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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW

AA  Decretum Apostolicam actuositatem de 
apostolatu laicorum, 18.11.1965

AAS  „Acta Apostolicae Sedis”, Romae 1909–
b.m.d.w.  bez miejsca i daty wydania
Ce dicastère  Congrégation pour le Culte Divin et 

la Discipline des Sacraments, Lettre 
circulaire Ce dicastère, 6.06.1997

CCEO  Codex Canonum Ecclesiarum Orien
ta lium (Kodeks Kanonów Kościołów 
Wschod nich) z 1990 r.

CIC/17  Codex Iuris Canonici (Kodeks Prawa 
Ka nonicznego) z 1917 r.

CIC/83   Codex Iuris Canonici (Kodeks Prawa 
Kanonicznego) z 1983 r.

cyt.  cytowany
Documenta necessaria  Congregatio de Cultu Divino et Discip-

lina Sacramentorum, Docu men ta 
neces saria ad instructionem causae dis
pen sa tionis ab omnibus oneribus sacer
dotalibus peragendam, b.d.w.

Dz.U.  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej
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EV  Enchiridion Vaticanum, seria wydaw-
nicza dokumentów oficjalnych Stolicy 
Świętej (wersja oryginalna z tłumacze-
niem na język włoski), Bologna 1981–

Facendo seguito  Congregazione per il Clero, Lettera 
Facendo seguito, 17.03.2010

In data 30 gennaio  Congregazione per il Clero, Lettera cir-
colare In data 30 gennaio, 18.04.2009

kol.  kolumna, kolumny
LG  Constitutio dogmatica Lumen gentium 

de Ecclesia, 21.11.1964
Mansi  Sacrorum Conciliorum nova et amplis

sima collectio, ed. J.D. Mansi
msp.  maszynopis
n.  numer (w dokumentach kościelnych)
nb.  numer brzegowy
OC  Normae procedurales Ordinarius com

petens, 14.10.1980
opr.  opracowanie
OT  Decretum Optatam totius de institu-

tione sacerdotali, 28.10.1965
PA  Normae substantiales Praeterquam aliis, 

14.10.1980
PB  Constitutio apostolica Pastor bonus, 

28.06.1988
PC  Decretum Perfectae caritatis de acco-

modata renovatione vitae religiosae, 
28.10.1965

PLU  Litterae circulares Per litteras ad uni
versos, 14.10.1980

PO  Decretum Presbyterorum Ordinis de 
presbyterorum ministerio et vita, 
7.12.1965

por.  porównaj
red.  redakcja, pod redakcją
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Rescriptum dispensationis  Congregatio pro Clericis, Dispensatio 
ab oneribus Ordinationi conexis [re-
scriptum], b.d.w. (2005?)

rozdz.  rozdział
s.  strona, strony
S.  Sacra (Congregatio)
SaC  Paulus PP. VI, Litterae Encyclicae 

Sacerdotalis caelibatus, 24.06.1967
Secondo la legislazione canonica  Congregazione per il Culto Divino 

e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera 
Secondo la legislazione canonica, 
b.m.d.w.

Si evince  Prefetto della Congregazione per 
il Clero, Foglio di udienza Si evince, 
11.01.2008

SST/2010  Congregatio pro Doctrina Fidei, 
Normae de gravioribus delictis, 
21.05.2010

STh  Thomas Aquinas, Summa theologica
t.  tom
zob.  zobacz

Skróty ksiąg Pisma Świętego por. Pismo Święte Starego i Nowego Tes ta
mentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. A. Jankowski, L. Sta cho-
wiak, K. Romaniuk, Poznań 1980, s. 13–15.





WPROWADZENIE

1. Dyspensa od celibatu kościelnego to temat bolesny dla samego 
duchownego, jak i dla całego Kościoła. Tak bowiem sam duchowny, 
jak i Kościół stają wobec tajemnicy ludzkiej grzeszności i nieprawości. 
Miłosierdzie Boże każe wyjść naprzeciw brata, który zawiódł. Kościół 
podąża tą drogą. Dlatego reguluje zagadnienia prawne komentowanej 
instytucji.

2. Temat. Przedmiotem niniejszego studium jest instytucja dyspensy 
od celibatu kościelnego, ale ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru 
teoretycznego. Wydaje się bowiem, że w literaturze kanonistycznej brak 
całościowego spojrzenia na tę instytucję, która istnieje przede wszystkim 
w jej aspekcie praktycznym. Tymczasem trzeba zastanowić się nie nad 
poszczególnymi postępowaniami, ale spróbować ująć całość, nie tracąc 
rozróżnienia w traktowaniu poszczególnych przypadków. Tak powsta-
je ustawa. W takiej pracy zaś pomaga teoretyczne przygotowanie. Stąd 
niniejsza rozprawa jest „próbą syntezy teoretycznej”. Dlatego w ujmo-
waniu zagadnienia nie starano się wyczerpać tematu z praktycznego 
punktu widzenia. Praktyka zaś służyła jedynie po to, by lepiej uchwycić 
lub zilustrować problem teoretyczny.

Praca ta traktuje o dyspensie od celibatu kościelnego, a zatem nie tyl-
ko kapłańskiego. Jednakże chodzi o taką tylko dyspensę, która powoduje 
utratę stanu duchownego przez prezbiterów i diakonów. Wyłączone się 
inne przypadki, czyli biskupów i przełożonych generalnych, gdyż brak 
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powszechnie dostępnych regulacji w tym zakresie. Brak też komentarza 
do dyspensy dla diakonów stałych będących wdowcami od przeszkody 
zrywającej, uniemożliwiającej zawarcie ponownego małżeństwa, gdyż 
chodzi o przypadek szczególnej dyspensy 1.

3. Uzasadnienie praktyczne. Z danych statystycznych wynika 2, że 
komentowana instytucja ma duże znaczenie praktyczne, a to wobec 
słabości i grzeszności człowieka. Zresztą, sam ustawodawca kościelny 
właśnie na ten czynnik powołuje się w obowiązującej regulacji prawnej 
(por. n. 2 PLU). W Polsce ciągle wielu jest duchownych, ale i też w miarę 
dużo przypadków porzucania kapłaństwa, które niejednokrotnie kończy 
się prośbą o dyspensę od celibatu kapłańskiego 3.

Ta praktyczność jest w jakimś sensie piętą Achillesową zagadnienia, 
gdyż nie pomaga w jego namyśle teoretycznym. To zaś odbija się nieko-
rzystnie na regulacjach w tym zakresie. Tak dużego – trzeba użyć tego 
słowa – bałaganu normatywnego nie ma chyba w żadnej innej dziedzinie 
prawa kanonicznego. Dlatego pod względem teoretycznym temat nie 
jest całościowo opracowany w literaturze, jak można by się było spo-
dziewać. Stąd też niniejsza próba syntezy teoretycznej tego zagadnienia, 
tym bardziej że powinna być wydana nowa ustawa w tym przedmiocie.

4. Status quaestionis. W literaturze kanonistycznej, wydawać się by 
mogło, jest dość dużo opracowań na przedstawiany temat, a dotyczą one 
głównie ustawodawstwa św. Jana Pawła II z 1980 r. Z najbardziej znanych 
trzeba wskazać przede wszystkim opracowania Vincenzo Ferrary 4, a na-

 1 Zob. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre circulaire 
Ce dicastère sur la dispense des obligations liées à l’ordination sacerdotale ou diaconale, 
Prot. 263/97, 6.06.1997, EV, t. 16, s. 448–453, nb. 550–559, n. 6–8.

 2 Por. niżej, III.1.2.
 3 Statystycznie co drugi prezbiter, który porzucił posługę, prosi o dyspensę od celiba-

tu kapłańskiego, a co trzeci do końca życia ma nieuregulowaną kanonicznie sytuację 
prawną; zob. W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, „Pastores” 38 (2008) 
nr 1, s. 110. Od strony eseistycznej por. P. Dzedzej, Porzucone sutanny. Opowieści byłych 
księży, Kraków 2007. Z punktu widzenia naukowego opracowania tego zjawiska socjo-
logicznego zob. J. Baniak, Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko rodzinnego 
przez księży rzymsko katolickich w Polsce. Studium socjologiczne, Kraków 2001.

 4 Por. V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis 
de dispensatione a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62 (1989), s. 513–540; V. Ferrara, 
Natura (giudiziaria amministrativa speciale) della procedura per la trattazione delle cau
se di nullità dell’ordinazione e degli obblighi ad essa connessi, w: Sacramenti, liturgia, 
cause dei Santi. Studi in onore del cardinale Giuseppe Casoria, già Prefetto della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 60. anniversario 



Wprowadzenie  11

stępnie – również pod kątem socjologicznym – Emilio Colagiovanniego 5. 
W literaturze włoskojęzycznej warto też wspomnieć o artykułach Piero 
Amenty 6 oraz Vincenzo Moski 7. Z opracowań anglojęzycznych nale-
ży wskazać część podręcznika Williama H. Woestmana 8 oraz dokto-
rat Ramona C. Tronqueda 9. Natomiast w literaturze hiszpańskojęzycz-
nej warto zauważyć artykuł Miguela -Angela Sáncheza -Gómeza 10 oraz 

di ordinazione sacerdotale, a cura di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 
1992, s.  125–162; V.  Ferrara, Diritto sostantivo per la dichiarazione di nullità della 
s. Ordinazione. Nozione canonica di validità o nullità della s. Ordinazione come sacra
mento e come atto giuridico, w: Sacramenti, liturgia, cause dei Santi…., dz. cyt., s. 163–
228; V. Ferrara, Diritto oggettivo o processuale per le cause di nullità dell’ordinazione. 
Giurisprudenza e prassi vigente, w: Sacramenti, liturgia, cause dei Santi…, dz. cyt., s. 229–
250; V. Ferrara, L’istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri ob
blighi dell’ordinazione. Evoluzione storico giuridica della normativa sostanziale e procedu
rale ed attribuzioni di competenza a trattarne. Dalle origini alla Costituzione Apostolica 

„Pastor Bonus” (1988) di Giovanni Paolo II, „Apollinaris” 67 (1994), s. 497–564; V. Ferrara, 
Le conseguenze della sentenza di dichiarazione di nullità della sacra Ordinazione dei 
chierici nel canone 1712. (L’obbligo del celibato: più direttamente connesso con lo stato 
clericale in quanto tale, o almeno indirettamento più correlato alla sacra Ordinazione?), 

„Apollinaris” 68 (1995), s. 567–586.
 5 Zob. E. Colagiovanni, Le defezioni dal ministero sacerdotale. Studio statistico sociologico, 

Città del Vaticano 1971; E. Colagiovanni, De dispensatione a coelibatu sacerdotali iuxta 
novas Normas, „Monitor Ecclesiasticus” 106 (1981), s. 209–238; E. Colagiovanni, La pro
cedura per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del diaconato, w: I procedimenti speciali 
nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 371–385.

 6 Por. P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato 
clericale, „Periodica de re Canonica” 88 (1999), s. 331–359; P. Amenta, Il rescritto di dispen
sa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito dell’attività amministrativa della Chiesa, 

„Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 467–499.
 7 Zob. V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. 

Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giug-
no – 3 luglio 1998, Milano 1998, s. 311–362; V. Mosca, Le facoltà speciali concesse alla 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il Clero (in parti
colare circa la dimissione dalla condizione giuridica clericale in poenam ed ex officio per via 
amministrativa), w: I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura 
di A. D’Auria, C. Papale, Città del Vaticano 2014, s. 161–168.

 8 Por. W.H. Woestman, The Sacrament of Orders and the Clerical State. A Commentary on 
the Code of Canon Law, Ottawa 2001.

 9 Zob. R. Tronqued, Procedures. Loss of the Clerical State (from the 1917 CIC to the 1983 
CIC), Romae 1994.

 10 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al Ministerio 
Sacerdotal y dispensa del celibato. Aplicación en los Institutos Religiosos Clericales de 
Derecho Pontificio y en las Sociedades Clericales de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, 

„Revista CONFER” 24 (1985), s. 481–514.
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 doktorat Juana José Gallego Palomery 11. Z publikacji niemieckich trzeba 
wskazać na książki Hansa Heimerla 12 i artykuły Gerharda Fahrnbergera 13 
oraz Helmutha Pree 14. W kanonistyce polskiej tematem zajmowali się 
przede wszystkim Wiesław Kiwior 15, Waldemar Barszcz 16 i Autor niniej-
szej publikacji 17. Opracowania listu In data 30 gennaio z 2009 r. pojawi-
ły się w literaturze przedmiotu, ale to dopiero pierwsze próby refleksji, 
zwykle praktycznej 18.

 11 Zob. J.J. Gallego Palomero, De los títulos de exoneración de las obligaciones del ministerio 
sacerdotal a  las exigencias de madurez y  formación equilibrada en el candidato al sacra
mento del orden, Roma 1996.

 12 Por. H. Heimerl, Der laisierte Priester. Seine Rechtsstellung, Graz 1973; H. Heimerl, Der 
Zölibat. Recht und Gerechtigkeit, Wien 1985. Niestety Autorowi nie udało się dotrzeć do 
tych pozycji.

 13 Zob. G. Fahrnberger, Das Ausscheiden aus dem Klerikerstand, w: Handbuch des katholis
chen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 283–292.

 14 Por. H. Pree, Priester ohne Amt, „Theologisch -praktische Quartalschrift” 141  (1993), 
s. 54–64.

 15 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego. Kompetencja, tytuły prawne, proce
dura, „Prawo Kanoniczne” 35 (1992) nr 3–4, s. 161–175; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu 
prezbiterów i diakonów, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 117–145.

 16 Por.  W.  Barszcz, Odejścia…, dz. cyt., s.  109–119; W.  Barszcz, Przyczyny i  procedu
ry przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji 
ds. Duchowieństwa, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 53–76.

 17 Zob. P. Skonieczny, La dispensa dal celibato ecclesiastico: l’unità scomparsa della normati
va?, „Angelicum” 87 (2010), s. 329–348; P. Skonieczny, Zakaz wykonywania święceń w po
stępowaniu o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego, „Annales Canonici” 
6 (2010), s. 255–280; P. Skonieczny, Skutki prawne reskryptu papieskiego udzielającego 
dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego, „Annales Canonici” 7 (2011), s. 199–233; 
P. Skonieczny, L’evoluzione della dispensa dal celibato ecclesiastico. Alla ricerca dei suoi 
modelli giuridici, „Angelicum” 89 (2012), s. 201–222; P. Skonieczny, I modelli giuridici del 
procedimento nelle cause per la dispensa dal celibato ecclesiastico, w: La funzione ammini
strativa nell’ordinamento canonico. Administrative Function in Canon Law. Administracja 
w prawie kanonicznym. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia, 
14–18 settembre 2011, t. 1, red. J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, s. 565–573.

 18 Nie do wszystkich tych opracowań udało się Autorowi dotrzeć. Por. D.G. Astigueta, 
Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, „Periodica de re Canonica” 99 (2010), 
s.  1–33; F.R. Aznar Gil, La expulsión del estado clerical por procedimiento administra
tivo, „Revista Española de Derecho Canónico” 67 (2010), s. 255–294; A.D. Busso, La 
dimisión del estado clerical ex officio de los clérigos no idóneos que han cometido delito 
grave y  rechazan pedirla pro gratia en relación con el período de su formación sacerdo
tal, „Anuario Argentino de Derecho Canónico” 9 (2002), s. 39–50; D. Cito, La pérdi
da del estado clerical ex officio ante las actuales urgencias pastorales, „Ius Canonicum” 
51 (2011), s. 69–101; O. Cruz, Episcopal Disciplinary Ministry on Errant Members of the 
Clergy. Congregation of the Clergy, Prot. No. 2009 0556 Vatican City State, Manila: 
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Opracowania te jednak mierzą się z jakimś konkretnym zakresem 
problemu, zwykle z regulacjami św. Jana Pawła II z 1980 r., i mają cha-
rakter cząstkowy, o charakterze wybitnie praktycznym. Natomiast brak 
w nich spojrzenia całościowego na komentowaną instytucję.

5. Metoda. Prezentowane dzieło posługuje się metodą analityczną 
z pewnymi elementami refleksji teologicznej i historycznoprawnej. Praca 
zawiera analizę egzegetyczną poszczególnych przepisów, na co wskazu-
ją tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych książki, ale nie jest to 
analiza tzw. law in action. Prefekt Kongregacji dla Duchowieństwa bo-
wiem nie wyraził Autorowi zgody na analizę akt spraw 19. Jest to zatem 
bardziej analiza teoretycznoprawna z poszukiwaniem modelu prawnego 
(a zatem syntezy), tj. tzw. law in books 20, jakkolwiek nie można pominąć 
pewnych walorów praktycznych takiej analizy.

CBCP Communications Development Foundation Inc. 2010; O. Cruz, Administrative 
Process for Dispensation from Clerical Obligations and the Dismissal from Clerical State, 
Manila: CBCP Communications Development Foundation Inc. 2013; K. Gillespie, 
The Special Faculties Granted to the Congregation for the Clergy for the Salvation of 
Souls and the Good Order of the Ecclesiastical Community. Context, Purpose and Use, 
w: Proceedings of the Annual Convention of the Canon Law Society of Great Britain and 
Ireland (2013), s. 59–76; M. Gołąb, Facultades especiales para la dimisión del estado cle
rical (Congregación para el Clero de 30 de enero de 2009). Análisis y comentario, „Ius 
Canonicum” 50 (2010), s. 659–683; T. Green, Brief Notes appended to the CDF letter of 
May 21, 2010, „Origins” 44 (2010), s. 146–147; S. Haering, Verlust des klerikalen Standes. 
Neue Rechtsentwicklungen durch päpstiche Sondervollmachten der Kongregation für den 
Klerus, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 178 (2009), s. 369–395; A. Migliavacca, 
Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per il clero, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 
24 (2011), s. 415–436; E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celiba
te. Dititto comune e facoltà speciali, „Quaderni di Diritto Ecclesiale” 24 (2011), s. 233–
251; L. Navarro, La dimissione dallo stato clericale in via amministrativa, „Ius Ecclesiae” 
24 (2012), s. 609–622; C. Papale, Il can. 1395 e la concessa facoltà speciale di dimissione 
dallo stato clericale in poenam, „Ius missionale” 2 (2008), s. 39–58; F. Pappadia, Ambito 
e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero, 

„Ius Ecclesiae” 23 (2011), s. 235–251; J.A. Renken, The 2009 Special Faculties Conceded 
by Pope Benedict XVI to Address Serious Clergy Issues. A Brief Commentary, „Studies in 
Church Law” 5 (2009), s. 277–296; W.H. Woestman, Commentary on the Circular Letter, 

„Studies in Church Law” 5 (2009).
 19 Zob. Congregatio pro Clericis, Lettera, N. 20122020, 2.07.2012. Autorowi – mimo wy-

siłków – nie udało się też dotrzeć do niektórych najnowszych dokumentów.
 20 Por. Z. Ziembiński, Charakterystyka teorii państwa i prawa jako dyscypliny prawoznawstwa, 

w: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 
1992, s. 12.
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6. Cel. Celem podstawowym pracy jest dokonanie całościowego 
spojrzenia na instytucję dyspensy od celibatu kościelnego, łącząc po-
szczególne, rozproszone regulacje w pewien system. Jest to możliwe 
przez odwołanie do modeli teoretycznych w ich historycznym rozwoju 
oraz odnalezienie ich w obowiązującym ustawodawstwie. Te modele, 
ale i założenia teologiczne (zwłaszcza samego celibatu kościelnego) są 
punktem wyjścia dla analizy poszczególnych przepisów, wskazując na 
wybory dokonane przez ustawodawcę kościelnego. Tego typu badanie 
pozwala nie tylko lepiej zrozumieć obecną regulację, ale także pokusić 
się o postulaty de lege ferenda.

7. Prezentacja treści. Praca ma strukturę trzyczęściową, także jeśli 
chodzi o podział poszczególnych części na rozdziały. Część pierwsza, 
o charakterze teologiczno -teoretycznym, wprowadza do zagadnień nor-
matywnych, czyli materialnoprawnych (część druga) i proceduralnych 
(część trzecia). Część pierwsza bowiem przedstawia te zagadnienia, które 
są podstawą dla regulacji szczegółowych instytycji dyspensy od celibatu 
kościelnego.

Rozdział I zajmuje się historią i teologią celibatu. Przedstawienie 
historii celibatu kościelnego opiera się na najnowszej tezie, że celibat 
wstrzemięźliwości (coelibatus continentiae) jest factum apostolicum (I.1.), 
a dopiero ustawa o celibacie (lex coelibatus) jest wytworem późniejszym 
(I.2.). Teologia celibatu jest przedstawiona na sposób systematyczny (I.3.), 
nie zaś historyczny, jak to zwykle się czyni w tego typu opracowaniach. 
Można zatem prześledzić poszczególne wątki teologii celibatu kościel-
nego. Do nich bowiem nawiązują później regulacje kompleksowe dys-
pensy od tegoż celibatu (zwłaszcza SaC oraz PLU).

W rozdziale II analizowany jest celibat kościelny jako instytycja ka-
nonicznoprawna. Definicja i model prawny samego celibatu kościelne-
go w sposób naturalny wpływają na regulację prawną dyspensy od tego 
celibatu. Dlatego przedstawiono tę instytucję, począwszy od unormo-
wań Soboru Watykańskiego II (II.1.), przez obowiązujące ustawodaw-
stwo Kościoła (II.2.) wraz z jej konstrukcją prawną (II.2.3.) oraz poję-
ciem w porządku kanonicznym (II.2.3.3.). Całość kończą rozważania 
odnośnie do relacji utraty stanu duchownego do obowiązku celibatu 
duchownych (II.3.).

Rozdział III przedstawia źródła prawa dotyczące dyspensy od ce-
libatu kościelnego w ujęciu historycznym. W ten sposób możliwe jest 
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ponadto prześledzenie ratio legis, widzianej w perspektywie rozwoju tej 
instytucji kanonicznoprawnej (III.1.2.). Prześledzenie burzliwej histo-
rii komentowanej instytycji jest konieczne, by móc wskazać na pewne 
linie ewolucyjne czy też jej modele prawne. To zaś ma znaczenie tak-
że dla ewentualnych wniosków de lege ferenda. Stąd nie chodzi o zwy-
kłą relację z zakresu historii instytucji prawa, lecz bardziej o odkrycie 
możliwych modeli teoretycznoprawnych regulacji. Tę ewolucję zatem 
wyznaczają trzy etapy: I – normy kanonicznoprawnej indywidualnej 
(do 1917, III.1.3.), II – przejścia od modelu dyspensy deklaratywnej do 
modelu dyspensy konstytutywnej (1917–1967, III.2.), III – wypracowy-
wania ustawodawstwa kompleksowego (1967 do dzisiaj, gdyż etap ten 
jeszcze się nie zakończył; III.3.).

Część druga dotyczy zagadnień prawa materialnego. Rozdział IV 
poświęcony jest zdefiniowaniu terminologii (IV.1.), wskazaniu zasad 
komentowanej instytucji (IV.2.) i zakresu czasowego, podmiotowego 
i przedmiotowego ustawodawstwa obowiązującego, wychodząc od dy-
scypliny z 1980 r. (IV.3.).

Te wstępne zagadnienia pozwalają na przejście w rozdziale V do 
analizy przyczyn (tytułów) udzielania dyspensy od celibatu kościelne-
go. Rozdział ten rozpoczyna prezentacja modeli teorytycznych tytułów 
zgodnie z celami teoretycznymi monografii (V.1.). Następnie, na tym tle 
teoretycznym, dokonana jest analiza poszczególnych tytułów dyspensy 
od celibatu kościelnego (V.2., V.3.).

Tę część materialnoprawną kończy rozdział VI o skutkach reskryptu 
udzielającego dyspensy od celibatu kościelnego. Skutki te są ukazane 
nie tylko w świetle obowiązujących przepisów, z próbą ich systematy-
zacji (VI.1.), ale również w oparciu o reskrypty stosowane w praktyce 
Kongregacji dla Duchowieństwa w sprawach prezbiterów i diakonów 
(VI.2., VI.3.).

Część trzecia dotyczy zagadnień proceduralnych. Rozpoczyna ją roz-
dział VII, będący przedstawieniem tzw. części statycznej postępowań 
o dyspensę od celibatu kościelnego, czyli właściwości w tych sprawach 
(VII.2.) i ich uczestników w fazie lokalnej (VII.3.). Poprzedza zaś te roz-
ważania ujęcie modeli teoretycznych tych postępowań (VII.1.).

Rozdziały VIII i IX poświęcone są tzw. części dynamicznej postępo-
wań o dyspensę od celibatu kościelnego. Po przedstawieniu faz postępo-
wania (VIII.1.1.) omówione są prośba o dyspensę od celibatu kościelnego 
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(VIII.1.3.) wraz z jej skutkami materialno- (VIII.3.) i proceduralnopraw-
nymi (VIII.2.), a następnie faza dowodowa (IX.1.), konkluzyjna (IX.2.) 
oraz decyzyjna, czyli rzymska (IX.3.).

Pracę zamykają wnioski końcowe i uwagi de lege ferenda.
8. Terminologia. Należy odróżnić – późniejszy w Kościele – celibat 

bezżenny (lex caelibatus) od celibatu wstrzemięźliwości (lex continentiae). 
Przedmiotem celibatu bezżennego jest zawieranie małżeństwa, a zatem 
dotyczy on tylko wdowców i nieżonatych duchownych. Natomiast ce-
libat wstrzemięźliwości jest o wiele szerszy, gdyż odnosi się do wstrze-
mięźliwości seksualnej, a więc może zobowiązywać także duchownych 
żonatych, owdowiałych i nieżonatych 21.

W oparciu o n. 16 PO, n. 10 OT oraz kan. 277 CIC/83 można dokonać 
rozróżnień terminologicznych odnośnie do celibatu (coelibatus, caeliba
tus 22). Celibat kościelny, święty (coelibatus ecclesiasticus, sacer coelibatus) 
oznacza tak celibat wstrzemięźliwości (continentia), jak i bezżeństwa (co
elibatus). To wstrzmięźliwość – wcześniejsza w rozwoju historycznym – 
wymusza bezżeństwo. Małżeństwo wszak wobec obowiązku wstrze-
mięźliwości nie może być skonsumowane (por. kan. 1061 § 1 i 2 CIC/83). 
Celibat wiążący kapłanów, czyli prezbiterów i biskupów, jest tzw. celi-
batem kapłańskim (coelibatus sacerdotalis). Celibat kapłański i celibat 
diakoński są celibatem kościelnym (pojęciem szerszym).

Celibat jako zjawisko religijne powinien być odróżniony od bez-
żeństwa w rozumieniu ludzkim, socjologicznym 23. Stąd termin „celi-
bat”, kiedy jest on podejmowany z powodów religijnych, powinien być 

 21 Zob. S. Heid, Celibat w Kościele pierwotnym. Początki obowiązku wstrzemięźliwości dla 
duchownych na Wschodzie i na Zachodzie, przekł. z niemieckiego S. Stańczyk, Tuchów 
2000, s. 11.

 22 Należy zwrócić uwagę na różną ortografię łacińską tego słowa w dokumentach Kościoła. 
O ile w Sacerdotalis caelibatus bł. Pawła VI, n. 22,1 AA, PLU, kan. 247 § 1, 291, 599, 1037 
CIC/83 (po erracie z dnia 22.09.1983, AAS 75 [1983] 321–324) oraz w kan. 247 § 2, 352 
§ 1, 373, 374, 376, 396, 397 CCEO używany jest dyftong ae, o tyle w n. 42,3 LG, n. 12,3 
PC, n. 10, 1 i 3 OT, n. 16 PO, PA, kan. 213 § 2 i 214 § 1 CIC/17 oraz kan. 277 § 1 CIC/83 – 
dyftong oe. Ustawodawca spostrzegł to zamieszanie przy okazji wydawania CIC/83, 
ujednolicając ortografię, jakkolwiek niekonsekwentnie (pozostawił dyftong oe w kan. 
277 § 1 CIC/83). Absurdem zaś jest ortografia (różna – sic!) w ustawodawstwie komplek-
sowym z 1980 r. (PLU: ae; PA: oe). Zestawienia przepisów zob. X. Ochoa, Index verborum 
ac locutionum Codicis Iuris Canonici, Città del Vaticano 1984, s. 59, 111; I. Žužek, Index 
analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, Roma 2002, s. 30.

 23 Por. niżej, II.2.3.3.3.
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zawsze używany z przymiotnikiem lub innym określeniem bliższym, 
np.: „celibat kościelny”, „celibat święty”, „celibat duchownych”, „celibat 
kapłański”, „celibat dla królestwa niebieskiego”. Tak też jest ów termin 
stosowany w niniejszej pracy, chyba że z kontekstu wynika, o jaki celi-
bat (religijny) chodzi.

Co do terminologii dotyczącej już ściśle instytucji dyspensy od celi-
batu kościelnego należy odesłać do odpowiednich części pracy 24.

9. Książka uwzględnia stan prawny na dzień 2 kwietnia 2017 r.

Kraków, dnia 2 kwietnia R.P. 2017,  
w 12. rocznicę narodzin dla nieba św. Jana Pawła II,  

Patrona Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie
o. Piotr Skonieczny OP

 24 Zob. niżej, IV.1.
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ROZDZIAŁ I

Celibat kościelny – historia i teologia

I.1. Celibat kapłański jako factum apostolicum

I.1.1. Przykład celibatu bezżeństwa Jezusa Chrystusa

Kościół podąża za swym Panem, Jezusem Chrystusem. Przykład zaś 
dziewictwa i celibatu bezżeństwa Jezusa Chrystusa pozostaje niedości-
gły. On sam uczynił się „na trwale niezdatnym do małżeństwa” (czyli 

„eunuchem”) dla królestwa niebieskiego (por. Mt 19, 12 1). W ten sposób 
mógł być całokowicie wolny – rzeczywiście i uczuciowo – w głoszeniu 
królestwa Bożego (por. Łk 9, 58 2). Tak też Jezus wskazuje na rodzenie 

„duchowe” synów i córek (por. 1 P 1, 3. 23; J 1, 13; Mt 3, 9; J 3, 3. 5–8). To 
dzięki temu każda kobieta mogła za Nim chodzić i uważać się za Jego 
siostrę i córkę Boga Ojca (por. Mt 12, 50 3) 4.

 1 „Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni 
do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa 
niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!” (Mt 19, 12).

 2 „Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by głowę mógł oprzeć” (Łk 9, 58).

 3 „Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” 
(Mt 12, 50).

 4 Por. F. Manzi, Celibat kapłański jest dyscypliną Kościoła łacińskiego czy też ma pocho
dzenie biblijne?, w: Żonaci księża? 30 palących pytań w kwestii celibatu, red. A. Cattaneo, 
przekł. z włoskiego K. Stopa, Pelplin 2012, s. 21–25. O celibacie z punktu widzenia 
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Do tego przykładu Pana Kościół zawsze przywiązywał wielką wagę. 
Stąd w Magisterium Kościoła – o czym niżej – dziewictwo i celibat bez-
żeństwa Jezusa Chrystusa zajmują i zawsze będą zajmowały szczególne 
miejsce. Do tego też faktu nawiązuje n. 1,2 PLU, wprowadzając normy 
dotyczące dyspensy od celibatu kapłańskiego.

I.1.2. Przykład celibatu wstrzemięźliwości Apostołów

Wybrani przez Pana Apostołowie prowadzili życie w celibacie wstrze-
mięźliwości, zostawiając swoje rodziny, jak zwłaszcza św.  Piotr 
(por. Mt 18, 27 5; 1 Kor 9, 5). Apostołowie nie tylko żyli bezżennie (jak 
św. Jan Apostoł), a wszyscy – wstrzemięźliwie 6, ale przede wszystkim 
wiedli życie z Jezusem i między sobą jak bracia (por. Mt 5, 22–24. 47; 
7, 3–5; 18, 15. 21. 35; 23, 8) 7.

Wśród Apostołów św. Paweł szczególnie rozwinął naukę o celibacie 
kościelnym i dawał jego świadectwo. Posługiwał on Kościołom świa-
domie jako celibatariusz (por.  1 Kor 7, 7; 9, 5; Flp 3, 7–8), „stając się 
wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9, 22). Przeżywał celibat jako znak 

„umiłowania Kościoła i wydania za niego samego siebie” (Ef 5, 25) – na 
wzór Chrystusa, Oblubieńca. Święty Paweł Apostoł tak się utożsamił 
z Chrystusem (por. Ga 2, 20; 2 Kor 4, 10; Flp 1, 21), że naśladował Go 
we wszystkim (por. 1 Kor 11, 1; 1 Tes 1, 6): w bezżeństwie, wstrzemięź-
liwości i braterstwie 8.

Święty Paweł też jako pierwszy formułuje celibat jako ogólną radę 
dziewictwa dla wszystkich chrześcijan w 1 Kor 7, 25–40 9:

biblijnego, por. S. Jankowski, Życie bezżenne w Biblii i w nauczaniu Kościoła, w: Celibat 
znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40lecie encykliki „Sacerdotalis caelibatus”, 
red. I. Werbiński, Toruń 2009, s. 11–51.

 5 „Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż 
więc otrzymamy?»” (Mt 19, 27).

 6 Tak zwłaszcza zob. S. Heid, Celibat w Kościele pierwotnym. Początki obowiązku wstrzemięź
liwości dla duchownych na Wschodzie i na Zachodzie, przekł. z niemieckiego S. Stańczyk, 
Tuchów 2000, passim, np. s. 311. W tym opracowaniu zagadnienia oparto się na tezach 
Stefana Heida.

 7 Por. F. Manzi, Celibat…, dz. cyt., s. 25–26.
 8 Zob. F. Manzi, Celibat…, dz. cyt., s. 27–28.
 9 Kursywa – P.S.
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Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, 
który – wskutek doznanego od Pana miłosierdzia – godzien jest, aby 
mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak 
zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną? Nie 
usiłuj odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony! Ale jeżeli 
się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, 
nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym 
ich wam oszczędzić. Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby 
ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, 
tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; 
ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego 
świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać 
tego świata. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek 
bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. 
Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świa-
ta, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie 
i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by 
była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega 
o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla 
waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście 
godnie i z upodobaniem trwali przy Panu. Jeżeli ktoś jednak uważa, 
że nieuczciwość popełnia wobec swej dziewicy, jako że przeszły już 
jej lata i jest przekonany, że tak powinien postąpić, niech czyni, co 
chce: nie grzeszy; niech się pobiorą! Lecz jeśli ktoś, bez jakiegokol-
wiek przymusu, w pełni panując nad swoją wolą, postanowił sobie 
mocno w sercu zachować nietkniętą swoją dziewicę, dobrze czyni. 
Tak więc dobrze czyni, kto poślubia swoją dziewicę, a jeszcze lepiej ten, 
kto jej nie poślubia. Żona związana jest tak długo, jak długo żyje jej 
mąż. Jeżeli mąż umrze, może poślubić, kogo chce, byleby w Panu. 
Szczęśliwszą jednak będzie, jeżeli pozostanie tak, jak jest, zgodnie 
z moją radą. A wydaje mi się, że ja też mam Ducha Bożego.

Święty Paweł Apostoł nie pisze zatem o celibacie w sposób impe-
ratywny, nakazujący 10. Pisze bowiem do wszystkich chrześcijan, także 

 10 Nie chodzi więc o ustawę, nakaz – Suarezowe praeceptum, czyli o ustawę bezwzględnie 
obowiązującą (lex perfecta). Według Suareza istota ustawy kościelnej wyraża się w nakazie 
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małżonków. W ówczesnej kulturze czystość między małżonkami była 
pochwalana, ponieważ była aktem szacunku do Pana Boga 11. Jak histo-
rycznie wykazano 12, Kościół w czasach Apostołów oraz Kościół pier-
wotny nie znały zobowiązania formalnego diakonów, prezbiterów i bi-
skupów do celibatu bezżeństwa. Jednak wobec duchownych wyższych 
(diakonów, prezbiterów i biskupów) ta rada św. Pawła Apostoła była po 
prostu obowiązkiem wstrzemięźliwości 13. Od początku zatem w Kościele 
obowiązywał celibat wstrzemięźliwości z chwilą przyjęcia święceń wyż-
szych, nawet wobec żonatych duchownych. Natomiast nie był znany 
obowiązek celibatu bezżeństwa.

I.1.3. Znaczenie factum apostolicum celibatu kapłańskiego  
dla ustawodawstwa Kościoła

Celibat kapłański jest zatem factum apostolicum 14. To ważne stwierdze-
nie, gdyż do przykładu Chrystusa Pana oraz do nauczania apostolskiego 

(praeceptum): Lex est commune praeceptum, justum ac stabile, sufficienter promulgatum 
(F. Suarez, Tractatus de legibus ac Deo legislatore in decem libros distributus, cz. 1, Neapoli 
1872, liber I, caput 12, s. 51, https://archive.org/stream/tractatusdelegi01sugoog#page/
n8/mode/2up, 7.01.2015). We współczesnej teorii prawa kościelnego podobnie 
por. R. So bański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego, t. 1: Teoria prawa kanoniczne
go, War szawa 2001, s. 52.

  Nie chodzi też o ustawę bez sankcji, tj.  lex imperfecta. Ta kategoria norm prawnych, 
czyli nakazów powinnego zachowania, ze sprzężonymi sankcjami (lex perfecta) lub bez 
nich (lex imperfecta), znana jest w ogólnej teorii prawa; por. Z. Ziembiński, Normy po
stępowania, w: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i pra
wa, Warszawa 1992, s. 91; M. Zieliński, Wykładania prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, 
Warszawa 2002, s. 33.

  Pawłowe zaproszenie wobec małżonków i innych świeckich do czystości (wstrzemięź-
liwości) jest po prostu radą lub zachętą. Niekiedy w  literaturze kanonistycznej na-
zywa się ten typ zachęty – jakkolwiek niezbyt poprawnie – „ustawą” (leyes exhortati
vas); zob. M. Cortés Diéguez, Komentarz do kan.  10, w: Código de Derecho Canónico. 
Edición bilingüe comentada, współautorzy: F. Aznar Gil, M. Cortés Diéguez, J. María 
Díaz Moreno, L. García Matamoro, J. San José Prisco, Madrid 2014, s. 24 (Biblioteca de 
Autores Cristianos, 442).

 11 Tak przekonująco por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 312–314.
 12 Por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 9.
 13 Zob. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 304–305.
 14 Zob. G. Ryś, Celibat, Kraków 2002, s. 10. Z najważniejszej literatury o historii celibatu 

kościelnego por. R. Cholij, Clerical Celibacy in East nad West, Leominster Herefordshire 
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w przedmiocie celibatu kościelnego – słusznie – nawiązuje obowiązujące 
ustawodawstwo Kościoła łacińskiego (por. n. 1,2 PLU). Już papież Pius XI 
(1922–1939) wskazywał, że pierwszą ustawę o celibacie poprzedzała prak-
tyka Kościoła 15. Kościół nie może nie wziąć tego faktu apostolskiego pod 
uwagę, kiedy naucza, wydając swoje ustawy tak w przedmiocie celibatu 
kościelnego, jak i dyspensy od niego.

Od początków apostolskich chodziło więc o celibat wstrzemięźli-
wości (lex continentiae) 16. Ten celibat wstrzmięźliwości nie znikł wraz ze 
śmiercią Apostołów, lecz przeszedł na duchownych wyższych, stojących 
na czele Kościoła pierwotnego (biskupów, prezbiterów, diakonów) jako 
prowadzących vita apostolica. Wśród nich istniała co prawda wielość 
stanów (nieżonaci, żonaci, wdowcy), ale panowała jednolitość stylu ży-
cia apostolskiego – całkowita wstrzemięźliwość 17.

1989 (wydanie 2: 1990); Ch. Cochini, Origines apostoliques du célibat sacerdotal, Paris 1981 
(wydanie 2: Les Origines apostoliques du célibat sacerdotal, Paris 2006; przekład angielski: 
Apostolic Origins of Priestly Celibacy, San Francisco 1990; włoski: Le origini apostoliche del 
celibato sacerdotale, Roma 2011); cyt. S. Heid, Zölibat in der frühen Kirche. Die Anfänge 
einer Enthaltsamkeitspflicht für Kleriker in Ost und West, Padernborn 1997 (cyt. przekład 
polski: Celibat…; angielski: Celibacy in the Early Church. The Beginnings of a Discipline of 
Obligatory Continence for Clerics in East and West), A. Stickler, Der Klerikerzölibat. Seine 
Entwicklungsgeschichte und seine theologischen Grundlagen, Abensberg 1993 (przekład 
włoski: Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici, Città del Vaticano 
1994).

