę upo rządkowania sytuacji prawnej patro natu podjęli ojcow ie soboru trydenckiego3. Wiele miejsca poświęciła temu zagadnie niu także literatura kano-

1
G. G r e c o, I gi11spatro11ati laic:ali 11e//'el(i 111odema. w: La Chie.1·a e il potere politico dal
Medioevu al/'el() co11te111pora11ea, cur. G. Chittolini, G. Miccoli (Storia d'Jtalia, Annali 9), T o rino
1986, s. 533.
2 W. A b r a h a m. Początki prawa parro11a111 w Poi.l'ce. Lwów J 889. s . 11 ; E. R i t l n e r,
Prawo kofrie/11e katolickie, l. I. Lwów 1907, s . 306.
1
· Ostatnia. 25 sesja soboru w części dyscyplinarnej poświęcona była zagadnieniu prawa
patronatu. Treść dekretów określała warunki powstawania prawa patronatu oraz porz4dkowala
sytuację prawną przy beneficjach już istniejących. Sobór określi ł środ ki, które mogły takie prawo
potwierdzić: dokumenty fundacyjne i dotacyjne oraz wielokrotne prezenty (w przypadkach w4tpl iwych winny to być prezenty zrealizowane przez ostalllie 50 lat i potwierdzone dokumentami).
Wszystkie patronaty niepotw ierdzone przez środ ki opisane powyżej, sobór trydencki zniós ł
i z likwid ow ał. Za przejmowanie uposaże nia beneficj um przez patrona oraz sprzedaż prawa
patronatu przewidział. oprócz kary ekskomun iki, także pozbawienie prawa patronatu. Ponadto
anulował wszystkie poł:.iczenia beneficjów wolnych z beneficjami patronackimi, które nie uzyskały
jeszcze pełnej mocy prawnej i powodowały podporządkowanie tych pierwszych prawu patronatu.
Nakazywa ł także biskupom zweryfikowanie i kontrolę tego typu poł ączeń oraz patronatów
uzyskanych w ciqgu ostatni ch 40 lat nad beneficjami wcześniej wolnymi. W przypadku odkryc ia,
że prawo patronatu zostało ustanowione bez oczyw istej potrzeby tych beneficjów czy k ośc i ołów.
ustawa nakazywała jego odwołanie i przywrócenie beneficjum i11 pristi1111111 liber1oti.1·. W decyzjac h
soborowych widać wyraźnie chęć wyjaśnienia sytuacji patronatu, a gdzie to możliwe. uwolnie nia
beneficjów od niego (sess. 25, c . 9. de ref., Co11cilioru111 Oec11me11icorum Decrew, cur. J. Alberigo. Basileae 1962. s. 766-767).
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niczna i historyczno-kanoniczna4 . Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. zakazyw ał nadawania nowego prawa patronatu , j ednak utrzymyw ał w mocy patronaty już i s tniejące (can. 1448-1471). Z kolei Kodeks Prawa Kanonicznego
z 1983 r. nie porusza! już w ogóle problemu prawa patronatu , lecz utrzy mywał
w mocy wszystkie przywileje i prawa, udzielone przez Stoli cę Apostol s ką,
będące jeszcze w użyciu.
Brak jasnej wykładni prawnej ze strony Stolicy Apostolskiej w odniesieniu
do beneficjów podporządkowanych prawu patronatu przed rokiem 1917 może
pow odować konflikty podobne do tego, jaki wybuc hł wokół sanktuarium w Tirano w wieku XX. Kaplica (oratorium) tamtejsza powstała w 1505 r. na pamiąt
kę ukazania się Matki Boskiej jednemu z mieszkańców Tirano. Wyrazi! na to
zgodę biskup Como, Guglielmo de Cittadinis, aktem z IO października 1504 r.
25 marca roku n astęp nego władze miasta Tirano wystawiły dokument fundacyj ny dl a tego sanktuarium. Zos tał on potwierdzony, jeszcze w trakcie wznoszenia
św i ątyni, bu ll ą papi eża Leona X Ex debito pastoralis z 15 sierpnia I 513 r. 5
Bulla ta stw o rzyła d ziwną sytuacj ę prawną - z jednej strony podporządkowa
ła sanktuarium prawu patronatu gminy miejskiej (Universitas hominum loci de
Tirano), z drugiej zaś zabroniła erygowania wieczystego beneficjum6 . Treść
bull i papieskiej z 1513 r. wydaje s ię przeczyć powszechnemu przekonaniu
historyków i kanonistów, jakoby prawo patronatu obejmował o tylko benefi cja
k ośc ie lne7.

