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„Walor dokumentów świeckich w prawie kanonicznym i dokumentów kościelnych 

w polskim porządku prawnym” 

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

Zasada autonomii i niezależności państwa i Kościoła, w obszarze systemu prawa 

państwowego i kanonicznego, odnosi skutek w postaci uznania przez każdą z tych społeczności 

własnych norm prawnych, a także możliwości rządzenia się nimi w swoim porządku. 

Podkreślić należy, iż nie przyczynia się to do zupełnego odosobnienia tych organizmów. 

Pomimo istnienia zasadniczych odmienności w obu porządkach prawnych wyraźnie widać ich 

wzajemne przenikanie się w pewnych płaszczyznach. Na tle powyższych stwierdzeń rysuje się 

wartość dokumentów, które mają bardzo szerokie i powszechne zastosowanie w zarówno 

systemie prawa polskiego, jak i kościelnego. 

Celem pracy było najpierw udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące rozumienia 

dokumentu w prawie kanonicznym oraz prawie polskim, funkcji dokumentu w obu systemach 

prawa, jego mocy dowodowej, a następnie analiza waloru wybranych dokumentów kościelnych 

na gruncie prawa polskiego i dokumentów świeckich w systemie prawa kanonicznego. 

Rozprawa została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony został 

naturze dokumentu w prawie kanonicznym. Przeprowadzona analiza dotyczyła wpierw 

rozumienia i rodzajów dokumentów oraz ich funkcji i mocy dowodowej. Omówione zostały 

poszczególne elementy dokumentu, a także status dokumentów zdobytych w sposób 

niegodziwy, niegodziwych in se oraz anonimów. Przedstawione zostały również ustrojowe 

zasady odnoszące się do relacji Państwo – Kościół katolicki w Polsce oraz poglądy niektórych 

ekspertów w przedmiocie statusu prawnego dokumentów kościelnych w prawie państwowym. 

 Drugi rozdział dotyczy rozumienia dokumentu w polskim porządku prawnym. 

Przedstawione zostały przepisy kodeksowe z przestrzeni prawa administracyjnego, cywilnego 

i karnego. Zaprezentowana została ewolucja rozumienia i podziału dokumentów we 

wspomnianych gałęziach prawa, wartość odpisu i wyciągu z dokumentu, a także transformacja 

rozwiązań prawnych mocy dokumentów urzędowych oraz szczególne postacie dokumentów 

urzędowych i prywatnych. 

 W trzecim rozdziale dysertacji ukazany został walor wybranych dokumentów 

użytecznych w związku z wykonywaniem funkcji publicznych Kościoła katolickiego w Polsce. 

Badania dotyczyły następujących zagadnień: tryby nabywania osobowości prawnej przez 

jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego; instytucje Kościoła katolickiego jako 



organizacje pożytku publicznego; wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego; 

zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika; uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu; 

separacja; katecheza i szkolnictwo; ochrona zabytków; prawo pogrzebowe; rewindykacja po 

1989 roku. 

 W ostatnim, czwartym rozdziale, omówiony został charakter prawny wybranych 

dokumentów użytecznych w przestrzeni spraw własnych i działalności w sferze publicznej 

Kościoła katolickiego w Polsce. Rozważania dotyczyły następujących obszarów: obsadzanie 

stanowisk kościelnych oraz procedura usuwania ze stanowiska; działalność duszpasterska; 

przysposobienie dziecka; dowodzenie polskiego pochodzenia dla repatriantów; majątkowe 

aspekty działalności Kościoła katolickiego w Polsce; pomoc sądowa pomiędzy sądami 

kościelnymi a państwowymi oraz pozyskiwanie dowodów z innych podmiotów życia 

publicznego; ochrona danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce.  

  