 15 Por. Pius PP. XI, Litterae Encyclicae Ad catholici sacerdotii venerabilibus Patriarchis, 
Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis aliisque locorum Ordinariis pacem et com-
munionem cum Apostolica Sede habentibus: de sacerdotio catholico, 20.12.1935, 
AAS 28 (1936) 5–53 (25). Przekład polski: Encyklika papieża Piusa XI o kapłaństwie ka
tolickim („Ad catholici sacerdotii”), przekł. [S.] Okoniewski, Warszawa 1936; ponadto: 

„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” (1936), luty, nr 1, s. 1–32, http://www.opo-
ka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/ad_catholici_sacerdotii_20121935.html, 
18.07.2016, n. II,14: Atqui.

 16 Tak zob. R. Cholij, Clerical Celibacy…, dz. cyt., s. 21–30, 35–69; Ch. Cochini, Apostolic 
Origins…, s. 249, cyt. za: S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 17–18; G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., 
s. 42.

 17 Zob. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 48–50, powołując się także na pogląd Ch. Cochiniego.
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I.2. Ustawa o celibacie kościelnym w rozwoju historycznym

I.2.1. Dojrzewanie Kościoła do ustawy o celibacie kościelnym

W pierwszych trzech wiekach w Kościele nie było jeszcze wydanej usta-
wy o celibacie dla wszystkich duchownych. Wielu jednak autorów koś-
cielnych – tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie – pochwalała czystość, 
zwłaszcza Tertulian (ok. 160 – po 220), Orygenes (ok. 185–254), Euze-
biusz z Cezarei (ok. 264 – ok. 340), św. Jan Chryzostom (ok. 350–407), 
św. Cyryl Aleksandryjski (378–444), św. Epifaniusz z Salaminy (310–
403),  św. Hieronim (między 331 a 347 – 419 lub 420), św. Ambroży 
(ok. 339–397), św. Augustyn (354–430). Według trzech ostatnich nie da 
się pogodzić posługi świętej z małżeństwem 18.

Stąd też od początku III w. obowiązuje zakaz wyświęcenia wdow-
ców powtórnie żonatych (tzw. digamia jako przeszkoda do święceń) 19, 
a od IV w. zakazuje się zawierania małżeństwa po przyjęciu święceń 20. 
W każdym razie Kościół pierwotny wzorem Apostołów wymagał zwy-
czajowo wstrzemięźliwości od duchownych wyższych, jakkolwiek nie 
była to jeszcze ustawa 21.

I.2.2. Ustawa o celibacie kościelnym – od Elwiry  
do pierwszego kodeksu Kościoła

I.2.2.1. Pierwsza ustawa o celibacie wstrzemięźliwości

Pierwsza ustawa o celibacie miała charakter partykularny i dotyczyła 
jedynie Kościoła w Hiszpanii, ale jej znaczenia nie można przecenić 22. 

 18 Por. A. Stickler, Tratti salienti nella storia del celibato, „Sacra Doctrina” (1970) 60, s. 596–599; 
A. Stickler, Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teologici, „Ius Ecclesiae” 
5 (1993), s. 20–22; S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 56–81, 82–91, 104–109, 132–136, 138–142, 
143–145, 150–153, 159–161, 210–214, 230–236, 246–255; G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 23.

 19 Por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s.  109–110, wskazując, że zakaz digamii obowiązywał 
już w czasie listów pasterskich.

 20 Zob. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 110–114, 155; G. Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa mistero 
di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, Roma 2014, s. 194, nb. 146.

 21 Por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 80–81, 82, 103.
 22 Por.  S.  Heid, Celibat…, dz. cyt., s.  103, 322; G.  Ryś, Celibat…, dz. cyt., s.  31–32, cyt. 

J.A. Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, Chicago 1987, s. 69–70.
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Wydał tę ustawę Synod w Elwirze niedaleko Granady (306). Kanon 33 
tego synodu stanowi wstrzemięźliwość od stosunków małżeńskich dla 
biskupów, prezbiterów i diakonów (duchownych wyższych, in sacris, 
tzw. majorystów) 23. Zrodzenie zaś dzieci powodować miało depozycję 24.

W tym czasie w dyscyplinie Kościoła pojawia się nowa praktyka zwią-
zana z celibatem, mianowicie dyscyplina zabraniająca wspólnego za-
mieszkania duchownego z kobietami, aby ustrzec przed konkubinatem. 
Sobór Nicejski (325) pozwala na takie zamieszkiwanie jedynie z matką, 
siostrą i ciotką lub kobietą poza wszelkim podejrzeniem 25 (żoną? 26). Nie 
decyduje się jednak na zaprowadzenie ustawy o celibacie 27.

Synod rzymski w 386 r. oraz Synod w Kartaginie (afrykański) w 390 r. 
potwierdziły postanowienia Synodu w Elwirze. Celibat wstrzemięźliwo-
ści jako ustawa rozszerzył się na Kościół w Afryce i w Rzymie 28.

I.2.2.2. Rozszerzenie terytorialne i podmiotowe ustawy o celibacie

Tymczasem za sprawą papieży nastąpiło rozszerzenie formy nakazowej 
celibatu (ustawy). Oni też wskazali na apostolskie pochodzenie celibatu 
wstrzemięźliwości 29. Jeszcze na Synodzie rzymskim papież św. Syrycjusz 
(384–399) potwierdził ustawę o celibacie (lex continentiae) 30 dekretem 

 23 A zatem nie bezżenność (caelibatus), z  tym że ta wstrzemięźliwość była trwała (wią-
zała od chwili święceń) i całkowita (nie była ograniczona do dni kultu); por. S. Heid, 
Celibat…, dz. cyt., s. 100–101.

 24 „Postanowiono biskupom, prezbiterom i diakonom, jak również wszystkim duchownym 
postawionym na służbie: powstrzymać się w ogóle od swoich żon i nie rodzić dzieci: 
ktokolwiek zaś to uczyni, powinien być odsunięty od godności duchownego” (Breviarium 
Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. I. Bokwa, T. Gacia, S. Laskowski, 
H. Wojtowicz, Poznań 2007, s. 30, nb. 28).

 25 Por. Concilium Niceaenum I (325), Canones, kan. 3, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. 
Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002, s. 28–29.

 26 Zob. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 32.
 27 Por. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 32–34.
 28 Teksty tłumaczeń polskich tych synodów zob. Dodatek, w: Żonaci księża?…, dz. cyt., 

s. 143–144. O samym synodzie por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 188–197, uznając, że 
przez cały ten czas w Kościele obowiązywał celibat wstrzemięźliwości.

 29 Por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 267–271.
 30 Chodzi tak naprawdę – nawet aż do Soboru Laterańskiego IV (1215) – o wstrzemięźli-

wość (continentia), a nie o bezżenność (caelibatus), co podkreśla się w  literaturze hi-
storycznej; por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 11; G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 66.
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Cum in unum (386) 31, a wcześniej dekretem Directa (385), zwanym „ka-
mieniem milowym w historii celibatu” 32. Papież św. Syrycjusz podał 
ponadto rozumienie wyrażenia z listów pasterskich („urzędową wykład-
nię danych biblijnych” 33) o tym, że kandydat na biskupa (por. 1 Tm 3, 2), 
prezbitera (por. Tt 1, 6) oraz diakona (por. 1 Tm 3, 12) ma być „mężem 
jednej żony” (unius uxoris vir). Oznacza ono, że taki kandydat do świeceń – 
niezależnie, czy żonaty, czy wdowiec – jest zobowiazany do całkowitej 
wstrzemięźliwości po przyjęciu święceń (propter continentiam futuram) 34. 
Takie rozumienie celibatu wpłynie na jego klasyczną definicję. Było też 
zgodne z poglądem św. Syrycjusza, że skoro Jezus nie przyszedł, by znieść 
prawo, lecz je wypełnić (por. Mt 5, 17), to tymczasowy zakaz współżycia 
lewitów na czas służby w świątyni uzyskuje doskonałość w stałej wstrze-
mięźliwości kapłanów Nowego Przymierza 35.

W tym samym duchu wypowiadał się papież Innocenty I (401–417) 
w dekretach Dominus inter (404), Etsi tibi (404) i Consulenti tibi (405), 
dołączając sankcję karną depozycji 36.

Rozszerzenie zakresu ustawy o celibacie następowało tak terytorial-
nie, jak i podmiotowo.

Odnośnie do zakresu terytorialnego papież Syrycjusz nakazał usta-
wę o celibacie zaprowadzić w całym Kościele zachodnim 37. Podobnie 
postanowiły synody partykularne w Toledo (400), Kartaginie (401) oraz 
w Turynie (401), a także szereg innych w Hiszpanii, Afryce, Galii, Rzymie, 

 31 Tekst ważniejszych fragmentów w tłumaczeniu na polski por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., 
s. 222–224.

 32 Zob.  S.  Heid, Celibat…, dz. cyt., s.  199; powołanie treści (w  przekładzie polskim) 
por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 199–201.

 33 „Questa interpretazione ufficiale del noto brano della Sacra Scrittura” (A. Stickler, Il 
celibato…, dz. cyt., s. 51). Por. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 23.

 34 Por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 233; F. Manzi, Celibat…, dz. cyt., s. 28–29; G. Ryś, 
Celibat…, dz. cyt., s. 21–23.

 35 Zob. P. Kaznowski, Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O źródłach celibatu kapłań
skiego w Kościele, „Znak” (2012) nr 5, s. 81–82, wersja pełniejsza: http://christianitas.org/
news/co -bog -zlaczyl -czlowiek -niech -nie -rozdziela -o -zrodlach -celibatu -kaplanskiego-

-w -kosciele/#_ftn12, 14.07.2016.
 36 Por. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 17; G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 22–23. Teksty pol-

skie z komentarzem por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 242–246, 255–258.
 37 Zob. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 18.
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a następnie na wyspach Irlandii i Brytanii 38. Często w tych ustawach 
partykularnych o celibacie były ustanawiane cenzury 39.

Odnośnie do zakresu podmiotowego papież św. Leon Wielki (440–
461), a już z pewnością papież św. Grzegorz Wielki (590–604) rozciąg-
nęli celibat na subdiakonów, a zatem już minorystów (duchownych 
niższych) 40. Uznano bowiem subdiakonat za święcenia wyższe, a z nimi 
był związany obowiązek celibatu. Obowiązek ten zaś polegał na zaka-
zie zawierania małżeństwa, a jeśli do małżeństwa już doszło – na zaka-
zie jego konsumowania 41. Podczas reformy papieża św. Grzegorza VII 
Wielkiego (1073–1085) na Synodzie rzymskim (1074) rozciągnięto ustawę 
o celibacie na wszystkich duchownych 42. Zresztą, reforma gregoriańska 
wskazała na kolejny aspekt ustawy o celibacie – ochronę dóbr doczes-
nych Kościoła 43, choć przypomina się motyw rytualny („moralna refor-
ma kleru” 44 lub „lewicka teologia kapłańska” 45). W tym też kontekście 
Sobór Laterański I (1123) potwierdził postanowienie Soboru Nicejskiego 
I o zakazie mieszkania z konkubiną i żoną 46.

I.2.2.3. Ku współczesnej formie ustawy o celibacie bezżenności

Do ustawy o celibacie dołączono – po raz pierwszy na synodzie prowin-
cjalnym w Pizie (1134) 47, a następnie na Soborze Laterańskim II (1139) 48 – 
sankcję nieważności małżeństwa (matrimonium non esse censemus)  

 38 Por. A. Stickler, Tratti…, dz. cyt., s. 592–593.
 39 Zob. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 17, 23.
 40 W Kościele pierwotnym celibat wstrzemięźliwości obejmował tylko majorystów (dia-

konów, prezbiterów, biskupów); por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 18, przyp. 17.
 41 Tak w liście do Anastazego z Tessalonik z 446 r. oraz w liście do biskupa Rustyka z Nar-

bonne z 456 r.; por. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 18–19.
 42 Por. Concilium Romanum I, Decreta, capitula XI–XIII, w: Mansi, t. 20, kol. 413–417.
 43 Zob. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 24.
 44 Por. C. Morris, The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250, Oxford 1989, 

s. 100–101, cyt. za: G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 62.
 45 Zob. R. Cholij, Clerical Celibacy…, dz. cyt., s. 199–200, cyt. za: G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., 

s. 81.
 46 Por.  Concilium Lateranense I  (1123), Canones, kan. VII, w:  Dokumenty Soborów Po

wszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 2, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2003, 
s. 122–123.

 47 Por. Concilium Pisanum, Canones, w: Mansi, t. 21, kol. 489–490.
 48 Zob. Concilium Lateranense II  (1139), Canones, kan. VII, w: Dokumenty Soborów Po

wszechnych…, t. 2, dz. cyt., s.  144–145. W literaturze historycznej prezentowany jest 
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zawartego przez duchownych posiadających święcenie wyższe oraz mni-
chów i kanoników regularnych. W istocie rzeczy dopiero z tą chwilą 
wprowadzono w Kościele celibat bezżenny (lex caelibatus) – wdowców 
i nieżonatych duchownych; do tej pory bowiem obowiązywał celibat 
wstrzemięźliwości (lex continentiae) – ożenionego, owdowiałego i nie-
żonatego duchowieństwa wyższego 49.

Dekret Gracjana (ok. 1140) powtarza dotychczasowe postanowienia 
dotyczące celibatu 50. Do celibatu zobowiązani są mający święcenia wyż-
sze (in sacris), natomiast duchowni ze święceniami niższymi mogą się 
żenić. Duchowni in sacris, jeżeli byliby żonaci przed przyjęciem święceń 
wyższych, to powinni zrezygnować z używania małżeństwa wcześniej 
zawartego, co różni dyscyplinę łacińską od wschodniej. Aby zapewnić 
realizację tych postanowień o celibacie, powtarza się zakaz wspólnego za-
mieszkiwania z kobietami podejrzanymi. Naruszenie tych norm zostało 
zagrożone sankcjami karnymi, włącznie z depozycją 51. Tę dyscyplinę roz-
wijają dekretały zawarte w Liber Extra (1234) papieża Grzegorza IX (1227–
1241), zredagowane przez św. Rajmunda z Peñafort OP (ok. 1175–1275) 52.

Sobór Trydencki (1543–1563) powtórzył dotychczasowe regula-
cje odnośnie do celibatu. Nie tylko zdecydował o sankcji nieważno-
ści małżeństwa duchownego wzorem Lateranum II 53, ale też zabronił  

pogląd, że celibat kościelny wprowadził już Sobór Laterański I  (1123) – kan. 7 i 21; 
por. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 64–65.

 49 Zob. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 11.
 50 Zob. dystynkcje 26–34 oraz 81–84 części I Dekretu, w: Corpus Iuris Canonici, t. 1, editio 

Lipsiensi secunda post Æ.L. Richteri curas ad librorum manu criptorum et editionis 
romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Æ. Friedberg, Lipsiae 1879 
[Ristampa anastatica 1959], kol. 95–130, 281–297.

 51 Por. A. Stickler, Tratti…, dz. cyt., s. 605–606.
 52 Zob.  tytuły 17 i 21 księgi I; tytuły 1–3, 32 księgi III oraz tytuł 6 księgi IV Liber Extra, 

w: Corpus Iuris Canonici, t. 2, editio Lipsiensi secunda post Æ.L. Richteri curas ad libro-
rum manu criptorum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica 
instruxit Æ. Friedberg, Lipsiae 1881, kol. 135–141, 146–148, 449–460, 579–587, 684–
687. O nauce prawa w tym czasie por. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 67–69. Największy 
teolog średniowiecza, św. Tomasz z Akwinu, nie tyle wypowiadał się o celibacie, co 
o dziewictwie (virginitas); por. M. Mróz, Celibat dziewiczość a etos ciała w świetle na
uki św. Tomasza z Akwinu o  cnocie czystości, w: Celibat znakiem płodności duchowej 
w Chrystusie…, dz. cyt., s. 293–309.

 53 Por. Concilium Tridentinum (1543–1563), Sessio XXIV. Canones de sacramento matri
monii, kan. 9, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 4, 
oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 718–719.
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duchownym mieszkania z konkubinami i innymi kobietami podejrza-
nymi wraz z zakazem ich odwiedzania oraz dołączył do tych zakazów 
sankcje karne (pozbawienia beneficjów, suspensy i ekskomuniki, stosow-
nie do ciężkości przekroczenia) 54. Nowym środkiem, mającym wesprzeć 
ustawę o celibacie, były seminaria duchowne w każdej diecezji 55. To se-
minaria duchowne okazały się przełomem w zaprowadzaniu celibatu 
kościelnego na Zachodzie 56.

Kolejna poważna regulacja celibatu w Kościele łacińskim zawar-
ta jest w pierwszej kodyfikacji prawa kanonicznego z 1917 r. Przepis 
kan. 132 CIC/17 nie tylko nakłada na duchownych święceń wyższych 
obowiązek celibatu (§ 1), ale również zakazuje żonatemu używania mał-
żeństwa, zawartego nawet w dobrej wierze (§ 2) 57. Zgodnie z tradycją 
kanoniczną kan. 133 CIC/17 podtrzymał zakaz kontaktów z kobietami, 
które mogą wywołać jakiekolwiek podejrzenia, pozwalając mieszkać je-
dynie z matką, siostrą i innymi kobietami poza wszelkim podejrzeniem 58. 
Do tych przepisów dołączone zostały sankcje karne (por. kan. 2359 § 1, 
2388 CIC/17).

 54 Zob. Id., Sessio XXV. Decretum de reformatione generali, rozdz. 14, w: Dokumenty Soborów 
Powszechnych…, t. 4, dz. cyt., s. 834–835.

 55 Por.  Id., Sessio XXIII. Decreta super reformatione, kan.  18, w:  Dokumenty Soborów 
Powszechnych…, t. 4, dz. cyt., s. 704–713.

 56 Zob. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 102–103.
 57 Can. 132 – § 1. Clerici in maioribus ordinibus constituti a nuptiis arcentur et servan-

dae castitatis obligatione ita tenentur, ut contra eandem peccantes sacrilegii quoque 
rei sint, salvo praescripto can. 214, § 1.

  § 2. Clerici minores possunt quidem nuptias inire sed, nisi matrimonium fuerit nullum 
vi aut metu eisdem incusso, ipso iure e statu clericali decidunt.

  § 3. Coniugatus qui sine dispensatione apostolica ordines maiores, licet bona fide, su-
scepit, ab eorundem ordinum exercitio prohibetur.

 58 Can. 133 – § 1. Caveant clerici ne mulieres, de quibus suspicio esse possit, apud se re-
tineant aut quoquo modo frequentent.

  § 2. Eisdem licet cum illis tantum mulieribus cohabitare in quibus naturale foedus ni-
hil mali permittit suspicari, quales sunt mater, soror, amita et huiusmodi, aut a quibus 
spectata morum honestas, cum provectiore aetate coniuncta, omnem suspicionem 
amoveat.

  § 3. Iudicium an retinere vel frequentare mulieres, etiam illas in quas communiter su-
spicio non cadit, in peculiari aliquo casu scandalo esse possit aut incontinentiae aferre 
periculum, ad Ordinarium loci pertinet, cuius est clericos ab hac retentione vel frequ-
entatione prohibere.

  § 4. Contumaces praesumuntur concubinarii.
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Widząc taką ewolucję celibatu w dyscyplinie Kościoła, także trud-
ności w jego zaprowadzaniu oraz walki o utrzymanie wartości, które ze 
sobą niesie – jasne wydaje się tak trudne rozwijanie się instytucji dys-
pensy od celibatu kościelnego. Jasne jest też, że Kościół łaciński łatwo 
nie może zrezygnować z ustawy o celibacie 59.

I.2.3. Ujęcie celibatu kościelnego w tradycji łacińskiej  
oraz jego odrzucenie w tradycji wschodniej

Rozwój historyczny instytucji celibatu w dyscyplinie Kościoła łacińskiego, 
pewne powtarzające się elementy, skontrastowane z dyscypliną wschod-
nią – pomagają określić znamiona definicji celibatu. Jeden z większych 
dekretystów, czyli komentatorów Dekretu Gracjana, Huguccio z Pizy 
(1140–1210) 60, w swej Sumie do Dekretu (ok. 1190) zdefiniował celibat 
duchownych (continentia clericorum) jako instytucję, która polega in non 
contrahendo et in non utendo contracto. Istota celibatu zatem zawiera się 
w niezawieraniu małżeństwa przez duchownego oraz na nieużywaniu 
już zawartego 61. Definicja ta dotąd jest przyjmowana w literaturze ka-
nonistycznej przez znawców przedmiotu 62.

Natomiast Kościoły wschodnie, tak katolickie, jak i prawosławne, 
podążają za regulacjami Soboru w Trullo lub Quininsextum (692), który 
wystąpił przeciwko tradycji 63. Złagodził on dyscyplinę celibatu wobec 
duchowieństwa, z wyjątkiem biskupów, którzy mają nadal zachować 
celibat doskonałej wstrzemięźliwości. Gdyby zaś biskupi byli żonaci, 
żąda się od nich oddalenia żon do monasteru 64. Natomiast subdiakoni, 

 59 Por. F. Marchisano, Il celibato ecclesiastico nell’insegnamento dei Sommi Pontefici e dei 
Concili, „Seminarium” 49 (1967), s. 762–763.

 60 Por. C. Fantappiè, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna 2011, 
s. 112–113.

 61 Zob. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 5.
 62 Por. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 5.
 63 Omówienie zob. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 71–88; krytyka historyczna por. S. Heid, 

Celibat…, dz. cyt., s. 288–292.
 64 Zob. Concilium in Trullo (692), Canones, w: Mansi, t.  11, kol. 945–948, kan. 12, kol. 

965–966, kan.  48; ponadto tekst grecko -łaciński w:  R.  Cholij, Clerical Celibacy…, 
dz. cyt., s. 204–211. Ta separacja obowiązkowa żony od biskupa -męża znana była tak-
że w Kościele łacińskim; por. Ch. Cochini, Apostolic Origins…, dz. cyt., s. 96–97 (list do 
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diakoni i prezbiterzy mają co prawda zakaz zawierania małżeństwa po 
przyjęciu święceń 65, ale umożliwia się im mieszkanie z żoną, jeśli mał-
żeństwo zawarte zostało przed święceniami 66.

W każdym razie nawet duchowni żonaci mieli powstrzymać się od 
współżycia małżeńskiego przed sprawowaniem świętej liturgii; „lewi-
cka teologia kapłaństwa” została więc zachowana 67. Co więcej, wymóg 
sprawowania codziennej Służby Bożej sprawia, że ta okresowa wstrze-
mięźliwość otwiera się na pełną abstynencję i w rezultacie – na celibat 
wstrzemięźliwości i  bezżeństwa 68. Dlatego też dyscypliny Trullanum 
nie podzielają niektóre Kościoły wschodnie, jak Kościół malabarski, 
syryjski i koptyjski katolicki 69.

I.3. Uzasadnienie, czyli teologia celibatu  
w XX‑wiecznym Magisterium Kościoła.  
Komentarz do n. 1 PLU

I.3.1. Argumentacja teologiczna celibatu

I.3.1.1. Argumenty dogmatyczne

I.3.1.1.1. Argumenty chrystologiczne

Teologia celibatu jest w sposób konieczny powiązana z teologią kapłań-
stwa 70. Przykład Chrystusa Pana od początku był powoływany jako 

Severusa z Rawenny), s. 127–128 (list do biskupów z Claimont i Autun), cyt. za: S. Heid, 
Celibat…, dz. cyt., s. 292 z przyp. 71.

 65 Por. Concilium in Trullo (692), Canones, dz. cyt., kol. 943–944, kan. 6.
 66 Zob. Concilium in Trullo (692), Canones, dz. cyt., kol. 947–948, kan. 13. Przekład polski: 

S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 289–290.
 67 Por. R. Cholij, Clerical Celibacy…, dz. cyt., s. 199–200, cyt. za: G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., 

s. 81–82.
 68 Tak zwłaszcza, w kontekście ekumenicznym, por. R. Cholij, Clerical Celibacy…, dz. cyt., 

s. 161–194, cyt. za: S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 292 z przyp. 72.
 69 Zob.  G.  Ghirlanda, Il diritto…, dz. cyt., s.  196, nb. 146; wskazując zaś na historię, 

por. G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 88.
 70 Por. A. Stickler, Il celibato…, dz. cyt., s. 56.
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istotny argument za celibatem kościelnym, o czym była już mowa 71. 
Papież Pius XI (1922–1939) w powołanej już encyklice Ad catholici sa
cerdotii z 20 grudnia 1935 r. wskazuje na godność kapłaństwa i kapłana 
jako szafarza sakramentów i głosiciela Słowa Bożego oraz człowieka 
modlitwy. Kapłan jest narzędziem w rękach Zbawiciela, kontynuując 
Jego dzieło zbawcze, a stąd jest alter Christus (por. I,7: Minister Christi). 
Dlatego kapłan jest na podobieństwo Chrystusa (por. I,12: At praeterea) 
i powinien wieść życie, naśladując swego Pana (por. II,19: Ac praeterea).

Dla Piusa XII (1939–1958) naśladowanie Chrystusa przez kapłana 
oznacza przede wszystkim obowiązek świętości, który też przejawia 
się w gotowości do ofiary, o czym dalej 72 (por. wstęp i część I adhortacji 
apostolskiej Menti Nostrae z 23 września 1950 r. 73).

Nic zatem dziwnego, że w trakcie Soboru Watykańskiego II (1962–
1965) ten rys teologii naśladowania Chrystusa czystego w celibacie ka-
płańskim również znalazł wyraz. Sobór w n. 16 PO 74 podkreśla, że ka-
płan wybiera życie w świętym celibacie (sacer coelibatus), podążając za 
wzorem Chrystusa Pana, z czym wiąże się łaska i dar Boga Ojca (teologia 
daru, o czym niżej 75).

Papież bł. Paweł VI (1963–1978) w Sacerdotalis caelibatus z 24 czerw-
ca 1967 r. 76, pierwszej encyklice poświęconej w sposób kompletny celi-

 71 Zob. wyżej, I.1.
 72 Zob. niżej, I.3.1.2.
 73 Por. Pius PP. XII, Adhortatio apostolica Menti Nostrae ad clerum universum pacem et 

communionem cum Apostolica Sede habentem: de sacerdotalis vitae sanctitate promo-
venda, 23.09.1950, AAS 42 (1950) 657–702. Przekład polski w: „Wiadomości Archi die cez-
jal ne Warszawskie” (1958) nr 6, s. 322–331; nr 7, s. 386–390; nr 8–10, s. 450–469, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/adhortacje/menti_nostrae_23091950.
html, 18.07.2016.

 74 Por. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum Presbyterorum 
Ordinis de Presbyterorum ministerio et vita, 7.12.1965, AAS 58 (1966) 991–1024. Tekst 
łacińsko -polski: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Paris 1967, s. 483–
531. Inny przekład polski: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst 
polski. Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 478–508.

 75 Zob. niżej, I.3.1.3.
 76 Por.  Paulus PP. VI, Litterae Encyclicae Sacerdotalis caelibatus ad Episcopos, ad Sa-

cer dotes et Christifideles totius Catholici Orbis de sacerdotali caelibatu, 24.06.1967, 
AAS 59  (1967) 657–697. Przekład polski w: Paweł VI, Kapłaństwo dzisiaj. Wybór prze
mówień, oprac. E. Weron, Poznań 1978, s. 207–242; Nauka Kościoła o charyzmacie celi
batu. Wybór dokumentów, red. A. Jasiński, Gniezno 2001, s. 91–129, http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/sacerdotalis_caelibatus_24061967.html, 
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batowi kościelnemu, przedstawia trzy racje za tą instytucją w Kościele: 
chrystologiczną, eklezjologiczną i eschatologiczną, odwołując się do 
doktryny Soboru Watykańskiego II (por. n. 17). Racja chrystologiczna za-
sadza się na nowości nowotestamentalnej kapłaństwa, które jest realnym 
uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Chrystusa (por. n. 19) 77. Dlatego 
należy złączyć kapłaństwo posługi z kapłaństwem Chrystusa, a to zakła-
da upodobnienie do czystej miłości i ofiary Zbawiciela (por. n. 25). Ten 
głęboki związek z kapłaństwem i dziewictwem Jezusa, całkowicie po-
święconemu misji zbawczej, wymusza celibat ze względu na królestwo 
niebieskie (zob. n. 21 i 22; podobnie w liście do kard. Giovanniego Villota 
z 2 lutego 1970 r. 78). Kapłan bowiem uczestniczy nie tylko w urzędzie 
kapłańskim, ale i stanie życia Chrystusa (por. n. 23). Celibat kapłański 
jest bowiem odpowiedzią miłości na miłość Chrystusa (por. n. 24).

Synod Biskupów w 1971 r. w podobny sposób uzasadniał celibat – 
jako konsekwencję naśladowania Chrystusa przez kapłana, łącząc to 
z teologią ofiary, o czym niżej 79 (por. część II, I, n. 4,a) 80.

Papież św. Jan Paweł II (1978–2005) wprowadził i rozwinął uzasad-
nienie filozoficzne (antropologiczne) celibatu kapłańskiego, o czym ni-
żej 81, ale też kontynuował dotychczasową teologię celibatu. Celibat bo-
wiem pozwala kapłanowi na upodobnienie do Jezusa Chrystusa – Głowy 

18.07.2016. O samej wizji celibatu kościelnego w tej encyklice por. A. Nowicki, Soborowa 
wizja celibatu kapłańskiego w encyklice Pawła VI „Sacaerdotalis caelibatus”, w: Celibat zna
kiem płodności duchowej w Chrystusie…, dz. cyt., s. 105–131.

 77 Tę godność zyskuje również małżeństwo, podniesione przecież przez Chrystusa do 
rangi sakramentu (por. n. 20 tejże encykliki; kan. 1055 § 1 CIC/83).

 78 Zob. Paulus PP. VI, Epistula Le dichiarazioni rese pubbliche ad E.mum P.D.  Ioannem 
S.R.E.  Card. Villot, a  publicis Ecclesiae negotiis: de sacro ecclesiastico caelibatu, 
2.02.1970, AAS 62 (1970) 98–103. Przekład polski w: Nauka Kościoła o charyzmacie celi
batu…, dz. cyt., s. 129–134.

 79 Zob. niżej, I.3.1.2.
 80 Por. Synodus Episcoporum, Documentum I Ultimis temporibus de sacerdotio ministe-

riali, 30.11.1971, AAS 63 (1971) 898–922. Przekład polski w: Paweł VI, Kapłaństwo dzisiaj…, 
dz. cyt., s. 243–267; ponadto fragment dotyczący celibatu w: Nauka Kościoła o chary
zmacie celibatu…, dz. cyt., s. 83–86. Całościowa interpretacja celibatu w tym dokumen-
cie por. A. Nowicki, Celibat kapłański w obradach Synodu Biskupów 1971 i posynodalnym 
dokumencie Pawła VI „De sacerdotio ministeriali”, w: Celibat znakiem płodności duchowej 
w Chrystusie…, dz. cyt., s. 133–161.

 81 Zob. niżej, I.3.2.2. i I.3.2.3.
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i Oblubieńca Kościoła (por. audiencja generalna z 24 marca 1982 r. 82, 
n. 1). Kapłan jak Chrystus w celibacie oddaje siebie w i z Chrystusem 
Kościołowi (por. n. 29,4 i 50,2 adhortacji Pastores dabo vobis z 25 marca 
1992 r. 83, cytowane następnie w n. 110,3 Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis z 2016 r. 84). W ten sposób teologiczne wątki – chrystologicz-
ny, eklezjologiczny, eschatologiczny i teologii daru – zostały połaczone. 
Papież Wojtyła podkreślił związek celibatu kościelnego z sakramentem 
święceń (por. n. 50,2). W cyklu audiencji generalnych o kapłaństwie 
z 17 lipca 1993 r. 85 papież z Krakowa umieścił celibat kapłański w logice 
poświęcenia (por. n. 1,3; 2,3), podkreślając znaczenie wzoru Chrystusa 
(por. n. 3).

Papież Benedykt XVI (2005–2013) mówił o celibacie kapłańskim jako 
o tej instytycji Kościoła 86, która potrzebuje w sposób wybitny myślenia 
teologicznego, a nie tylko praktycznego. To myślenie teologiczne ma 
być teocentryczne, tj. Pan Bóg jako punkt wyjścia i cel każdego kapła-
na: Dominus pars (por. przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22 grudnia 
2006 r. 87). Więcej, nie tylko Pan Bóg ma być jedyną własnością kapłana, 

 82 Por. Giovanni Paolo II, Udienza Generele di mercoledì del 24.03.1982, http://w2.vatican.
va/content/john -paul -ii/it/audiences/1982/documents/hf_jp -ii_aud_19820324.html, 
20.07.2016. Przekład polski: Nauka Kościoła o charyzmacie…, dz. cyt., s. 161–164.

 83 Zob. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica postsynodalis Pastores dabo vobis de 
Sacerdotum formatione in aetatis nostrae rerum condicione, 25.03.1992, AAS 84 (1992) 
657–804. Przekład polski: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
adhortacje/pastores.html, 19.07.2016.

 84 Por. Congregazione per il Clero, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis Il Dono 
della vocazione presbiterale, 8.12.2016, „L’Osservatore Romano” 8.12.2016, wkładka, DOI: 
10.1440/84597 (http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/
Il%20Dono%20della%20vocazione%20presbiterale.pdf, 29.12.2016), n. 110, przyp. 176. 
Przekład polski: http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/
Dar%20powo%C5%82ania%20do%20kap%C5%82a%C5%84stwa.pdf, 29.12.2016.

 85 Zob. Giovanni Paolo II, Catechesi sui presbiteri alle Udienze Generali del 17.07.1993, 
http://w2.vatican.va/content/john -paul -ii/it/audiences/1993/documents/hf_jp -ii_
aud_19930717.html, 19.07.2016.

 86 „[…] nie ma możliwości urzeczywistnienia celibatu bez instytucjonalnego ugruntowa-
nia” (J. Ratzinger, O celibacie katolickich kapłanów. Stanowisko do artykułu ks. prałata 
prof. dr. Richarda Egentera „Erwägungen zum Pflichtzölibat”, w: J. Ratzinger, Głosiciele 
Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń, przekł. M. Gó-
rec ka, M. Rodkiewicz, Lublin 2012, s. 145).

 87 Por. Benedictus PP. XVI, Allocutio Con grande gioia Natalicia omina Curiae Romanae 
significantur, 22.12.2006, AAS 99 (2007) 26–36 (32–33); http://w2.vatican.va/content/
benedict -xvi/it/speeches/2006/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20061222_
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ale i kapłan ma być na wyłączną własność Pana, w całkowitym przylgnię-
ciu do Jezusa i Kościoła (przemówienie z 12 marca 2010 r.) 88.

I.3.1.1.2. Argumenty eklezjologiczne

Sacerdotalis caelibatus bł. Pawła VI z 1967 r. wprowadza nowy argument 
do teologii celibatu kapłańskiego. Teologia upodobnienia kapłana do 
Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana – oznacza, że ma 
się on stać jak Chrystus w miłości i poświęceniu dla Kościoła (por. n. 26). 
W ten sposób, umierając codziennie przez celibat (por. n. 30), kapłan 
uobecnia Chrystusa we wspólnocie wiernych i staje się dla nich przy-
kładem zachowywania czystości wedle ich stanu (por. n. 31).

Myślenie eklezjologiczne o celibacie kapłańskim jest dość naturalne 
w teologii ciała św. Jana Pawła II, przybierając znaczenie oblubieńcze 
wobec Kościoła, już od pierwszego listu do kapłanów Novo incipiente na 
Wielki Czwartek 1979 89 (por. n. 8). Papież o głębokiej duchowości ma-
ryjnej wskazał w innym liście do kapłanów In cenaculum z 1988 r. 90, że 
celibat kapłański jest niezwykle wymowny, jeśli umieści się go w analo-
gii między Kościołem a Maryją Matką -Dziewicą, Oblubienicą Chrystusa 
(por. n. 5,1).

I.3.1.1.3. Argumenty eschatologiczne

Argumentację eschatologiczną w sposób pełny wprowadził Sobór Wa-
ty kański  II, jakkolwiek była ona obecna jeszcze w Kościele pierwot-

curia -ro mana.html, 21.07.2016. Przekład polski: „L’Osservatore Romano” – wydanie 
polskie (2007) nr 2, s. 40–44; fragment w: Żonaci księża?…, dz. cyt., s. 157–159.

 88 Zob. Benedictus PP. XVI, Allocutio Sono lieto ad Congressum Theologicum Inter natio-
nalem a Congregatione pro Clero paratum, 12.03.2010, AAS 99 (2007) 240–242 (241). 
Przekład polski: „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie (2010) nr 5, s. 35; fragment 
w: Żonaci księża?…, dz. cyt., s. 162–163.

 89 Por. Ioannes Paulus PP. II, Epistula Novo incipiente ad universos Ecclesiae sacerdotes, 
adveniente Feria V  in Cena Domini, 8.04.1979, AAS 71  (1979) 393–417. Przekład pol-
ski: https://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x281/list -do -kaplanow -na -wielki -czwartek, 
19.07.2016.

 90 Zob.  Ioannes Paulus PP. II, Epistula In cenaculum cunctos ad ecclesiae presbyteros 
redeunte iam anno 1988 feria V in cena Domini, 25.03.1988, in AAS 80 (1988) 1280–
1291. Przekład polski: https://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x267/list -do -kaplanow -na-

-wielki -czwartek/?print=1, 19.07.2016.
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nym jako duchowe narzeczeństwo dla królestwa niebieskiego 91. Sobór 
w n. 16,2 PO wskazuje na celibat kościelny jako „żywy znak owego przy-
szłego świata” (signum vivum illius mundi futuri), w którym synowie zmar-
twychwstania nie będą ani się żenić, ani za mąż wychodzić.

Rozwinął ten wątek bł. Paweł VI w Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. 
Celibat bowiem jest dla królestwa niebieskiego, a ono nie jest z tego 
świata (por. 1 J 2, 16; n. 33). Stąd doskonała wstrzmięźliwość jest szcze-
gólnym znakiem dóbr niebieskich i już teraz obwieszcza światu osta-
teczne czasy zbawienia (por. 1 Kor 7, 29–31; n. 34).

Według Synodu Biskupów w 1971 r. celibat jako znak eschatologiczny 
„przekracza wszelką przygodną (contingens) wartość ludzką”, „antycy-
pując wolność dzieci Bożych” i wskazując na „duchową (pneumatica) 
płodność Nowego Prawa” (por. część II, I, n. 4,b).

Wątek eschatologiczny (celibat dla królesta niebieskiego jako znak 
eschatologiczny) jest obecny od początku w nauczaniu św. Jana Pawła II 
(por. cyt. list Novo incipiente z  1979 r., n. 8,4; Redemptionis donum 92, 
n. 11; Mulieris dignitatem z 1988 r. 93, n. 20; Pastores dabo vobis z 1992 r., 
n. 29,5). Przyjmuje jednak ważną funkcję w teologii ciała i staje się ele-
mentem ciekawej koncepcji integralnej papieża z Krakowa, wspólnej dla 
małżeństwa i celibatu kościelnego w ramach teologii ciała 94. Właśnie 
ten aspekt celibatu kościelnego – „znak nowego życia”, „zapowiedź 
Królestwa Bożego” – jest jedyną charakterystyką w Katechizmie Kościoła 
katolickiego z 1994 r. 95

Dla Benedykta XVI wątek eschatologiczny to przede wszystkim celi-
bat jako „proroctwo wierności” oraz Królestwa (por. cyt. przemówienie 
z 12 marca 2010 r.). Kapłan jako alter Christus, świadek wiary, wyprze-
dza do świata zmartwychwstania, ukazując wielkość tego świata, tu, na 

 91 Tak właśnie, umieszczając tę motywację obok czystości kultycznej, zob. H. Crouzel, Le 
célibat et la continence ecclésiastique dans l’Église primitive: leurs motivations, w: Sacerdoce 
et célibat. Études historiques et théologiques, ed. J. Coppens, Gembloux 1971, s. 345–352, 
364–367; S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 314–317.

 92 Por. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Redemptionis donum ad religiosos et 
religiosas sodales de eorum consecratione mysterio redemptionis illustrata, 25.03.1984, 
AAS 76 (1984) 513–546.