Do podstawowych prac, które podają szeroką literat urę przedmi otu , należą dzieła P. Landaua
o ś redni owieczu (Ius patro11atus. S111die11 zur E11twickh111g des Patro11a1s i111 Dekre1a/e11rec/11 1111d
der Ka11011is1ik des 12. und 13. Jahr/11111derts, Kt:iln- Wie n 1975) oraz J. Sieglerschmidta dotyczące
czasów nowożytnych (Te rritoria/.1·1aa1 1111d Kirche11regi111e111. S111die11 z11r Rechtsdog111a1ik de.r
Kirche11pa1ro11a1srech1s i11 15. 1111d 16. Jahr/11uu/er1. Kt:il n-W ie n 1987).
4

5 L. M u s s e I I i, Co111roversie vecchie e 1111ove .rnl Sa11111ario della Be(//a Vergi11e di
Tirn110 . . .11 diritto eccles iastico" 1978, nr 3-4, s. 383-384.

".,[ ... l nec non I tej gmin ie miejskiej - aut.J luspatronatus. et ius deputandi et ad eorum nuturn
ponend i, et amovendi personas idoneas , quae in ita divina Offic ia celebrare debeant. et perpetuo
reservamus. I... l quod i psa Capella e tiam perfecta Oratorium esse censeatur, e t in Bencficiurn
Ecclesiasticum e rigi, seu tanquam tale quavis auctoritate alicui interim conferri nequeat eadern
auctoritate, e t tc nore statu i mus et ordinamus" (Doc11111enti rig11arda111i il Sa11111ario della Madonna
di Tira,,o, ed. P. Angelini, Tirano 1934 lristampa 1952], s. 14).
7

Najstarsza z definicji prawa patronatu odnosi to zjawisko do beneficjów: .,Ius patronatus
est auctoritas seu potestas proveniens ex benefic iis ante consecrationem ecc lesiae collatis" (Gottofred o da Trani. S11111111a super 1i111/is decre1alitu11 11ovissi111e cum repertoria e1 1111111eris pri11cipali11111
et e111erge111i1u11 q11e.Hio1111111 i111presrn, Lyon 1519 (wykorzystano wydanie: Da rmstadt 1968),
s. 157); L. W a h r m u n d , Kirchenpatro11a1recft1 1111d sei11e E111wick/1111g i11 6.1·1erreicft , t. li,
Wien 1896. s. 248 (.,und nur darliber he rrscht Einig keit , <lass das regelmiissige Object des Patronats die den Benefic ialc harakter an s ich tragenden kirchlichen Institu te bi lden, wahrend an den
me is ten anderen kirchli chcn Aemtern, Anstalte n oder Sachen e in Patronat liberhaupt unzulassig
ist").
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Całkowite podporządkowanie tego kościoła władzy świeckiej, przy jednoczes nym wzroście jego znaczenia (nowe fundacje, inkorporacja w 15 17 r. do
sank tu arium NMP kościołów św. Perpetui w Tirano i św. Remigiusza w Brusio
wraz z ich uposaże niem), budziło sprzeciw lokalnych władz kościelnych , które
czu ł y się ograniczone w swoich prawach względem tego świętego miejsca. Próby rozciągnięcia jurysdykcji biskupa Como nad sanktuarium w XY II w. zako1kzyły się wyrokami kurii rzymskiej z lat I 624 i I 671, przyznającymi pełnię
praw nad świątynią, łączn i e z powoływaniem rektora, gminie miejskie{
Nową sy tuację stworzy ło prawo z 15 sierpnia 1867 r., przekazujące majątek
kościelny beneficjów prostych w ręce państwa, pozostaw i ające jednocześnie
możliwość ich wykupu przez św i eck ich patronów za 1/3 wartości 9 . Trudno
powiedzieć, czy ustawa ta objęła także sanktuarium NMP, skoro bulla papieska
z 1513 r. zabraniała erygowania przy nim beneficjum. Wład ze miejskie Tirano
skorzystały jednak z możl i wości wykupu uposażeni a sanktuarium, na co otrzymały specjalne zezwole nie Ministerstwa Finansów (Ministero delle Finanze)
z I lipca 1873 r. 10 Sytuacja taka, tzn. pełnego zarząd u sanktuarium wraz
z możliwością wyboru rektora przez g minę miejską, utrzymywała s ię do Konkordatu laterań ski ego z 1929 r.
Artykuł 27 Konkordatu oddawał sanktuaria pozostające w zarządzie świec
kim w ręce administracji diecezjalnej, z przeprowadzeniem w razie konieczności
podziału uposażenia kościelnego. Bardzo ogólne i nieśc is łe uregulowanie tej
kwestii w konkordacie spowodowało szereg nieporozumień i konfliktów związa
nych z jego rea lizacją. Już na wiosnę 1931 r. biskup Como zwrócił się bezpoś red nio do władz miasta Tirano o przekazanie sanktuarium NMP, wraz ze środ
kami ruchomymi i nieruchomymi nal eżącym i do niego, w ręce władz diecezjalnych. Spotkało się to oczywiście z oporem władz miejskich. 22 września
1936 r. została wydana przez Radę Pań stwa (Consiglio di Stato) decyzja
o uznaniu praw biskupa Como względem sanktuarium NMP, przy zachowaniu
prawa patronatu i innyc h praw nabytych przez władze miasta Tirano. Takie
orzeczenie było niemożliwe do realizacji i nie zadowal ało żadnej ze stron
sporu 11 •
Decydujące znaczenie dla losów sanktuarium NMP w Tirano miała wypowied ź Cesare'a Magniego, profesora prawa kościelnego z uniwersytetu w Me-

