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„Iniuria w kanonicznym prawie karnym”

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Ojcowie Soboru Watykańskiego II  w konstytucji  duszpasterskiej  o  Kościele  w świecie

współczesnym Gaudium et spes napisali, że należy udostępnić człowiekowi to wszystko, czego

potrzebuje do prowadzenia życia prawdziwie ludzkiego, jak np. prawo do dobrej sławy i szacun-

ku. Uprawnienia te wypływają bezpośrednio z prawa naturalnego. Dlatego też społeczność po-

winna nad nimi szczególnie czuwać. Wszystko, co ubliża godności ludzkiej, jest rzeczą hanieb-

ną. Zakaża cywilizację ludzką i jest sprzeczne z czcią należną Stwórcy. Ta prawda osiągnęła kul-

minację w czasach dzisiejszych. Jest to swoista odpowiedź na okropności, jakich doświadczyła

wspólnota podczas wojen światowych oraz innych podobnych tragedii.

Troska wspólnoty o dobre imię, godność osobistą i nienaruszalność cielesną wyraża się

m.in. w normach prawa karnego. Prawodawca kościelny, który chciał zagwarantować należne

każdemu poszanowanie,  wyszczególnił szereg przestępstw przeciwko temu. Temat tych prze-

stępstw jest ważny w świetle obecnej kultury postmodernistycznego relatywizmu, nihilizmu i la-

icyzmu, jak także braku poszanowania dla drugiej osoby. To także wyraz kryzysu wiary i wiel-

kiej niechęci do Kościoła.

Ochrona tych trzech dóbr osobistych nie jest jedynie rezultatem refleksji w czasach współ-

czesnych. Także wielkie historyczne cywilizacje tworzyły zasady ich poszanowania. Najbardziej

znaczące dla Kościoła katolickiego w tej kwestii jest prawodawstwo rzymskie. Na jego funda-

mencie rozwijało się prawo kanoniczne. Wiele instytucji stworzonych w starożytnym Rzymie

zostało później recypowanych do prawa kościelnego. Należą do nich również przepisy karne.

Część z nich istnieje do dzisiaj w niemal niezmienionej formie. Są jednak też i takie normy, które

zmodyfikowano, włączając je do prawa Kościoła katolickiego. Jedną z nich jest  iniuria, która

stanowi przedmiot dysertacji. Była ona deliktem w prawie rzymskim. Współczesne prawo karne

Kościoła katolickiego zawiera wiele norm, które odnoszą się do tego.

Iniuria w starożytnym Rzymie literalnie oznaczała zniewagę, czyli  naruszenie godności

osobistej. W sensie szerokim, jako iniuria określano wszelkie bezprawie wyrządzone człowieko-

wi. Zaliczano do niej także ataki na jego wolność fizyczną oraz na dobre imię. Co więcej, iniuria

polegała także na działaniach podczas procesu, których celem było zmniejszenie czyjegoś sza-

cunku.

W monografii zaprezentowano ewolucję iniuria w prawie rzymskim oraz te jej elementy,

które zostały przejęte przez prawo Kościoła katolickiego. Wskazano przestępstwa, które stanową
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pewnego rodzaju odpowiedniki rzymskiej iniuria w aktualnym prawie kanonicznym. Głównym

powodem podjęcia takiej tematyki jest aktualność tego zagadnienia. We współczesnym świecie

nastąpił zanik poczucia godności osobistej. Dochodzi do wielu aktów znieważenia czy zniesła-

wienia. Wierni prawie wcale nie podejmują się dochodzenia ochrony wspomnianych dóbr osobi-

stych w sądach kościelnych. Częściej ma to miejsce w sądach państwowych, gdzie członkowie

jednego Kościoła procesują się przeciwko sobie. Dla ludzi z zewnątrz może to być powód do

zgorszenia oraz dowód na to, że nie warto należeć do christifideles.

W celu ukazania głównego problemu, niezbędne było odwołanie się do źródeł prawa rzym-

skiego. Na temat iniuria wypowiedział się Gaius w Instytucjach oraz autor Sentencji. Ważna dla

omawianej  tematyki  była  także  kodyfikacja  justyniańska.  Kościół  recypował  niektóre  normy

w przepisach soborów i synodów pierwszych wieków. Kościelnymi źródłami na ten temat były

także średniowieczne księgi pokutne. W pracy odwołano się również do Kodeksu Prawa Kano-

nicznego z 1917 roku. Obecnie, dla ochrony godności osobistej, dobrego imienia oraz nietykal-

ności cielesnej doniosłą rolę odgrywają dokumenty Soboru Watykańskiego II. Nawiązują one do

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Wśród prawodawstwa współczesnego za-

sadnicze  są  Kodeks  Prawa  Kanonicznego  z  1983  roku  oraz  Kodeks  Kanonów  Kościołów

Wschodnich z 1990 roku.