 93 Zob. Ioannes Paulus PP. II, Epistula apostolica Mulieris dignitatem de dignitate ac voca-
tione mulieris anno mariali vertente, 15.08.1988, AAS 80 (1988) 1653–1729.

 94 Por. niżej, I.3.2.2.
 95 Zob. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, nb. 1579.
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ziemi. Celibat kapłański jest „tak” dla tego świata przyszłego, jest zna-
kiem zaufania wobec Pana Boga, podobnie jak znakiem zaufania jest 

„tak” wypowiadane między małżonkami (zob. przemówienie w czasie 
Wigilii z kapłanami z 10 czerwca 2010 r.) 96.

I.3.1.2. Argumenty z teologii kultu Bożego i ofiary

Argument czystości tych, którzy stoją przed obliczem Pana, Boga Za-
stępów (por. Tb 12, 15), obecny był już w liturgii Starego Testamentu i po-
wtarzany w dokumentach Kościoła od początku. Znajduje swoje miejsce 
także w encyklikach Piusa XI Ad catholici sacerdotii z 1935 r. (por. n. II in 
fine) oraz Piusa XII Sacra virginitas z 25 marca 1954 r. 97 (por. część I) oraz 
bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. Według tej ostatniej kapłan 
jednoczy się z ofiarą, którą składa na ołtarzu podczas sprawowanej mszy 
świętej, jednocześnie ofiarowując całe swoje życie, które w celibacie nosi 
znaki ofiary całopalnej (holocaustum; por. n. 29).

Z celibatem kościelnym jako wymogiem kultu Bożego wiąże się te-
ologia ofiary. Jako pierwszy rozwija ją papież Pius XII w powoływanej 
adhortacji apostolskiej Menti Nostrae z 1950 r. Cytując słowa Kanonu 
rzymskiego, kapłan ma stać się wraz z Chrystusem „hostią czystą, hostią 
świętą, hostią niepokalaną” (hostia pura, hostia sancta, hostia immaculata). 
Stąd wywodzi się wymóg celibatu kapłańskiego (por. część I adhortacji). 
Zgodnie zaś z nauczaniem św. Ambrożego, powoływanym w cytowanej 
już encyklice Piusa XII Sacra virginitas z 1954 r., dziewictwo jest jakby 
ofiarą, składaną Panu Bogu. Stąd też – dalej cytując św. Ambrożego – celi-
bat non imponitur, sed proponitur: „nie jest narzucany, lecz proponowany” 

 96 Zob. Benedetto XVI, Colloquium Summi Pontificis cum quibusdam presbyteris dum 
celebratur Vigilia intercessionis occasione conventus internationalis Presbyterorum 
Sacerdotali exeunte Iubilaeo, 10.06.2010, AAS 102 (2010) 397–406, http://w2.vatican.
va/content/benedict -xvi/it/speeches/2010/june/documents/hf_ben -xvi_spe_20100610_
concl -anno -sac.html, 21.07.2016, odpowiedź na pytanie z Europy.

 97 Zob. Pius PP. XII, Litterae Encyclicae Sacra virginitas ad venerabiles Fratres Patriarchas, 
Primates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios, pacem et commu-
nionem cum Apostolica Sede habentes: de sacra virginitate, 25.03.1954, AAS 46 (1954) 
161–191. Przekład polski w:  „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 3  (1959), 
s.  130–156; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/sacra_vir-
ginitas_25031954.html, 18.07.2016.
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(por. część III). Dlatego też musi być darem od Pana Boga, o czym niżej 
(teologia daru) 98.

Teologia ofiary i wyrzeczenia jest obecna w encyklice św. Jana XXIII 
(1958–1963) Sacerdotii Nostri primordia z 1 sierpnia 1959 r. 99, wydanej 
w 100. rocznicę narodzin dla nieba św. Jana Marii Vianneya. Celibat 
kapłański jest najlepszym sposobem wyrzeczenia się i ofiary z siebie 
Panu Bogu (por. część I). Jest to też ofiara wynagradzająca za grzechy 
cielesne (por. część I).

Synod biskupów w 1971 r., już powoływany, podkreślił, że kapłan 
dzięki celibatowi wkracza jak Chrystus na drogę krzyżową, „z radością 
paschalną pragnąc się wypalić w eucharystycznej ofierze” (por. część II, I, 
n. 4,a).

O ile poprzedni papieże nie zwracali zbyt często uwagi na wymiar 
ofiarniczy celibatu kapłańskiego, o tyle dla Benedykta XVI teologia ofiary 
i krzyża jest wpisana tak w kapłaństwo, jak i w celibat, który ją wyraża 100. 
Papież Ratzinger łączy w tej teologii wątek naśladowania Chrystusa (aż 
po krzyż 101) oraz eklezjologiczny i oblubieńczy (dar z siebie Oblubienicy – 
Kościołowi; Sacramentum caritatis z 2007 r. 102, n. 24). Ten aspekt ka-
płaństwa był zawsze bliski Benedyktowi XVI jeszcze jako profesorowi 
teologii, co zostało przypomniane w „L’Osservatore Romano” w trakcie 

 98 Zob. niżej, I.3.1.3.
 99 Por. Ioannes PP. XXIII, Litterae Encyclicae Sacerdotii Nostri primordia ad venerabiles 

Fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios, 
pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes: primo exeunte saeculo a pien-
tissimo obitu S.  Ioannis Mariae Baptistae Vianney, 1.08.1959, AAS 51  (1959) 545–579. 
Przekład polski w:  „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 5–6 (1960), s.  271–
295; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/sacerdotii_no-
stri_01081959.html, 18.07.2016.

 100 Ma to zresztą mocne oparcie w badaniach historycznych. Kultyczny wymiar celibatu 
wstrzemięźliwości był obecny już w czasach apostolskich jako wyrażenie kapłaństwa 
Jezusa, samoofiarującego się w tajemnicy paschalnej, w którą Apostołowie zostali włą-
czeni podczas Ostatniej Wieczerzy; por. S. Heid, Celibat…, dz. cyt., s. 312.

 101 Por. przemówienie na plenarii Kongregacji dla Duchowieństwa z 16 marca 2009 r.; 
Benedictus PP. XVI, Allocutio Sono lieto ad Plenariam Sessionem Congregationis pro 
Clericis, 16.03.2009, AAS 101 (2009) 293–296 (294).

 102 Zob. Benedictus PP. XVI, Adhortatio apostolica postsynodalis Sacramentum caritatis 
ad Episcopos Sacerdotes Consecratos Consecratasque necnon Christifideles laicos: de 
Eucharistia vitae missionisque Ecclesiae fonte et culmine, 22.02.2007, AAS 99 (2007) 
105–180.
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jego pontyfikatu 103. Celibat kapłański zatem najlepiej wyraża „ontyczną 
sakramentalną «totalność» kapłaństwa” 104. Stąd wynika teologia ofiary 
celibatu kapłańskiego, z sięganiem, oczywiście, do Pana Boga, by odpo-
wiedzieć na pytanie o celibat 105. Celibat kapłański staje się w nauczaniu 
papieża Ratzingera „białym męczeństwem” – jak go określali Ojcowie 
Kościoła – bo też jest również „daniem Panu swego ciała”, „gotowością 
do zbawienia przez ofiarę swego ciała” (homilia mszy krzyżma w Wielki 
Czwartek 2006 r.) 106.

I.3.1.3. Argumenty teologii daru

I.3.1.3.1. Celibat jako dar – nauczanie doktrynalne

Po raz pierwszy wyraźnie teologia celibatu kościelnego jako daru poja-
wia się w powoływanej już encyklice Piusa XII Sacra virginitas z 1954 r. 
Papież przypomina dogmat Soboru Trydenckiego (sess. XXIV, kan. 10) 
o wyższości dziewictwa i celibatu kościelnego nad małżeństwem, by 
wskazać, że takie dusze kapłanów uzyskują pomoc duchową od samego 
Pana Boga (por. część II). Jest to bowiem cnota trudna, a stąd domaga 
się daru i łaski ze strony Pana Boga wobec tego, kto dokonuje ofiary.

Dla Soboru Watykańskiego II teologia daru jest w centrum namysłu 
nad celibatem kapłańskim. Celibat kościelny jest cennym, wspaniałym 
darem (donum pretiosum – n. 42,3 LG; 10,1 OT 107; donum praeclarum – 

 103 Por. J. Ratzinger, Il ministero sacerdotale e la croce, „Il Regno – Documenti” 56 (2011) nr 7, 
s. 230, 232 (przedruk z „L’Osservatore Romano” 19.03.2011).

 104 Zob. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 2, Katowice 2012, s. 283.
 105 Por. J. Szymik, Theologia…, dz. cyt., s. 284.
 106 Cytując słowa zamordowanego podczas modlitwy w tureckim Trebisonda 5  lutego 

2006 r. kapłana diecezji Rzymu, ks. Andrea Santoro; zob. Benedictus PP. XVI, Homilia 
Il Giovedì Santo in Missa Chrismatis, 13.04.2006, AAS 98 (2006) 380–385 (385); J. Szymik, 
Theologia…, dz. cyt., s. 288.

 107 Por. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmatica 
Lumen gentium de Ecclesia, 21.11.1964, AAS 57 (1965) 5–75. Tekst łacińsko -polski: Sobór 
Watykański  II…, dz. cyt., s.  77–175. Inny przekład polski: Sobór Watykański  II, Kon
stytucje…, dz. cyt., s. 104–166. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, 
Decretum Optatam totius de institutione sacerdotali, 28.10.1965, AAS 58 (1966) 713–727. 
Tekst łacińsko -polski: Sobór Watykański II…, dz. cyt., s. 281–305. Inny przekład polski: 
Sobór Watykański II, Konstytucje…, dz. cyt., s. 288–301.
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n. 16 PO), danym od Boga Ojca, o który trzeba prosić, co jest zadaniem 
wszystkich wiernych Kościoła.

Teologia daru jest ponadto obecna w nauczaniu bł. Pawła VI, zwłasz-
cza w Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. (por. n. 12). Świadectwo tego daru 
może być przeżyte tylko w duchu wiary (zob. n. 13 i 16).

Papież św. Jan Paweł II w cytowanym już liście Novo incipiente z 1979 r. 
zawiera klasyczną teologię daru (celibat jako „dar Ducha” – por. n. 8,3), 
aby ją przeinterpretować antropologicznie w świetle oryginalnej teolo-
gii ciała, o czym niżej 108. Dar ten może stać się źródłem obdarowania 
dla innych (por. list Ritibus in sacris do kapłanów na Wielki Czwartek 
1985 109, n. 7,5), uczestniczenia w ojcostwie Boga i w płodności Kościoła 
(por. Pastores dabo vobis z 1992 r., n. 29,5; 50,2). Inaczej zaś mówiąc, już 
w świetle teologii ciała – „darem oblubieńczym” (por. Mulieris dignita
tem z 1988 r., n. 20).

I.3.1.3.2. Środki pomagające w wytrwaniu w celibacie

Według Piusa XII łaskę wytrwania celibatu otrzymuje się przez środki 
nadprzyrodzone: modlitwę, sakrament pojednania i Eucharystii oraz na-
bożeństwo do Matki Bożej (por. część I adhortacji Menti Nostrae z 1950 r.; 
podobnie w części III Sacra virginitas z 1954 r.).

Z kolei św. Jan XXIII w encyklice Sacerdotii Nostri primordia z 1959 r. 
zwraca się – po raz pierwszy w tym kontekście, jeśli chodzi o nauczanie 
papieskie – do biskupów. Mają oni zapewnić środki przyrodzone, aby 
zażegnać niebezpieczeństwa grożące celibatowi kapłańskiemu: walczyć 
z samotnością, unikać nieroztropności, odciągać pokusy próżnowania 
i zbytniego aktywizmu (por. część I).

W Sacerdotalis caelibatus bł. Pawła VI z 1967 r. dar celibatu wymaga 
ono codziennej walki (por. n. 73) przez modlitwę (por. n. 74), życie ducho-
we kapłana, zwłaszcza mające swe źródło w Słowie Bożym, Eucharystii 
i nabożeństwie do Matki Bożej (por. n. 75), unikanie niebezpieczeństw 
(por. n. 77), ascezę (por. n. 78) i kapłańskie życie braterskie (por. n. 79–81). 

 108 Por. niżej, I.3.2.2.
 109 Zob. Ioannes Paulus PP. II, Epistula Ritibus in sacris ad universos Ecclesiae sacerdotes 

adveniente feria V in cena Domini anno MCMLXXXV, 31.03.1985, AAS 77 (1985) 728–
740. Przekład polski: https://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x264/list -do -kaplanow -na-

-wielki -czwartek, 20.07.2016.
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W tym wszystkim kapłanom mają pomagać biskup (por. n. 91–95) i wier-
ni (por. n. 96–97).

Według Synodu Biskupów w 1971 r. środkami tymi są przede wszyst-
kim modlitwa, czuwanie, wyrzeczenie, ubóstwo, radość, pogarda dla 
zaszczytów, włączanie się w związki społeczne (insertio in compaginem 
socialium relationum) i braterska miłość z innymi prezbiterami i z bi-
skupem (por. część II, I, n. 4,a, d).

Papież św.  Jan Paweł  II w  cytowanym już liście Novo incipiente 
z 1979 r. proponuje jako środek zaradczy na kryzys celibatu kościelne-
go nieustanne nawrócenie, czyli powrót do pierwotnej łaski powołania 
(por. n. 10,1–2), wsparte ciągłą modlitwą (por. n. 10,3). Za pontyfikatu 
papieża Polaka Kongregacja dla Biskupów w dyrektorium Apostolorum 
successores z 2004 r. 110 wezwała biskupów, aby będąc przyjaciółmi swo-
ich prezbiterów, troszczyli się o ich wierność celibatowi kapłańskiemu, 
ostrzegając przed niebezpieczeństwami (por. n. 82).

Papież Benedykt  XVI w  powoływanym przemówieniu do Kurii 
Rzym skiej z dnia 22 grudnia 2006 r. podkreślał, że celibat kapłański 
wymaga stałej opieki biskupa (un accompagnamento persistente da parte 
del Vescovo), przyjaciół -kapłanów i świeckich. Skoro zaś celibat ma być 
świadectwem wiary, to potrzeba nieustannej modlitwy, aby rzeczywi-
ście życie celibatariusza opierało się tylko na Panu Bogu 111. Najlepszym 
zaś sposobem na zachowywanie celibatu kapłańskiego jest tworzenie 
wspólnot kapłańskich 112.

I.3.1.3.3. Formacja do przyjęcia daru – nauczanie formacyjne

Sobór Watykański II jako pierwszy wprowadził nową linię spojrzenia na 
celibat kościelny – nie tylko doktrynalną, normatywną, ale i formacyj-

 110 Por. Congregazione per i Vescovi, Direttorio Successori degli Apostoli (Apostolorum suc
cessores) per il ministro pastorale dei vescovi, 22.02.2004, Città del Vaticano 2004; EV, 
t. 22, s. 1047–1275, nb. 1567–2159; http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum -successores_
it.html, 21.07.2016. Przekład polski w: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. 
i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 517–711.

 111 Por. Benedictus PP. XVI, Allocutio Con grande gioia…, dz. cyt., s. 33.
 112 Zob. Benedykt XVI, P. Seewald, Światłość świata. Papież, Kościół i  znaki czasu, przekł. 

P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 157.
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ną 113. Stąd teologia daru, typowa przecież dla Vaticanum II, znajduje się 
również w n. 10 Optatam Totius – dokumencie o formacji kapłańskiej. 
Celibat kościelny należy widzieć jako „cenny dar Boży” (pretiosum donum 
Dei), do którego należy wychowywać alumnów. W logice daru miesz-
czą się: wdzięczność, wolność i wielkoduszność, z którą ma odpowie-
dzieć obdarowany przy pomocy darów Ducha Świętego (por. n. 10,1 OT). 
Widząc godność małżeństwa, alumn – po namyśle dojrzałym – powinien 
poświęcić się Panu w całkowitym darze ciała i duszy (integra corporis et 
animi deditio Domino; por. n. 10,2 OT), mając świadomość niebezpie-
czeństw i umiejętność korzystania z pomocy ludzkich i nadprzyrodzo-
nych (por. n. 10,3 OT).

Ten wątek formacyjny w nauczaniu Vaticanum II rozwinął papież 
bł. Paweł VI w Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. (por. n. 60–72). Jak bowiem 
wynika ze spraw o dyspensę od celibatu kościelnego, problemy z zacho-
wywaniem celibatu przez duchownych wynikają zwykle z formacji do 
kapłaństwa (por. n. 60). Rozpoznanie powołania do kapłaństwa łączy 
się z uznaniem kandydata za zdatnego do przyjęcia celibatu kapłańskie-
go, gdyż posiada on odpowiednią strukturę osobową (por. n. 62). Jeżeli 
trzeba, należy odnieść się do pomocy medycznej czy psychologicznej 
(por. n. 63). Kandydat ma dążyć do rozwoju swojej osobowości, formując 
siebie do panowania nad samym sobą (por. n. 65–67). Środkiem pomoc-
nymi jest asceza (por. n. 70). Natomiast jest poważnym obowiązkiem 
formatorów wydalać z seminarium kandydatów niezdatnych psychofi-
zycznie lub moralnie (por. n. 64). W każdym razie przełożony kościelny 
ma osiągnąć pewność moralną, że kandydat jest w stanie przyjąć celibat 
kościelny z miłości do Chrystusa (por. n. 72).

Zapowiedziane przez papieża bł. Pawła VI w Sacerdotalis caelibatus 
(por.  n.  61) instrukcja formacyjna została wydana przez Świętą Kon-
gregację Edukacji Katolickiej w 1970 r. 114. Ratio fundamentalis In Synodo 
Episcopali umieszcza formację do celibatu kapłańskiego jako formację 
duchową (por.  n.  44). Ma być celibat przyjęty przez kandydata jako 
specjalny dar Boży (peculiare donum Dei), w  modlitwie, w  jedności 

 113 Zob. A. Cencini, Continuità e novità nei documenti del Magistero, http://www.clerus.org/
clerus/dati/2007-10/08-13/03Cencini.html, 20.07.2016, pkt 1 i 2.

 114 Por. Sacra Congregatio pro Institutione Catholica, Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis In Synodo Episcopali, 6.01.1970, AAS 62  (1970) 321–384. Przekład polski 
w: Paweł VI, Kapłaństwo dzisiaj…, dz. cyt., s. 268–328.
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z Chrystusem, w szczerej wspólnocie braterskiej. Wolne przyjęcie ce-
libatu kapłańskiego jest możliwe, tylko poznawszy wartość i godność 
małżeństwa, przy dostatecznej dojrzałości emocjonalnej kandydata, 
który przeżywa celibat kościelny jako dopełnienie (completio) swojej 
osoby. W tym celu ma być realizowana edukacja seksualna (por. n. 48) 
oraz – co ciekawe – także wychowanie do posłuszeństwa (por. n. 49).

Synod Biskupów w 1971 r. zwrócił uwagę, by kandydaci do kapłań-
stwa rozwijali pozytywnie swoją motywację do celibatu dla królestwa 
niebieskiego, będąc pewni pomocy od Pana Boga (por. część II, I, n. 4,d).

Pełną koncepcję wychowania do celibatu kapłańskiego przedsta-
wiają – jedyne jak dotąd – wskazania wychowawcze Il presente sussidio 
dla formacji do celibatu kapłańskiego (Orientamenti Educativi per la for
mazione al celibato sacerdotale) Świętej Kongregacji Edukacji Katolickiej 
z 1974 r. 115 Instrukcja ta nie ma charakteru teoretycznego, lecz praktycz-
ny, a cała teoria (teologia) celibatu zamyka się w jednym zdaniu, pod-
kreślającym motywację – głęboką miłość Chrystusa (un profondo amore 
al Cristo), bez której celibat kapłański traci swoje znaczenie (por. pre-
zentacja w Il presente sussidio). Za tę formację do celibatu odpowiadają 
nie tylko formatorzy w seminarium 116, ale i rodzina 117 oraz wspólnota 
parafialna 118 i seminaryjna 119 kandydata (por. n. 2,4). Formacja ta polega 
na wychowywaniu duszpasterzy na wzór Jezusa Chrystusa (por. n. 29,1). 
Taka zaś formacja oznacza formację integralną na trzech poziomach: 
ludzkim, chrześcijańskim i kapłańskim (por. n. 17, 18).

Formacja ludzka ma doprowadzić do dojrzałości emocjonalnej 
(por. n. 20), w tym seksualnej, z dwoma stadiami rozwoju – orientacji 
seksualnej oraz zdolności do poświęcania się, miłości altruistycznej 
(potenzialità oblativa; por. n. 21,1; 22,2), z  rozwinięciem autokontroli 

 115 Zob. Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orientamenti educativi per la 
formazione al celibato sacerdotale Il presente sussidio, 11.04.1974, EV, t. 5, s. 188–256, 
nb.  190–426; http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/docu-
ments/rc_con_ccatheduc_doc_19740411_celibato -sacerdotale_it.html, 19.07.2016. 
Prze kład polski z  włoskiego J.  Piątka: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne (doku
menty prawno liturgiczne), t.  10, z.  1, oprac. i przekł. E. Sztafrowski, s.  129–261, nb. 
18201–18516.

 116 O zadaniach formatorów, zob. n. 35–38.
 117 Por. n. 85.
 118 Zob. n. 86.
 119 O seminarium jako wspólnocie braterskiej i wychowawczej por. n. 70–82.
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i autodyscypliny (por. n. 23). Seksualność ludzka jest bowiem dziełem 
Bożym (opera di Dio, n. 27,1) i nie ogranicza się do ciała, gdyż chodzi 
o  otwarcie się na drugiego tak, że człowiek jest zdolny sublimować 
swoją seksualność (por. n. 27,2–3) i zaafirmować siebie, dać siebie Bogu 
i bliźniemu (por. n. 28). Problem czystości w celibacie to w większości 
przypadków problem miłości (por. n. 46,1).

Formacja chrześcijańska polega na stopniowym wzroście w wie-
rze (n. 24). Ta właśnie formacja wspiera formację ludzką, afektywną 
(por. n. 26,1), przed wszystkim przez afirmację siebie na poziomie du-
chowym (por. n. 26,4).

Formacja kapłańska to takie kształtowanie duszpasterza, który wzra-
sta w miłości jako ojciec duchowny; bez tego wzrostu nie może od-
powiedzieć na swoje powołanie (por. n. 29–32). Celibat kapłański to 
powołanie do pewnej formy miłości (por. n. 51,3). Wychowanie zaś do 
celibatu kapłańskiego powinno odbywać się w odniesieniu do małżeń-
stwa (n. 47–48). Znakiem zaś tego powołania jest zdolność do tworzenia 
i utrzymywania relacji międzyludzkich (por. n. 49,1; 58,3). Nie może się 
to odbyć bez ascezy kapłańskiej, zaparcia się siebie (por. n. 53,2), gdyż 
również i małżeństwo jest stanem poświęcania się i ofiary (por. n. 54,5). 
Takie życie musi napotykać na trudności, do których trzeba przygotować 
kandydata: kryzys wypalenia, samotność (zwłaszcza po 40. roku życia), 
monotonia, utrata zaufania do przełożonych kościelnych, kryzys du-
chowy (por. n. 62–68). Remedium może wówczas być powrót do żywej 
wiary, cierpliwość do samego siebie, odpoczynek od zajęć duszpaster-
skich, życie wspólnotowe (por. n. 69).

Instrukcja Il presente sussidio z 1974 r. to jedyny tak całościowy do-
kument Kościoła, dotyczący wychowania do celibatu kapłańskiego. Jego 
nowością jest zwrócenie na formację integralną, ale wadą uzależnienie 
celibatu kościelnego od dojrzałości osobowej. Celibat ten nie zależy od 
dojrzałości, lecz jest uprzywilejowanym czynnikiem tę dojrzałość kształ-
tującym jako wybór, drogę i poświęcenie się relacji (autodefiniowanie 
się osoby, która ciągle zdobywa dojrzałość ludzką) 120.

 120 Zob. M. Szentmàrtoni, Celibato per il regno dei cieli e maturità della persona, „Periodica 
de re canonica” 83 (1994), s. 269–271.
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Nowe Ratio fundamentalis, wydane przez Kongregację Edukacji Ka-
to lickiej w 1985 r. 121, potwierdziło te wytyczne. Oparło się jednak na 
klasycznej teologii celibatu, jakkolwiek zostało wydane już po kate-
chezach środowych św. Jana Pawła II, przedstawiających jego teologię 
ciała (por. n. 48).

W powoływanej adhortacji św.  Jana Pawła  II Pastores dabo vobis 
z 1992 r. wspomniany wymóg dojrzałości emocjonalnej kandydata po-
jawia się nadal, z włączeniem relacji ludzkich, przyjaźni, braterstwa 
oraz głębokiej relacji z  Jezusem Chrystusem (por. n. 44,4). Formacja 
kapłańska ma prowadzić do wolnej decyzji kandydata, bycia jak Jezus 
Chrystus – Dobry Pasterz i Oblubieniec Kościoła (por. n. 50,2).

Wydana po tej adhortacji w 1993 r. instrukcja (direttive – „wytyczne”) 
odnośnie do przygotowania wychowawców w seminariach 122 (pierw-
szy raz w historii) zwróciła uwagę, że wychowawcy ci mają znać nor-
my kanoniczne dotyczące przyjmowania kandydatów do seminarium 
(por. n. 54,2), a zatem także komentowaną już instrukcję Il presente sus
sidio z 1974 r.

Powyższe cele formacji ze wskazaniem dojrzałości emocjonalnej 
kandydata nie tylko w relacjach z kobietami, ale i z mężczyznami uka-
zuje instrukcja Kongregacji Edukacji Katolickiej In continuità z 2005 r. 
(por. n. 1) 123, a nadto wskazania tej Kongregacji odnośnie do wykorzysty-
wania nauk psychologicznych w przyjmowaniu i formacji kandydatów 
do kapłaństwa z 2008 r. (zob. n. 8) 124.

 121 Por.  Congregatio pro Institutione Catholica, Ratio fundamentalis institutionis sa-
cerdotalis Tria iam lustra, editio apparata post Codicem iuris canonici promulgatum, 
19.03.1985, Città del Vaticano 1985, EV, t. S1, s. 840–975, nb. 918–1072.

 122 Zob. Congregazione per l’Educazione Cattolica dei seminari e degli istituti di studi, 
Direttive Tra i vari mezzi sulla preparazione degli educatori nei seminari, 4.11.1993, 

„L’Osservatore Romano” – wydanie włoskie, 12.01.1994, wkładka, EV, t. 13, s. 1734–1775, 
nb. 3151–3284; http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/docu-
ments/rc_con_ccatheduc_doc_20040803_direttive_sem-93_it.html, 20.07.2016.

 123 Por. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione In continuità sui criteri di di-
scernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della 
loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri, 4.11.2005, AAS 97 (2005) 1007–1013.

 124 Zob. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Orientamenti Ogni vocazione cristia
na per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione 
dei candidate al sacerdozio, 29.06.2008, Roma 2008; „Communicationes” 40 (2008), 
s. 325–335; EV, t. 25, s. 709–725, nb. 1239–1289; http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20080628_orientamen-
ti_it.html, 21.07.2016.
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W  tym samym tonie są utrzymane rozważania powoływanego 
już, najnowszego Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis z 2016 r. 
Wskazuje się w nim na konieczność wychowania do uczuciowości jako 
pełni miłości (por.  n.  110,2), a  kandydat do święceń powinien mieć 

„zdolność do utrzymywania dojrzałej więzi z mężczyznami i kobietami” 
(n. 95,1). Nie można dopuścić do święceń kandydata, który nie osiągnął 

„pogodnej i  wolnej dojrzałości uczuciowej” (n.  110,4). Trzeba zaś zro-
zumieć teologię celibatu, by go przyjąć w sposób wolny (por. n. 110,3). 
W  tej zaś podkreśla się „logikę daru” w  kontekście cnoty czystości 
(por. n. 110,1). Wyraźnie wskazuje się też na celibat jako problem for-
macji permenentnej (por. n. 84e).

I.3.2. Argumentacja antropologiczna celibatu

I.3.2.1. Argument godności miłości ludzkiej

Papież Montini w Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. zapowiada nowy typ 
argumentacji filozoficzno -antropologicznej, którą św. Jan Paweł II wpro-
wadzi do dyskursu o celibacie kościelnym. Tam bowiem, gdzie jest mi-
łość, jest też zawsze i ofiara. Ofiara miłości, którą składa kapłan przez 
swój celibat, jest oddaniem hołdu tej miłości, obecnej w rodzinach, 
a zwłaszcza jedynej miłości do Chrystusa (por. n. 50). Celibat jest wybie-
rany przez kapłana ze względu na osobistą relację z Chrystusem, będąc 
wzniosłym jej wyrazem (por. n. 55). W ten sposób celibat kapłański staje 
się wywyższeniem człowieka, który jest godzien kochać i poświęcać się 
dla tej miłości, podkreślając jej wymiar duchowy (por. n. 57). W celibacie 
kapłan może dojrzewać jako osoba ludzka, gdyż tak też człowiek potrafi 
kochać (por. n. 56; podobnie Synod Biskupów w 1971 r., por. część II, I, 
n. 4,b). Kapłan -celibatariusz bowiem nie żyje w pustej samotności, skoro 
wypełnia ją Bóg i łaska (por. n. 59).

Tę myśl bł. Paweł VI powtórzył w swoim przemówieniu do ducho-
wieństwa i seminarzystów w Rzymie 20 lutego 1971 r. 125, wskazując na 

 125 Por. Paulus PP. VI, Allocutio Venire in questo Seminario Romano clero, curionibus, sacro-
rum alumnis Romanae Dioecesis, in aede sacra Seminarii Romani Maioris ad Lateranum, 
die festo Beatae Mariae Virgini a Fiducia dicato, 20.02.1971, AAS (1971) 218–223. Przekład 
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Maryję jako przykład miłości wyłącznej i ofiarnej w celibacie odważnie 
przyjętym, który „dopełnia braki udręk Chrystusa w ciele” celibatariu-
sza (por. Kol 1, 24).

I.3.2.2. Argument z teologii ciała

Papież św. Jan Paweł II wprowadził i rozwinął uzasadnienie filozoficzne 
(antropologiczne) celibatu kapłańskiego w oparciu o swoją oryginalną 
teologię ciała, ale wychodząc z teologii celibatu jako daru, wraz z wąt-
kiem chrystologicznym i eklezjologicznym 126.

Ciało jest darem Pana Boga dla wierzących, mężczyzny i kobiety. Ciało 
zatem, w swej męskości i kobiecości, jest „od początku” (por. Mt 19, 4. 8) 
wezwane do stania się wyrazem ducha 127. Ciało, w ten sposób nazna-
czone przez Boga Stwórcę, ma znaczenie oblubieńcze. Znaczeniem fun-
damentalnym ciała ludzkiego zatem jest stać się darem, dobrem da-
nym, ofiarowanym. To zaś jest miłość, gdyż miłość oznacza danie siebie. 
Miłość rodzi wspólnotę międzyosobową. Danie siebie (miłość) realizo-
wać się może na dwa sposoby – przez małżeństwo i porzez dziewictwo. 
Te dwa sposoby „stawania się darem” wzajemnie się wyjaśniają, uzupeł-
niają i przenikają 128. Dziewictwo w każdym razie nie jest odrzuceniem 
czy pogardą małżeństwa, lecz podstawowym sposobem wyrażania się 
seksualności ludzkiej, znakiem początku i celu ludzkiej seksualności 
(zob. Familiaris consortio z 1981 r. 129, n. 16; audiencja generalna z 31 mar-
ca 1982 r. 130, n. 6; Mulieris dignitatem z 1988 r., n. 20; Redemptoris custos 

polski w: Paweł VI, Kapłaństwo dzisiaj…, dz. cyt., s. 79–86; fragment dotyczący celibatu 
ponadto w: Nauka Kościoła o charyzmacie celibatu…, dz. cyt., s. 134–135.

 126 Zob.  J. Kupczak, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła  II, Kraków 2006, 
s. 129–132, 215, 233 z przyp. 49.

 127 Por. Giovanni Paolo II, Udienza Generele di mercoledì del 22.10.1980, n. 2; http://
w2.vatican.va/content/john -paul -ii/it/audiences/1980/documents/hf_jp -ii_aud_ 
1980 1022.html, 20.07.2016.

 128 O tym „oblubieńczym sensie ciała” por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. 
Chrystus odwołuje się do „początku”. O Janie Pawła II teologii ciała, Lublin 1982, s. 51–59.

 129 Por. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio ad episcopos, sa-
cerdotes et christifideles totius ecclesiae catholicae de familiae christianae meneribus 
in mundo huius temporis, 22.11.1981, AAS 74 (1982) 81–191.

 130 Zob. Giovanni Paolo II, Udienza Generele di mercoledì del 31.03.1982, http://w2.vatican.
va/content/john -paul -ii/it/audiences/1982/documents/hf_jp -ii_aud_19820331.html, 
20.07.2016. Przekład polski: Nauka Kościoła o charyzmacie…, dz. cyt., s. 164–167.
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z 1989 r. 131, n. 20,1). Zapowiada wszak przyszły świat; jest proroctwem 
znaczenia oblubieńczego ciała ludzkiego, które ostatecznie spełni się 
w nowej ziemi, kiedy ludzkość poślubi swego Oblubieńca (por. cyt. au-
diencja generalna z 10 marca 1982 r. 132, n. 1 i 4; z 24 marca 1982 r., n. 1; 
z 31 marca 1982 r., n. 3). W ten sposób teologia daru powiązana została 
z eschatologicznym wymiarem teologii celibatu.

To jednak nie koniec. Znaczenie oblubieńcze ciała ludzkiego oświetla 
w pełni dopiero tajemnica Wcielonego Słowa. Dziewictwo naśladuje bo-
wiem życie Syna Bożego na ziemi (wątek chrystologiczny). Celibatariusz 
(dziewica) w ten sposób wyraża prawdę o każdym człowieku i przezna-
czeniu serca ludzkiego. W każdym bowiem człowieku jest przestrzeń 
dziewicza, która może być wypełniona jedynie przez Boga, wskazu-
jąc na początek i cel jego życia, na zmartwychwstanie, na „nowy sens” 
jego ciała 133. To właśnie to dziwictwo (celibat) w sposób szczególny bu-
duje królestwo Boże na ziemi, uświęcając osobę i oddając ją w służbę 
Kościołowi jako dar (charyzmat) tworzący wspólnotę Kościoła (wymiar 
eklezjologiczny) 134.

Celibat kościelny w teologii ciała św. Jana Pawła II oznacza taki dar 
ofiarowany Panu Bogu, który bierze pod uwagę ciało ludzkie, w jego 
męskości i kobiecości, z całą seksualnością, prowadzący do spełnienia 
(szczęścia), wyrażając całe znaczenie oblubieńcze ciała człowieka. W tej 
perspektywie celibat dla królestwa niebieskiego jest wyborem miłości 
Boga ponad wszelkie stworzenie, nie wiążąc się z nikim (gdyż to by 
było małżeństwo) i nie wykluczając nikogo (gdyż byłaby to miłość czy-
sto ludzka) 135.

 131 Por.  Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Redemptoris custos ad sacrorum 
Antistites, Presbyteros et Diaconos, Religiosos ac Religiosas, Christifideles omnes: 
de persona sancti Ioseph et opera in Christi Iesu Ecclesiaeque vita, 15.08.1989, AAS 
82 (1990) 5–34.

 132 Zob. Giovanni Paolo II, Udienza Generele di mercoledì del 10.03.1982, http://w2.vatican.
va/content/john -paul -ii/it/audiences/1982/documents/hf_jp -ii_aud_19820310.html, 
20.07. 2016.

 133 Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do zmartwych
wstania. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1993, s. 26–28.

 134 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą…, dz. cyt., s. 56–66.
 135 Por. A. Cencini, Continuità…, dz. cyt., 2.3.2.
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I.3.2.3. Argument wierności

Papież Wojtyła jako pierwszy postawił argumentację filozoficzną (an-
tropologiczną) na tym samym poziomie, co argumenty z klasycznej te-
ologii celibatu. Już w cytowanym liście Novo incipiente z 1979 r. propo-
nuje nową interpretację celibatu kapłańskiego, zwaną „antropologiczną” 
(por. n. 8,1). Wychodząc od klasycznej teologii daru, przez nową teologię 
ciała, dochodzi do argumentu wierności, odpierając ataki na celibat koś-
cielny jako instytucję niesprawiedliwą i narzuconą. Każdy wierny, kiedy 
otrzymuje sakrament święceń, zobowiązuje się do celibatu kościelnego 
z pełną świadomością i wolnością, po wieloletnim przygotowaniu, głę-
bokim namyśle i ustawicznej modlitwie. Taka decyzja zobowiązuje nie 
tylko z ustawy, ale w oparciu o osobistą odpowiedzialność; chodzi o do-
chowanie wierności słowu danemu Chrystusowi i Kościołowi. Wierność 
słowu jest sprawdzianem dojrzałości wewnętrznej duchownego i wyra-
zem jego godności osobistej (por. n. 9,2; n. 1,3 PLU).

Aby wzmocnić tę argumentację, św. Jan Paweł II odwołuje się do 
wierności małżeńskiej. Również z małżeństwa wynikają analogiczne 
zobowiązania, małżonkowie doświadczają podobnych prób. Miłość bo-
wiem zawsze jest wyzwaniem, ale i zobowiązaniem. Ci właśnie mał-
żonkowie mają prawo oczekiwać od kapłanów i duszpasterzy dobrego 
przykładu i świadectwa wierności powołaniu aż do śmierci (por. n. 9,3). 
Tę argumentację papież polski przytoczy w n. 1,3 PLU.

I.3.3. Argumentacja praktyczna celibatu

Argumenty praktyczne za celibatem kościelnym są obecne już w listach 
Pawłowych 136. Wcześniej była też mowa o argumencie, mającym na celu 
ochronę dóbr doczesnych Kościoła, gdyż bezżeństwo duchownych chro-
niło Kościół przed szeregiem problemów w tym zakresie. Nic więc dziw-
nego, że te argumenty praktyczne są powtarzane w nauczaniu Kościoła. 
Jak zauważa Pius XI w powoływanej już encyklice Ad catholici sacerdotii 
z 1935 r., kapłan, który pracuje na niwie zbawienia i kontynuuje misję 

 136 Por. wyżej, I.1.2.



52  Rozdział I

Zbawiciela, powinien być wolny od trosk rodziny, która w przeciwnym 
razie absorbowałaby większą część jego aktywności (por. n. II,30).

W podobnym duchu wypowiada się Pius XII w cytowanej adhorta-
cji Menti Nostrae z 1950 r.: wolność od trosk tego świata jest potrzebna, 
by w całości oddać się służbie Bożej (por. część I). W ten też sposób na-
ucza św. Jan XXIII w encyklice Sacerdotii Nostri primordia z 1959 r. Serce 
czyste kapłana celibatariusza jest bardziej otwarte i gotowe na wszelkie 
potrzeby swoich braci, gdyż nie może nie kochać, skoro źródłem tej mi-
łości jest sam Pan Bóg (por. część I encykliki).

W nauczaniu bł. Pawła VI, w Sacerdotalis caelibatus z 1967 r., argu-
mentacja praktyczna jest połączona z argumentem eklezjologicznym. 
Celibat kapłański pozwala bowiem na największą skuteczność i dys-
pozycyjność emocjonalną oraz panowanie nad sobą dla ciągłej posługi 
(por. n. 32; cytowane przemówienie z 20 lutego 1971 r.).

Według Synodu Biskupów w 1971 r. celibat jest świadectwem życia 
dla dzisiejszego świata, stając się narzędziem ewangelizacji, z wielką siłą 
przyciągania radykalizmu ewangelicznego (por. część II, I, n. 4,a i b). Na 
ten sam element zwraca uwagę św. Jan Paweł II w adhortacji Vita con
secrata (por. n. 88) 137.

Dla Benedykta XVI – a chyba też i dla św. Jana Pawła II – argumen-
tacja praktyczna nie miała większego znaczenia (por. cyt. Sacramentum 
caritatis z 2007 r., n. 24). Co więcej, Benedykt XVI wprost stwierdził 
w przemówieniu do Kurii Rzymskiej z 22 grudnia 2006 r., że racje prak-
tyczne celibatu (większa dyspozycyjność kapłana) mogą prowadzić do 
zubożenia ducha i zatwardziałości serca 138. Chodzi przede wszystkim 
o świadectwo kapłana, który swoje życie – w dzisiejszym pozytywistycz-
nym świecie – buduje jedynie na Panu Bogu 139.