8

L.
G.
111
L.
s. 23-24.
11
L.
9

M u s s c I I i. dz. cyt„ s. 385-386.
G r e c o. dz. cyt. . s. 569.
M u s s e I I i. dz. cyt., s. 386-387: treść dokumenlu zob. Doc11111e11ti rig11arda111i,
Mu s se I I i, dz. cyt., s. 388-389.
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diolan ie, który na prośbę władz miasta Tirano przygotował opin i ę (parere pro
veritate) w tej sprawie 12 . Rozstrzyga on charak ter prawny sanktuarium, a także kwestie zw iązane z jego własnością oraz prawem patronatu . Analiza historyczno-prawna, przeprowadzona przez prof. Magniego, wskazała, że sanktuarium NMP w Tirano ni gdy nie pos i adało osobowości prawnej i charakteru
beneficjum. Było jedynie kape lanią św i ecką (capelfa11ia laicale, ecclesia propria), bez obowiązków duszpasterskich, należącą do miasta. Wskazywał na to
wyraźnie dokument fundacyjny i erekcyjny 13 . Inaczej twierdziła strona koście ln a (prof. A. Dolcini), przypis ując, na podstawie róż n yc h przesłan ek,
osobowość prawną sanktuarium (persona morale ecclesiastica) 14 .
Prawo patronatu, udzielone bu ll ą z 151 3 r. i zniesio ne w 1999 r. , miało
szczegól ny charakter. C. Mag ni bardzo słusznie wprowadz ił w swoim komentarzu dwie jego definicje, uznając jego b łędn e rozumie nie za j ed n ą z przyczyn
sporu. Pie rwsza z tych definicji, określona jako in senso stretto lub proprio, nie
dopu szczał a ł ączenia prawa patronatu i prawa włas n ośc i. Jej przyjęc i e wykluczało własn ość miasta nad sanktuarium, gdyż było ono - zgod nie z bu ll ą
z 15 I 3 r. - jego patronem 15 • Prof. Magni przypomniał jednak o rozumieniu
patronatu in senso la to lub improprio, uznanym przez kanonistów przed- i potryde nckich, które dopuszczało połączenie w tej samej osobie roli patrona
i w ł aścicie l a. W jego opin ii bulla papieska z 15 13 r. posługiwała s ię właś ni e
taką wykładnią patronatu, na co wskazuje zakaz erygowan ia beneficj um przy
sanktuarium oraz m ożl i wość zarządzania majątki e m fundacyjnym przez w ładze
miasta 16.
Obaj kanoniśc i - C. Magni i A. Dolcini - posłu giwali s i ę w swoich 'fYWOdach najobszerniejszym i najbardziej wyczerpuj ącym studium prawa patronatu

12

C. M a g n i. li Sa1J/11ario del co1111111e di Tirano (parere pro verira1e ), wyd. I 949 (mps
w pos iadaniu autora).
13

Tamże, s. 6, 43.