Temat iniuria w odniesieniu do prawa rzymskiego był podejmowany przez wielu autorów,

zarówno polskich, jak i zagranicznych. Podobnie rzecz się ma z kwestią recepcji tego prawa

przez Kościół. Brakuje jednak publikacji, w której odniesiono się do deliktu  iniuria w prawo-

dawstwie Kościoła katolickiego. Nikt nie analizował omawianego przestępstwa pod kątem jego

obecności w kanonicznym prawie karnym. Podjęto zatem próbę wypełnienia luki w dotychcza-

sowych badaniach nad prawem kościelnym.

Dysertacja składa się ze spisu treści, wykazu skrótów, wstępu, pięciu rozdziałów, zakoń-

czenia i bibliografii. W Rozdziale I scharakteryzowano  iniuria w prawie rzymskim, w którym

ma swoje źródło. Miała ona tam podwójne znaczenie. Po pierwsze, stanowiła ona przeciwień-

stwo ius, prawa: była bezprawiem. Po drugie, była deliktem, który dla rzymskich jurystów ozna-

czał zniewagę. Początków iniuria należy doszukiwać się w ustawie XII tablic. Zawierała ona kil-

ka różnych czynności zakazanych, określanych tym mianem. Do dalszego rozwoju omawianej

instytucji przyczyniło się prawo pretorskie. W tym czasie wykształciła się prawna ochrona przed

znieważeniem. Wprowadzono edykt, na bazie którego sankcjonowano każdy przejaw zniewagi

i zniesławienia. W prawie rzymskim wykształtowały się również dwie instytucje, mające na celu

przeciwdziałanie zniesławieniu w prawie procesowym. Były to calumnia (fałszywe oskarżenie)

i falsa delatio (oszczerczy donos o popełnieniu przestępstwa). Kolejne ustawy, które przyczyniły
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się do przekształcenia omawianego deliktu, to: lex Cornelia de iniuriis, uchwały senatu i kodyfi-

kacja justyniańska.

W Rozdziale II opisana została recepcja iniuria w prawie Kościoła oraz jej ewolucja aż do

roku 1917. Podano kanoniczne rozumienie przestępstwa oraz przykłady przepisów prawnych za-

wierających elementy omawianego deliktu w historii Kościoła. Ukazano dokumenty dotyczące

znieważenia słownego i pisemnego oraz traktujące o calumnia i falsa delatio. Dzięki temu wyka-

zano, że iniuria w prawie kanonicznym uznawana była przede wszystkim jako zniewaga bona

fama.

Rozdział III dotyczy właśnie tego ostatnie aspektu. Zaprezentowano w nim kwestię bona

fama w obowiązującym prawie kanonicznym. Omówiono odpowiednie kanony z obu Kodeksów

prawa. Podjęto też analizę pod kątem zniewagi wszystkich przestępstw oraz innych nadużyć,

o których w prawodawstwie Kościoła. Było to porównanie do naruszenia nietykalności cielesnej,

godności oraz dobrego imienia, stanowiących o rzymskiej iniuria.

W Rozdziale IV podjęto się analizy przestępstw stanowiących bezpośrednie korelaty rzym-

skiej iniuria. Wiążą się one z calumnia oraz falsa delatio. Przedstawiono zatem fałszywe donie-

sienie na spowiednika dotyczące przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu (kwa-

lifikowany typ falsa delatio) oraz składanie nieprawdziwych doniesień o innych deliktach (pod-

stawowy typ falsa delatio). Opisano także zniesławienie bona fama.

Ostatni Rozdział stanowi opis procesowej ochrony przed iniuria w prawie karnym Kościo-

ła. Omówiono w nim investigatio praevia oraz proces karny na drodze sądowej i administracyj-

nej, jak również zagadnienie skargi pokrzywdzonego o naprawienie szkód. Wszystkie te kwestie

stanowią obecnie sposób na dochodzenie w Kościele swoich praw w przypadku naruszenia do-

brego imienia, godności osobistej lub integralności fizycznej. Z pewnością, należy zwrócić więk-

szą uwagę na kwestię zabezpieczenia tych dóbr w Kościele.