 137 Por. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post -synodalis Vita consecrata Episcopis 
et Clero, Ordinibus Congregationibusque religiosis, Societatibus vitae apostolicae, 
Institutis saecularibus et cunctis fidelibus: de vita consecrata eiusque missione in 
Ecclesia ac mundo, 25.03.1996, AAS 88 (1996) 377–486.

 138 Por. Benedictus PP. XVI, Allocutio Con grande gioia…, dz. cyt., s. 32.
 139 Por. Benedictus PP. XVI, Allocutio Con grande gioia…, dz. cyt., s. 33.
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Te wszystkie wątki w teologii celibatu są zebrane w formie synte-
tycznej w dyrektorium posługi i życia prezbiterów z 1994 r. (n. 58–60) 140, 
a następnie z 2013 r. 141 (n. 79–82).

Wnioski

Celibat kościelny jest faktem od czasów apostolskich (factum aposto
licum) i przeszedł od tamtego czasu ciekawą ewolucję. Od początku 
jednak był praktykowany jako celibat wstrzemięźliwości doskonałej 
i trwałej (continentia perfecta et perpetua), by w końcu przyjąć formę 
celibatu bezżeństwa (coelibatus). W teologii celibatu również widać 
rozwój od starotestamentalnej czystości rytualnej do przykładu Jezusa 
Chrystusa z ujmowaniem celibatu jako ofiary, zwłaszcza w teologii 
Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Ciekawy jest też rozwój, centralnej 
dla Soboru Watykańskiego II, teologii celibatu jako daru do jej swoistej 
interpretacji antropologicznej papieża św. Jana Pawła II w świetle jego 
teologii ciała (celibat jako dar oblubieńczy). Zmieniło się też podejście 
do celibatu – od tylko normatywnego (doktrynalnego) do ujęcia także 
formacyjnego.

W każdym razie celibat kościelny można zrozumieć tylko w wierze. 
Jak wyjaśnia sam Pan Jezus: „Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, któ-
rym jest to dane” (Mt 19, 11).

Te założenia teologiczne wpłynęły z jednej strony, co naturalne, na 
regulacje prawne celibatu kościelnego, ale z drugiej strony, co nie mniej 
oczywiste, pozwalają zrozumieć podejście Kościoła do dyspensy od celi-
batu kościelnego. Rozdział kolejny jest poświęcony właśnie założeniom 
normatywnym tych instytucji kanonicznoprawnych.

 140 Zob. Congregatio pro Clericis, Directorium Dives Ecclesiae pro Presbyterorum ministerio 
et vita, 31.03.1994, opusculo bilingue latino -italiano, Città del Vaticano 1994, EV, t. 14, 
s. 376–529, nb. 750–917.

 141 Por. Congregazione per il Clero, Direttorio Il fenomeno della „secolarizzazione” per il 
ministero e la vita dei presbiteri, nuova edizione, 11.02.2013, Città del Vaticano 2013, 
http://www.clerus.va/content/clerus/it/presbiteri.html, 20.07.2016.





ROZDZIAŁ II

Celibat kościelny jako instytucja 
kanonicznoprawna

II.1. Regulacja celibatu kapłańskiego  
przez Sobór Watykański II

II.1.1. Numer 16 Presbyterorum Ordinis

Podstawy regulacji prawnej celibatu kościelnego znajdują się w n. 16 PO, 
który jest źródłem kan. 277 § 1 i 2 CIC/83 oraz kan. 373 CCEO 1. Ten 
fragment dekretu soborowego brzmi (liczby oznaczają uwagi do danego 
fragmentu tekstu, zamieszczone poniżej) 2:

 1 Zob. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris 
Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice 
analytico -alphabetico auctus, Città del Vaticano 1989, s. 78, kan. 277; Kodeks Kanonów 
Kościołów Wschodnich promulgowany przez papieża Jana Pawła  II, przekł. z  łaciny 
L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Lublin 2002, s. 284–285, kan. 373 z przyp. 4.

 2 Przekład polski według: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. 
Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 500–501. Przekład został poprawiony w niektórych 
miejscach przez Autora – P.S.

[1] Perfecta et perpetua propter 
Regnum coelorum continentia 
a Christo Domino commendata, 

[1] Doskonała i  dozgonna po-
wściągliwość, zalecana przez 
Chrys tu sa Pana ze względu na 
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per decursum temporum et 
etiam nostris diebus a non pau-
cis christifidelibus libenter ac-
cepta et laudabiliter observata, 
ab Ecclesia speciali modo pro 
vita sacerdotali semper perma-
gni habita est. [2] Est enim si-
gnum simul et stimulus caritatis 
pastoralis atque peculiaris fons 
spiritualis foecunditatis in mun-
do. [3] Non exigitur quidem a sa-
cerdotio suapte natura, uti appa-
ret ex praxi Ecclesiae primaevae 
et ex traditione Ecclesiarum 
Orientalium, ubi praeter illos 
qui cum omnibus Episcopis ex 
dono gratiae coelibatum eligunt 
servandum, sunt etiam optime 
meriti Presbyteri coniugati: dum 
vero ecclesiasticum coelibatum 
commendat, Sacrosancta haec 
Synodus nullo modo absimi-
lem illam disciplinam immuta-
re intendit, quae in Orientalibus 
Ecclesiis legitime viget, omne-
sque illos peramanter hortatur, 
qui in matrimonio presbytera-
tum receperunt, ut, in sancta vo-
catione perseverantes, plene et 
generose vitam suam gregi sibi 
commisso impendere pergant.

[4] Coelibatus vero multimodam 
convenientiam cum sacerdotio 
habet. [5] Missio enim sacerdotis 

królestwo niebieskie, a w ciągu 
wieków, jak również i w naszych 
dniach, przez wielu chrześcijan 
chętnie przyjmowana i chwaleb-
nie zachowywana, była zawsze 
bardzo ceniona przez Kościół, 
szczególnie w  życiu kapłań-
skim. [2] Jest ona bowiem zna-
kiem, a jednocześnie bodźcem 
miłości pasterskiej i  szczegól-
nym źródłem duchowej płod-
ności w świecie. [3] Wymóg ten 
nie należy jednak do istoty ka-
płaństwa, jak to okazuje prakty-
ka Kościoła pierwotnego i trady-
cji Kościołów wschodnich, gdzie 
oprócz tych, którzy ze wszyst-
kimi biskupami z  daru łaski 
wybierają zachowanie celiba-
tu, są również bardzo zasłuże-
ni prezbiterzy żonaci. Gdy więc 
ten święty Sobór zaleca kościel-
ny celibat, w żaden sposób nie 
usiłuje zmieniać tej odmien-
nej dyscypliny, która jest praw-
nie uznawana w  Kościołach 
Wschod nich, a wszystkich tych, 
którzy w małżeństwie przyjęli 
prezbiterat, z  wielką miłością 
zachęca, by trwając w świętym 
powołaniu, całkowicie i wielko-
dusznie nadal poświęcali swoje 
życie powierzonej im trzodzie.

[4] Celibat z wielu względów od-
powiada kapłaństwu. [5] Całe 
bowiem posłannictwo kapłana 
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integra dedicatur servitio novae 
humanitatis, quam Christus, vi-
ctor mortis, per Spiritum suum 
in mundo suscitat, quaeque ori-
ginem suam «non ex sanguini-
bus, neque ex voluntate carnis, 
neque ex voluntate viri, sed ex 
Deo» (Io. 1, 13) habet. [6] Per vir-
ginitatem autem vel coelibatum 
propter Regnum coelorum ser-
vatum, Presbyteri nova et exi-
mia ratione Christo consecran-
tur, [7] Ei facilius indiviso corde 
adhaerent, liberius in Ipso et 
per Ipsum servitio Dei et homi-
num sese dedicant, Eius Regno 
ac operi regenerationis super-
nae expeditius ministrant, et sic 
aptiores fiunt qui paternitatem 
in Christo latius accipiant. [8] 
Hoc ergo modo, coram homini-
bus profitentur se velle indivise 
muneri sibi commisso dedicari, 
fideles scilicet despondendi uni 
viro, illosque exhibendi virgi-
nem castam Christo, et sic ar-
canum illud evocant connubium 
a Deo conditum et in futuro ple-
ne manifestandum quo Ecclesia 
unicum Sponsum Christum ha-
bet. Signum insuper vivum effi-
ciuntur illius mundi futuri, per 
fidem et caritatem iam praesen-
tis, in quo filii resurrectionis ne-
que nubent neque ducent uxo-
res.

poświęcone jest służbie nowe-
mu człowieczeństwu, które 
Chrys tus, Zwycięzca śmierci, 
przez swojego Ducha wzbudza 
w świecie i które bierze począ-
tek „nie z krwi ani z żądzy ciała, 
ani też z woli męża, lecz z Boga” 
(J 1, 13). [6] Przez dziewictwo lub 
celibat, zachowywany ze wzglę-
du na królestwo niebieskie, prez-
biterzy z nowego i wyjątkowego 
powodu są poświęcani Chrys tu-
so wi, [7] do Niego lgną łatwiej 
niepodzielnym sercem, z więk-
szą swobodą w  Nim i  przez 
Niego służą Bogu i  ludziom, 
sprawniej służą Jego królestwu 
i dziełu nadprzyrodzonego od-
rodzenia i w ten sposób stają się 
podatniejsi na przyjęcie szer-
szego ojcostwa w  Chrystusie. 
[8] W ten więc sposób wyzna-
ją przed ludźmi, że chcą oddać 
się niepodzielnie powierzone-
mu sobie zadaniu, mianowicie 
zadaniu poślubienia wiernych 
jednemu mężowi i  przedsta-
wienia ich Chrystusowi jako 
dziewicy czystej; i tak przywo-
łują na pamięć owo tajemnicze 
małżeństwo ustanowione przez 
Boga, które ma być w pełni ob-
jawione w przyszłości, a przez 
które Kościół posiada jedynego 
Oblubieńca, Chrystusa. Ponadto 
stają się oni żywym znakiem tego 
przyszłego świata, obecnego już 
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[9] His rationibus in mysterio 
Christi Eiusque missione fun-
datis, coelibatus, qui prius sa-
cerdotibus commendabatur, 
postea in Ecclesia Latina om-
nibus ad Ordinem sacrum pro-
movendis lege impositus est. 
[10] Quam legislationem, ad eos 
qui ad Presbyteratum destinan-
tur quod attinet, Sacrosancta 
haec Synodus iterum compro-
bat et confirmat, [11] confidens 
in Spiritu donum coelibatus, sa-
cerdotio Novi Testamenti tam 
congruum, liberaliter a  Patre 
dari, dummodo qui sacerdo-
tium Christi per Sacramentum 
Ordinis participant, immo et 
universa Ecclesia, humiliter et 
enixe illud expetant. Exhortatur 
etiam haec Sacra Synodus om-
nes Presbyteros, qui sacrum co-
elibatum gratia Dei confisi libera 
voluntate secundum exemplum 
Christi acceperunt ut, illi ma-
gno animo et toto corde inha-
erentes, atque in hoc statu fide-
liter perseverantes, agnoscant 
praeclarum illud donum, quod 
a Patre sibi datum est quodque 
a  Domino tam aperte extolli-
tur, necnon prae oculis habeant 

przez wiarę i miłość, w którym 
dzieci zmartwychwstania ani za 
mąż nie będą wychodzić, ani się 
żenić.

[9] Celibat ugruntowany w mi-
sterium Chrystusa i  Jego po-
słannictwie, początkowo był ka-
płanom zalecany, potem został 
w  Kościele łacińskim nałożo-
ny przez ustawę na wszystkich 
mających otrzymać święcenia 
wyższe. [10] W  stosunku do 
tych, którzy są przeznaczeni 
do prezbiteratu, obecny święty 
Sobór jeszcze raz uznaje i po-
twierdza to ustawodawstwo, 
[11] ufając w Duchu Świętym, 
że dar celibatu, tak odpowia-
dający kapłaństwu Nowego 
Testamentu, jest wspaniało-
myślnie udzielany przez Ojca, 
jeśli tylko ci, którzy uczestni-
czą w  kapłaństwie Chrys tu sa 
przez sakrament święceń, a tak-
że cały Kościół, pokornie i wy-
trwale dar ten wypraszają. Ten 
święty Sobór zachęca również 
wszystkich prezbiterów, którzy 
ufni w łaskę Bożą dobrowolnie 
przyjęli święty celibat na wzór 
Chrystusa, aby przylgnąwszy 
doń wielkodusznie i całym ser-
cem oraz trwając wiernie w tym 
stanie, mieli uznanie dla tego 
wspaniałego daru, który został 
im dany przez Ojca i który Pan 
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magna mysteria, quae in eo si-
gnificantur atque adimplentur. 
Quo magis autem perfecta con-
tinentia in mundo huius tempo-
ris a non paucis hominibus im-
possibilis reputatur, eo humilius 
et perseverantius Presbyteri gra-
tiam fidelitatis, numquam pe-
tentibus denegatam, una cum 
Ecclesia expostulabunt, cuncta 
subsidia supernaturalia et natu-
ralia insimul adhibentes, quae 
omnibus praesto sunt. Normas 
praesertim asceticas quae ab 
experientia Ecclesiae proban-
tur et quae in mundo hodierno 
haud minus necessariae sunt, 
sequi ne omittant. Rogat itaque 
haec Sacrosancta Synodus non 
solum sacerdotes, sed et omnes 
fideles, ut eis hoc pretiosum do-
num coelibatus sacerdotalis cor-
di sit, petantque omnes a Deo, 
ut Ipse illud donum Ecclesiae 
suae semper abundanter largia-
tur.

tak otwarcie wychwala, i  aby 
mieli przed oczyma wielkie ta-
jemnice, które celibat zapowia-
da i  dopełnia. Im bardziej zaś 
doskonała powściągliwość przez 
wielu ludzi w dzisiejszym świe-
cie uważana jest za niemożliwą, 
tym pokorniej i wytrwalej prez-
biterzy będą wraz z Kościołem 
wypraszali łaskę wierności, któ-
ra nigdy nie zostanie odmówio-
na proszącym. Przy czym będą 
używać wszelkich pomocy nad-
przyrodzonych i  naturalnych, 
które są wszystkim dostępne. 
Powinni przede wszystkim sto-
sować potwierdzane doświad-
czeniem Kościoła środki asce-
tyczne, które i  w  dzisiejszym 
świecie są nie mniej konieczne. 
Ten święty Sobór prosi więc nie 
tylko kapłanów, lecz i wszyst-
kich wiernych, aby był im miły 
ten cenny dar celibatu kapłań-
skiego; niech wszyscy proszą 
Boga, aby On sam zawsze ob-
ficie udzielał tego daru swemu 
Kościołowi.

II.1.2. Komentarz do numeru 16 Presbyterorum Ordinis

[1] Początek n. 16 PO (perfecta et perpetua propter Regnum coelorum 
continentia) 3 został przejęty w kan. 277 § 1 CIC/83 oraz wpłynął na treść 

 3 Por. również wyrażenia: perfecta propter Regnum coelorum continentia (n. 42,3 LG).
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teologiczną kan. 373 CCEO, o czym niżej 4. Jest to wyraźne wskazanie 
celibatu wstrzemięźliwości (continentia). Sobór nawiązał do długiej hi-
storii tej instytucji w Kościele powszechnym 5. Istotne jest zwłaszcza od-
niesienie do przykładu Jezusa Chrystusa (continentia a Christo Domino 
commendata; także w uwadze 9 i 11), choć w tym przypadku jest to 
również celibat bezżeństwa, a nie tylko wstrzemięźliwości 6. Sobór od 
razu zatem wprowadza wątek chrystocentryczny 7, ale i eschatologicz-
ny (propter Regnum coelorum – niżej też 6) teologii celibatu kościelne-
go 8, wynikający z Pisma Świętego oraz nauczania Kościoła. Taki celibat 
wstrzemięźliwości jest – jak zaznacza Vaticanum II – „przez wielu chrześ-
cijan chętnie przyjmowany i – co godne pochwały – zachowywany”. 
Celibat kościelny wynika zatem zawsze z wolnej decyzji wiernego, co 
podkreśla Magisterium Kościoła (por. n. 10,1 i 2 OT), również w doku-
mentach odnośnie do dyspensy od tego celibatu (por. n. 1,2 i 1,3 PLU; 
niżej uwaga 11) oraz w polemikach z jego przeciwnikami 9.

[2, 5, 6] Celibat kościelny zapewnia płodność duchową (spiritualis 
foecunditas 10, paternitas in Christo). Płodność duchowa to rodzenie „nie 
z krwi ani z żądzy ciała, ani też z woli ludzkiej, ale z Boga” (J 1, 13), o czym 
Sobór przypomina, a co podnoszone było wcześniej przez Magisterium 
Kościoła 11.

[3, 4, 11] Ponadto zaś celibat ów, choć nie wynika z natury kapłań-
stwa, to jednak jest dla niego odpowiedni (multimoda convenientia), na co 
wskazuje cała historia tej instytycji w Kościele łacińskim i wschodnim 12. 
Celibat kościelny (ecclesiasticus coelibatus) jest bowiem darem (ex dono 

 4 Zob. niżej, II.2.1. oraz II.2.2.1.
 5 Por. wyżej, I.1. oraz I.2.
 6 Zob. wyżej, I.1.1. Wyraźniej ów wątek w n. 10,1 OT: societati coniugali propter regnum 

coelorum renuntiantes (por. Mt. 19, 12).
 7 Por. wyżej, I.3.1.1.1.
 8 Zob. wyżej, I.3.1.1.3.
 9 Zob. wyżej, I.3.1.3.3.
 10 Wyrażenie użyte też w ostatnim zdaniu n. 42,3 LG in fine, co zostało niemal dosłownie 

powtórzone w komentowanym fragmencie n. 16,1 PO. Interesujący fragment n. 42,3 LG 
in fine brzmi bowiem (z zaznaczeniem zmian): […] tamquam signum […] et stimulus ca
ritatis [PO dodaje: pastoralis], ac [PO: atque] quidam [PO: brak] peculiaris fons spiritualis 
foecunditatis in mundo.

 11 Zob. wyżej, I.3.1.3.1.
 12 Por. wyżej, I.1. oraz I.2.
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gratiae: wprowadzenie teologii daru, typowej dla Vaticanum II) 13, z któ-
rego praktyki Kościół nie zamierza rezygnować.

[6] Sobór Watykański  II wyraźnie postanawia, że celibat kościel-
ny nie jest ślubem (votum), jakkolwiek przyjęcie obowiązku celibatu 
ma charakter konsekracyjny (Presbyteri nova et eximia ratione Christo 
consecrantur) 14. Do ślubu bowiem nie można zobowiązać nikogo, a prze-
cież do celibatu kościelnego Kościół zobowiązuje 15. Ślub ponadto jest 
składany samemu Bogu (Deo – por. kan. 1191 § 1 CIC/83; 889 § 1 CCEO), 
a nie ze względu na Boga (propter Deum), jak zobowiązanie do celibatu 
kościelnego, czyli z powodu powołania, na które chce się odpowiedzieć, 
przyjmując sakrament święceń 16. W ten sposób Sobór zajmuje wyraź-
ne stanowisko w sporze, który przez wieki toczył się w Kościele 17. Co 
więcej, z tego też względu również zakonnicy składający śluby wieczy-
ste mają przyjmować celibat kościelny przed święceniami 18. Dlatego 
w reskrypcie zawierającym dyspensę od celibatu kościelnego wobec 
duchownych -zakonników zawarte są dwie różne czynności prawne, 
w tym – zwolnienie ze ślubów wieczystych 19.

 13 Zob. wyżej, I.3.1.3.
 14 Nieco inaczej w n. 42,3 LG: in  […] coelibatu Deo soli se devoveant; oraz w n. 10,2 OT: 

deditione Domino se devoveant.
 15 Por. A. Stickler, Il celibato ecclesiastico. La sua storia ed i suoi fondamenti teologici, „Ius 

Ecclesiae” 5 (1993), s. 27.
 16 Zob. G. Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ec

clesiale, Roma 2014, s. 191, nb. 143.
 17 Za charakterem ślubu opowiedzieli się na przykład: dekretysta Rolandus, św. Tomasz 

z Akwinu, św. Bonawentura, Jan Andrzejowy, Thomas Sanchez, Suarez, Reiffenstuel, 
Schmalzgrueber, papież Benedykt XIV, Wernz. Z kolei zwolennikami poglądu, że celi-
bat wiąże z ustawy kościelnej, byli przykładowo: Bernardus Papiensis, Rufinus, papież 
Innocenty  IV, Duns Szkot, Petrus de Palude, Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus), 
Iohannes a Turrecremata, Hinschius, Sägmüller, Holweck. Zob. F. Bączkowicz, Prawo 
kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, oprac.  J. Baron, W. Stawinoga, Opole 
1957, s. 321, nb. 326; G. Ryś, Celibat…, dz. cyt., s. 67–68.

 18 Nastąpiła bowiem derogacja przepisu in fine kan. 1037 CIC/83; por. Congregatio de 
Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, Decretum Ritus Ordinationum quo edi-
tio altera Pontificalis Romani de ritu ordinationis episcopi, presbyterorum et diaco-
norum promulgatur et typica declaratur, 29.06.1989, AAS 82  (1990) 826–827, n. 5; 
F. Loza, Komentarz do kan. 1037, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. 
Prepared dunder the responsability of the Martín de Azpilcueta Institute Faculty of Canon 
Law University of Navarre, eds. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez -Ocaña, t. III/1, przekł. 
z hiszpańskiego E. Caparros, P. Lagges, Montreal–Chicago 2004, s. 974 z przyp. 2.

 19 Zob. G. Ghirlanda, Il diritto…, dz. cyt., s. 191, nb. 143.



62  Rozdział II

[7] Sobór Watykański II wskazuje na argumenty praktyczne celi-
batu kościelnego 20, umieszczając je jednak w kontekście teologicznym.

[8] Sobór podejmuje również wątek eklezjologiczny w teologii ce-
libatu 21, łącząc go z eschatologicznym (celibat jako „żywy znak owego 
przyszłego świata”: signum vivum illius mundi futuri) 22, a także oblubień-
czym, rozwiniętym później w teologii ciała św. Jana Pawła II 23.

[9] Sobór Watykański II odwołuje się nie tylko do przykładu Jezusa 
Chrystusa (por. uwaga 1 i 11), ale i do tradycji kanonicznej. Polegała ona 
na celibacie wstrzemięźliwości, ale i bezżeństwa. Celibat kościelny obj-
mował początkowo tylko kapłanów, a potem wszystkich majorystów 
(mających święcenia wyższe). Sobór – jak się wydaje – opiera się na 
dawniejszej wiedzy historycznej, która uznawała, że początkowo celi-
bat kościelny był jedynie zalecany, a nie nakładany przez Kościół. Jest 
to o tyle słuszne, że pierwsza ustawa o celibacie kościelnym pochodzi 
z synodu w Elwirze (306) 24. Jednak zwyczaj prawny, dotyczący tylko 
celibatu wstrzemięźliwości, sięga czasów apostołów 25. Natomiast celi-
bat bezżenności rzeczywiście został nałożony później i w tym też zna-
czeniu (jako bezżenność) należy rozumieć słowo coelibatus. Co ważne, 
Vaticanum II jasno wskazuje na podstawę wiązania celibatu kościelnego: 
jest to ustawa (lex), a nie ślub (votum; por. wyżej uwaga 6) czy święcenia.

[10] Sobór Watykański II potwierdza ustawę (lex, legislatio) o celiba-
cie kapłańskim 26. Jednakże dokonuje w niej radykalnej zmiany wobec 
tradycji kanonicznej. Ogranicza ją bowiem jedynie do kapłanów (prez-
biterów i biskupów), wyłączając spod jej obowiązywania diakonów 27. 
Takie postanowienie ma uzasadnienie teologiczne. Jak bowiem naucza 
sam Sobór Watykański II i Katechizm Kościoła katolickiego 28, jest wy-
raźna różnica między poszczególnymi stopniami święceń. Tylko biskupi 
i prezbiterzy są kapłanami (gradus participationis sacerdotalis, sacerdotes), 

 20 Por. wyżej, I.3.3.
 21 Zob. wyżej, I.3.1.1.2.
 22 Por. wyżej, I.3.1.1.3. Podobnie w n. 10,1 OT: futuri saeculi resurrectionis testimonium.
 23 Zob. wyżej, I.3.2.2.
 24 Por. wyżej, I.2.2.1.
 25 Zob. wyżej, I.1.
 26 Por. także n. 10,1 OT: lege ecclesiastica praeceptus.
 27 Zob. wyżej, I.2.2.2.
 28 Por. LG, n. 21, 29; Catechismum Catholicae Ecclesiae, n. 1554, 1557.
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podczas gdy diakoni są ustanawiani tylko „dla posługi” (gradus servitii) 29. 
Ponadto wśród kapłanów należy wyróżnić pełnię kapłaństwa w sakrze 
biskupiej 30. Te założenia teologiczne – wyprzedzając nieco rozważania 
odnośnie do dyspensy od celibatu kościelnego – wpływają na modele 
prawne tej instytycji oraz na jej praktykę w Kongregacji 31.

[11] W tym miejscu Sobór przedstawia celibat kapłański (coelibatus 
sacerdotalis, sacer coelibatus) jako dar od Boga Ojca. Jest to zasadnicze 
uzasadnienie teologiczne celibatu w ujęciu Vaticanum II, o czym już była 
mowa (por. także n. 42,3 LG; 10 OT) 32. Taki dar człowiek może przyjąć 
tylko w sposób wolny (libera voluntate; por. uwaga 1). Ów zaś wspania-
ły dar (praeclarum illud donum) 33 powinien być stale wypraszany przez 
samego obdarowanego i cały lud Boży. Kapłan zaś ma używać środków 
nadprzyrodzonych i przyrodzonych (subsidia supernaturalia et natura
lia), także ascetycznych, aby wytrwać w łasce wierności, której Pan pro-
szącemu nigdy nie odmawia. Zagadnienia terminologiczne dotyczące 
celibatu są omówione w innym miejscu 34.

II.1.3. Unormowania soborowe jako ramy  
regulacji kodeksowych

Powyższe uwagi dotyczące n. 16 PO z odniesieniami do innych tekstów 
Soboru Watykańskiego II wyznaczają ramy regulacji kodeksów papie-
ża św. Jana Pawła II – łacińskiego z 1983 r. oraz wschodniego z 1990 r. 

 29 „Propterea verbum sacerdos designat, in usu hodierno, Episcopos et presbyteros, sed 
non diaconos. Tamen doctrina catholica docet, gradus participationis sacerdotalis 
(Episcopatum et presbyteratum) et gradum servitii (diaconatum) conferri, hos om-
nes tres, actu sacramentali qui «ordinatio» appellatur, id est, sacramento Ordinis” 
(Catechismum Catholicae Ecclesiae, n.  1554). Por. LG, n. 29; Benedictus XVI, Litterae 
apostolicae motu proprio datae Omnium in mentem quaedam in Codice Iuris canonici 
immutantur, 26.10.2009, AAS 102 (2010) 8–10, art. 2; kan. 1009 § 3 CIC/83.

 30 Por. LG, n. 21; Catechismum Catholicae Ecclesiae, n. 1557.
 31 Co widać już w  kan.  290, n.  3 CIC/83 (różnica między diakonami a  prezbiterami) 

oraz w praktyce Kościoła nieudzielania biskupom dyspensy od celibatu kapłańskiego. 
Por. P. Skonieczny, L’evoluzione della dispensa dal celibato ecclesiastico. Alla ricerca dei 
suoi modelli giuridici, „Angelicum” 89 (2012), s. 204.

 32 Zob. wyżej, I.3.1.3.
 33 W n. 42,3: pretiosum gratiae divinae donum, a ponadto w n. 10,1 OT: pretiosum donum Dei.
 34 Zob. wyżej, wstęp.
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Jako zasady unormowań soborowych odnośnie do celibatu kościelnego 
należy wskazać:

1. teologiczne, nadprzyrodzone motywy i cele celibatu kościelne-
go (propter Regnum coelorum);

2. ograniczenie celibatu kościelnego do celibatu kapłańskiego – 
prezbiterów i biskupów;

3. celibat ten jest celibatem wstrzmięźliwości doskonałej i trwałej 
(continentia perfecta et perpetua), a nie tylko aktualnej (praktyko-
wanej w niektórych Kościołach wschodnich i prawosławnych), 
obejmując również celibat bezżenności;

4. celibat kapłański nie wynika z sakrementu święceń, choć jest dla 
niego odpowiedni, ani nie jest ślubem; celibat kościelny wynika 
z ustawy (lex coelibatus);

5. zachowanie praktyki Kościołów wschodnich prezbiterów żo-
natych.

Zasady te kierowały pracami legislacyjnymi nad posoborowymi 
uregulowaniami celibatu kościelnego w  kodeksach Kościoła. Sobór 
Watykański  II nie określa pozytywnie ustawy o celibacie kościelnym, 
ograniczając się do stwierdzenia negatywnego, że celibat nie należy 
do istoty sakramentu święceń. W ten sposób Vaticanum II oczyściło 
przedpole do dalszych poszukiwań, które skierowały ustawodawcę koś-
cielnego do powiązania celibatu kościelnego ze stanem duchownym, 
o czym niżej.

II.2. Regulacja celibatu kościelnego w obowiązującym  
prawie Kościoła

II.2.1. Instytucja celibatu kościelnego w kodeksie łacińskim

Ustawodawca łaciński ujmuje celibat kościelny jako instytucję kanonicz-
noprawną 35, czyli tworząc kompleks unormowań w tym przedmiocie. 
Centralne miejsce w tym zespole norm zajmuje kan. 277 CIC/83, zawarty 
w rozdziale III De clericorum obligationibus et iuribus („O obowiązkach 

 35 Na co zwracał też uwagę kard. Joseph Ratzinger, zob. wyżej, I.3.1.1.1.
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i prawach duchownych”), części I księgi II De populo Dei („O ludzie 
Bożym”). Kanon ten stanowi 36:

Can. 277 § 1. Clerici obligatio-
ne tenentur servandi perfectam 
perpetuamque propter Regnum 
coelorum continentiam, ideo-
que ad coelibatum adstringun-
tur, quod est peculiare Dei do-
num, quo quidem sacri ministri 
indiviso corde Christo facilius 
adhaerere possunt atque Dei 
hominumque servitio liberius 
sese dedicare valent.

Kan. 277 § 1. Duchowni są zwią-
zani obowiązkiem zachowywa-
nia ze względu na królestwo nie-
bieskie doskonałej i wieczystej 
wstrzemięźliwości, i dlatego zo-
bowiązani są do celibatu, który 
jest szczególnym darem Bożym, 
dzięki któremu święci szafarze 
mogą niepodzielnym sercem ła-
twiej złączyć się z Chrystusem, 
a  także swobodniej oddać się 
służbie Bogu i ludziom.

§ 2. Debita cum prudentia cle-
rici se gerant cum personis, 
quarum frequentatio ipsorum 
obligationem ad continentiam 
servandam in discrimen vocare 
aut in fidelium scandalum ver-
tere possit.

§ 2. Duchowni powinni odnosić 
się z należytą roztropnością do 
osób, których odwiedzanie mo-
głoby narazić na niebezpieczeń-
stwo ich obowiązek zachowania 
wstrzemięźliwości albo wywołać 
zgorszenie wiernych.

§ 3. Competit Episcopo dioece-
sano ut hac de re normas sta-
tuat magis determinatas utque 
de huius obligationis observan-
tia in casibus particularibus iu-
dicium ferat.

§ 3. Do biskupa diecezjalne-
go należy wydawanie bardziej 
szczegółowych norm w tym za-
kresie oraz osądzanie w poszcze-
gólnych przypadkach zachowa-
nie tego obowiązku.

Już sama struktura komentowanego kanonu wskazuje na celibat 
jako instytucję prawnokanoniczną.

Paragraf 1 przedstawia łacińską doktrynę celibatu oraz jego teolo-
giczne uzasadnienie: propter Regnum coelorum. Ustawodawca nawiązuje 

 36 Tłumaczenie polskie zostało poprawione przez Autora – P.S.
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do bogatej tradycji kanonicznej oraz teologii Soboru Watykańskiego II 37, 
zwłaszcza zaś teologii daru, nazwanego tu „szczególnym darem Boga” 
(peculiare Dei donum) 38. Pokazuje, że punktem wyjścia w tym obowiąz-
ku jest celibat wstrzemięźliwości (perfecta perpetuaque propter Regnum 
coelorum continentia), a stąd dopiero wywodzi się (ideoque – „dlatego”) 
celibat bezżenności (coelibatus). To cnota czystości bowiem pozwala na 
wielbienie Pana Boga (por. 1 Kor 6, 20 39). W każdym razie obowiązek 
celibatu obejmuje nie tylko celibat bezżenności, ale i celibat wstrze-
mięźliwości. Stąd nadal wiąże klasyczna definicja celibatu, że continentia 
clericorum (wstrzmięźliwość duchownych) polega in non contrahendo et 
in non utendo contracto („na niezawieraniu [małżeństwa] oraz na jego 
nieużywaniu”) 40.

Komentowany przepis zatem wskazuje na celibat kościelny jako taką 
instytucję kanoniczną, z którą wiążą się zobowiązania o charakterze te-
ologicznym (jest to przecież dar od Pana Boga), prawnym i moralnym 41. 
Co prawda kan. 277 § 1 CIC/83 nie zawiera już wprost odniesienia do 
grzechu świętokradztwa w przypadku naruszenia celibatu kościelnego, 
jak to czynił kan. 132 § 1 CIC/17, ale jest to oczywiste i wynika właśnie 
z moralnego wymiaru celibatu kościelnego 42. Ten właśnie aspekt moral-
ny nie pozwala duchownym, którzy usiłowali zawrzeć małżeństwo lub 
w inny sposób trwają w grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu 
(przeciwko świętemu celibatowi), udzielić na forum wewnętrznym roz-
grzeszenia 43. W każdym razie nie powinni być dopuszczeni do Komunii 
świętej ci duchowni, którzy z uporem trwają w jawnym grzechu ciężkim 

 37 Por. wyżej, II.1., z odesłaniami do rozdziału I.
 38 Inne wyrażenia w dokumentach soborowych, zob. wyżej, II.1.2., uwaga 11.
 39 „Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”, cyt. przez: Congregazione per il Clero, Direttorio 

Il fenomeno della „secolarizzazione” per il ministero e la vita dei presbiteri, nuova edizione, 
11.02.2013, Città del Vaticano 2013, http://www.clerus.va/content/clerus/it/presbiteri.
html, 20.07.2016, n. 82,4.

 40 Por. wyżej, I.2.3.
 41 Por. Congregazione per il Clero, Direttorio Il fenomeno della „secolarizzazione”…, n. 80,6.
 42 Zob. G. Ghirlanda, Il diritto…, dz. cyt., s. 191, nb. 143.
 43 Tak według instrukcji Penitencjarii Apostolskiej, wydanej już pod rządem CIC/83; 

por. Sacra Paenitentiaria Apostolica, Instructio Suprema ecclesia bona omnibus ordi-
nariis dioecesanis et religiosis, de materiis quae a Sacra Paenitentiaria pertractantur, 
Prot. N. 456/84, 15.07.1984, EV, t. S1, s. 816–829 (824–825), nb. 901–912 (908).
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przeciwko celibatowi kościelnemu, a nie otrzymali dyspensy od tegoż 
obowiązku (por. kan. 915 CIC/83) 44.

Co do wymiaru prawnego celibatu kościelnego należy wskazać na 
te przepisy, które tę instytucję wzmacniają poprzez wskazanie skutków 
prawnych celibatu kościelnego. Chodzi przede wszystkim o 45:

a) sankcję nieważności małżeństwa, mającą długą tradycję kano-
niczną (por. kan. 1087 CIC/83 – przeszkoda świeceń 46);

b) przeszkodę do przyjęcia i wykonywania święceń (por. kan. 1041 
n. 3, 1042 n. 1, 1044 § 2 n. 1, 1047 § 2 n. 3 CIC/83) 47;

c) inne sankcje przewidziane przez porządek kanoniczny, np. usu-
nięcie z urzędu kościelnego (por. kan. 194 § 1 n. 3 CIC/83) 48, 
suspensa latae sententiae (por. kan. 1394 § 1 CIC/83), a nawet 
wydalenie ze stanu duchownego (por. kan. 1395 § 1 CIC/83, 
art. 6 SST/2010 49) 50.

 44 O samym kan. 915 CIC/83, zob. R.L. Burke, Canon 915: The Discipline Regarding the Denial 
of Holy Communion to Those Obstinately Persevering in Manifest Grave Sin, „Periodica de 
re canonica” 96 (2007), s. 3–58.

 45 Por. G. Ghirlanda, Il diritto…, dz. cyt., s. 192–193, nb. 145; J. de Otaduy, Komentarz do 
kan 277, w: Exegetical Commentary…, t. II/1, dz. cyt., s. 346–347.

 46 Z literatury zob. T. Mauro, Gli impedimenti relativi ai vincoli religiosi. Ordo e votum (cann. 
1087–1088), w: Diritto matrimoniale canonico, t. 1, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Città 
del Vaticano 2002, s. 541–554; A. D’Auria, Gli Impedimenti matrimoniali nel Codice di 
Diritto Canonico della Chiesa latina, Città del Vaticano 2007, s. 121–133; T. Białobrzeski, 
Przeszkoda święceń, w: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, red. W. Góralski, 
Warszawa 2016, s. 241–267.

 47 Z  literatury zob. M. Pastuszko, Sakrament święceń (kanony 1008–1054), Kielce 2008, 
s. 445–452, 473–476, 492, 494, 499–506; G. Incitti, Il sacramento dell’Ordine nel Codice 
di Diritto Canonico. Il ministro dalla formazione all’esercizio, Città del Vaticano 2013, 
s. 185–186, 189–190, 192.

 48 Zob. V. De Polis, A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. 
Libro Primo, Città del Vaticano 2008, s. 489–490; J. García Martín, Le norme generali del 
Codex Iuris Canonici, Venezia 2015, s. 823–824.

 49 Por.  Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21.05.2010, 
AAS 102 (2010) 419–434.

 50 Z literatury zob. D. Cito, Le pene per i singoli delitti (cann. 1364–1399), w: D. Cito, V. De 
Paolis, Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Città 
del Vaticano 2001, s.  357–361; J.  Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczegól
na, Warszawa 2003, s. 158–166; C. Papale, I delitti contro la morale, w: I delitti riservati 
alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di A. D’Auria, C. Papale, Città del 
Vaticano 2014, s. 29–46; M. Di Veroli, Pedopornografia. Aspetti tecnico informatici utili 
all’accertamento delle responsabilità penali da parte dell’autore, w:  I delitti riservati alla 
Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni, a cura di C. Papale, 
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Tę instytucję uzupełniają oczywiście przepisy regulujące dyspensę 
od celibatu kościelnego, o czym w następujących rozdziałach. Poza tym 
wskazać należy na paragraf 2, mający swe źródło w kan. 133 CIC/17, oraz 
paragraf 3 komentowanego kanonu, wywodzący się z kan. 134 CIC/17.

Paragraf 2 kan. 277 CIC/83 jest normą roztropnościową. Nakłada na 
duchownego obowiązek unikania takich relacji z kobietami i mężczyzna-
mi (cum personis) 51, które mogłyby zagrozić jego celibatowi kościelnemu 
albo też wywołać zgorszenie u wiernych. W obecnym zaś kontekście 
kulturownym i społecznym należy zachować również wielką roztrop-
ność w kontaktach z małoletnimi 52.

Paragraf 3 kan. 277 CIC/83 z kolei porusza kwestię relacji biskupa 
diecezjalnego do swojego duchowieństwa na polu celibatu w zakresie 
ustawodawczym partykularnym oraz dyscyplinarnym. Trzeba bowiem 
przypomnieć w tym miejscu, że biskup z jednej strony jest ojcem dla 
duchownych, a z drugiej – ma ich prowadzić, także jeśli chodzi o celibat 
kościelny 53. Ojcostwo biskupa podkreślają różne dokumenty Kościoła 54. 

Città del Vaticano 2015, s.  131–159; D. Borek, „Sextum Decalogi praeceptum” w kano
nicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym, Tarnów 2015, passim; P. Skonieczny, 
Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de 
lege lata i de lege ferenda, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017) nr 1, s. 135–175; P. Skonieczny, 
Przestępstwo cięższe pornografii dziecięcej. Komentarz do art. 6 § 1 n. 2 Sacramentorum 
sanctitatis tutela z 2010 r., tekst przekazany do druku w „Prawie Kanonicznym”.