14

Diecezja uważała, że sanktuarium ma osobowość prawną „ex ipso iure praescripto''. a nie
na podstawie szczególnego przywileju lub dokumentu. Pomija ła zakaz e rygowan ia beneficjum
zawarty w bulli z 1513 r. Pos ł ugiwała s i ę natomiast jako argumen tem faktem inkorporacji w 1517
r. do sanktuari um dwóch innych beneficjów oraz istnieniem prawa patronatu. W s kazywała po nadto
wiele dokumentów. począwszy od XVI w., które świadczy ł y o sa mod ziel n ośc i i od rębności
majątkowej oraz decyzyjnej sank tuarium. Argu menty te zawiera op in ia prof. A. Dolciniego,
pow s tała na zamówien ie diecezj i i będąca odpowiedzi,1 na pracę prof. C. Magniego (ss. 49, brak
t ytułu. roku i miejsca wydan ia, mps w posiadaniu autora).

Właśnie taką interpretacją prawa patronatu posługiwał się prof. Do lc ini. argumentując
s. 23-24).
ie, C. M a g n i, dz. cyt., s . 50.

15

osobowość prawn,i sa nktuarium i niem ożność własności miasta nad nim ( tamże,
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autorstwa C. Lambertiniego z roku 1572 17 . W opinii prof. Magniego mi asto
by ł o patronem sanktu ari um NMP in senso lato, natomiast wg prof. Dolcini in sensu stretto. Różnica mi ędzy prawem patronatu in senso stretto i in senso
lato zasadzała s ię na czterech podstawowych założeniach:

Prawo patronatu
in .1·e11so stretto

in senso /a ro

Źródło prawa patronatu

fundacja,

Przedmiot
patronatu

beneficja koście l ne (osoby prawne)

kap lice, orato ri a 1 inne
miejsca św ięte bez osobowości
praw nej

prawo preze nty kandydata na
bene ficju m do zatwierdzenia (ins tytucji kanonicznej) przez odpo-

samodzie lne powierzen ie przez
patrona funkcji kościelnej (bez
konieczno śc i aprobaty ze strony
biskupa); duc howny pełni swoje
obow i ązk i czasowo za o kreś lo n e
i przyznane ze s trony patrona
wynagrodzenie (pe n sję)

prawa

Upraw nienia
względem obsady

uposażenie

w i ednią

budowa
kościoła.
beneficjum

w ł adzę

k ośc ielną,

najczęściej

biskupa; duc howny
obejmuje beneficjum wieczyśc i e
oraz utrzymuje s ię z majątku
beneficjal nego
Upraw nienia
wzg l ędem majątku
koście lnego

patro n nie ma praw w ł asnościowych i nie za rządza m ająt ki em
beneficj alnym

budowa

kościoła

kościoł y,

..

patron jest jednocześnie właścic ielem i zarządza majątkiem kośc i o ła, kaplicy lub oratorium

Tabela pokazuje, że konsekwencje przyjęc ia jednej z podanych inte rpretacj i
prawa patronatu są daleko idące. Uprawnienia patrona in senso lato wykraczały
zdecydowanie poza te, j akie mieli patroni normalni (in senso stretto). Wy nikało
to także z treśc i bu lli papieskiej z 15 13 r. Władze miasta nie posiadały prawa
prezenty (ius preaesentationis), lecz prawo wyznaczania ka pelana (ius deputandi
ad 11utu111 ). na okreś l on y czas i za ustalonym wy nagrodzeniem. Nominacja dokonywana przez w ładze miejskie nie mu siała znajdować potwierdze nia od noś
nych w ł adz kośc ie lnyc h , jak było to w przy padku obsady beneficjów kościel
nyc h. Ponadto miasto pos iadało - zgodnie z treśc i ą wspomnianej bulli - prawo