 51 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 277, w: J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Kru-
kowski, M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księga II. Lud Boży. 
Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red.  J. Krukowski, 
Poznań 2005, s. 99.

 52 Zob. Congregazione per il Clero, Direttorio Il fenomeno della „secolarizzazione”…, n. 82,6.
 53 „Następnie podtrzymuje on [biskup – P.S.] i dodaje odwagi kapłanom, którzy powoła-

ni z łaski Bożej, dobrowolnie przyjęli obowiązek celibatu dla Królestwa niebieskiego, 
przypominając sobie, a także im ewangeliczne i duchowe motywy tego rodzaju wyboru, 
jakże ważnego w służbie Ludowi Bożemu” (Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica 
post -synodalis Pastores gregis de Episcopo ministro Evangelii Iesu Christi pro mundi spe, 
16.10.2003, AAS 96 (2004) 825–924, n. 21,2. Przekład polski: http://www.opoka.org.pl/
biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/pastores_gregis_2.html, 27.07.2016).

 54 Zob. n. 91, 93 SaC; Congregazione per i Vescovi, Direttorio Direttorio Successori degli 
Apostoli (Apostolorum successores) per il ministro pastorale dei vescovi, 22.02.2004, 
Città del Vaticano 2004; EV, t. 22, s. 1047–1275, nb. 1567–2159; http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_
apostolorum -successores_it.html, 21.07.2016, n.  75–77. Przekład polski: Ustrój hie
rarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, 
s. 517–711.
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Prowadzenie zaś widoczne jest na trzech płaszczyznach: nauczyciel-
skiej (por. cyt. n. 21,2 Pastores gregis z 2003 r.), ustawodawczej i dyscy-
plinarnej 55.

Odnośnie do zakresu ustawodawczego biskup diecezjalny ma obo-
wiązek wydać szczegółowe przepisy odnośnie do celibatu duchownych 56. 
Kwestia może być również przedmiotem synodu diecezjalnego 57. Taka 
ustawa partykularna może zawierać regulacje następujące: formacja sta-
ła i życie duchowe (zwłaszcza młodych duchownych), sakrament pojed-
nania, życie braterskie, słuszny odpoczynek, pomoc braterska, problemy 
życia codziennego (plebania, formy życia wspólnego, pomoc domowa), 
asceza (internet i komórki) 58.

Działania dyscyplinarne biskupa diecezjalnego (ale i w ogóle ordy-
nariusza, także personalnego; zob. kan. 134 § 1 CIC/83) dotyczą przede 
wszystkim prawa karnego kanonicznego, a zwłaszcza wykorzystania 
nakazu karnego 59.

II.2.2. Duchowni żonaci w dyscyplinie Kościoła

II.2.2.1. Celibat kościelny i duchowni żonaci  
w kodeksie wschodnim

Obowiązująca dyscyplina wschodnia ma fundament w postanowieniach 
Soboru Watykańskiego II, opierając się na założeniu, że celibat nie należy 

 55 Por. E. Miragoli, Celibato sacerdotale. Responabilità del vescovo e funzione del diritto par
ticolare, „Quaderni di diritto ecclesiale” 18 (2005), s. 119–120.

 56 Zob. E. Miragoli, Celibato sacerdotale…, dz. cyt., s. 125. Stąd przekład polski, zatwierdzo-
ny przez Konferencję Episkopatu Polski („może”), jest błędny.

 57 Por. Congregatio pro Episcopis et Congregatio pro Gentium Evangeliztione, Instructio 
In constitutione apostolica de Synodis dioecesanis agendis, 19.03.1997, AAS 89  (1997) 
706–727, appendice, rozdz. III.2, tiret pierwsze.

 58 Zob. Por. E. Miragoli, Celibato sacerdotale…, dz. cyt., s. 126–136.
 59 Szczegółowo por. M. Mosconi, L’azione del vescovo a tutela del celibato dei chierici. Il ricor

so al precetto penale, „Quaderni di diritto ecclesiale” 18 (2005), s. 181–193. Rozczarowują 
natomiast postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego, gdyż powtarzają jedynie 
nauczanie Kościoła powszechnego, nie zajmując się obowiązkiem celibatu kościelnego 
w kontekście polskim; por. II Polski Synod Plenarny, Kapłaństwo i życie konsekrowane 
tertio millennio adveniente, 23.04.1999, n. 81.
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do istoty kapłaństwa (por. n. 16,1 PO) 60. Sobór nie znosi też dotychcza-
sowej praktyki Kościołów wschodnich odnośnie do obowiązku celibatu 
kapłańskiego biskupów i przyjmowania święceń (prezbiteratu i diako-
natu) przez kandydatów żonatych. Autorytatywnie potwierdza to także 
nauczanie papieskie bł. Pawła VI (por. n. 38–39 SaC).

Te postanowienia znajdują potwierdzenie w kodeksie wschodnim 
odnośnie do celibatu kościelnego w tytule X: De clericis („Duchowni”), 
rozdziale III: De iuribus et obligationum clericorum („O prawach i obo-
wiązkach duchownych”: kan. 367–393 CCEO). Sam celibat duchow-
nych został opisany w kontraście do stanu duchownych żonatych, nie 
pomniejszając jednak roli tego drugiego 61:

Can. 373  – Caelibatus clerico-
rum propter regnum coelorum 
delectus et sacerdotio tam con-
gruus ubique permagni facien-
dus est, prout fert universae 
Ecclesiae traditio; item status 
clericorum matrimonio iunc-
torum praxi Ecclesiae primae-
vae et Ecclesiarum orientalium 
per saecula sancitus in honore 
habendus est.

Kan. 373  – Celibat duchow-
nych, wybrany ze względu na 
królestwo niebieskie i  tak sto-
sowny dla kapłaństwa, wszędzie 
ma być tak wysoko ceniony, jak 
nakazuje tradycja Kościoła po-
wszechnego; również ma być 
w poważaniu stan duchownych 
związanych małżeństwem, po-
twierdzony przez praktykę 
Kościoła pierwotnego i  wielo-
wiekową praktykę Kościołów 
wschodnich.

Ustawodawca w kan. 373 CCEO wyraźnie nawiązał do teologii ce-
libatu duchownych (propter regnum coelorum) oraz do soborowej tezy 
o  odpowiedniości (congruus) celibatu kościelnego do kapłaństwa 62. 
Natomiast odnośnie do duchownych żonatych odwołał się podobnie 
jak Vaticanum II (por. n. 16,1 PO) do praktyki Kościoła pierwotnego, 

 60 Por. wyżej, II.1.2., uwaga 3.
 61 Przekład na język polski według: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich promulgowa-

ny przez papieża Jana Pawła II, przekł. z łaciny L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Lublin 
2002, s. 285. Przekład ten został poprawiony przez Autora – P.S.

 62 To samo słowo congruus jest użyte w n. 16,3 PO, natomiast n. 16,2 PO posługuje się 
wyrażeniem convenientia.
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które to ustalenia – w świetle ostatnich badań – są podawane w wąt-
pliwość. Nawet bowiem duchowni żonaci byli zobowiązani do celibatu 
wstrzemięźliwości 63.

Can. 374 – Clerici caelibes et co-
niugati castitatis decore elucere 
debent; iuris particularis est sta-
tuere opportuna media ad hunc 
finem assequendum adhibenda.

Kan. 374 – Duchowni celibata-
riusze i żonaci powinni jaśnieć 
blaskiem czystości; prawo party-
kularne powinno ustanowić na-
leżne środki stosowne do osiąg-
nięcia tego celu.

Tak duchownych celibatariuszy, jak i żonatych wiąże cnota czystości, 
stosowna do ich pozycji kanonicznej (por. kan. 374 CCEO, część pierw-
sza), do czego zresztą i jedni, i drudzy są formowani (por. kan. 352 § 2 
CCEO) 64. Część druga kan. 374 CCEO jest postanowieniem analogicz-
nym do kan. 277 § 3 CIC/83 i zawiera odesłanie do prawa partykularnego 
odnośnie do zapewnienia środków do ochrony celibatu kościelnego, ale 
i czystości małżeńskiej duchownych żonatych. Jednym z takich środków 
proponowanych przez ustawodawcę kościelnego duchownym celiba-
tariuszom jest życie wspólne (vita communis) oraz wzajemna pomoc 
(por. kan. 376 CCEO; por. kan. 280 CIC/83).

Ponadto jest potwierdzony w obowiązującym prawie wschodnim ce-
libat biskupów (por. kan. 180 n. 3 CCEO). Nie jest też możliwe zawarcie 
małżeństwa po przyjęciu święceń, nawet dla wdowców (por. kan. 804 
CCEO). Jeszcze bardziej niż w prawie łacińskim widoczna jest instytucjo-
nalizacja celibatu kościelnego. Przyjmując bowiem święcenia, kandydat 

 63 Por. wyżej, I.1.1., powołując się na badania Cholija, Cochiniego i Heida. Stąd krytycz-
nie o kan. 373 CCEO, por. R. Cholij, Celibacy, Married Clergy, and the Oriental Code, 
w: Acta Symposii Internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum Orientalium. Kaslik, 
24–29 Aprilis 1995, eds. A. Al -Ahmar, A. Khalife, D. Le Tourneau, Kaslik 1996, s. 199–202. 
Powołanie natomiast literatury, broniącej Soboru w Trullo, zob. G. Nedungatt, Clerics 
(cc. 323–398), w: A Guide to the Estern Code. A Commentary on the Code of Canons of the 
Eastern Churches, ed. G. Nedungatt, Rome 2002, s. 292, przyp. 92.

 64 O pewnej równowadze w prawnym (ale nie duchowym czy mistycznym) traktowaniu 
tak duchownych celibatariuszy, jak i żonatych w kan. 373 CCEO, por. G. Nedungatt, 
Clerics…, dz. cyt., s. 287–290. Zresztą, to podwójny tor dyscypliny wschodniej wymusił 
tego typu brzmienie komentowanego kanonu; por. L. Sabbarese, Komentarz do kan. 373–
774, w: Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, a cura di P.V. Pinto, Città 
del Vaticano 2001, s. 328–330.
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godzi się na sankcję nieważności tak usiłowanego małżeństwa oraz na 
karę depozycji (por. kan. 1453 § 2 CCEO). Negatywnie zatem dochodzi 
do przyjęcia celibatu kościelnego poprzez przyjęcie święceń diakonatu, 
stąd nie jest to ślub 65.

W myśl norm papieskich, publikowanych przez Kongregację dla 
Kościołów Wschodnich z dnia 14 czerwca 2014 r., nie wiążą już w zasa-
dzie ograniczenia w posłudze przez duchownych żonatych na terenach 
tych Kościołów (łacińskich), gdzie większość stanowili celibatariusze 66. 
Marginalizacja kan. 758 § 3 CCEO zaczęła się jednak już wcześniej 67.

II.2.2.2. Diakoni stali w Kościele łacińskim

Była już mowa o tym, że Sobór Watykański II ograniczył ustawę celibatu 
do kapłanów (prezbiterów i biskupów), zrywając z dotychczasową tra-
dycją kanoniczną 68. W tradycji kanonicznej bowiem wszyscy majoryści, 
w tym diakoni, zwiazani byli celibatem kościelnym 69.

To postanowienie Vaticanum II znajduje rozwinięcie w Kościele ła-
cińskim odnośnie do diakonatu stałego, tj. w kan. 1031 § 2, pars secunda, 
1042 n. 1 in fine oraz kan. 1050 n. 3, pars secunda in fine CIC/83. Natomiast 
uzasadnienie teologiczne polega na odrzuceniu teologii czystości rytu-
alnej przez Sobór Watykański II 70. Ponadto wskazuje się, że diakonat 
nie jest uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa i stąd też nie trzeba 
od diakonów wymagać celibatu (por. kan. 1009 § 3 CIC/83 w brzmieniu 
nadanym art. 2 cytowanego już motu proprio Benedykta XVI Omnium 
in mentem z 26 padziernika 2009 r.).

 65 Zob. G. Nedungatt, Clerics…, dz. cyt., s. 301.
 66 Por. Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, Pontificia Praecepta Il can. 758 § 3 CCEO 

de Clero Uxorato Orientali, 14.06.2014, AAS 106  (2014), s.  496–499; komentarz, 
zob. C. Vasil’, Nel solco del Vaticano II. Nuove norme per il clero orientale cattolico uxora
to, „L’Osservatore Romano” 27.02.2015, s. 7; EV, t. 30, s. 590–596.

 67 Por. G. Nedungatt, Clerics…, dz. cyt., s. 302–303; L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pa
stori latini. Problematiche e norme canoniche, Rome 2003, s. 112–113, przyp. 80.

 68 Zob. wyżej, II.1.2., uwaga 10.
 69 Por. wyżej, I.1.3. oraz I.2.2.2.
 70 Co do tej teologii zob. wyżej, I.3.1.2.
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II.2.2.3. Duchowni eksanglikańscy z ordynariatów personalnych 
w Kościele łacińskim

W ordynariatach personalnych dla anglikanów nawiązujących pełną ko-
munię z Kościołem katolickim, zgodnie z n. VI § 1 i 2 konstytucji apostol-
skiej Anglicanorum coetibus Benedykta XVI z 2009 r. 71 oraz w myśl n. 42 
SaC oraz deklaracji Świętej Kongregacji Nauki Wiary In June z 1980 r. 72, 
Biskup Rzymski w poszczególnych przypadkach, derogując kan. 277 § 1 
CIC/83, może dopuścić do prezbiteratu również mężczyzn żonatych, 
zwłaszcza tych, którzy pełnili funkcje ministerialne we wspólnocie an-
glikańskiej 73. W każdym razie nie można do święceń dopuścić w ordy-
nariacie tych, którzy mają sytuację małżeńską nieregularną, albo do wy-
konywania święceń tych, którzy porzucili Kościół katolicki i przyłączyli 
się do wspólnoty anglikańskicj (por. art. 6 § 2 Norm uzupełniających 
Kongregacji Nauki Wiary z 2009 r.) 74. Normy dotyczące duchownych 
żonatych mają być wydane przez ordynariusza ordynariatu personalne-
go po konsultacji z lokalną konferencją episkopatu i po zatwierdzeniu 
przez Stolicę Świętą (zob. art. 6 § 1 Norm uzupełniających).

Zgodnie ze starożytną tradycją kanoniczną biskupi nie mogą być 
żonaci. Stąd żonaci eksbiskupi anglikańscy, którzy przystępują do peł-
nej jedności z Kościołem katolickim, nie mogą przyjąć sakry biskupiej, 
a jedynie święcenia prezbiteratu, choć mogą być ordynariuszami ordy-
nariatów personalnych (por. 11 § 1 Norm uzupełniających).

 71 Zob. Benedictus PP. XVI, Constitutio apostolica Anglicanorum coetibus qua Personales 
Ordinariatus pro Anglicanis conduntur qui plenam communionem cum Catholica 
Ecclesia ineunt, 4.11.2009, AAS 101 (2009) 985–990. Przekład polski: Ustrój hierarchiczny 
Kościoła. Wybór źródeł, t. 2, red. i oprac. M. Sitarz, A. Romanko, U. Wasilewicz, P. Zając, 
Lublin 2013, s. 62–73.

 72 Por. Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, Statement In June on behalf of 
some clerge and laity formerly or actually belonging to the episcopal (anglican) church 
for full communion with the catholic chcurch, 1.04.1981, „L’Osservatore Romano” – 
weekly edition in English, 6.04.1981, s. 2; EV, t. 7, s. 1110–1113, nb. 1213.

 73 Wskazując na pewną niejasność ustawy, por. E. Baura, Gli ordinariati personali per gli 
ex anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere 
ricevuti alla Chiesa cattolica, „Ius Ecclesiae” 24 (2012), s. 46–47.

 74 Zob. Congregation for the Doctrine of the Faith, Complementary Norms Each Ordinate 
for the Apostolic Constitution Anglicanorum coetibus, 4.11.2009, EV, t. 26, s. 890–905, 
nb. 1305–1343.



74  Rozdział II

II.2.3. Konstrukcja celibatu kościelnego  
w porządku kanonicznym

II.2.3.1. Przyjęcie celibatu kościelnego jako czynność prawna

II.2.3.1.1. Dyspensa od celibatu kościelnego jako remedium  
na wadę woli w przyjęciu święceń

Tak przyjęcie sakramentu święceń, jak i zobowiązanie się do celibatu 
kościelnego są czynnościami kanonicznoprawnymi. Stosują się zatem do 
tych czynności prawnych wymogi z kan. 124 CIC/83 (kan. 931 CCEO) 75.

Może zatem się zdarzyć, że przyjęcie święceń będzie nieważną 
czynnością prawną, co wyraźnie przewiduje ustawodawca kościelny 
(por. kan. 1708–1712 CIC/83, kan. 1385–1387 CCEO, dekret Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Ad satius z 2001 r. 76). Święcenia 
mogą być dotknięte inną wadą spośród wymienionych w kan. 125–126 
CIC/83 (kan. 932–933 CCEO; także por. kan. 214 CIC/17), która wszakże 
nie powoduje ich nieważności. Wówczas najłatwiej uciec się do instytu-
cji dyspensy od celibatu kościelnego (por. art. 2 PA; także por. kan. 214 
CIC/17), o czym niżej.

II.2.3.1.2. Stwierdzenie nieważności zobowiązania  
do celibatu kościelnego

Jednakże może się również zdarzyć, że wadami będzie dotknięta także 
czynność prawna przyjęcia celibatu kościelnego, znana tylko w prawie 
łacińskim i o której stanowi kan. 1037 CIC/83 77. Jakiekolwiek bowiem 

 75 Co do koncepcji czynności kanonicznoprawnej por. P. Skonieczny, Kanoniczna koncepcja 
czynności prawnej. Wprowadzenie dla prawników świeckich, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Iuridica” 81 (2017), s. 65–81.

 76 Por. Congregatio De Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Decretum Ad satius 
Regulae Servandae ad proceduram administrativam nullitatis ordinationis inchoandam 
et celebrandam noviter confectae, 16.10.2001, AAS 94 (2002) 292–300.

 77 Can. 1037 – Promovendus ad diaconatum permanentem qui non sit uxoratus, item-
que promovendus ad presbyteratum, ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu 
praescripto publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assumpserint, aut 
vota perpetua in instituto religioso emiserint.

  Tłumaczenie polskie (poprawione przez Autora – P.S.):
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wady dotyczące tejże czynności prawnej, o których mowa w kan. 125 
i 126 CIC/83 (przymus, bojaźń, podstęp, ignorancja, błąd), mogą spo-
wodować jej wzruszenie. Choć ustawodawca kościelny nie przewidział 
specjalnego postępowania dla stwierdzenia nieważności takiej czyn-
ności prawnej (tak jak w przypadku nieważności święceń), to należy to 
postępowanie dopuścić i prowadzić w zwykłym procesie, analogicznie 
stosując kan. 1708–1712 CIC/83 78. Wszystkie inne wady można usunąć 
z obrotu prawnego, posługując się instytucją dyspensy od celibatu koś-
cielnego (por. art. 2 PA).

Pytanie o możliwość stwierdzenia nieważności zobowiązania do 
celibatu kościelnego, związanego z przyjętymi święceniami, było posta-
wione w 1987 r. Papieskiej Komisji dla Autentycznej Wykładni Kodeksu 
Prawa Kanonicznego przez Świętą Kongregację dla Kultu Bożego i Dys-
cy pliny Sakramentów pod rządem obecnego kodeksu z 1983 r. 79 Pod 
rządem kodeksu z 1917 r. kwestia ta bowiem nie podlegała wątpliwości 
(por. kan. 214 oraz kan. 1993 CIC/17). Natomiast kodeks z 1983 r. w tej 
kwestii milczał i jedynie kan. 219 wraz z kan. 1491 CIC/83 sugerowały 
odpowiedź pozytywną, zgodną z tradycją kanoniczną 80.

Odpowiedź została przesunięta do czasu ukończenia reformy Kurii 
Rzymskiej wraz ze zmianą sformułowania dubium iuris 81. Papieska Rada 

  Kan. 1037 – Mający przyjąć diakonat stały, który nie jest żonaty, jak również mający 
przyjąć prezbiterat, nie powinni być dopuszczani do diakonatu, jeżeli wpierw w przepi-
sanym obrzędzie, publicznie, wobec Boga i Kościoła, nie przyjmą zobowiązania celibatu 
albo nie złożą ślubów wieczystych w instytucie zakonnym.

  Brak analogicznego kanonu w CCEO.
 78 Stosowanie tych przepisów jest uzasadnione argumentacją ad maiori ad minus. Skoro 

można je stosować przy stwierdzaniu nieważności święceń (poważniejszej w skutkach 
czynności prawnej), to tym bardziej można przy stwierdzaniu nieważności zobowiąza-
nia do celibatu kościelnego.

 79 Por. V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi 
e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno – 3 luglio 
1998, Milano 1998, s. 350–351. Sformułowanie wątpliwości, zob. V. Ferrara, Diritto sostan
tivo per la dichiarazione di nullità della s. Ordinazione. Nozione canonica di validità o nullità 
della s. Ordinazione come sacramento e come atto giuridico, w: Sacramenti, liturgia, cause dei 
Santi. Studi in onore del cardinale Giuseppe Casoria, già Prefetto della Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 60. anniversario di ordinazione 
sacerdotale, a cura di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 1992, s. 169–170.

 80 Zob. V. Ferrara, Diritto sostantivo…, dz. cyt., s. 350.
 81 Co do nowego sformułowania wąptliwości por.  V.  Mosca, Le procedure…, dz. cyt., 

s. 350–351.
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dla Wykładni Tekstów Prawnych w liście n. 2919/81 z 27 czerwca 1991 r. 
wyjaśniła 82, że wolą ustawodawcy kościelnego w kodeksie z  1983 r. 
była rezygnacja z instytucji stwierdzenia nieważności zobowiązania 
do celibatu kościelnego. Wynika to z analizy protokołów posiedzeń 
komisji przygotowującej kodeks. Podkreślano bowiem wówczas, że 
metus gravis jako tytuł nieważności nie zdarza się już w obecnej kul-
turze, a nawet jeśli się zdarzy, to przyznaje się wówczas quasi -prawo do 
otrzymania dyspensy od celibatu kościelnego 83. Jednakże nie oznacza 
to wyłączenia z góry możliwości prowadzenia spraw o stwierdzenie 
nieważności zobowiązania do celibatu kościelnego 84. Przede wszyst-
kim taka możliwość wynika z prawa naturalnego (jako konsekwen-
cja metus gravis) 85. Poza tym zaś ma oparcie w tradycji kanonicznej. 
Tradycja ta bierze początek w sprawie coram de Grassis z 1574 r., kiedy 
to Rota Rzymska stwierdziła nieważność zobowiązań duchownych 
związanych ze święceniami 86.

Z praktycznego punktu widzenia stwierdzenie nieważności zobo-
wiązania do celibatu kościelnego ex metu gravi jest rozwiązaniem bardzo 
trudnym i skomplikowanym. O wiele łatwiejsze jest postępowanie in 
via administrativa z przyznawaniem dyspensy od celibatu kościelnego 
ad cautelam, jak to praktykowała właściwa Kongregacja. O  ile zatem 
t e o r e t y c z n i e  możliwe jest stwierdzenie nieważności zobowiązania 

 82 Wymianę korespondencji zob. V. Ferrara, Natura (giudiziaria amministrativa speciale) 
della procedura per la trattazione delle cause di nullità dell’ordinazione e degli obblighi 
ad essa connessi, w: Sacramenti, liturgia, cause dei Santi. Studi in onore del cardinale 
Giuseppe Casoria, già Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti nel 60. anniversario di ordinazione sacerdotale, a cura di A. Moroni, 
C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 1992, s. 160–162. Sam zaś list N. 2919/81 jest cyt. przez 
Ferrarę; por. V. Ferrara, L’istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri 
obblighi dell’ordinazione. Evoluzione storico giuridica della normativa sostanziale e proce
durale ed attribuzioni di competenza a trattarne. Dalle origini alla Costituzione Apostolica 

„Pastor Bonus” (1988) di Giovanni Paolo II, „Apollinaris” 67 (1994), s. 530–532.
 83 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 530–532; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 351.
 84 Inaczej w  literaturze zob. A. González Martín, La nulidad en la Sagrada Ordenación, 

„Ius Canonicum” 23  (1983), s.  596–597; J.  Punderson, Komentarz do kan.  1708–1712, 
w: Exegetical Commentary…, t. IV/2, dz. cyt., s. 1945.

 85 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 351.
 86 Por.  J. Trudeau, Ordre, ordination et consentement de l’ordinand. Le droit de l’Église de 

Benoît XIV au Code de droit canonique de 1983, Québec 1996, s. 205–206. Ponadto zob. ni-
żej, III.1.3.
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do celibatu kościelnego, o tyle p r a k t y c z n i e  używa się w tych przy-
padkach jedynie instytucji dyspensy od celibatu kościelnego 87.

II.2.3.1.3. Kanoniczne rozumienie soborowej odpowiedniości celibatu  
dla kapłaństwa

Porządek kanoniczny zatem określa święcenia oraz zobowiązanie do 
celibatu kościelnego jako odrębne czynności prawne. W ten sposób 
przekłada teologiczne stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że ce-
libat jest odpowiedni dla kapłaństwa, ale nie należy do natury świę-
ceń i jest nałożony przez ustawę kościelną (por. n. 16,3 PO) 88. Nawet 
gdyby nieżonaty mający przyjąć święcenia diakonatu nie zobowiązał 
się publicznie do celibatu kościelnego, to celibat ten i tak by go wią-
zał z mocy samej ustawy kościelnej. Takie zobowiązanie do celibatu 
kościelnego w prawie łacińskim – jakkolwiek jest pewnym rodzajem 
konsekracji (por. n. 16,2 PO) oraz odrębną czynnością prawną, nawet 
o pewnej formie liturgicznej – nie staje się jednak ślubem, o czym w in-
nym miejscu 89.

II.2.3.2. Odróżnienie święceń od celibatu kościelnego  
jako obowiązku stanu duchownego

Ta czynność prawna przyjęcia święceń (diakonatu) powoduje zmianę 
stanu wiernego ze świeckiego na duchowny (por. kan. 207 § 1, 266 § 1 
CIC/83; kan. 323, 325, 327, 358 CCEO). Stan zaś to instytucja kano-
niczna, oznaczająca zbiór praw i obowiązków właściwych i wyłącznych 
dla danej grupy (kategorii) wiernych 90. Do tych obowiązków w prawie 

 87 Zob.  V.  Ferrara, Le conseguenze della sentenza di dichiarazione di nullità della sacra 
Ordinazione dei chierici nel canone 1712. (L’obbligo del celibato: più direttamente connes
so con lo stato clericale in quanto tale, o almeno indirettamento più correlato alla sacra 
Ordinazione?), „Apollinaris” 68 (1995), s. 567–586.

 88 Zob. wyżej, II.1.
 89 Por. wyżej, II.1.2., uwaga 6.
 90 O ile stan (status) dotyczy pewnej g r u p y  czy k a t e g o r i i  osób, o tyle pozycja prawna 

(condicio; por. kan. 96 CIC/83) jest określeniem konkretnej o s o b y  jako takiej. Zatem 
o ile stan (status) wskazuje na prawa i obowiązki p r a w n e, o tyle pozycja prawna (con
dicio) jest rzeczywistością nie tylko prawną, ale i wybitnie t e o l o g i c z n ą  w Kościele. 
Wynika przede wszystkim z przyjętych s a k r a m e n t ó w  (chrztu i święceń), a nie tylko 
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łacińskim należy obowiązek celibatu kościelnego, co wyraża systemty-
ka kodeksów łacińskiego i wschodniego (zob. umiejscowienie kan. 277 
CIC/83 oraz kan. 373 CCEO).

Należy zatem odróżnić stan duchowny (z  obowiązkiem celibatu 
kościelnego) od samego sakramentu święceń. Obowiązki duchownych, 
w tym celibat kościelny, nie wynikają z istoty tego sakramentu, a zwią-
zane są ze s t a n e m  duchownym, który przez święcenia wierny naby-
wa. To odróżnienie jest także istotne dla właściwości dykasterii Kurii 
Rzymskiej w  sprawach o  dyspensę od celibatu kościelnego, o  czym 
niżej 91.

II.2.3.3. Pojęcie celibatu kościelnego w porządku kanonicznym

II.2.3.3.1. Propozycja definicji prawnokanonicznej celibatu kościelnego

Celibat kościelny (celibat duchownych, celibat święty, celibat kapłański) 
jest instytucją prawnokanoniczną, która polega na zakazie zawierania 
małżeństwa przez duchownego (coelibatus) oraz na trwałym i pełnym 
zakazie używania małżeństwa wcześniej zawartego ze względu na kró-
lestwo niebieskie (perfecta et perpetua propter Regnum coelorum conti
nentia). W istocie chodzi o zinstytucjonalizowany jeden z obowiązków 
stanu duchownego, którego przyjęcie następuje z mocy ustawy koś-
cielnej z chwilą święceń diakonatu, a w prawie łacińskim także poprzez 
uprzednią czynność prawną, niebędącą jednak ślubem, choć o znacze-
niu konsekrującym.

Tak ujęty prawnie celibat kościelny należy odróżnić od pojęć teo-
logicznych i  społecznych: czystości (castitas), dziewictwa (virginitas), 
wstrzemięźliwości (continentia) i celibatu (coelibatus).

z praw i obowiązków (jak stan). Dlatego można wyróżnić osoby konsekrowane jako od-
rębny stan, podobnie jak w kodeksie wschodnim. Na przykład o. Piotr Skonieczny OP 
jest stanu konsekrowanego (a dokładniej: zakonnego – status religiosus), a  jego pozy-
cja prawna (condicio) to m.in. duchowny (prezbiter). Zob. J. Castaño, Gli istituti di vita 
consacrata (cann. 573–730), Romae 1995, s. 20, 48–51; J.E. Horta Espinoza, Perseveranza 
e misericordia. Due risposte alla crisi di un religioso chierico. La Dispensa dall’Ordine sacro 
e dai Voti Perpetui, Roma 2003, s. 44.

 91 Zob. niżej, VII.2.2.3.
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II.2.3.3.2. Celibat kościelny a pojęcia teologiczne

Czystość jako cnota moralna odnosi się do poszukiwania i cieszenia się 
z przyjemności seksualnej zgodnie z normami rozumu i wiary. Z kolei 
jako cnota ponadnaturalna czystość prowadzi osobę do totalnego odda-
nia się, poświęcenia. Tak rozumiana cnota zakotwiczona jest w miłości 
Pana Boga, w szczerym pragnieniu służenia Jemu i bycia wiernym w za-
chowywaniu Jego prawa 92. Celibat kościelny w znaczeniu prawnokano-
nicznym ma zatem prowadzić do czystości jako cnoty moralnej i nad-
przyrodzonej, a także tę czystość zakłada, skoro duchowny w celibacie 
świętym ma oddawać się w pełni posłudze Kościołowi i ludowi Bożemu 93.

W dokumentach Soboru Watykańskiego II terminem równoważnym 
z czystością jest dziewictwo (virginitas; por. LG, n. 42,3, cyt. poniżej; 
PC, n. 25 94; PO, n. 16,2 95). Jednakże bliższa analiza tych terminów – czy-
stości i dziewictwa – nie pozwala ich utożsamiać. Dziewictwo 96 bowiem 
oznacza na poziomie fizycznym nienaruszalność cielesną osoby. Jednak 
na poziomie duchowym termin ten przekracza to znaczenie i wyraża 
totalny dar z siebie, życie konsekrowane tylko Panu Bogu 97. Tę teolo-
gię najlepiej chyba oddaje teologia ciała św.  Jana Pawła  II 98. Zakłada 
serce niepodzielne, a zatem dziewictwo jest niemożliwe bez praktyki 

 92 J.F.  Pena, I  fondamenti dottrinali del celibato ecclesiastico dal CIC 1917 al CIC 1983, 
„Periodica de re morali, canonica et liturgica” 83 (1994), s. 226.

 93 W najnowszych dokumentach Kościoła to powiązanie celibatu kościelnego z cnotą 
czystości jest coraz wyraźniejsze; por. Congregazione per il Clero, Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis Il Dono della vocazione presbiterale, 8.12.2016, „L’Osservatore 
Romano” 8.12.2016, wkładka, DOI: 10.1440/84597 (http://www.clerus.va/content/dam/
clerus/Ratio%20Fundamentalis/Il%20Dono%20della%20vocazione%20presbiterale.pdf, 
29.12.2016), n. 110,2 („doskonała i dozgonna czystość w celibacie ze względu na króle-
stwo niebieskie”).

 94 „Magni enim facit Sacra Synodus genus eorum vitae, virginalis, pauperis et oboedientis, 
cuius Ipse Christus Dominus est exemplar firmamque spem in opera eorum abscondita 
et aperta tam fecunda collocat” (kursywa – P.S.).

 95 „Per virginitatem autem vel coelibatum propter Regnum coelorum servatum, Presbyteri 
nova et eximia ratione Christo consecrantur” (kursywa – P.S.).

 96 W  języku łacińskim termin virgo jest stosowany tak wobec kobiet, jak i  mężczyzn. 
Podobnie w języku włoskim przymiotnik vergine.

 97 Zob. totaliter mancipatur – STh II -II, q. 186, art. 1, co.; LG, n. 44,1; Deo summe dilecto 
totaliter dedicantur – kan. 573 § 1 CIC/83. Por. J. Castaño, Gli istituti di vita consacrata…, 
dz. cyt., 33, 35–36.

 98 Por. wyżej, I.3.2.2.
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rad ewangelicznych. Jak już o tym była mowa 99, przyjęcie obowiązku 
celibatu kościelnego co prawda ma charakter konsekracyjny, ale nie 
jest ślubem (dziewictwa), gdyż dokonuje się propter Deum, a nie solo 
Deo. Celibat kościelny co prawda jest skierowany do dziewictwa kon-
sekrowanego (sacra virginitas) i czystości doskonałej (castitas perfecta), 
ale w sensie teologicznym ich jeszcze nie realizuje 100.

Wstrzemięźliwość (continentia) oznacza panowanie woli nad in-
stynktami seksualnymi, a zatem jest to powstrzymywanie się od używa-
nia swojego popędu seksualnego z różnych motywów. Wstrzemięźliwość 
jest cnotą naturalną i dlatego należy ją odróżnić od czystości – cnoty 
moralnej i nadprzyrodzonej. Bez wstrzemięźliwości nie ma czystości, 
ale nie zawsze osoby wstrzmięźliwe cechuje cnota czystości 101. Dlatego 
w dokumentach soborowych wstrzmięźliwość ze względów religijnych 
jest dookreślana 102, np. continentia p e r f e c t a  (PC, n. 12,3 103), continen
tia p r o p t e r  R e g n u m  c o e l o r u m  (LG, n. 42,3 104). Taka wstrzemięź-
liwość jest tożsama z cnotą czystości.

II.2.3.3.3. Celibat kościelny a celibat w znaczeniu socjologicznym

Celibat w sensie socjologicznym to bezżenność, czyli pozycja prawna 
osoby, która nie łączy się z nikim węzłem małżeńskim. Jest to zatem naj-
pierw zjawisko społeczne, ludzkie, a dopiero potem – religijne. Jak jed-
nak zauważył papież Benedykt XVI dnia 10 czerwca 2010 r. na spotkaniu 

 99 Zob. wyżej, II.1.2., uwaga 6.
 100 Por. J.F. Pena, I fondamenti…, dz. cyt., s. 227.
 101 Zob. J.F. Pena, I fondamenti…, dz. cyt., s. 226.
 102 Por. J.F. Pena, I fondamenti…, dz. cyt., s. 227.
 103 „Cum observantia continentiae perfectae profundiores naturae humanae inclinationes 

intime attingat, candidati ad professionem castitatis ne accedant neve admittantur, nisi 
post probationem vere sufficientem et cum debita maturitate psychologica et affectiva. 
Ipsi non solum de periculis castitati occurrentibus moneantur, sed ita instruantur ut 
coelibatum Deo dicatum etiam in bonum integrae personae assumant” (kursywa – P.S.).

 104 „Inter quae [consilia quae Dominus proponit – P.S.] eminet pretiosum gratiae divinae 
donum, quod a Patre quibusdam datur, ut in virginitate vel coelibatu facilius indiviso 
corde Deo soli se devoveant. Haec perfecta propter Regnum coelorum continentia sem-
per in honore praecipuo ab Ecclesia habita est, tamquam signum et stimulus caritatis, 
ac quidam peculiaris fons spiritualis foecunditatis in mundo” (kursywa – P.S.).
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z kapłanami na zamknięcie Roku Kapłańskiego 105, celibat kościelny jest 
zupełnie czymś innym niż współczesna moda na „bezżeństwo” (bycie 

„singlem”). O ile bowiem ta moda oznacza zamknięcie się w samym so-
bie i życie tylko dla siebie, bez żadnych trwałych zobowiązań, to celibat 
kościelny jest tego przeciwieństwem, gdyż oznacza całkowite „tak” wo-
bec Pana Boga, zaufanie do Niego, oddanie się i znak przyszłego świata.

Z tych względów termin „celibat”, kiedy jest on podejmowany z po-
wodów religijnych, powinien być zawsze używany z przymiotnikiem 
lub innym określeniem bliższym, np.: „celibat k o ś c i e l n y”, „celibat 
ś w i ę t y”, „celibat d u c h o w n y c h”, „celibat k a p ł a ń s k i”, „celibat 
d l a  k r ó l e s t w a  n i e b i e s k i e g o”. Tak też jest ów termin stosowa-
ny w niniejszej pracy, chyba że z kontekstu wynika, o jaki celibat (reli-
gijny) chodzi.

II.3. Utrata stanu duchownego a obowiązek celibatu 
duchownych. Komentarz do art. 1 § 1 PA

II.3.1. Źródła prawa co do katalogu sposobów utraty  
stanu duchownego

Utrata stanu duchownego, z którym związany jest obowiązek celibatu 
duchownych, regulowana jest przez kan. 290–292 CIC/83 (kan. 394–398 
CCEO) w księdze II części I tytule III rozdziale IV CIC/83 (tytule X roz-
dziale IV CCEO): De amissione status clericalis („Utrata stanu duchow-
nego”). W tym miejscu wystarczy omówić kan. 290 CIC/83 (kan. 394 
CCEO) oraz pierwszą część kan. 291 CIC/83 (kan. 396 CCEO). Przepisy 
te bowiem zawierają treść tej samej normy, która została wyrażona rów-
nież w art. 1 § 1 PA, zwłaszcza przypisu dodanego w liście oryginalnie 
wysłanym.

 105 Por. Benedetto XVI, Colloquium Summi Pontificis cum quibusdam presbyteris dum 
celebratur Vigilia intercessionis occasione conventus internationalis Presbyterorum 
Sacerdotali exeunte Iubilaeo, 10.06.2010, AAS 102 (2010) 397–406; http://w2.vatican.
va/content/benedict -xvi/it/speeches/2010/june/documents/hf_ben -xvi_spe_20100610_
concl -anno -sac.html, 21.07.2016, wypowiedź na pytanie z Europy.
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Kanon 290 CIC/83 (kan. 394 CCEO) to katalog sposobów utraty 
stanu duchownego, podobnie zresztą jak treści zawarte w przypisie do 
art. 1 § 1 PA. Przepisy te stanowią 106:

Can. 290 CIC/83 [Can. 394 
CCEO] – Sacra ordinatio, semel 
valide recepta [CCEO: suscepta], 
numquam irrita fit. [CCEO:  ;] 
Clericus tamen statum clerica-
lem amittit:

Kan. 290 CIC/83 [Kan. 394 
CCEO] – Święcenia raz ważnie 
przyjęte nigdy nie tracą ważno-
ści. [CCEO: w kodeksie wschod-
nim zdanie zakończone jest 
średnikiem] Jednakże duchow-
ny traci stan duchowny:

1° sententia iudicali aut decreto 
administrativo, quo invaliditas 
sacrae ordinationis declaratur;

1° przez wyrok sądowy albo de-
kret administracyjny, stwierdza-
jący nieważność święceń;

2° poena dimissionis [CCEO: de-
positionis] legitime irrogata;

2° przez karę wydalenia [CCEO: 
depozycji] nałożoną zgodnie 
z prawem;

3° rescripto Apostolicae Sedis 
[CCEO: Sedis Apostolicae + vel 
ad normam can. 397 Patriarchae]; 
quod [CCEO: hoc] vero rescrip-
tum diaconis ob graves tantum 
causas [CCEO: sine gravibus…], 
presbyteris ob gravissimas cau
sas [CCEO: + vero sine gravissimis 
causis + a Patriarcha licite conce
di non potest nec] ab Apostolica 
Sede [CCEO: a Sede Apostolica] 
conceditur.

3° przez reskrypt Stolicy Apo-
stol skiej [CCEO: + lub według 
przepisu kan.  397 Patriar chy]; 
ten to zaś [reskrypt] jest udzie
lany przez Stolicę Apostolską 
[CCEO: nie może być godzi-
wie udzielony przez patriar-
chę ani nie jest udzielany przez 
Stolicę Apostolską, jak] diako-
nom tylko z  poważnych przy
czyn [CCEO: …], a prezbiterom 
z przyczyn najpoważniejszych.

 106 Tłumaczenie poprawione miejscami przez Autora – P.S. W nawiasach kwadratowych 
wskazano różnice w tekście CCEO w stosunku do tekstu (łacińskiego) CIC/83; znak + 
wprowadza wyrażenie nowe w CCEO wobec CIC/83, dodatkowo oznaczone kursywą. 
Ponadto kursywa w n. 3 wskazuje na zmianę szyku (w tekście CCEO), a użyta w tekście 
CIC/83 – zakres wyrażeń różniących się wobec tekstu wschodniego. Oznaczenie […] to 
wyrażenie brakujące w CCEO.
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Art.  1 PA  – § 1. Praeterquam 
aliis modis in iure statutis cle-
ricalis status amittitur eo ipso 
per Rescriptum dispensationis 
a  sacerdotali coelibatu ad in-
stantiam partis1.

Art. 1 PA – § 1. Oprócz innych 
sposobów ustanowionych 
w prawie stan duchowny traci 
się przez sam reskrypt dotyczący 
dyspensy od celibatu kapłańskie-
go, wydany na wniosek strony1.

 1 Haec amissio distinguitur ab 
ea quae haberi potest: 1)  per 
Rescriptum Sanctae Sedis „ma-
nente tamen lege sacri coeli-
batus”; 2)  per sententiam vel 
decretum de invaliditate sive 
ordinationis sive susceptionis 
onerum; 3) per irrogationem po-
enae, ac denique 4) „ex officio”.

 1 Ta utrata różni się od tej, która 
może zaistnieć: 1) przez reskrypt 
Stolicy Świętej „z obowiązywa-
niem jednak nadal ustawy świę-
tego celibatu”; 2)  przez wyrok 
lub dekret o nieważności czy to 
święceń, czy to przyjętych zobo-
wiązań; 3) przez nałożenie kary, 
a w końcu 4) ex officio [z urzędu].

Z kolei kan. 291 CIC/83 (kan. 396 CCEO) rozstrzyga relację między spo-
sobem utraty stanu duchownego a zobowiązaniem do zachowywania 
ustawy o celibacie kościelnym. Przepis ten stanowi 107:

Can. 291 CIC/83 [Can. 396 
CCEO] – Praeter casus de quibus 
in can. 290, n. 1 [CCEO: in qui-
bus invaliditas sacrae ordinatio-
nis declarata est], amissio status 
clericalis non secumfert dispen-
sationem ab obligatione caeliba-
tus, quae ab uno tantum [CCEO: 
a  solo] Romano Pontifice con-
ceditur.

Kan. 291 CIC/83 [Kan. 396 
CCEO]  – Oprócz wypadków, 
o których mowa w kan. 290, n. 1 
[CCEO: w których została stwier-
dzona nieważność święceń], utra-
ta stanu duchownego nie niesie 
ze sobą dyspensy od obowiązku 
celibatu, która udzielana jest tyl-
ko przez Biskupa Rzymskiego.

 107 Tłumaczenie nieznacznie poprawione przez Autora – P.S. Kursywa wskazuje zakres wy-
rażeń różniących się w tekście kodeksu Kościoła łacińskiego w porównaniu z tekstem 
kodeksu wschodniego. Różnice te mają charakter techniczny.
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II.3.2. Utrata stanu duchownego – tylko w znaczeniu 
prawnym: założenia teologiczne

Pierwsza część kan. 290 CIC/83 (kan. 394 CCEO) powtarza oczywi-
stą prawdę teologiczną, że nie można pozbawić święceń nikogo, kto je 
ważnie przyjął. To wyrażone inaczej stwierdzenie, że z ustanowienia 
Bożego święcenia wyciskają niezatarte znamię (character indelebilis) na 
kandydacie do diakonatu czy prezbiteratu albo na wybranym do biskup-
stwa (por. kan. 845 § 1, kan. 1008 CIC/83 w brzmieniu cyt. motu proprio 
Benedykta XVI Omnium in mentem z 2009 r.; kan. 672 § 1 CCEO) 108. 
Z tego względu nie jest możliwe przeniesienie t e o l o g i c z n e  do stanu 
świeckiego (reductio theologica ad statum laicalem), a jedynie – prawne 109.

Po takim założeniu teologicznym w części drugiej kan. 290 CIC/83 
(kan. 394 CCEO) następuje wymienienie trzech sposobów (dróg) utraty 
stanu duchownego, zawsze jednak tylko w sensie prawnym 110.

II.3.3. Trzy drogi utraty stanu duchownego  
a obowiązek celibatu kościelnego

II.3.3.1. Droga pierwsza: stwierdzenie nieważności święceń  
lub zobowiązania do celibatu kościelnego

Pierwsza droga utraty stanu duchownego polega na stwierdzeniu nie-
ważności święceń jako czynności prawnej (por. kan. 290 n. 1 CIC/83, 394 

 108 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 311.
 109 Zob. G. Lobina, Cessazione dell’esercizio del ministero e  la perdita dello stato clericale 

(canoni 290–293), „Monitor Ecclesiasticus” 109 (1984), s. 173. Dlatego pod rządem ko-
deksu z 1917 r., wyróżniającym jeszcze duchownych wyższych i niższych (majorystów 
i minorystów), laicyzacja (laicisatio – powrót do stanu świeckiego) mogła być właści-
wa (propria) i niewłaściwa (impropria). O ile właściwa powodowała utratę święceń, co 
dotyczyło tylko minorystów, o tyle niewłaściwa, dotycząca majorystów, takiej utraty 
spowodować nie mogła właśnie ze względów teologicznych. Por. B. Gangoiti, De dispen
satione onerum ordinationis sacerdotalis. Formulae adhibendae in processibus sacerdotum 
saecularizationis iuxta legislationem 14X1980, ed. C. Pollini, (appunti del professore 
anno 1995, P.U.S.T. Angelicum), msp, s. 2.

  Ze względu na problemy z samym pojęciem s t a n u  oraz p o z y c j i  kanonicznej w lite-
raturze kanonicznej pojawił się pogląd, że nie chodzi tak naprawdę o utratę s t a n u 
duchownego, lecz p o z y c j i  kanonicznej; por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 315. 
Poglądu tego jednak nie należy podzielać z powodów, o których wyżej; por. II.2.3.2.

 110 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 311.
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n.  1 CCEO) z  procedurą przewidzianą w  kan.  1708–1712 CIC/83 
(kan. 1385–1387 CCEO) oraz w powoływanym już dekrecie Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Ad satius z 2001 r. W sprawach 
tych jest kompetentny Trybunał Roty Rzymskiej (por. art. 2 § 3 motu 
proprio Benedykta XVI Quaerit semper z 30 sierpnia 2011 r. 111).

Sprawy o stwierdzenie nieważności święceń – prowadzone czy to 
w postępowaniu administracyjnym (zwykle), czy to sądowym 112 – jak-
kolwiek ważne z punktu widzenia teoretycznoprawnego, nie są istotne 
dla praktyki kanonicznej, a ich liczba jest znikoma 113.

Jakkolwiek kodeksy łaciński i wschodni nie stanowią o tym wprost, 
to jednak jest możliwe – jak już była o tym mowa 114 – stwierdzenie nie-
ważności zobowiązania do celibatu kościelnego bez stwierdzania nie-
ważności święceń.

 111 Zob.  Benedictus XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Quaerit semper qu-
ibus Constitutio apostolica Pastor bonus immutatur atque quaedam competentiae 
a Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de 
processibus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nul-
litatis sacrae Ordinationis, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur, 
30.08.2011, AAS 103 (2011), s. 569–571.

 112 O tych sprawach z  literatury zob. A. González Martín, La nulidad…, dz. cyt., s. 579–
597; V. Ferrara, Natura…, dz. cyt., s.  125–162; V. Ferrara, Diritto sostantivo…, dz. cyt., 
s. 163–228; J. Trudeau, Ordre…, dz. cyt., passim; P. Amenta, La nuova normativa per lo 
svolgimento delle cause di dichiarazione di nullità dell’ordinazione. Commento e primi ri
lievi, „Folia Canonica” 5 (2002), s. 163–177; L. Navarro, Le nuove regulae servandae per le 
cause di nullità della sacra ordinazione, „Ius Ecclesiae” 15 (2003), s. 313–331; J. Punderson, 
Komentarz do kan. 1708–1712, w: Exegetical Commentary…, t. IV/2, dz. cyt., s. 1942–1957; 
C. Peña García, Nuevas competencias de la Rota Romana en los procedimentos de disolu
ción del matrimonio rato y no consumado y en las causas de nulidad de ordinación: el motu 
proprio Quaerit semper de Benedicto XVI, „Estudios Eclesiásticos” 86 (2011), s. 815–822; 
R. Rodríguez Chacón, Quaerit semper. Una interesante posibilidad de cambio de óptica 
desde la reorganización de las competencias, „Revista Español de Derecho Canónico” 
69  (2012), s.  115–148; J. San José Prisco, Proceso de nulidad de la sagrada ordenación, 

„Revista Español de Derecho Canónico” 70 (2013), s. 603–623; L. Navarro, Commento 
alle Regole procedurali per la dichiarazione di nullità dell’ordinazione, w: Norme procedu
rali canoniche commentate, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Roma 2013, 
s. 237–257.

 113 W pięcioleciu 1996–2001 właściwa wówczas Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów rozpatrywała jedynie cztery sprawy i wszystkie w postępowaniu admini-
stracyjnym, a w 2002 r. po raz pierwszy od wielu lat raz stwierdzono nieważność świę-
ceń; por. L. Navarro, Le nuove regulae servandae…, dz. cyt., s. 316, przyp. 9; L. Navarro, 
Commento…, dz. cyt., s. 238.

 114 Por. wyżej, II.2.3.1.2.
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Stwierdzenie nieważności święceń – jako jedyna przyczyna utraty 
stanu duchownego 115 – powoduje automatyczne zniesienie obowiąz-
ku zachowywania celibatu kościelnego (por. kan. 291 i 1712 CIC/83, 
kan. 396, 1387 CCEO) 116. Jednakże stwierdzenie nieważności jedynie 
świeceń prezbiteratu, ale nie diakonatu – nie powoduje utraty stanu 
duchownego. W takim przypadku duchownego (diakona) nadal wiąże 
obowiązek celibatu kościelnego, a wówczas także należy prosić o dys-
pensę od celibatu 117.

II.3.3.2. Droga druga: karna

II.3.3.2.1. Łacińska kara wydalenia i wschodnia kara depozycji

Druga droga utraty stanu duchownego ma charakter karny. Może zatem 
nastąpić w wyniku wymierzenia kary. Kara ta jest w prawie łacińskim 
karą ekspiacyjną wydalenia ze stanu duchownego (poena dimissionis; 
por. kan. 1336 § 1 n. 5 CIC/83), a w prawie wschodnim – karą depozycji 
(poena depositionis; por. kan. 1433 § 2 CCEO). To wymierzenie kary ma 
nastąpić – co zostało zbędnie podkreślone – zgodnie z prawem (legiti
me – por. kan. 290 n. 2 CIC/83, kan. 394 n. 2 CCEO, powtarzając treść 
norm z kan. 221 § 3 CIC/83 oraz kan. 24 § 3 CCEO).

W prawie karnym łacińskim wydalenie ze stanu duchownego jest 
najcięższą karą ekspiacyjną, która dotyczy tylko duchownych. Kara eks-
piacyjna jest sankcją karną (por. kan. 1312 § 1 n. 2 CIC/83), dążącą bezpo-
średnio do ekspiacji (odpłaty) za przestępstwo kanoniczne w ten sposób, 
że jej ustanie nie zależy od nawrócenia przestępcy (co różni ją od cenzur, 
czyli od kar poprawczych – por. kan. 1347, 1358 CIC/83). Wydalenie ze 
stanu duchownego jest takim typem kary ekspiacyjnej, który wiąże na 

 115 W sensie ścisłym nie można mówić w przypadku stwierdzenia nieważności święceń 
o  u t r a c i e  stanu duchownego, skoro nigdy się go wcześniej de iure nie uzyskało. Jest 
to o tyle słuszne stwierdzenie, że stan duchowny był uzyskany przez takiego „duchow-
nego” pod tytułem rzekomym na zasadzie domniemania ważności czynności prawnej 
(por. kan. 124 § 2 CIC/83, kan. 931 § 2 CCEO). Por. J. Punderson, Komentarz do kan. 1712, 
w: Exegetical Commentary…, t. IV/2, dz. cyt., s. 1956; R. Tronqued, Procedures. Loss of the 
Clerical State (from the 1917 CIC to the 1983 CIC), Romae 1994, s. 9.

 116 Zob. V. Ferrara, Le conseguenze…, dz. cyt., s. 568.
 117 Por. A. González Martín, La nulidad…, dz. cyt., s. 593–594.
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stałe (wiecznotrwała: in perpetuum – kan. 1336 § 1 CIC/83 in princ.; per
petua – kan. 1349 CIC/83, pars secunda).

W prawie karnym wschodnim karą analogiczną do łacińskiej kary 
wydalenia ze stanu duchownego jest kara depozycji (por. kan. 1433 
§  2  CCEO). Należy tę karę odróżnić od kary degradacji (kan.  1433 
§ 1 CCEO), nieznanej obowiązującemu prawu łacińskiemu 118. Degradacja 
nie powoduje utraty stanu duchownego, a jedynie redukcję duchownego 
do stopnia niższego 119. Natomiast wskutek wymierzenia kary depozycji 
duchowny jest pozbawiony jakichkolwiek urzędów, posług i innych za-
dań, wynagrodzenia kościelnego, a ponadto jakiejkolwiek władzy delego-
wanej. Staje się on niezdolny do otrzymania tego wszystkiego. Zakazuje 
mu się wykonywania święceń; nie może też być promowany do święceń 
wyższych. Odnośnie do skutków prawnych jest zrównany ze świeckim 120.

Przedmiotem kar kanonicznych łacińskiego wydalenia ze stanu du-
chownego i wschodniej depozycji jest zatem przynależność do stanu 
duchownego (z wszystkimi prawami tego stanu), ale nie święcenia jako 
takie, o czym już była mowa 121. Mimo pozbawienia stanu duchowne-
go nadal wiąże wynikający z niego obowiązek zachowywania celiba-
tu kościelnego (por. kan. 291 CIC/83, kan. 396 CCEO) oraz powstaje 
w niebezpieczeństwie śmierci wiernego upoważnienie z mocy samego 
prawa do rozgrzeszenia z jakiegokolwiek grzechu (por. kan. 976 CIC/83, 
kan. 725 CCEO). Takie rozwiązenie ustawodawcy kościelnego sugeruje, 
że celibat kościelny bardziej jest związany z czynnością prawną świę-
ceń niż z instytucją stanu duchownego, chociaż założenia n. 16,1 PO są 
odmienne.

II.3.3.2.2. Zagrożenie karą wydalenia i karą depozycji

Skoro chodzi o najcięższą karę ekspiacyjną, kara wydalenia ze stanu 
duchownego może być ustanowiona jedynie w  ustawie powszech-

 118 Por. C.G. Fürst, Penal Sanctions (cc. 1401–1467), w: A Guide to the Eastern Code…, dz. cyt., 
s. 796; L. Lorusso, Gli orientali…, dz. cyt., s. 144.

 119 Zob. V. De Paolis, Komentarz do kan. 1433, w: Commento al Codice dei Canoni delle Chiese 
Orientali…, dz. cyt., s. 1132.

 120 Por. V. De Paolis, Komentarz do kan. 1433, w: Commento al Codice dei Canoni delle Chiese 
Orientali…, dz. cyt., s. 1132.

 121 Zob. wyżej, II.3.2.
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nej. Ani ustawa partykularna, ani nakaz karny nie mogą grozić tą karą 
(por. kan. 1317, pars secunda, 1319 § 1 in fine CIC/83). Podobnie jest uregu-
lowana wschodnia kara depozycji, która nie może być zagrożona w upo-
mnieniu (por. kan. 1406 w zw. z kan. 1402 § 2 CCEO).

W ustawodawstwie powszechnym zatem jest ona przewidziana za 
przestępstwa najcięższe (delicta graviora), czyli 122:

1. kan. 1364 § 2 CIC/83, kan. 1436 § 1 CCEO (apostazja, here-
zja i schizma z długotrwałym uporem lub dużym zgorszeniem; 
por. art. 2 SST/2010);

2. kan. 1367 CIC/83, kan. 1442 CCEO (profanacja Eucharystii; 
por. art. 3 § 1 n. 1 SST/2010);

3. kan. 1370 § 1 CIC/83, kan. 1445 § 1 CCEO, pars prima (przemoc 
fizyczna wobec Biskupa Rzymu);

4. kan.  1387 CIC/83, kan.  1458 CCEO (sollecitatio ad turpem; 
por. art. 4 § 1 n. 4 SST/2010, jeżeli chodziłoby o grzech z sa-
mym spowiednikiem);

5. kan. 1394 § 1 CIC/83, kan. 1453 § 2 CCEO (usiłowanie zawarcia 
małżeństwa przez duchownego);

6. kan. 1395 § 1 CIC/83, kan. 1453 § 1 CCEO (konkubinat lub 
trwanie w innym grzechu przeciwko VI przykazaniu Dekalogu 
przez duchownego);

7. kan. 1395 § 2 CIC/83, kan. 1453 § 1 CCEO (inny grzech prze-
ciwko VI przykazaniu Dekalogu, popełniony przez duchownego 
z użyciem przemocy, gróźb, publicznie lub z osobą małoletnią; 
por. art. 6 § 2 SST/2010).

Ponadto w normach SST/2010:
1. art. 3 § 2 SST/2010 (konsekracja w celu świętokradczym jed-

nej tylko materii lub dwóch podczas Ofiary Eucharystycznej 
lub poza nią);

2. art. 4 § 2 SST/2010 (nagrywanie spowiedzi lub rozpowszech-
nianie w środkach społecznego przekazu);

3. art. 5 n. 3 SST/2010 (usiłowanie święceń kobiety);

 122 Katalog w prawie łacińskim z komentarzem zob. M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego 
w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015, s. 33–48, 107–149.
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4. art. 6 § 2 SST/2010 (grzech przeciwko VI przykazaniu Dekalogu 
z małoletnim lub osobą niepełnosprawną umysłowo, pedopor-
nografia).

Jedynie w prawie wschodnim:
1. kan. 1450 § 1 i 2 CCEO (zabójstwo lub aborcja popełniona przez 

duchownego);
2. kan. 1460 CCEO (odwołanie się do władzy cywilnej, by przy jej 

pomocy otrzymać święcenia, urząd, posługę lub inne zadanie 
w Kościele).

Ustawodawca kościelny nigdy nie przewiduje takiego zagrożenia tą 
karą, kiedy nie byłoby możliwości wymierzenia innej kary, łagodniej-
szej. Do kary wydalenia ze stanu duchownego należy bowiem dochodzić 
stopniowo, jeżeli wymaga tego ciężkość popełnionego przestępstwa.

II.3.3.2.3. Stosowanie kary wydalenia i kary depozycji

W oparciu o obowiązujący stan prawny można wskazać następujące 
cztery cechy łacińskiej kary wydalenia ze stanu duchownego (wschod-
niej depozycji), związane z jej stosowaniem:

a) jest to zawsze kara ferendae sententiae (por. kan. 1336 § 2 CIC/83 
a contrario), czyli kara, która nie wiąże sprawcy, dopóki nie zo-
stanie wymierzona (por. kan. 1314 CIC/83, pars prima) 123;

b) fakultatywna, nigdy obligatoryjna 124, jeżeli chodzi o obowiązek 
stosowania tej kary 125;

c) wiecznotrwała;

 123 Por. V. De Paolis, I delitti e le pene in genere (cann. 1311–1363), w: D. Cito, V. De Paolis, 
Le sanzioni…, dz. cyt., s. 127; J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, 
Warszawa 2008, s. 69. Prawo wschodnie nie zna podziału kar na kary ferendae i latae 
sententiae; wszystkie kary w kodeksie wschodnim są z tego punktu widzenia ferendae 
sententiae; por. L. Lorusso, Gli orientali…, dz. cyt., s. 142.

 124 Zob. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Città del Vaticano 2006, s. 127.
 125 Karami ferendae sententiae fakultatywnymi są takie kary, co do których ustawodawca 

używa wyrażenia potest, a zatem mogą, ale nie muszą być zastosowane; por. V. De Paolis, 
I delitti…, dz. cyt., s. 111, 216. Jak wielka jest łagodność i ostrożność ustawodawcy kościel-
nego przy stosowaniu kar kanonicznych, niech świadczy fakt, że przy karach ferendae 
sententiae fakultatywnych przełożony kościelny ma zawsze możliwość odstąpienia od 
jej zastosowania (por. kan. 1343 CIC/83); zob. J. Syryjczyk, Sankcje…, dz. cyt., s. 70.
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d) stąd możliwa do wymierzenia tylko w drodze sądowej (por. 
kan. 1342 § 2 CIC/83, pars prima; kan. 1402 § 2 CCEO) przez 
trybunał kolegialny trzech sędziów (por. 1425 § 1 n. 2 CIC/83, 
kan. 1084 § 1 n. 3 CCEO), z wyjątkiem, o którym niżej.

Ustawodawca kościelny, preferując ostatnio postępowanie admini-
stracyjne w sprawach karnych jako szybsze – przewidział ten tryb po-
stępowania w liście okólnym Kongregacji dla Duchowieństwa In data 
30 gennaio, z dnia 18 kwietnia 2009 r. 126, przyznającym prefektowi tejże 
Kongregacji uprawnienia specjalne. Uprawnienia specjalne dotyczą mię-
dzy innymi wydalenia ze stanu duchownego in poenam wraz ze zwol-
nieniem z celibatu w przypadku przestępstw z kan. 1394 § 1 i kan. 1395 
§ 1–2, tj. poważnych naruszeń ustawy o celibacie kościelnym 127 (upoważ-
nienie specjalne I), oraz kan. 1399 CIC/83 (upoważnienie specjalne II). 
Nigdy nie może dojść do naruszenia prawa do obrony w tego typu po-
stępowaniach, a samo postępowanie dotyczy przypadków wyjątkowych 
i nagłych (por. n. 7). Taki przypadek jest przedstawiany przez prefekta 
Kongregacji ojcu świętemu do zdecydowania i zatwierdzenia in forma 

 126 Por. Congregazione per il Clero, Lettera circolare In data 30 gennaio, Prot. N. 2009 0556, 
sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286–297, nb. 
407–450; ponadto rozpowszechniony w: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&
doc=200968_0, 19.12.2009, „Ius Canonicum” 50 (2010) 659–669; Congregazione per il 
Clero, Lettera Facendo seguito sulle linee procedurali per la trattazione dei casi oggetto 
delle Facoltà speciali, unitamente all’elenco dei documenti necessari al completamen-
to dell’istruttoria nella fase locale, 17.03.2010, EV, t. 26, s.  1173–1181, nb. 1717–1734; 
ponadto rozpowszechniony w: „Ius Ecclesiae” 23  (2011), s. 229–235. Przekład polski: 

„Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 68–76. Podobne upoważnienia specjalne dnia 
19 grudnia 2008 r. otrzymał prefekt Kongregacji dla Ewangelizacji Narodów, o czym 
powiadomiono listem okólnym, Prot. N. 0579/09, z dnia 31 marca 2009 r. Por. C. Papale, 
Il can. 1395 e la concessa facoltà speciale di dimissione dallo stato clericale in poenam, „Ius 
missionale” 2 (2008), s. 39–58; L. Navarro, La dimissione dallo stato clericale in via am
ministrativa, „Ius Ecclesiae” 24 (2012), s. 611, przyp. 2; D.G. Astigueta, Le facoltà speciali 
concesse alla Congregazione per la Evangelizzazione dei Popoli e alla Congregazione per il 
Clero, w: Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano 2012, s. 135–148; 
V. Mosca, Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli 
e alla Congregazione per il Clero (in particolare circa la dimissione dalla condizione giuri
dica clericale in poenam ed ex officio per via amministrativa), w: I delitti riservati…, dz. cyt., 
s. 161–168; M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 245–260.

 127 Tak właśnie, opierając się na n. 2 listu In data 30 gennaio z 2009 r., por. S. Haering, Verlust 
des klerikalen Standes. Neue Rechtsentwicklungen durch päpstiche Sondervollmachten der 
Kongregation für den Klerus, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 178 (2009), s. 377.
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specifica (por. art. 18 ust. 2 Pastor bonus) 128. Od decyzji ojca świętego nie 
przysługuje ani apelacja, ani rekurs. Następnie prefekt Kongregacji prze-
syła decyzję 129 do doręczenia skazanemu, tytułowanemu od tej chwili 

„panem”, skoro stracił stan duchowny.
Postępowanie administracyjne, zakończone wymierzeniem kary 

wydalenia ze stanu duchownego (depozycji) dekretem, wraz z  dys-
pensą od celibatu kościelnego, przewidziane jest również w sprawach 
najpoważniejszych (casus gravissimi) o delicta graviora (por. art. 21 § 2 
n. 2 SST/2010). Wbrew zasadzie z kan. 291 CIC/83 (kan. 396 CCEO) 
wydalenie ze stanu duchownego in poenam jest połączone z dyspensą 
od obowiązku celibatu kościelnego. Stąd też jest konieczna interwen-
cja bezpośrednia Biskupa Rzymskiego, co z kolei jest zgodne z zasadą 
wyrażoną w kan. 291 CIC/83 in fine (kan. 396 CCEO in fine). W każdym 
razie Kongregacja Nauki Wiary w praktyce proponuje oskarżonemu 
za pośrednictwem ordynariusza poproszenie o dyspensę od celibatu 
kościelnego i ewentualnie od ślubów zakonnych 130. Takie połączenie 
postępowania karnego z łaską (dyspensa od celibatu kościelnego) wzbu-
dza poważne wątpliwości w doktrynie i każe na nowo przemyśleć samą 
instytucję dyspensy od celibatu kościelnego 131. Z kolei mimo zastrzeżeń 
część doktryny akceptuje tego typu powiązanie obu instytucji, wskazu-
jąc, że sama dyspensa w tym przypadku ma na celu dobro Kościoła (pro 
bono Ecclesiae), a nie wyświadczenie łaski przestępcy 132.

 128 Por. F. Pappadia, Ambito e procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della Con
gregazione per il Clero, „Ius Ecclesiae” 23  (2011), s. 242. Podobnie w upoważnieniach 
specjalnych udzielonych Kongregacji dla Ewangelizacji Narodów, zob. C. Papale, Il 
can. 1395…, dz. cyt., s. 57.

 129 Tak właśnie, nie nazywając jej dekretem, por. W. Barszcz, Przyczyny i procedury przenie
sienia duchownych do stanu świeckiego na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Ducho
wieństwa, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 63.

 130 Zob. Ch. Scicluna, Delicta Graviora. Ius Processuale, w: I delitti riservati…, dz. cyt., s. 117, 
ponadto w: Questioni attuali di diritto penale canonico…, dz. cyt., s. 85; C. Dezzuto, Le 
principali obiezioni alla prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede nel tratta
mento dei delicta graviora ad essa riservati, w: I delitti riservati alla Congregazione per la 
Dottrina della Fede: norme, prassi, obiezioni…, dz. cyt., s. 114–115.

 131 Por. L. Navarro, La dimissione…, dz. cyt., s. 619.
 132 Zob. C. Dezzuto, Le principali obiezioni…, dz. cyt., s. 113–115.
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II.3.3.3. Droga trzecia: reskrypt Stolicy Apostolskiej

Utrata stanu duchownego w trzeciej drodze polega na uzyskaniu re-
skryptu od Stolicy Apostolskiej, zwykle połączonego z dyspensą od celi-
batu kościelnego, jakkolwiek może być on również wydany „z obowiązy-
waniem ustawy o celibacie kościelnym” (por. pkt 1 w przyp. 1 art. 1 § 1 PA, 
w oryginale listu). Pozostałe rozdziały poświęcone są zatem tej drodze.

Wnioski

Celibat jako instytucja prawnokanoniczna jest mocno związany z zało-
żeniami teologicznymi. W poprzednim rozdziale była mowa o długim 
kształtowaniu się tej instytucji, podobnie jak i samego celibatu kościel-
nego. Obecna forma celibatu kościelnego zderza się również z wieloma 
problemami praktycznymi, zwłaszcza z porzucaniem stanu duchownego, 
ale i taką niewiernością powołaniu, która wymaga od Kościoła podej-
mowania działań, mających na celu wykluczanie ze stanu duchownego 
in poenam. Wśród tych sposobów utraty stanu duchownego dyspensa 
od celibatu kościelnego zajmuje miejsce wyjątkowe ze względu na zna-
czenie praktyczne. Do tego jednak prowadziła długa droga. Ta właśnie 
ewolucja instytucji dyspensy od celibatu kościelnego jest przedmiotem 
następnego rozdziału.



ROZDZIAŁ III

Historia źródeł prawa dotyczących dyspensy 
od celibatu kościelnego

III.1. Faza pierwsza (do 1917 r.): norma  
kanonicznoprawna indywidualna

III.1.1. Wprowadzenie

Dyspensa od celibatu kościelnego jako instytucja kanonicznopraw-
na przeszła długą drogę w rozwoju historycznym. Stąd konieczne jest 
wpierw ukazanie źródeł prawa tejże instytucji, by móc dojść do jej mode-
lów teoretycznoprawnych. Model teoretycznoprawny zaś pozwala lepiej 
poznać daną instytycję prawną. Model taki polega na analizie elementów 
istotnych oraz zasad instytucji 1. Aby dojść do takiego modelu, koniecz-
na jest strukturyzacja czy nawet – w pewnym sensie – „uproszczenie” 2 
instytucji w porównaniu z jej wcześniejszymi kształtami 3. Modele te-
oretycznoprawne dyspensy od celibatu kościelnego są przedstawione 

 1 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione della dispensa dal celibato ecclesiastico. Alla ricerca dei 
suoi modelli giuridici, „Angelicum” 89 (2012), s. 201.

 2 O koncepcji modelu w odniesieniu do Kościoła jako tajemnicy zob. R. Sobański, Model 
Kościoła tajemnicy jako podstawa teorii prawa kościelnego, „Prawo Kanoniczne” 21 (1978) 
nr 1–2, s. 40–41; R. Sobański, Kościół – prawo – zbawienie, Katowice 1979, s. 57.

 3 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 201.
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przy okazji poszczególnych zagadnień – materialnoprawnych i proce-
duralnych 4.

Modele jednak bazują na źródłach prawa. Wspomniane modele 
teoretycznoprawne są powiązane w  sposób organiczny z  instytucją 
celibatu kościelnego wraz z jego teologią, o czym była już mowa 5. Na 
to powiązanie teologii celibatu kościelnego oraz jego unormowania 
prawnokanonicznego z dyspensą od tegoż celibatu wskazuje ponadto 
n. 1 i 2 PLU.

Regulacja dyspensy od celibatu kościelnego jest wieloaspektowa, jak 
w przypadku każdej instytucji prawnej. Obejmuje bowiem tak kwestie 
teologiczne (ale nie od początku istnienia tejże instytucji), jak i material-
no- oraz proceduralnoprawne, co wyraża również struktura niniejszej 
pracy 6. Ta struktura wyraźnie widoczna jest w ewolucji historycznej 
źródeł prawa dyspensy od celibatu kościelnego. Na każdym bowiem 
etapie rozwoju tej instytucji można i trzeba wskazać na wymiar teolo-
giczny, materialnoprawny i proceduralny. Wszystkie one odnoszą się 
do aspektu formalnego 7, dotyczącego techniki legislacyjnej, przyjętej 
przy regulacji dyspensy od celibatu kościelnego (od fazy drugiej w jej 
rozwoju historycznym). Kwestia modelu formalnego dyspensy od celi-
batu kościelnego jest poruszona poniżej 8.

 4 Por.  niżej, V.1., VII.1. Pełne przedstawienie modeli teoretycznych dyspensy od ce-
libatu kościelnego zob.  P.  Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s.  201–222; wersja 
skrócona por.  P.  Skonieczny, I  modelli giuridici del procedimento nelle cause per la 
dispensa dal celibato ecclesiastico, w:  La funzione amministrativa nell’ordinamento ca
nonico. Administrative Function in Canon Law. Administracja w prawie kanonicznym. 
XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia, 14–18 settembre 2011, t. 1, 
red. J. Wroceński, M. Stokłosa, Warszawa 2012, s. 565–573.

 5 Por. wyżej, rozdziały I i II.
 6 Zob. część II – zagadnienia materialnoprawne, część III – zagadnienia proceduralne.
 7 Termin f o r m a l n y  w tym miejscu nie jest synonimem terminu p r o c e s o w y; tak 

por. F. Ramos, I  tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, 
cause matrimoniali, Roma 2000, s. 59. „Formalnoprawny” czy „formalny” odnosi się tu-
taj do techniki legislacyjnej, do struktury f o r m a l n e j  właśnie przepisów prawnych. 
Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 201, przyp. 2.

 8 Por. niżej, III.3.2.2.1.
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III.1.2. Ratio legis empirica dyspensy od celibatu kościelnego. 
Komentarz do n. 2 PLU

PLU, n. 2 – Difficultates tamen, 
quas praesertim ultimorum 
annorum decursu sacerdotes 
experti sunt, effecerunt ut haud 
parvus eorum numerus postula-
verint dispensationem ab obli-
gationibus ex ipsorum sacer-
dotali ordinatione manantibus, 
peculiarique modo dispensatio-
nem a caelibatu. Ob latam diffu-
sionem huius facti — quod acer-
bum intulit vulnus Ecclesiae, 
hoc modo penitus perculsae in 
suo ipsius vitae fonte, quodque 
iugi dolore afficit Pastores cun-
ctamque chri -stianam commu-
nitatem — Summus Pontifex 
Ioannes Paulus II inde ab initio 
supremi Sui ministerii apostoli-
ci in persuasionem pervenit de 
necessitate investigationis in-
struendae circa rerum condicio-
nem inde ortam, eius causas et 
opportuna remedia adhibenda.

PLU, n.  2  – Jednak trudno-
ści, których szczególnie w tych 
ostatnich latach doświadczyli 
kapłani, spowodowały, że wca-
le niemała ich liczba poprosi-
ła o  dyspensę od obowiązków 
wynikających z ich święceń ka-
płańskich, a w sposób szczegól-
ny od celibatu. Z powodu roz-
powszechnienia tego faktu – co 
zadało bolesną ranę Kościołowi, 
uderzonemu w  ten sposób 
w źródło jego życia, i co powo-
duje ciągły ból pasterzy i całej 
wspólnoty chrześcijańskiej  – 
Ojciec Święty Jan Paweł  II od 
początku swojej posługi apostol-
skiej był przekonany o koniecz-
ności podjęcia badań nad prob-
lemem u jego źródła, nad jego 
przyczynami i środkami, które 
należy podjąć.

Każda ustawa, nie wyłączając kościelnej, jest zwykle odpowiedzią na 
praktyczny problem 9. Takim problemem praktycznym w Kościele było 
i jest porzucanie posługi przez duchownego. Zmiany społeczeństwa 
i Kościoła oraz wewnętrzne problemy społeczne wpływają na ten fakt 10. 

 9 Zob. P. Kroczek, The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 
2012, s. 178–179.

 10 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 203.
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Ów aspekt praktyczny został wprost przedstawiony w n. 2 PLU jako ratio 
legis ustawodawstwa św. Jana Pawła II w przedmiocie dyspensy od celi-
batu kapłańskiego. Jednakże ten powód empiryczny czy socjologiczny 
jest obecny u samego zarania tej instytucji w Kościele.

Papież Wojtyła wprost wskazuje na liczne przypadki dezercji ze sta-
nu duchownego w drugiej połowie XX w. Bardzo znaczący jest fakt, że 
w latach 1914–1939 (po I wojnie światowej) udzielono 248 dyspens od 
celibatu kapłańskiego, a w latach 1939–1963 (w okresie następującym 
po II wojnie światowej) już 315, osiągając nawet w latach 1964–1970 
(epoka Vaticanum II i pierwsze lata kryzysu roku ‘68) liczbę 12 882 11 
(sic!). Liczba ta była większa w latach po kryzysie ‘68 na Zachodzie 12: 
w 1969 r. było 3205 tego typu przypadków, w 1970 r. – 3504, w 1971 r. – 
3728, w 1972 r. – 3579, w 1973 r. – 4222, w 1974 r. – 4044, w 1975 r. – 3114, 
w 1976 r. – 2878 13. W sumie od 1964 do 2006 r. zostały zarejestrowane 
71 242 dyspensy od celibatu kapłańskiego (prezbiterów diecezjalnych 
i będących członkami instytutów zakonnych na prawie papieskim), z tym 
że w latach 1970–2006 przyjęto na powrót do stanu duchownego 11 387 
prezbiterów 14. Jest też bardzo pouczające porównanie liczby średniej 
udzielanych dyspens od celibatu kapłańskiego: w latach 1939–1963 licz-
ba ta wynosiła tylko 23 15, a obecnie między ok. 1000 16 a 700 17 na rok.

 11 Por. E. Colagiovanni, Le defezioni dal ministero sacerdotale. Studio statistico sociologico, 
Città del Vaticano 1971, s. 15, 22.

 12 Zob. E. Colagiovanni, Le defezioni…, dz. cyt., s. 33.
 13 Por. Congregazione per il Clero, Totale delle defezioni e dei reingressi dal 1964 al 2006, http://

www.clerus.org/pls/clerus/rn_clerus.r_fotina?didascalia=TOTALE%20DELLE%20
DEFEZIONI%20E%20DEI%20REINGRESSI%20DAL%201964%20AL%202006&id_
pagina=221&url=%2Fclerus%2Fdati%2F2008-12%2F05-6%2Fdefectionsreprises08.GIF, 
4.08.2016.

 14 Zob. Congregazione per il Clero, Totale delle defezioni…, dz. cyt.
 15 Wzrost dyspens od celibatu kapłańskiego zanotowano w następujących latach (w na-

wiasie liczba): 1954 (43), 1958 (35) i 1963 (77); zob. E. Colagiovanni, Le defezioni…, dz. cyt., 
s. 34.

 16 Dokładnie 1002 dla lat 2001–2006; por. Congregazione per il Clero, Totale delle defe
zioni…, dz. cyt.

 17 Według najnowszego rocznika statystycznego Kościoła (publikowanego w 2016 r.) odpo-
wiednio w poszczególnych latach były to następujące dane statystyczne: w 2009 r. – 623 
dyspensy (w tym w Polsce: 36); w 2010 r. – 729 (Polska: 62); w 2011 r. – 659 (Polska: 43); 
w 2012 r. – 694 (Polska: 54); w 2013 r. – 697 (Polska: 55); w 2014 r. – 716 (Polska: 72). 
Por. Secretaria Status Rationarium Generale Ecclesiae, Annuarium Statisticum Ecclesiae 
2014, Città del Vaticano 2016, s. 198, 200.
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Uśredniając dane statystyczne, porzucenie stanu duchownego na-
stępuje po 13 latach posługi i zwykle dotyczy duchownych wyświęco-
nych w wieku 28 lat. Jedynie około połowa z tych prezbiterów prosi 
o dyspensę od celibatu kapłańskiego. Większość przypadków dotyczy 
niestabilności emocjonalnej wraz z innymi czynnikami, które w sposób 
nieodwracalny powodują porzucenie stanu duchownego. Zdarzają się 
też kryzysy wiary, konflikty z przełożonymi, trudności z Magisterium 
Kościoła, depresje i poważne trudności charakterologiczne. Z drugiej 
strony w Kościele widać też inne zjawisko – powrotu do stanu duchow-
nego eksksięży -wdowców 18.