17
Tamże, s. 70; A. D o I c i n i. dz. cyt.. s. 24; C e s a r e L a m b e r t i n u s. Tractat11s
de iure parro,wtus. Venetiis 1572, I. I, q. 11 art. 12. Wykorzystywane wydanie (Venetiis 1584)
zawiera także cenne traktaty takich autorów, jak Rochus Curtius, Pau lus Citad inis i loannes Nicolaus.
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wolnej administracji majątkiem podległego sobie kościoła, z wyłączeniem interwencji biskupa Como 18.
W św i et le bardziej przekonującej argumentacji prof. Magniego, sanktuarium
i jego dobra, jako nieposiadaj ące odrębnej osobowości prawnej - zwłaszcza
w świetle prawa z 1867 r. i wykupu jego majątku w 1873 r. - nie mog ły być
przed mio tem artykułu 27 Konkordatu l aterańskiego. Nie istn i ał ści ś l e wyodręb
nion y majątek, w szczegó lności trwały, który byłby zw i ązany z sanktuarium.
Miasto w swoim budżecie przeznaczało określoną sumę na utrzy manie kościoła
i duchownych pracujących przy nim. Za każdy m razem była to jednak inna
s uma i mogla być czerpana z różnych źródeł 19 .
Pozostała do rozwiązania kwestia prawa patronatu, a w zasadz ie n ajważniej
szej jego części, tj. prawa wyznaczania duchownych do sprawowania opieki nad
św i ątyni ą. W praktyce, na podstawie umowy z władzami miasta z 15 maja
1924 r., przedł użonej na kolejne 25 lat w 1950 r., opie kę nad sanktuarium
sprawowali brac ia serwic i (OSM). W 1975 r. mocą decyzji władz miejskich,
uzgodnionej z biskupem Como - Terezjuszem Ferraroni - zostali oni zastąp ie ni
przez braci g uan e llanów (SdC). Niezadowoleni z tego serwici zwrócili s ię do
sądu św iecki ego o anulowanie tej decyzji. Do prowadziło to do szczególnego
procesu, przed Regionalnym Sądem Admin istracyjnym Lombardii (Tri bunale
Amministrativo Regionale di Milano), między wład za mi mi asta Tirano i braćm i
ze zgromad zenia guanellanów z jednej stron y a braćmi serwitami z drugiej.
W yrok sądu z 23 kw ietnia 1975 r. potwierdził nal eżące do miasta prawa włas
n ośc i i patronatu nad sanktuarium NMP w Tirano20 . Opiekę nad św iątynią do
2000 r. miel i sprawować bracia guanellani 21 .
Jednak sytuacja, w której pełn ię decyzji i całkowitą zwierzchność nad świ ą
tyn i ą mają władze mias ta, była niemoż l iwa do utrzymania, zarówno w świetle
obowiązującego prawa świeck iego, j ak i kościelnego. Przeł om nastąpił po obj ę
c iu bisk upstw a Como przez mons. Alessandro Maggioliniego, który już 6 miesięcy po obsadzeniu diecezji (wrzesień 1989 r.) wystąpi ł do burmistrza Tirano
z lis tem wzywający m do uregulowania sprawy sanktuarium NMP. Zaproponował odstąp i e nie od żądania zwrotu sanktuarium, jakie wysuwali jego poprzednicy, w zam ian za znies ienie prawa patronatu nad nim i możliwość samodzie lnej
obsady duszpasterskiej 22 . Luciano Mussell i, profesor prawa kanonicznego

18
19
20

21
22

C. Ma g 11 i. dz. cyt„ s. 7; zob. także treść bulli : Docw11enti riituarda111i, s. 11-1 5.
C. Ma g 11 i, dz. cyt. , s. 10- 11.
L. M u s s e I I i. dz. cyt. , s. 390-397.
A. M a g g i o I i n i, li di.1·corso de Vescoi•o, ,,li giornale di Tirano", czerw iec 1998, s. 3.
Tamże.
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z uniwersytetu w Pawii, przygotował ugodę regulującą całokształt problemów
związanych z funkcjonowaniem świątyni . Ostatnie dwa akordy w sporze to
wspomni any na początku artykułu dokument papieski z 1999 r., z noszący prawo
patronatu nad sanktuarium NMP w Tirano23, oraz podpisana w 2000 r. przez
burmistrza Tirano i biskupa Como ugoda, w której hierarcha zrzekł się wszelki ch praw własn ośc i względem sanktuarium, nato miast wł adze miejskie - prawa
patronatu nad nim. Obsada duszpasterska przy świątyni pozostała całkowic i e
w rękach biskupa, który miał jedynie zawiadami ać władze miasta o swojej
decyzji.

Dokument ten podaje wykładnię prawną, którą Sto lica Apostolska posług uje się. znoszqc
nieliczne, przypadki prawa patronatu: dekret Clirisr11s Dominus Soboru Watykar\skiego li o wolności biskupa w dysponowaniu urzędami i beneficjami kościelnymi, który znosił
wszelkie prawa i przywi leje ograniczające tę wolność, oraz mafii proprio - Ecclesiae Sancrae
Pawia V I z 1966 r.. gdzie jest mowa o zn ies ieniu praw i przywilejów dotyczących obsady urzę
dów i beneficjów kościelnych, List Kongregacji Kleru do burmistrza Tirano (diecezja Como) z 15
lipca 1994 r. (kserokopia u autora).
23

i st ni ejące jeszcze,