Te dane empiryczne czy statystyczne nie tylko wskazują na ratio legis 
ustawodawstwa św. Jana Pawła II w przedmiocie dyspensy od celibatu 
kościelnego, ale też pozwalają na wyjaśnienie dynamiki rozwoju tej in-
stytucji, zwłaszcza w ostatnim półwieczu. Niewątpliwie czynnik empi-
ryczny – coraz częstszy fakt porzucania stanu duchownego – wpływał 
na kształt tej instytucji kanonicznoprawnej (modele prawne) 19. Obok 
zatem założeń teologicznych (charakter święceń: kapłaństwo biskupów 
i prezbiterów oraz diakonat dla posługi) coraz częstszy problem prak-
tyczny jest jednym z najpoważniejszych czynników wpływających na 
rozwój instytycji dyspensy od celibatu kościelnego 20.

III.1.3. Do pierwszej ustawy o dyspensie  
od celibatu kościelnego (do 1917 r.)

W rozwoju historycznym instytucji kanonicznoprawnej dyspensy od 
celibatu kościelnego pierwsza faza (do wejścia w życie kodeksu z 1917 r.) 

 18 Zob. Congregazione per il Clero, Totale delle defezioni…, dz. cyt.
 19 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 204.
 20 To powiązanie czynników empirycznych z  prawem jest obserwowane w  ogólnej 

teo rii prawa, zwłaszcza w realizmie prawnym skandynawskim oraz amerykańskim; 
por. Z. Ziembiński, Charakterystyka teorii państwa i prawa jako dyscypliny prawoznaw
stwa, w: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, 
Warszawa 1992, s.  11; M. Barberis, Filosofia del diritto, Bologna 1993, s.  121–126, 167–
174; J.M. Kelly, A short history of Western legal theory, Oxford 1992, s. 359–371, 413–418, 
430–432; J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999, s. 85–
118; M. Troper, Cos’è la filosofia del diritto, przekł. R. Guastini, Milano 2003, s. 32–34; 
P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 202.
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polegała na braku ustawy w tym przedmiocie. Dyspensa była udzielana 
jako poszczególne, jednostkowe decyzje papieża w  i n d y w i d u a l n y c h, 
konkretnych przypadkach 21. Nie obowiązywała zatem żadna u s t a w a 
(zbiór norm o charakterze ogólnym, abstrakcyjnym i generalnym) o dys-
pensie od celibatu kościelnego, lecz wydawane były n o r m y  i n d y w i -
d u a l n e  i   k o n k r e t n e 22. Tak też można określić ów model prawny, 
biorąc pod uwagę kryterium formalne, czyli techniki legislacyjne 23.

Taka sytuacja kanonicznoprawna jest zrozumiała, biorąc pod uwagę 
ograniczoną liczbę udzielanych dyspens czy też ich wyjątkowy charakter 
z punktu widzenia historycznego.

Już XVI -wieczny autor, Martinus Navarrus (1492–1586), potwierdza 
w swoich dziełach praktykę papieską udzielania dyspensy od celibatu 
kościelnego podeszłym w wieku diakonom i subdiakonom w Hiszpanii 
i we Włoszech, tak że mogli zawrzeć małżeństwo 24. Pierwszy raz tę wła-
dzę papieską wobec prezbiterów zastosował w 1554 r. papież Juliusz III 
(1550–1555). Chodzi o przypadki prezbiterów w Anglii, którzy ożenili się 
podczas reformacji za króla Henryka VIII Tudora (1509–1547). Następnie 
zaś praktykę tę powtórzył w 1802 r. papież Pius VII (1800–1823) wobec 
prezbiterów we Francji, którzy ożenili się podczas rewolucji francuskiej 
(1789–1799) 25.

W każdym razie od XVII w. zaobserwować można praktykę Kurii 
Rzymskiej udzielania dyspensy zwykle subdiakonom, trudniej – dia-
konom, rzadko – prezbiterom (zwłaszcza podczas wspomnianych wy-
darzeń historycznych), nigdy zaś – biskupom (jak wobec pewnego kar-
dynała Albitiusa, powoływanego przez Martinusa) 26. Nawet później, 
na przełomie XVIII i XIX w., podczas rewolucji francuskiej, w słynnym 

 21 Por. P. Skonieczny, La dispensa dal celibato ecclesiastico. L’unità scomparsa della norma
tiva?, „Angelicum” 87 (2010), s. 329–330.

 22 W ogólnej teorii prawa odróżnia się normy indywidualne i generalne. O ile tych pierw-
szych adresaci są określeni z imienia i nazwiska (np. w dekrecie), o tyle tych drugich – 
jedynie generalnie (tak zwłaszcza w ustawie); por. Z. Ziembiński, Normy postępowania, 
w: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys…, dz. cyt., s. 74.

 23 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 204.
 24 Por.  J. Trudeau, Ordre, ordination et consentement de l’ordinand. Le droit de l’Église de 

Benoît XIV au Code de droit canonique de 1983, Québec 1996, s. 30–31.
 25 Por. F.P. Sweeney, The Reduction of Clerics to the Lay State. An Historical Synopis and 

Commentary, Washington 1945, s. 31–32.
 26 Zob. J. Trudeau, Ordre, ordination et consentement de l’ordinand. Le droit de l’Église de 

Benoît XIV au Code de droit canonique de 1983, Québec 1996, s. 31.
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przypadku biskupa Talleyranda (1754–1838) taka dyspensa nie została 
udzielona, choć został on pozbawiony stanu duchownego przez papieża 
Piusa VII 27. Jak zatem widać, ta historyczna praktyka kurialna ma uza-
sadnienie teologiczne 28, a ponadto można tu wyraźnie dostrzec wybitny 
wpływ czynnika empirycznego 29.

W praktyce kurialnej sprawy o dyspensę od celibatu kościelnego były 
traktowane bardzo poważnie. Przed reformą Kurii Rzymskiej w 1908 r., 
dokonaną przez św. Piusa X (1903–1914) konstytucją apostolską Sapienti 
consilio 30, sprawy te uznawano za tzw. causae maiores. Były one rozpa-
trywane przez specjalne komisje kardynalskie, ustanawiane w zależności 
od potrzeby przez poszczególne dykasterie Kurii Rzymskiej, a następnie 
przekazywane Biskupowi Rzymskiemu do rozstrzygnięcia 31. Rezerwacja 
kompetencji decyzyjnej papieża w tych sprawach przetrwała do dnia 
dzisiejszego 32.

Ponadto równolegle z instytucją dyspensy od celibatu kościelnego 
stosowana była instytucja stwierdzania nieważności zobowiązań związa-
nych ze święceniami 33. Pierwszą sprawą tego typu była słynna Valentina, 
zawisła przez Trybunałem Świętej Roty w 1574 r., coram Cesare De 
Grassis 34. Następna znana sprawa z tego zakresu to Iprensis z 1719 r., 
która była rozpatrywana przez Świętą Kongregację Soboru. Do 1748 r. 
Kongregacja ta badała w sumie siedem spraw dotyczących deklarowa-
nia nieważności zobowiązań duchownych wynikających ze święceń 35. 
W XVIII w. była jeszcze jedna sprawa tego typu, a w wieku XIX – dwie, 
które jednak dotyczyły subdiakonów oraz zakończyły się dyspensą 36.

 27 Por. F. P. Sweeney, The Reduction…, dz. cyt., s. 32.
 28 Zob. wyżej, II.1.2., uwaga 10.
 29 Por. wyżej, III.1.2.
 30 Zob. Pius X, Constitutio Apostolica Sapienti consilio de Romana Curia, 29.06.1908, 

AAS 1 (1908) 7–19.
 31 Por. V. Ferrara, L’istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi 

dell’ordinazione. Evoluzione storico giuridica della normativa sostanziale e procedurale ed 
attribuzioni di competenza a trattarne. Dalle origini alla Costituzione Apostolica „Pastor 
Bonus” (1988) di Giovanni Paolo II, „Apollinaris” 67 (1994), s. 503.

 32 Zob. niżej, VII.2.3.1.
 33 O samej instytucji zob. wyżej, II.2.3.1.2.
 34 Por. J. Trudeau, Ordre…, dz. cyt., s. 22.
 35 Zob. J. Trudeau, Ordre…, dz. cyt., s. 22; 29, przyp. 58; 31–36.
 36 Por. J. Trudeau, Ordre…, dz. cyt., s. 29, przyp. 58.
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Model dyspensy od celibatu kościelnego jako normy kanoniczno-
prawnej indywidualnej mógł być możliwy tylko wtedy, kiedy liczba ta-
kich spraw była w miarę niewielka, z wyjątkiem nadzwyczajnych wyda-
rzeń historycznych (reformacja, rewolucja, wojna światowa). Zakłada to 
pewną mentalność w społeczności wiernych i wśród samych duchow-
nych, która z jednej strony unika zgorszenia, a z drugiej – nie pozwala 
na wzrost przypadków porzucenia stanu duchownego.

Gwałtowny wzrost liczby tego typu spraw w drugiej połowie XX w. 
oraz zmiany mentalnościowe w społeczeństwach Zachodu musiały spo-
wodować zmiany modelu prawnego komentowanej instytucji. W ten 
sposób w 1964 r., za czasów pontyfikatu bł. Pawła VI (1963–1978), zo-
stała wydana pierwsza u s t a w a  dotycząca dyspensy papieskiej od ce-
libatu kościelnego. Tak oto, wraz z regulacjami kodeksu z 1917 r. oraz 
z normami z 1964 r., o czym niżej, ustawodawca kościelny zmienił mo-
del formalnoprawny tej instytucji, wprowadzając regulację z normami 
g e n e r a l n y m i, a nie indywidualnymi 37.

III.2. Faza druga (1917–1967): od dyspensy deklaratywnej  
do dyspensy konstytutywnej

III.2.1. Kodeks z 1917 r. – połączenie z instytucją  
stwierdzenia nieważności obowiązków duchownego 
(dyspensa deklaratywna zależna)

III.2.1.1. Podstawa prawna

Pierwszy kodeks Kościoła łacińskiego z 1917 r. utrzymał istniejącą 
w tradycji kanonicznej równoległość instytucji prawnokanonicznych 
stwierdzenia nieważności zobowiązań przyjętych ze święceniami oraz 
dyspensy od celibatu kościelnego. Stąd ta faza w historii komentowanej 
instytycji (1917–1964) odnosi się nie tyle do dyspensy od celibatu koś-
cielnego jako takiej, ile do p r o c e d u r  dotyczących s a k r a m e n t u 

 37 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 205.
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ś w i ę c e ń 38. Chodzi zatem w istocie rzeczy o model zależny dyspen-
sy od celibatu kościelnego, czyli związany z instytucją nieważności 
święceń 39.

Punktem wyjścia dla regulacji pio -benedyktyńskiej z 1917 r. w przed-
miocie komentowanej instytucji jest kan. 214 § 1 CIC/17 oraz nieważ-
ność święceń. Przepis kan.  214 § 1 CIC/17 został umieszczony w  ty-
tule VI, zatytułowanym: De reductione clericorum ad statum laicalem 
(„Redukcja duchownych do stanu świeckiego”), księgi II De personis 
(„Osoby”). Tę właśnie podstawę prawną wskazuje kan. 211 § 1 CIC/17, 
wymieniając wszystkie możliwe drogi redukcji duchownego wyższe-
go (majorysty) do stanu świeckiego 40. Jednak redukcja duchownego 
wyższego do stanu świeckiego nie powodowała automatycznie dys-
pensy od celibatu kościelnego (por. kan. 213 § 2 CIC/17) 41. Kanon 214 
CIC/17 stanowi 42:

 38 Tak słusznie zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 503.
 39 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 214–215.
 40 Są to: dekret, wyrok zgodnie z kan. 214 CIC/17 oraz kara wydalenia (poena degradatio

nis – kan. 2305 CIC/17). Przepis ów stanowi: „Etsi sacra ordinatio, semel valide recepta, 
nunquam irrita fiat, clericus tamen maior ad statum laicalem redigitur rescripto Sanctae 
Sedis, decreto vel sententia ad normam can. 214, demum poena degradationis”.

 41 Por. G. Lobina, Cessazione dell’esercizio del ministero e perdita dello stato clericale (Cano
ni 290–293), „Monitor Ecclesiasticus” 109 (1984), s. 174.

 42 Inne tłumaczenie na język polski ks. prof. Stefana Biskupskiego zob. „Prawo Kanoniczne” 
2 (1959) nr 3–4, s. 9–10: „Kan. 214 – § 1. Duchowny, który pod wpływem ciężkiej bo-
jaźni przyjął wyższe święcenia, a później, po ustaniu lęku, nie zgodził się na nie, przy-
najmniej milcząco, spełniając czynności płynące ze święceń, aby przez to nie poddać 
się obowiązkom stanu duchownego, powinien być przywrócony do stanu świeckiego, 
na podstawie wyroku sądowego, po udowodnieniu przymusu i braku zgody, bez żad-
nych obowiązków celibatu i brewiarza. / § 2. Przymus natomiast i brak zgody muszą 
być udowodnione, zgodnie z kan. 1993–1998”.

Can. 214  – § 1. Clericus qui 
metu gravi coactus ordinem sa-
crum recepit nec postea, remoto 
metu, eandem ordinationem ra-
tam habuit saltem tacite per or-
dinis exercitium, volens tamen 
per talem actum obligationi-
bus clericalibus se subiicere ad 

Kan. 214 – § 1. Duchowny, który 
przyjął święcenia wyższe przy-
muszony ciężką bojaźnią i na-
stępnie, po ustaniu bojaźni, 
tych święceń nie uważnił, przy-
najmniej milcząco przez wyko-
nywanie święceń, chcąc przez 
taką czynność uwolnić się od 
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III.2.1.2. Regulacja materialnoprawna dyspensy  
na podstawie kan. 214 § 1 CIC/17

Przepis kan. 214 § 1 CIC/17 stanowi jedyny tytuł dla udzielenia dyspen-
sy od celibatu kościelnego w kodeksie z 1917 r. – ciężka bojaźń (metus 
gravis) przy przyjmowaniu święceń. Inny tytuł w tych sprawach polega 
na nieważności zobowiązań przyjętych wraz ze święceniami. Oba tytu-
ły związane były z wadą woli przyjmującego sakrament święceń. W ten 
sposób dyspensa miała charakter dyspensy „deklaratywnej”, stwierdza-
jąc nieprzyjęcie zobowiązania do celibatu kościelnego z powodu wady 
woli 43. Decyzja pozytywna Kongregacji oznaczała ipso iure zwolnienie 
z celibatu kościelnego 44.

Tego typu model prawny dyspensy „deklaratywnej” nie jest tą samą 
instytucją kanonicznoprawną, która była stosowana w pierwszej fazie 
historycznej dyspensy od celibatu kościelnego. Tamtej dyspensy bo-
wiem udzielał Biskup Rzymski w poszczególnych przypadkach, co nie 

 43 Por. E. Colagiovanni, La procedura per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del diaco
nato, w: I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 374.

 44 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507.

statum laicalem, legitime proba-
ta coactione et ratihabitionis de-
fectu, sententia iudicis redigatur 
sine ullis caelibatus ac horarum 
canonicarum obligationibus.

§ 2. Coactio autem et defectus 
ra tihabitionis probari debent ad 
nor mam can. 1993–1998 [Lib. IV – 
De pro cessibus. Pars I – De iudiciis. 
Tit. XXI – De causis con tra sacram 
ordinationem – P.S.].

obowiązków duchownych, jest 
wyrokiem sędziego redukowany 
do stanu świeckiego, [uwalnia-
jącego] z obowiązków celibatu 
i [odmawiania] godzin kanonicz-
nych, po udowodnionym zgod-
nie z prawem przymusie i braku 
uważnienia.

§ 2. Przymus zaś i brak uważnie-
nia powinny być udowodnione 
zgodnie z przepisami kan. 1993–
1998 [Księga IV – Procesy. Część I – 
Procesy sądowe. Ty tuł XXI – Spra
wy o nieważność święceń – P.S.].
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było związane z wadą woli wyświęcanego kandydata (model a u t o n o -
m i c z n y  dyspensy od celibatu kościelnego). Miała ona zatem – mówiąc 
w pewnym uogólnieniu – charakter dyspensy „k o n s t y t u t y w n e j” 45.

III.2.1.3. Procedura dyspensy pod rządem kodeksu z 1917 r.

Z punktu widzenia proceduralnego sprawy z powyższych dwóch tytułów 
były rozpoznawane w Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów 46 
jako procesy sądowe przeciwko święceniom (por. kan. 214 § 2, kan. 1993–
1998 CIC/17). Podobną regulację utrzymał regulamin wewnętrzny tej-
że Kongregacji Allo scopo di sollecitare z 1924 r. 47, a także jej dekret Ut 
locorum Ordinarii z  1931  r. 48, zawierający normy procesowe w  tych 
sprawach 49. Ten ostatni dekret miał za zadanie ułatwić poruszanie się 
w przepisach procesowych kodeksu z 1917 r., który odsyłał do regulacji 
procesu małżeńskiego (por. kan. 1995, a ponadto kan. 1996 i 1998 CIC/17). 
Nowością, którą wprowadzał dekret, było dochodzenie wstępne, którego 
poprzednikiem z kolei było wstępne postępowanie wyjaśniające (prae
vius processus informativus; por. kan. 1993 § 2–3 CIC/17). Zanim bowiem 
ordynariusz przyjął pozew, powinien przeprowadzić w porozumieniu 

 45 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 331.
 46 Zob. Pius X, Constitutio Apostolica Sapienti consilio…, dz. cyt., n. I, 3, 1; kan. 249 § 1 

CIC/17. Wyjątkowo tylko zarezerwowana była właściwość Świętego Oficjum w tych 
sprawach, gdy zachodziło podejrzenie o  herezję i  wadę istotną celebracji sakra-
mentu (por. Pius X, Constitutio Apostolica Sapienti consilio…, dz. cyt., n.  I,1,2; I,3,3). 
Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 504–505.

 47 Por. S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Regolamento Allo scopo di solle
citare per la trattazione delle cause „super asserta nullitate sacare Ordinationis vel 
Onerum” da parte della Commissione dei PP. Consultori, 19.03.1924, w: V. Ferrara, 
Natura (giudiziaria amministrativa speciale) della procedura per la trattazione delle cau
se di nullità dell’ordinazione e degli obblighi ad essa connessi, s. 125–162, w: Sacramenti, 
liturgia, cause dei Santi. Studi in onore del cardinale Giuseppe Casoria, già Prefetto del
la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 60. anniversario 
di ordinazione sacerdotale, a cura di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 1992, 
s. 152–153.

 48 Zob. S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Decretum Ut locorum Ordinarii 
Regulae servandae in processibus super nullitate Sacrae Ordinationis ver onerum Sacris 
Ordinibus inhaerentium, 9.06.1931, AAS 23 (1931) 457–492.

 49 Autorem obu dokumentów był kard. Michele Lega (1860–1935), wybitny kanonista, 
prefekt Kongregacji. Stąd może bardziej prawny niż pastoralny charakter tych regulacji 
i praktyki Kongregacji.
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z Kongregacją dochodzenie o charakterze administracyjnym (praevia 
inquisitio; por. n. 6 dekretu Ut locorum Ordinarii z 1931 r.).

W sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego była właściwa Święta 
Kongregacja Dyscypliny Sakramentów, jak już to zostało wyżej wspo-
mniane. Dykasterie Kurii Rzymskiej zwykle działają w trybie administra-
cyjnym, ale w tym przypadku przewidziano również tryb sądowy. Jest to 
możliwe, gdyż w porządku kanonicznym rządzi zasada jedności władzy 
kościelnej 50. Z tego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy jest ona wy-
konywana in via administrativa czy też in via iudiciaria 51. Przewidzenie 
dwóch trybów działania przez dykasterię Kurii Rzymskiej było podykto-
wane zaś przede wszystkim ekonomią procesową. Ten sam organ mógł 
działać jednocześnie, udzielając dyspensy, gdyby nie powiódł się tytuł 
z nieważności święceń lub zobowiązań z nimi związanych 52.

III.2.2. Praktyka Świętej Kongregacji Dyscypliny 
Sakramentów – problemy ze stosowaniem prawa

III.2.2.1. Nowy tytuł, czyli początki dyspensy konstytutywnej

Dyspensa deklaratywna, regulowana przez kan. 214 § 1 CIC/17, nie wy-
starczała w  praktyce Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów. 
Przypadki bowiem jej zastosowania były bardzo nieliczne 53. Z tych wzglę-
dów, na podstawie obowiązujących przepisów, jurysprudencja Kon gre-
gacji dołączyła nowy, trzeci tytuł – poważnej wątpliwości (grave dubium) 

 50 O koncepcji władzy kościelnej, a zwłaszcza o zasadzie jedności tej władzy, zob. P. Sko-
nieczny, Teorie władzy kościelnej a stanowisko ks. prof. Józefa Krzywdy CM. Próba syntezy, 
w: „Servabo legem Tuam in toto corde meo”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu 
Profesorowi Józefowi Krzywdzie  CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego 
UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, red. A. Zakręta, A. Sosnowski, Kra ków 2013, s. 459–
470; P. Skonieczny, „Potestas sacra” według Klausa Mörsdorfa – założenia teologiczne, 
struktura, sposób przekazywania i charakter, „Annales Canonici” 9 (2013), s. 17–38.

 51 Można ten aspekt określić jako zasadę jedności procedury kanonicznej; por. P. Sko niecz-
ny, Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu małżeńskiego 
po motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, w: Małżeństwo i rodzina 
w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, 
Lublin 2017, s. 182–188.

 52 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 504.
 53 Zob. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 374; V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507.
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co do wady woli, jak i co do metus gravis wyświęcanego 54. Wszystkie 
tytuły były badane razem przez Kongregację 55.

Z punktu widzenia proceduralnego trzecie dubium pojawiało się 
nie na etapie instrukcji sprawy (przed biskupem i instruktorem), lecz 
dopiero na etapie jej dyskusji i decydowania (dopiero przed Kon gre-
gacją) 56. Odpowiedź pozytywna na trzecie dubium upoważniała Świętą 
Kongregację Dyscypliny Sakramentów do przedstawienia sprawy ojcu 
świętemu w celu udzielenia dyspensy od celibatu kościelnego 57. W prak-
tyce Kongregacji łatwiej jednak przedstawiano ojcu świętemu sprawy 
subdiakonów i diakonów do dyspensy od celibatu kościelnego aniżeli 
prezbiterów 58.

Nowy tytuł, dołączany w praktyce Kongregacji, był w istocie zasto-
sowaniem modelu dyspensy konstytutywnej. Oznaczał zatem powrót 
do koncepcji dyspensy papieskiej od celibatu kościelnego, stosowanej, 
choć rzadko, we wcześniejszej fazie historycznego rozwoju tej instytu-
cji kanonicznoprawnej 59. Stąd wynika, że w opisywanej fazie rozwo-
ju historycznego instytycji dyspensy od celibatu kościelnego była ona 
ukształtowana jako z a l e ż n a, powiązana z inną instytucją kanonicz-
noprawną – nieważności zobowiązań duchownego (święceń) 60. Ten 
model dyspensy można nazwać modelem zależnym dyspensy 61. Taki 
model jednak nie pozwalał instytucji dyspensy od celibatu kościelnego 
osiągnąć jej celu właściwego, zupełnie odmiennego od stwierdzenia 

 54 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 505.
 55 W praktyce Kongregacji tak formułowano dubia w sprawie:
  „1° An constet de nullitate sacrae Ordinationis in casu et quatenus negative;
  „2° An saltem constet de gravi metu et de ratihabitionis defectu, ut, ad norman can. 

214 [CIC/17], actor redigendus sit ad statum laicalem sine ullis coelibatus et horarum 
canonicarum obligationibus et quatenus negative;

  „3° An exstet grave dubium de validitate sacrae ordinationis vel de gravi metu 
et ratihabitionis defectu aliaeque concurrant causae, ita ut consilium praestan-
dum sit SS.[anctissi]mo pro dispensatione ab oneribus sacrae ordinationis in casu” 
(zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507).

 56 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507.
 57 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507.
 58 Zob. A. Vermeersch, J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, t. 1, Mechliniae–Romae 1924, 

s. 189, n. 289.2; S. Woywod, A Practical Commentary on the Code of Canon Law, t. 2, New 
York 1948, s. 388, n. 1901.

 59 Zob. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 331–332.
 60 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 332.
 61 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 214–215.
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nieważności czynności prawnej 62. Co więcej, założenia konstrukcyjne 
obu instytucji prawnych są całkowicie inne (czynność prawna konsty-
tutywna, skutkująca ex nunc, oraz czynność prawna deklaratywna ze 
skutkiem ex tunc) 63. Dlatego separacja dyspensy papieskiej („konstytu-
tywnej”) od dyspensy „kurialnej” (deklaratywnej) była konieczna, także 
z punktu widzenia ustawodawczego 64.

III.2.2.2. Rygorystyczna praktyka Świętej Kongregacji  
Dyscypliny Sakramentów

Święta Kongregacja Dyscypliny Sakramentów okazała się wyjątkowo 
rygorystyczna w stosowaniu instytycji dyspensy od celibatu kościelne-
go. Zaraz po I wojnie światowej (1914–1918), za papieża Benedykta XV 
(1914–1922), zostały udzielone nieliczne dyspensy od celibatu kościel-
nego, choć wielu duchownych przeżywało traumę po niespotykanym 
dotąd koszmarze wojennym. Ta praktyka była tak samo rygorystyczna 
również za następców Benedykta XV 65.

Co więcej, Kongregacja, opierając się na doświadczeniu w stosowa-
niu kan. 214 § 1 CIC/17 oraz nowego tytułu dyspensy od celibatu koś-
cielnego, wydała w 1930 r. instrukcję Quam ingens 66. Dokument ten 
wprowadził w Kościele obowiązek żądania od kandydatów do święceń 

 62 Zob. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 332.
 63 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 215.
 64 Zob. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 332.
 65 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507.
 66 Zob. S. Congregatio De Disciplina Sacramentorum, Instructio Quam ingens ad R.mo 

locorum Ordinarios de scrutinio alumnorum peragendo ad ordines promovenatur, 
27.12.1930, AAS 23 (1931) 120–129. Instrukcja ta została następnie potwierdzona przez 
tę Kongregację listem okólnym Magna equidem z  1955 r., rozesłanym sub secreto do 
wszystkich ordynariuszy; por. S. Congregatio De Disciplina Sacramentorum, Litterae 
circulares Magna equidem ad Exc.mos locorum ordinarios quibus urgetur scrutinium 
alumnorum peragendum priusquam ad ordines promoveantur, 27.12.1955, w:  Leges 
Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, t. 2: Leges annis 1942–1958 editae, ed. X. Ochoa, 
Roma 1969, kol. 3435–3440. Ustawodawstwo to przetrwało także pod rządem kodeksu 
z 1983 r., por. kan. 1036 CIC/83; Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, Carta circular Entre las más delicadas a los Exc.mos y Rev.mos Señores 
Obispos diocesanos y demás Ordinarios canonicamente facultados para llamar a las 
Sagradas Ordenes, sobre Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos, Prot. 
589/97, 10.11.1997, „Notitiae” 33 (1997) 495–506; „Communicationes” 30 (1998) 50–59; 
EV, t. 16, s. 1146–1167, nb. 1322–1338.
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oświadczenia (wraz z przysięgą) o wolności w przyjmowaniu święceń 
oraz o świadomości zobowiązań z nimi związanych (por. § 3 ust. 1, ap-
pendix 1). Takie oświadczenia ograniczyły możliwość powoływania się 
na metus w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego, co w rezultacie 
doprowadziło do powstania jeszcze trudniejszej ścieżki jej uzyskiwania 67.

W efekcie wielu duchownych, którzy porzucili stan duchowny, żyło 
w konkubinacie, nawet w swoich byłych parafiach 68. Święta Penitencjaria 
Apostolska musiała zareagować na rosnący problem dekretem Lex sacri 
coelibatus z 1936 r. 69 Pouczyła, że rozgrzeszenie takiego duchownego 
możliwe jest tylko po ustaniu zgorszenia i pod warunkiem, że będzie 
on żył z kobietą jak brat z siostrą (tamquam frater et soror). Jednakże 
usiłowane małżeństwo nie mogło być uważnione z powodu braku dys-
pensy od celibatu kościelnego 70.

III.2.2.3. Próby ominięcia rygoryzmu Świętej Kongregacji 
Dyscypliny Sakramentów

Połączenie kompetencji w sprawach ważności sakramentów oraz udzie-
lania dyspensy od celibatu kościelnego w jednej dykasterii okazało się 
w praktyce nie najlepszym rozwiązaniem. Królujące w orzecznictwie tej 
kongregacji domniemanie na korzyść sakramentu jako czynności praw-
nej (por. obecnie kan. 124 § 2 CIC/83, 931 § 2 CCEO) musiało negatyw-
nie wpłynąć na stosowanie zupełnie innej u podłoża, bo duszpasterskiej 
i wynikającej z miłosierdzia Kościoła (aequitas canonica) – instytycji dys-
pensy. Stąd nic dziwnego, że ordynariusze narzekali na rygorystyczną 
praktykę Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów w przedmiocie 
dyspensy od celibatu kościelnego. Te skargi były tym bardziej nasilone, 

 67 Por. B. Gongoiti, De dispensatione onerum ordinationis sacerdotalis. Formulae adhibendae 
in processibus sacerdotum saecularizationis iuxta legislationem 14X1980, ed. C. Pollini, 
(appunti del professore anno 1995, P.U.S.T. Angelicum), msp, s. 4.

 68 Zob. B. Gongoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 3.
 69 Por. S. Paenitentiaria Apostolica, Decretum Lex sacri coelibatus absolutio sacerdotum 

ab excommunicatione, ab attentatum etiam civile tantum matrimonium, et actu cum 
muliere caste convivendum eorumque admissio ad participationem sacramentorum 
more laicorum Sacrae Paenitentiariae Apostolicae exclusive reservatur, 18.04.1936, 
AAS 28 (1936) 242–243.

 70 Zob. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 374.
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że trauma II wojny światowej spowodowała kolejne odejścia ze stanu 
duchownego.

Dlatego papież Pius XII (1939–1958) zmienił kompetencję dla nie-
których spraw o dyspensę od celibatu kościelnego. Powierzył bowiem 
ich zbadanie w 1953 r. Świętej Kongregacji Świętego Oficjum, a ponad-
to poprosił, aby projekt nowego procedowania w tych sprawach został 
przesłany Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów 71. Zdaniem 
Piusa XII prezbiterzy, których sprawy ad actum zostały powierzone 
Świętej Kongregacji Świętego Oficjum, „nie powinni byli nigdy zostać 
wyświęceni” (numquam ordinari debuissent) 72, z różnych powodów (błę-
dów formacyjnych, trudności psychicznych, które uniemożliwiały za-
chowywanie ustawy o celibacie). Stąd należało im udzielić dyspensy 
od celibatu kościelnego, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla ich dusz 
i zgorszenia 73.

Nowe normy proceduralne w sprawach o dyspensę od celibatu koś-
cielnego nie zostały opracowane przez Świętą Kongregację Świętego 
Oficjum przed końcem pontyfikatu Piusa XII. Co więcej, za jego na-
stępcy, św. Jana XXIII (1958–1963), plenaria Feria IV Świętego Oficjum 
z 24 czerwca 1959 r. zaproponowała ponowną unifikację kompeten-
cji, tj. przekazanie wszystkich spraw o dyspensę Świętej Kongregacji 
Dyscypliny Sakramentów. Papież św.  Jan XXIII zaaprobował tę zmia-
nę, ale z zastrzeżeniem, że mają być przestrzegane nowe tytuły dys-
pensy, które Święte Oficjum stosowało na polecenie Piusa XII. O tej 
decyzji św. Jana XXIII prefekt Świętego Oficjum poinformował Świętą 
Kongregację Dyscypliny Sakramentów dnia 8 lipca 1959 r., przesyłając 
zaległe sprawy do rozstrzygnięcia według nowej kompetencji 74.

Pomimo tych zabiegów tak Pius XII, jak i św. Jan XXIII udzielili nie-
wielu dyspens od celibatu kościelnego 75. Natomiast Świętej Kongregacji 
Dyscypliny Sakramentów nie udały się prace nad nową regulacją w tym 
przedmiocie 76.

 71 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507–508.
 72 Zob. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 374.
 73 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 508.
 74 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 508–510.
 75 Łącznie były to 563 reskrypty w latach 1939–1963; por. E. Colagiovanni, Le defezioni…, 

dz. cyt., s. 15.
 76 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 511–512.
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III.2.3. Ustawodawstwo bł. Pawła VI  
i Świętej Kongregacji Świętego Oficjum z 1964 r. –  
dyspensa konstytutywna autonomiczna

III.2.3.1. Nowe okoliczności faktyczne i przesunięcie  
kompetencji do Świętej Kongregacji Świętego Oficjum

Na początku lat 60. XX w. nastąpił nagły wzrost porzuceń stanu du-
chownego. Liczby z całej tej dekady są bardzo wymowne 77:

Rok Liczba spraw o dyspensę przedstawiona 
ojcu świętemu

Średnia wie-
ku w latach 
(50% pro-
szących)

Przedział 
wieku 
najczęściej 
proszącychPrezbiterzy 

diecezjalni  
(1)

Prezbiterzy 
zakonni  
(2)

Razem  
(1+2)

1939–1963 315 248 563 – –

1964 327 232 559 +46 40–60

1965 663 526 1189 +45,5 52–60

1966 662 956 1258 +43 43–60

1967 839 831 1670 +40,5 37–60

1968 996 910 1906 +38,5 36–37

1969, 
I kwartał 681 461 1142 +38,5 35–41

Razem 4483
(1,5% prezbi-
terów diece-
zjalnych)

3804
(2,6% prez-
biterów za-
konnych)

8287
(1,95% prez-
biterów na 
świecie)

+41 60

Fakt ten łączy się z pewnym rozluźnieniem moralnym po II wojnie 
światowej i z procesem desekralizacji i sekularyzacji życia społeczne-
go na Zachodzie 78. Jak widać, większość spraw do połowy lat 60. była 
sprawami zaległymi porzuceń stanu duchownego zaraz po II wojnie 
światowej. Natomiast niewiele było spraw prezbiterów młodych (do 
28. roku życia) 79. Struktura wieku proszących zmieniła się znacząco 
w 1968 r., kiedy Kościół stanął wobec nowego problemu rewolucji sek-
sualnej ‘68 na Zachodzie.

 77 Opracowanie na podstawie: E. Colagiovanni, Le defezioni…, dz. cyt., s. 10, 15, 16, 31.
 78 Por. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 375.
 79 Były to liczby rzędu 20–30, maksymalnie 40 spraw rocznie, zob. E. Colagiovanni, Le 

defezioni…, dz. cyt., s. 32–33.
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Jednakże to problem zaległych spraw z okresu powojennego oraz 
napływające do Kurii Rzymskiej nowe prośby przyczyniły się w 1963 r. do 
podjęcia decyzji przez papieża bł. Pawła VI (1963–1978) o przesunięciu 
kompetencji we wszystkich sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego 
ze Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów do specjalnej komisji ad 
hoc przy Świętej Kongregacji Świętego Oficjum, zwanej Officium II lub De 
lapsis 80. W komisji tej mieli znaleźć się również przedstawiciele innych 
zainteresowanych kongregacji kurialnych 81. Jak bowiem wskazywało 
dotychczasowe doświadczenie 82, połączenie spraw z zakresu dyscypliny 
sakramentów oraz spraw o rozluźnienie ustawy kościelnej (o dyspensę 
od ustawy o celibacie kościelnym) nie sprawdziło się w praktyce.

Ta zmiana kompetencji zatrzymała się wszakże w  połowie dro-
gi. Święta Kongregacja Dyscypliny Sakramentów nadal była właściwa 
w sprawach o nieważność święceń, co oczywiste, ale i w sprawach o dys-
pensę od celibatu kościelnego w związku ze stwierdzeniem nieważności 
przyjęcia zobowiązań wraz ze święceniami oraz poważnej wątpliwości 
odnośnie do metus gravis (trzecie dubium) 83. To ostatnie jest o tyle dziw-
ne, że zgodnie z decyzją papieża bł. Pawła VI sprawy z kan. 214 § 1 CIC/17 
przeszły do właściwości Świętego Oficjum 84. W końcu – by wyprze-
dzić nieco rozważania – w kompetencji Świętej Kongregacji Dyscypliny 
Sakramentów pozostały sprawy o dyspensę od celibatu kościelnego 
diakonów, jakkolwiek według złagodzonej procedury, zgodnie z kon-
stytycją apostolską bł. Pawła VI Regimini Ecclesiae universae z 1967 r. 85

 80 Por. R. Tronqued, Procedures. Loss of the Clerical State (from the 1917 CIC to the 1983 CIC), 
Romae 1994, s. 62. Decyzja ta została zakomunikowana Świętej Kongregacji Dyscypliny 
Sakramentów pismem z dnia 6 grudnia 1963 r., N. 128/61; zob. V. Ferrara, L’istituto…, 
dz. cyt., s. 512. Tę zmianę wraz z ratio legis nowej regulacji (troska o dobro dusz tych 
sacerdotes lapsi, którzy już opuścili stan duchowny i znajdują się w sytuacji nieodwra-
calnej, np. po zawarciu małżeństwa cywilnego) opisuje niżej cyt. list okólny Świętego 
Oficjum Sanctissimus z 1964 r., akapit Sanctissimus i Praeterea.

 81 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 513.
 82 Por. wyżej, III.2.2.2., III.2.2.3.
 83 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 513.
 84 Por.  V.  Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s.  513, na co też wskazuje niżej cyt. list okólny 

Świętego Oficjum Sanctissimus z 1964 r., akapit Sanctissimus.
 85 Zob. Paulus PP. VI, Constitutio apostolica Regimini Ecclesiae universae de romana Curia, 

15.08.1967, AAS 59 (1967) 885–928; przekład polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór 
źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 166–196, n. 57.
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W każdym razie zmiana kompetencji spowodowała wydanie nowych 
regulacji w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego, uwzględniając 
nie tylko wskazania Piusa XII 86. Święta Kongregacja Świętego Oficjum 
wydała zatem 2 lutego 1964 r. normy o charakterze materialnoprawnym, 
zawarte w liście okólnym Sanctissimus 87. Ponadto uregulowała na nowo 
procedurę w dołączonych Normach 88. Obydwa nowe źródła prawa nie 
zostały publikowane w Acta Apostolicae Sedis, a jedynie promulgowane 
poprzez odesłanie in privato do wszystkich ordynariuszy oraz przeło-
żonych zakonnych generalnych 89.

III.2.3.2. Regulacje materialnoprawne w liście okólnym 
Sanctissimus z 1964 r.

Normy materialnoprawne, zawarte w liście okólnym Świętej Kongregacji 
Świętego Oficjum Sanctissimus z 1964 r., stanowiły nowy tytuł dyspen-
sy od celibatu kapłańskiego. Składał się on z trzech przesłanek, które 
musiały występować łącznie 90:

1. dłuższy czas życia w konkubinacie lub małżeństwie cywilnym 
(qui iamdiu in concubinatu vel in attentato matrimonio civili ver
santur);

2. kapłani, którzy znajdują się w takiej nieregularnej sytuacji, są 
już w dość zaawansowanym wieku (quorumque aetas satis pro
vecta est);

 86 Por. wyżej, III.2.2.3.
 87 Zob. Sacra Congregatio Sancti Officii, Litterae circulares Sanctissimus locorum Ordi-

nariis atque familiarum religiosarum Moderatoribus Generalibus quibus mittuntur 
Normae ad processus de sacerdotibus lapsis apparandos, 2.02.1964, w: Leges Ecclesiae 
post Codicem iuris canonici editae, t. 3: Leges annis 1959–1968 editae, ed. X. Ochoa, Roma 
1972, kol. 4463–4464, poz. 3162; EV, t. S/1, s. 16–21, nb. 26–29; Congregatio de Cultu 
Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispen
satione super „rato et non consummato”et a lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice 
Iuris Canonici 1917, Città del Vaticano 2004, s. 138–139.

 88 Zob. Sacra Congregatio Sancti Officii, Normae ad causas parandas de S. Ordinatione 
eiusque oneribus, 2.02.1964, w: Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, t. 3: 
Leges annis 1959–1968 editae, ed. X. Ochoa, Roma 1972, kol. 4463–4469, poz. 3162.

 89 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 514.
 90 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 66.
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3. ich pozycja kanoniczna – jako duchownych – nie jest powszech-
nie znana (ac vera conditio vix nota) 91.

Rewolucyjność tego tytułu polega na tym, że odnosi się on do fak-
tów, które zaszły po przyjęciu święceń (titulus postordinativus), a nie 
przed lub w trakcie przyjmowania święceń (titulus praeordinativus), jak 
na podstawie kan. 214 § 1 CIC/17 czy w praktyce Świętej Kongregacji 
Dyscypliny Sakramentów 92. Nastąpił zatem powrót do praktyki papie-
skiej w prawie przedkodeksowym 93.

Widać więc wyraźnie z nowego tytułu, że wprowadzał on w nie-
znany dotąd sposób model papieskiej dyspensy konstytutywnej i auto-
nomicznej 94. Jak się wyrażono w literaturze, taka regulacja „otworzyła 
drzwi” 95 instytucji dyspensy od celibatu kościelnego. Co prawda nowy 
tytuł domagał się jeszcze spełnienia wszystkich trzech przesłanek, ale 
z biegiem czasu – jak to wynika z poniższych rozważań 96 – przekształcił 
się po prostu w tytuł porzucenia stanu duchownego. W rzeczywistości 
zaś założenie rodziny i posiadanie potomstwa powodowało i dotąd po-
woduje przyspiesznie procedury.

List okólny Sanctissimus z 1964 r. określał, że zawarcie małżeństwa 
kanonicznego przez byłego duchownego, który uzyskał dyspensę od celi-
batu kościelnego, miało nastąpić przed ordynariuszem miejsca, bez obec-
ności świadków i dowodu na piśmie (sine testibus et notario). Wzmianka 
o takim małżeństwie miała być przechowywana w archiwum tajnym 
kurii, a następnie przesłana do wiadomości Świętego Oficjum 97.

Święta Kongregacja Świętego Oficjum ponadto słusznie zwróci-
ła uwagę na fakt, że przyczyny porzucenia stanu duchownego tkwią 

 91 Akapit Praeterea listu Sanctissimus z 1964 r. stanowi dosłownie: „Praeterea idem Summus 
Pontifex, paterna miseratione compulsus et plurium Em.morum et Exc.morum Patrum 
Oecumenici Concilii Vaticani II precibus et votis obsecundans, disponere dignatus est 
ut Commissio S. Officii casus edam perpendat illorum Sacerdotum, qui iamdiu in con
cubinatu vel in attentato matrimonio civili versantur, quorumque aetas satis provecta est 
ac vera conditio vix nota” (kursywa – P.S.).

 92 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217.
 93 Zob. wyżej, III.1.3.
 94 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 215.
 95 B. Gongoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 5 (ha aperto le porte).
 96 Zob. niżej, V.3.
 97 Por. Sacra Congregatio Sancti Officii, Litterae circulares Sanctissimus…, dz. cyt., Praete

rea, in fine.
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w błędach formacji do kapłaństwa. Dlatego należy dokonywać bardziej 
szczegółowej selekcji kandydatów do prezbiteratu (również przy pomo-
cy biegłych, jeśli trzeba), ale też – co szczególnie ciekawe – kandydatów 
na formatorów w seminariach duchownych 98.

III.2.3.3. Procedura w sprawach o dyspensę 
od celibatu kapłańskiego z 1964 r.

Zmiany w prawie materialnym odnośnie do dyspensy od celibatu koś-
cielnego, w szczególności zaś wprowadzenie tytułu następczego, musiały 
wymusić zmianę procedury 99. Tytuł uprzedni bowiem, dotyczący wady 
woli przyjęcia święceń, oznaczał zastosowanie instytucji stwierdzenia 
nieważności czynności prawnej, a ta w sposób naturalny dokonywała 
się przy zastosowaniu procesu sądowego. Tytuł następczy z kolei doty-
czył wydarzeń po święceniach i bardziej odwoływał się do miłosierdzia 
Kościoła. Postępowanie sądowe zatem, którego istotą jest kontradyk-
toryjność 100, nie było już konieczne. Nie chodziło wszak o zapewnie-
nie prawa do obrony swych racji przed sądem przez wszystkie strony 
uczestniczące w postępowaniu.

Jednakże ustawodawca kościelny nie zrezygnował od razu z mo-
delu sądowego procedury w sprawach o dyspensę od celibatu kościel-
nego. Normy z 1964 r. przewidywały procedurę specjalną, która z pro-
cesu sądowego na etapie diecezjalnym przechodziła w postępowanie 

 98 Zob. Sacra Congregatio Sancti Officii, Litterae circulares Sanctissimus…, dz. cyt., Ast.
 99 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217.
 100 Zob. F. Ramos, P. Skonieczny, Diritto processuale canonico, t. 2/1, Romae 2014, s. 24; 

P. Skonieczny, Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu 
małżeńskiego po motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, w: Mał
żeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, 
J. Gręźlikowski, Lublin 2017, s.  193. W literaturze wskazuje się również określoność 
przedmiotu procesowego (litiskontestację) jako jeden z elementów procesu sądowego; 
por. M. Greszata, Iudicium cum principiis. Kodeksowa weryfikacja wybranych zasad pro
cesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa, Lublin 2008, s. 328–350, 
a zwłaszcza s. 336.
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administracyjne przed Kongregacją 101. Zrezygnowano z postępowania 
pozasądowego (uprzedniego dochodzenia informacyjnego) 102.

Faza sądowa składała się z ustanowienia sądu wraz z sędzią instruk-
torem, obrońcą węzła, notariuszem; również prezbiter proszący o dys-
pensę był nazywany powodem 103. Instrukcja opierała się na wcześniej 
przygotowanych pytaniach per positiones (por. kan. 1745 § 2 CIC/17), 
których wobec powoda było 27 (4 ogólne i 23 szczegółowe), a wobec 
świadków 22 (rodzice powoda) lub 32 (inni świadkowie) 104.

Faza administracyjna z kolei polegała na zbadaniu tych akt sprawy 
przez komisję przy Świętej Kongregacji Świętego Oficjum, w skład któ-
rej wchodzili także członkowie innych zainteresowanych kongregacji 
(np. Zakonników, Dyscypliny Sakramentów, Soboru). Pozytywne wotum 
upoważniało prefekta Świętego Oficjum do przedstawienia sprawy ojcu 
świętemu do udzielania dyspensy od celibatu kościelnego 105.

Tak ukształtowne postępowanie o dyspensę od celibatu kościelnego 
można nazwać sądowo -administracyjnym 106. Z pewnością procedura 
taka musiała rozczarowywać, zwłaszcza że przewidywano etap sądowy, 
dość przecież trudny. W rezultacie takie postępowanie niewiele różni-
ło się od tej procedury, która obowiązywała przed Świętą Kongregacją 
Dyscypliny Sakramentów, co krytykowali przecież ordynariusze 107. To 
iter proceduralne było też niekompatybilne z przewidzianym nowym 
tytułem dyspensy od celibatu kościelnego, zawartym w liście okólnym 
Sanctissimus. Z jednej zatem strony ustawodawstwo z 1964 r. stanowiło 
znaczący krok naprzód, jeśli chodzi o regulacje materialnoprawne (mo-
del dyspensy konstytutywnej autonomicznej z tytułem następczym po 
święceniach). Z drugiej jednak strony – odnośnie do procedury – nadal 

 101 Por. P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e  la perdita dello sta
to clericale, „Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 331–359, p. 344. Ferrara – nie bez 
pewnej racji – nazywa to postępowanie „sądowym” (processus iudicialis); por. V. Ferrara, 
Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione 
a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62 (1989), s. 518, n. 6, a.

 102 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 67–68.
 103 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 514.
 104 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 514.
 105 Por. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 376.
 106 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217.
 107 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 514.
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tkwiło ono w nieprzystającym do nowych regulacji postępowaniu na 
wzór sądowy.

Reforma Kurii Rzymskiej, dokonana przez bł. Pawła VI na mocy cyto-
wanej konstytycji apostolskiej Regimini Ecclesiae universae z dnia 15 sierp-
nia 1967 r., nie zmieniła kompetencji w sprawach o dyspensę od celibatu 
kapłańskiego. Nadal w sprawach tych była właściwa komisja specjalna 
przy Świętej Kongregacji Nauki Wiary, następczyni Świętej Kongregacji 
Świętego Oficjum 108. Natomiast dokonało się rozproszenie tych kom-
petencji w sprawach diakonów pomiędzy poszczególne kongregacje 109, 
czemu położył kres dopiero papież św. Jan Paweł II, o czym niżej 110.

III.3. Faza trzecia (od 1967 r.): w kierunku jednego 
ustawodawstwa kompleksowego?

III.3.1. Próby papieża bł. Pawła VI kompleksowego  
zmierzenia się z problemem

III.3.1.1. Teologia dyspensy od celibatu kościelnego  
w encyklice bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus z 1967 r.

W czasie Soboru Watykańskiego II problem porzuceń stanu duchow-
nego oraz dyspensowania od celibatu kościelnego był ciągle aktualny. 
Dotychczasowe regulacje były jednak dokonywane cząstkowo, bez na-
mysłu teologicznego nad problemem. Pierwszą próbą całościowego, 
kompleksowego zmierzenia się z problemem, także od strony teologicz-
nej, była encyklika bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus z dnia 24 czerwca 
1967 r. 111

 108 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 513–514.
 109 Por. niżej, VII.2.2.2.1.
 110 Zob. niżej, III.3.2.3., VII.2.2.2.3.
 111 Zob.  Paulus PP. VI, Litterae Encyclicae Sacerdotalis caelibatus ad Episcopos, ad Sa-

cer dotes et Christifideles totius Catholici Orbis de sacerdotali caelibatu, 24.06.1967, 
AAS 59  (1967) 657–697. Przekład polski: Paweł VI, Kapłaństwo dzisiaj. Wybór przemó
wień, oprac. E. Weron, Poznań 1978, s. 207–242; Nauka Kościoła o charyzmacie celiba
tu. Wybór dokumentów, red. A.  Jasiński, Gniezno 2001, s. 91–129; http://www.opoka.
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Teologia celibatu, wpływająca przecież na uregulowania samej dys-
pensy od celibatu kościelnego, została już przedstawiona 112. Z tych za-
łożeń wypływają rozważania teologiczne nad dyspensą od celibatu koś-
cielnego. Przede wszystkim proszący o nią duchowni pozostają „zawsze 
umiłowanymi i upragnionymi braćmi” (fratres semper dilectissimi ac de
sideratissimi – n. 83,1 SaC), „synami zawsze umiłowanymi” (filius miser, 
at semper amatus – n. 88 SaC). Jest to przesłanie o zawsze wyczekującej 
miłości Boga Ojca (i Kościoła) do syna marnotrawnego. Odstępstwa 
(defectiones) tych synów zadają szkody ludowi Bożemu i bolesne rany 
Kościołowi, którym ten stara się zapobiegać i leczyć (por. n. 84 SaC, in 
princ.).

Dyspensy od celibatu kościelnego są podyktowane z jednej strony 
sprawiedliwością wobec dobra duchowego poszczególnych osób porzu-
cających kapłaństwo (ex iustitia singulorum spirituali bono), a z drugiej 
strony wolą Kościoła utrzymania i przestrzegania ustawy o celibacie 
(zob. n. 85,1; 89 SaC). Kościół -Matka podejmuje takie decyzje zawsze 
z wielkim bólem (semper magno cum maerore – n. 85,1 SaC; maternus 
Ecclesiae maeror – n. 88 SaC). Kościół bowiem ma świadomość, że w tych 
przypadkach bracia odrzucają „słodkie jarzmo Chrystusowe” (suave 
Christi iugum), czy to z powodu utraty wiary, czy upadku obyczajów, 
zatem grzesznie i gorsząc lud chrześcijański (por. n. 85,1 SaC). Kościół 
nie podejmuje się sądu nad takimi braćmi, zostawiając ten sąd Panu 
Bogu (zob. n. 86 SaC). Łaska zaś dyspensy od celibatu kościelnego ma 
być dla takiego brata przypomnieniem, że wszyscy potrzebują Bożego 
miłosierdzia (utque in eiusdem animo vividior insideat recordatio, omnibus 
opus esse divina misericordia – n. 88 SaC, in fine).

Porzucenia stanu duchownego papież Montini nazywa „bolesnymi” 
(infelices casus ac prava exempla – n. 83,2 SaC; casus singulariter dolendi – 
n. 85,2 SaC). Nie jest to skutek ustawy o celibacie, lecz błędnej oceny 
zdatności kandydata do kapłaństwa lub też sposobu, w jaki kapłan prze-
żywa swoją całkowitą konsekrację (por. n. 83,2 SaC). Udzielanie dyspens 
od celibatu kościelnego nie powinno być zatem nigdy bronią przeciwko 

org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/sacerdotalis_caelibatus_24061967.html, 
18.07.2016.

 112 Por. wyżej, por. I.3.
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samej instytycji świętego celibatu (por. n. 83; 89 SaC), którego teologię 
wcześniej w tej encyklice przedstawił bł. Paweł VI.

Encyklika Sacerdotalis caelibatus bł. Pawła VI uzupełnia brak w na-
myśle kanoniczym nad instytucją dyspensy od celibatu kościelnego – 
teologii tej instytycji w powiązaniu z teologią celibatu. Biskup Rzymski 
nie tylko okazuje się ustawodawcą, ale jednocześnie – nauczycielem 
i pasterzem na wzór Chrystusa Pana 113. Ustawie kościelnej nigdy nie 
może bowiem braknąć tego płuca teologicznego, które dopiero wraz 
z płucem dyscyplinarym oddaje pełnię regulacji kanonicznej. Na sposób 
zupełny taką myśl o całościowej ustawie kościelnej w zakresie dyspensy 
od celibatu kapłańskiego zrealizuje dopiero trójdzielne ustawodawstwo 
św. Jana Pawła II z 1980 r. 114, o czym niżej 115.

III.3.1.2. Postanowienia materialnoprawne  
w encyklice bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus z 1967 r.  
oraz w ustawodawstwie późniejszym

III.3.1.2.1. Poszerzenie przesłanek tytułu następczego dyspensy 
w Sacerdotalis caelibatus (model szeroki)

Papież bł. Paweł VI nie tylko potwierdził w n. 84 SaC model dyspensy 
od celibatu kościelnego, wprowadzony listem okólnym Sanctissimus 
z 1964 r., ale również rozszerzył tytuł następczy po święceniach ad alios 
eosque gravissimos causas et rationes 116. Tytuł ten – w przeciwieństwie 
do listu Sanctissimus z 1964 r. – nie zawierał już żadnych dodatkowych 
przesłanek 117. Polegał jedynie na bezpowrotnym odejściu z kapłaństwa 
(irrecuperabilità per il sacerdozio), czyli jego porzuceniu 118.

 113 Zob. R. Sobański, Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992, s. 103–104; P. Skonieczny, 
L’evoluzione…, dz. cyt., s. 205.

 114 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 336; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., 
s. 206–207.

 115 Zob. niżej, III.3.2.2.1.
 116 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 211.
 117 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 211.
 118 „Quodsi aliquando fiat ut, quamvis is reduci non possit ad sacerdotii partes rursus susti

nendas, sinceram tamen bonamque ostendat voluntatem christianae vitae ducendae, 
ut laicum decet, Apostolica Sedes, omnibus diligentissime perpensis, collatisque cum 
loci Ordinario vel cum Superiore religioso consiliis, potiorem habens amorem quam 
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W końcu encyklika rozwijała i porządkowała tytuły uprzednie do 
święceń 119. Przewidywała w n. 84 SaC trzy takie tytuły 120:

1. bojaźń ciężka, odsyłając do kan. 214 CIC/17;
2. poważna i prawdziwa wątpliwość co do pełnej wolności i świa-

domości odnośnie do przyjętych zobowiązań (gravia ac vera 
dubia de sacerdotii candidatorum plena libertate et conscientia in 
oneribus suscipiendis);

3. poważna i prawdziwa wątpliwość co do zdatności kandydata 
do życia kapłańskiego (gravia ac vera dubia  […] de eorundem 
[sacerdotii candidatorum] habilitate ad sacerdotalem vitam am
plectendam).

Tytuły uprzednie do święceń oznaczały w istocie rzeczy rzeczywi-
stą niezdatność kandydatów (reapse non idonei – n. 84 SaC). Nastąpiło 
tak szerokie otwarcie przesłanek tytułu następczego dyspensy od ce-
libatu kościelnego, że w porównaniu z ustawodawstwem dotychcza-
sowym, które reprezentowało model surowy (jurysprudencja Świętej 
Kongregacji Dyscypliny Sakramentów) lub umiarkowany tych przesła-
nek (list Sanctissimus z 1964 r.) – ów model jest modelem szerokim 121.

Obecność w ustawodawstwie bł. Pawła VI tak tytułów uprzednich, 
jak i następczych dyspensy od celibatu kościelnego wymagała namysłu 
nad zasadami stosowania tej instytycji. Papież Montini wskazał, że ma 

dolorem, postulatam dispensationem interdum concedit, nonnullis pariter pietatis et 
expiationis operibus eam ob causam iniunctis, ut in filio misero, at semper amato, sa-
lutare permaneat signum materni Ecclesiae maeroris, utque in eiusdem animo vividior 
insideat recordatio, omnibus opus esse divina misericordia” (SaC, n. 88; kursywa – P.S.). 
W przekładzie polskim: „Jeśli zaś kiedy się zdarzy, że chociaż nie można go nakłonić do 
podjęcia na nowo obowiązków kapłańskich, okazuje on jednak szczerą i dobrą wolę pro-
wadzenia życia chrześcijańskiego na sposób ludzi świeckich, Stolica Apostolska, najsu-
mienniej wszystko rozważywszy i zasięgnąwszy rady miejscowych Ordynariuszy albo 
Przełożonych zakonu, kierując się bardziej miłością niż bólem, udziela niekiedy żąda-
nej dyspensy, nakładając jednocześnie pewne uczynki pobożności i ekspiacji po to, aby 
w synu nieszczęśliwym, a zawsze kochanym, pozostał jakiś zbawczy znak macierzyń-
skiego bólu Kościoła i by w jego duszy trwała bardziej żywa świadomość, że wszyscy 
potrzebują boskiego miłosierdzia” (za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
pawel_vi/encykliki/sacerdotalis_caelibatus_24061967.html, 24.08.2016, przedruk z: 

„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 50 [1968] nr 7, s. 129–134; kursywa – P.S.).
 119 Por. B. Gangoiti, De novis titulis saecularizationis sacerdotum, „Angelicum” 46  (1969), 

s. 62–63.
 120 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 211.
 121 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 212.



Historia źródeł prawa dotyczących dyspensy od celibatu kościelnego  119

być ona „jednocześnie surowa, jak i miłosierna, zawsze według zasad 
sprawiedliwości i prawdy, zgodna z roztropnością i przezornością” (se
vera pariter et misericordiae plena, semperque ad normas iustitiae et veri
tatis, summae prudentiae et cautionis conformata – n. 89 SaC in princ.).

III.3.1.2.2. Specjalne postanowienie odnośnie do młodych prezbiterów 
w Sacerdotalis caelibatus

Encyklika Sacerdotalis caelibatus po raz pierwszy zwróciła uwagę na 
problem odejść młodych duchownych (sacerdotes florentis adhuc aetatis; 
por. n. 87 SaC). W tych przypadkach należy podjąć wszelkie wysiłki, aby 
przywieść takich braci do pierwotnej gorliwości. Dopiero potem można 
udzielić dyspensy od celibatu kościelnego 122.

III.3.1.2.3. Kłopoty ze stosowaniem postanowień Sacerdotalis caelibatus: 
normy Pro gratia dispensationis z 1970 r. oraz deklaracja  
Die XIII ianuarii z 1972 r.

Brak sprecyzowania czy też otwarcie tytułu następczego dyspensy od 
celibatu kościelnego w encyklice Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. spo-
wodowało jej szeroką wykładnię, ale i niepewność co do samej treści 
normy prawnej. Dlatego Święta Kongregacja Nauki Wiary, właściwa 
w tych sprawach, wydała w 1970 r. normy Pro gratia dispensationis 123.

Dokument ten wyszczególnia trzy tytuły uprzednie, zwane razem 
carentia idoneitatis. Są to 124:

 122 „Atque tunc tantum cum visum fuerit fieri non posse ut sacerdos [florentis adhuc 
aetatis – P.S.] ad bonam frugem compellatur, tum demum infelix Dei minister a sibi 
concredito munere exsequendo eximetur” (SaC, n. 87 in fine). W przekładzie polskim: 

„A tylko wtedy, kiedy się okaże, że w żaden sposób nie można sprowadzić kapłana [jeszcze 
młodego – P.S.] na dobrą drogę, dopiero wtedy można zwolnić nieszczęśliwego sługę 
Bożego od wypełniania powierzonego mu obowiązku” (źródło przekładu – jak wyżej).

 123 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis quibus criteria 
generalia statuuntur pro causis dispensationis ab omnibus oneribus e sacra Ordinatione 
manantibus, Prot.N. DF 128/61, 16.04.1970, EV, t. S1, s. 348–351, nb. 352–355. W lite-
raturze kanonistycznej niewielu jest autorów, którzy te normy dostrzegają; por. V. De 
Paolis, Ammissio status clericalis, „Periodica de re canonica” 81 (1992), s. 263–264.

 124 Zob.  S.  Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis…, n.  I.3; 
P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 212, przyp. 62.



120  Rozdział III

1. ułomności psychiczne i fizyczne kandydata;
2. brak prawdziwej wolności w przyjmowaniu święceń (np. z po-

wodu bojaźni);
3. błąd przełożonych – tak na forum zewnętrznym, jak i wewnętrz-

nym – w dopuszczaniu kandydata do święceń.
Ponadto wymienia się trzy tytuły następcze dyspensy od celibatu koś-
cielnego, szczególnie szerokie, czyli:

1. porzucenie kapłaństwa wiele lat temu, niezależnie od zawartego 
lub nie małżeństwa, jeżeli prezbiterzy tacy żyją, nie wzbudzając 
zgorszenia i okazują skruchę za swój czyn 125;

2. redukcja do stanu świeckiego jako kara nałożona na prezbite-
rów wzbudzających zgorszenie 126;

3. niezdolność do wykonywania święceń z przyczyn zaistniałych 
po ich przyjęciu (np. wskutek choroby, wypadku drogowego, 
przejścia kryzysu nerwowego itd.) 127.

Ci prezbiterzy, którzy zawarli małżeństwo cywilne z myślą o łatwiej-
szym uzyskaniu dyspensy od celibatu kapłańskiego albo nawet z myślą 
o prebiteracie żonatym, albo też proszący o dyspensę, chcąc się ożenić – 
mogą otrzymać tę łaskę dopiero po długiej i szczerej pokucie 128.

Z późniejszych norm o charakterze proceduralnym tejże Kongregacji 
Antequam causam reductionis z 1971 r. 129 można ponadto wywnioskować 
następujące tytuły uprzednie dyspensy od celibatu kościelnego:

1. choroby;
2. niedojrzałość fizyczna lub psychiczna;
3. niezdolność do zachowywania VI przykazania Dekalogu.

Odnośnie do tytułów następczych:
1. brak w przyjęciu posługi kapłańskiej;
2. kryzys lub ograniczenie w życiu dychowym czy kryzys wiary;

 125 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis…, dz. cyt., n. I.3.
 126 Zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis…, dz. cyt., n. I.2.
 127 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis…, dz. cyt., n. I.4.
 128 Zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis…, dz. cyt., n. II.
 129 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis ad ap-

parandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem 
cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, 13.01.1971, AAS 
63 (1971) 303–308. Przekład włoski: EV, t. 4, s. 62–75, nb. 83–104.
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3. błędy co do kapłaństwa lub celibatu kościelnego;
4. zachowanie niemoralne lub życie rozpustne 130.

W praktyce Kongregacji szerokie ujęcie tytułów następczych dyspen-
sy od celibatu kościelnego wydawało się zbyt szeroko interpretowane 
przez ordynariuszy. Stąd wydała ona w 1972 r. deklarację Die XIII ianua
rii 131, zawężając te tytuły. Deklaracja ograniczała się jedynie do stwier-
dzenia, że nie uznaje się za tytuły następcze dyspensy od celibatu ka-
płańskiego 132:

1. jedynie zamiaru ożenienia się (simplex voluntas nubendi),
2. pogardy dla ustawy o świętym celibacie (legis sacri coelibatus 

contemptus) oraz
3. zawarcia lub wyznaczenia daty małżeństwa cywilnego z nadzieją 

łatwiejszego uzyskania dyspensy (attentatum matrimonium civile 
vel praestituta dies pro matrimonii celebratione cum spe dispensa
tionem sic facilius obtinendi).

Okazało się zatem, że model szeroki tytułów następczych dys-
pensy od celibatu kapłańskiego w praktyce staje się problematyczny. 
Kon gregacja musiała bowiem podkreślić, że dyspensy nie udziela się 
automatycznie, lecz po dokładnym rozważeniu poważych i  propor-
cjonalnych przyczyn, których istnienia się ona domaga. Nie chodzi 
wszak jedynie o dobro duchowe proszącego, ale i całego Kościoła po-
wszechnego 133.

Kongregacja jednocześnie przypomniała o nowej regulacji bł. Paw-
ła VI wobec młodych prezbiterów (sacerdotes qui tantum a paucissimis 

 130 Zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., 
n. II, 3, b. Ponadto por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 334, przyp. 22; P. Sko-
nieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 212, przyp. 63.

 131 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Die XIII ianuarii quoad interpreta-
tionem quarumdam dispositionum, quae Normis, die XIII ianuarii 1971 editis, statutae 
sunt, 26.06.1972, AAS 64 (1972) 641–643. Przekład włoski: EV, t. 4, s. 76–81, nb. 105–111.

 132 Zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Die XIII ianuarii…, n. II. Ponadto 
por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 334, przyp. 23; P. Skonieczny, L’evoluzione…, 
dz. cyt., s. 212, przyp. 65.

 133 „Dispensario autem non veluti «automatice» conceditur, sed rationes proportionate graves 
requiruntur. Huius S. Congregationis est allatas rationes perpendere et in singulis sen-
tentiam dicere, considerando non tantum ipsius Oratoris bonum spirituale, sed et bonum 
Ecclesiae Universae, integra servata lege sacri coelibatus” (S. Congregatio pro Doctrina 
Fidei, Declaratio Die XIII ianuarii…, n. II; kursywa – P.S.).



122  Rozdział III

annis Sacra Ordinationem acceperint), których spraw nie należy przesy-
łać do załatwienia 134.

III.3.1.3. Postanowienia proceduralne po encyklice  
Sacerdotalis caelibatus z 1967 r.

III.3.1.3.1. Kwestie proceduralne w encyklice Sacerdotalis caelibatus  
z 1967 r.

Encyklika bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. w sposób pośredni 
uznała dotychczasową procedurę o charakterze sądowym na etapie die-
cezjalnym w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego (por. n. 84 SaC, 
in fine: „in legitimo iudicio declarare”). W normach papieskich znalazło 
się również wstępne działanie duszpasterskie ordynariusza, który po-
winien nakłaniać takiego brata do podjęcia obowiązków kapłańskich 
(por. n. 88 in princ.; 91; 94–95 SaC). Wierni świeccy również mieli swo-
ją rolę w takim pasterskim działaniu wobec wahającego się kapłana 
(por. n. 96 SaC). Dopiero nieskuteczność takich działań upoważniała 
Stolicę Apostolską, po dokładnym rozważeniu sprawy, do udzielenia – po 
konsultacjach z własnym ordynariuszem proszącego prezbitera – dys-
pensy od celibatu, której miały towarzyszyć uczynki pobożności i pokuty 
(zob. n. 88 SaC). Taka dyspensa jest niewątpliwie aktem miłości Kościoła 
(por. n. 88 SaC: potiorem habens amorem quam dolorem) 135.

Podsumowując, encyklika Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. zaniedbała 
sprawy proceduralne. To było jej poważnym brakiem, gdyż nawet najlep-
sze postanowienia materialnoprawne zostają jedynie na papierze, jeżeli 
nie towarzyszą im narzędzia proceduralne umożliwiające ich realizację.

III.3.1.3.2. Zerwanie z procedurą sądową: investigatio  
w normach Antequam causam reductionis z 1971 r.

Jak już była o tym mowa 136, procedura sądowa, stosowana na etapie 
diecezjalnym, była zbyt wymagająca i sformalizowana w postępowaniu, 

 134 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Die XIII ianuarii…, n. II, in fine.
 135 Wskazując na te elementy, zob. V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato cleri

cale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa 
S. Giuseppe, Torino, 29 giugno – 3 luglio 1998, Milano 1998, s. 340–341.

 136 Por. wyżej, III.2.3.3.
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które zmierzało do udzielenia dyspensy nie ex iustitia, lecz ex caritate. 
Nic dziwnego więc, że ordynariusze domagali się zmian w procedurze, 
polegających na uproszczeniu postępowania, a zwłaszcza jego przy-
spieszeniu. Zgromadzenie plenarne Świętej Kongregacji Nauki Wiary 
w dniu 3 grudnia 1969 r. przyjęło takie normy, mające zastąpić te z 1964 r. 
Papież bł. Paweł VI aprobował je dnia 14 grudnia 1970 r. i nakazał ogło-
sić. Normy te, cyt. Antequam causam reductionis, zostały ogłoszone dnia 
13 stycznia 1971 r. listem Świętej Kongregacji Nauki Wiary Litteris en
cyclicis 137.

Przede wszystkim nowa procedura zrywała z procesem sądowym 
(processus iudicialis) w  sprawach o  dyspensę od celibatu kościelnego. 
Natomiast przewidywała investigatio 138, które można traktować jak 
postępowanie administracyjne 139 lub administracyjno -informacyjne 140 
czy też dochodzeniowo -informacyjne 141. Przedmiotem tego postępo-
wania było tylko to, co istotne dla instytucji dyspensy  – przyczyna 
(por. kan. 84 CIC/17; obecnie kan. 90 CIC/83, kan. 1536 CCEO) oraz 
prawdziwość twierdzeń w prośbie o tę łaskę (por. kan. 40, 42 i 45 CIC/17; 
obecnie kan. 63 CIC/83, kan. 1529 CCEO) 142. Ta rezygnacja z procesu 
sądowego była naturalna, skoro w  sprawach o  dyspensę od celibatu 

 137 Genezę nowej procedury opisuje dokładnie ów list Św.  Kongregacji Nauki Wiary; 
zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis omnibus 
locorum Ordinariis et Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium de reductio-
ne ad statum laicalem, Prot. 128/61, 13.01.1971, AAS 63 (1971) 309–312. Przekład włoski: 
EV, t. 4, s. 54–63, nb. 72–82.

 138 Por.  Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis…, 
dz. cyt., n.  1; Taż, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., n.  II.2; V. Ferrara, 
Normae…, dz. cyt., s. 518, n. 6, b; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 341; P. Skonieczny, 
L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217–218.

 139 „[…] la investigatio participat de processu administrativo” (E. Colagiovanni, La proce
dura…, dz. cyt., s. 376).

 140 To wyrażenie a d m i n i s t r a c y j n e  sugeruje sam ustawodawca w obowiązującej PLU, 
n. 3. Ustawodawca stanowi przecież o pewnym summarius processus administrativus, 
odwołując się przy tym do dyscypliny poprzedniej: „Pariter cavendum est ne dispen-
satio a caelibatu labente tempore haberi possit tamquam effectus quasi automaticus 
alicuius summarii processus administrativi (cfr. Litterae Summi Pontificis Ioannis Pauli 
II, Ad universae Ecclesiae Sacerdotes, adveniente Feria V in Cena Domini, n. 9)” (PLU, n. 3; 
kursywa – P.S.).

 141 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 518.
 142 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis…, dz. cyt., n. 1.
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kościelnego coraz mniejsze znaczenie miały tytuły uprzednie, trady-
cyjnie związane z procesem sądowym 143.

W takiej investigatio nie ustanawiało się już sądu, gdyż właściwy jej 
był ordynariusz własny (a nie miejsca zamieszkania, jak w procesie są-
dowym 144) lub jego delegat 145. Sam proszący (orator) nie nazywał się już 
powodem 146. Wniesienie prośby o dyspensę powodowało ad cautelam 
zakaz wykonywania święceń 147.

Postępowanie dowodowe (instrukcja sprawy) polegało na przesłuchi-
waniu samego proszącego (choć wprost się o tym nie wspomina w sa-
mych normach), świadków (zwłaszcza rodziców, rodzeństwa, przeło-
żonych, kolegów kursowych w seminarium i w nowicjacie, współbraci 
i przełożonych w posłudze ministerialnej 148), zbieraniu dokumentów 
oraz – co po raz pierwszy wprost wskazano w ustawodawstwie – opi-
nii biegłych, jeżeli to było potrzebne 149. Przesłuchania nie odbywały 
się już – jak w modelu procesu sądowego – per positiones (zamknięta 
pula pytań) 150, lecz miały charakter otwarty, wskazując jedynie głów-
ne zagadnienia badania co do kondycji psychofizycznej oraz moralnej 
proszącego 151. Zeznaniom powinna towarzyszyć przysięga, także co do 
zachowania sekretu 152.

 143 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217.
 144 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 341.
 145 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. II.2. Był to ordynariusz inkardynacji co do duchownych diecezjalnych lub 
przełożony wyższy w przypadku duchownych zakonnych; por. Sacra Congregatio pro 
Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., n. III,1.

 146 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. II.1.

 147 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. II.4.

 148 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. II, 3, d; E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 376.

 149 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. II.3; V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 516; E. Colagiovanni, La procedura…, 
dz. cyt., s. 376.

 150 Por. wyżej, III.2.3.3.
 151 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. II, 3, b–c; E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 377; V. Ferrara, L’istituto…, 
dz. cyt., s. 516.

 152 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. II, 3, e, alinea 2.
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Ordynariusz powinien w końcu sporządzić wotum pro rei veritate 
et de non timendo scandalo; wotum de non timendo scandalo sporządza 
ordynariusz miejsca przebywania proszącego 153. Szybkość postępowania 
przed właściwą Kongregacją 154 zapewniało zwykłe zatwierdzenie wotum 
ordynariusza 155. Nowe normy proceduralne regulowały też szczegółowo 
skutki reskryptu udzielającego dyspensy oraz przestrzegania warunków 
tejże dyspensy 156.

Zupełną nowością, zresztą zaprzepaszczoną w późniejszym ustawo-
dawstwie św. Jana Pawła II 157, było procedowanie o dyspensę ex officio 
(tzw.  laisatio imposita). Chodziło o postępowanie wobec tych prezbi-
terów, którzy bądź wiedli przewrotny żywot (prava vita), bądź błądzili 
co do doktryny wiary, bądź wreszcie z innej poważnej przyczyny nale-
żało ich zredukować do stanu świeckiego i miłosiernie dyspensować 
od świętego celibatu, aby uchronić ich od niebezpieczeństwa wieczne-
go potępienia (simul ex misericordia dispensandus ne periculum aeternae 
damnationis incurrat) 158.

Do tego postępowania ex officio o dyspensę od celibatu kościelne-
go powrócą dopiero postanowienia z 2009 r. z czasów papieża Bene-
dykta XVI 159, o czym niżej 160.

 153 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. IV; E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 376–377.

 154 Por.  Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis…, 
dz. cyt., n. 3.

 155 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 341.
 156 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. V–VI.
 157 Krytycznie o tym por. E. Miragoli, La dispensa dal celibato. Note per l’istruttoria di una 

causa, „Quaderni di diritto ecclesiale” 7 (1994), s. 224–225; P. Skonieczny, La dispensa…, 
dz. cyt., s. 341.

 158 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. VII.

 159 Z pewną wątpliwością, czy jednak regulacja ta pod rządem ustawodawstwa św. Jana 
Pawła II z 1980 r. nadal nie obowiązywała, zob. H. Reinhardt, Komentarz do kan. 290, 
w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iris Canonici, t. 2, Hrsg. K. Lüdicke, Loseblatt-
werk, Essen 1984, s. 290/5, nb. 7.

 160 Por. niżej, III.3.3.



126  Rozdział III

III.3.1.3.3. Praktyka Kongregacji w latach 70. XX wieku

W sumie nowe postanowienia proceduralne z 1971 r. były bardzo do-
bre. Zmiana charakteru postępowania z sądowego na administracyjne 
była słusznym rozwiązaniem z teoretycznoprawnego punktu widze-
nia. Celem przecież takiego postępowanie jest wydanie aktu admini-
stracyjnego – reskryptu udzielającego dyspensy. Dlatego postępowanie 
ma zmierzać do zbadania, czy istnieją przesłanki do wydania tego aktu. 
Proces sądowy – z całym jego formalizmem i zapewnieniem kontra-
dyktoryjności stronom – zupełnie się nie nadaje do tego typu spraw, 
gdyż ma inne zadania. Dobra jakość rozwiązań, zawartych w normach 
Antequam causam reductionis z 1971 r. spowodowała, że w większości 
zostały one powtórzone w ustawodawstwie św. Jana Pawła II z 1980 r.

Problemem było natomiast szerokie ujęcie tytułu następczego. 
Dotyczyło to wszakże już prawa materialnego, ale rykoszetem wywołało 
krytykę norm proceduralnych. W praktyce bowiem uzyskanie dyspensy 
od celibatu kościelnego stało się tak proste 161, że lata 70. XX w. to była 

„katastrofa” tej instytucji 162. W rezultacie błędy praktyki Kongregacji oraz 
zbyt szerokie ujęcie norm materialnoprawnych spowodowały upadek 
instytucji dyspensy od celibatu kościelnego.

III.3.2. Trójdzielne ustawodawstwo św. Jana Pawła II  
z 1980 r. – pozory ustawy kompleksowej

III.3.2.1. Geneza ustawodawstwa z 1980 r.

Problemy praktyczne ze stosowaniem nowych norm spowodowały, że 
zaraz po swoim wyborze papież św. Jan Paweł II (1978–2005), po cele-
browaniu z kardynałami mszy świętej pro Ecclesia dnia 17 października 

 161 Zob. wyżej statystyki z początku lat 70. XX wieku, przekraczające 3000, a w pewnym 
okresie nawet 4000 dyspens udzielanych rocznie; por. III.1.2.

 162 Ojciec prof.  Benito Gangoiti  OP tak właśnie nazwał tę praktykę: „un disastro”; 
por. B. Gangoiti, De dispensatione onerum ordinationis sacerdotalis. Formulae adhibendae 
in processibus sacerdotum saecularizationis iuxta legislationem 14X1980, ed. C. Pollini, 
(appunti del professore anno 1995, P.U.S.T. Angelicum), msp, s. 5. Znane są przypadki 
tak lekkiego podejścia do spraw, że pomyłkowo udzielano dyspensy od celibatu koś-
cielnego tym, którzy o to nie prosili (sic!).
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1978 r. wyraził wolę, aby duchowni byli wierni swojemu powołaniu 
i przyrzeczeniom w sposób wolny składanym przed Panem Bogiem 163. 
Jednocześnie papież św. Jan Paweł II zarządził moratorium na badanie 
spraw o dyspensę od celibatu kościelnego aż do wydania nowych norm 
w tym przedmiocie 164.

Kierunek, w którym miały pójść nowe normy, stał się jasny z chwilą 
opublikowania przez papieża Polaka dnia 8 kwietnia 1979 r. listu Novo 
incipiente 165. Powtarzając swoje nauczanie, św. Jan Paweł II podkreślił 
bowiem, że dyspensa od celibatu kościelnego nie może stać się „wybie-
giem administracyjnym” 166, niejako automatycznym skutkiem postę-
powania w tej sprawie 167.

Nowe podejście do dyspensy od celibatu kościelnego papieża św. Jana 
Pawła II wyraził też jasno Rosalio Castillo Lara, sekretarz Papieskiej 
Komisji dla Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego, na posiedzeniu dnia 
17 stycznia 1980 r., przygotowującej nowe przepisy kodeksu łacińskiego 
odnośnie do sposobów utraty stanu duchownego. Papież Wojtyła za-
żądał rewizji przygotowanych kan. 150–154 projektu z 1977 r. księgi II 
kodeksu łacińskiego 168. Przede wszystkim chciał powrotu do praktyki 
bardziej rygorystycznej i roztropnej w stosowaniu komentowanej insty-
tycji, biorącej pod uwagę dobro wspólne Kościoła, ale też dobro duchowe 
kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Dlatego utrata stanu duchow-
nego nie miała oznaczać automatycznego zwolnienia z celibatu kościel-
nego, a Biskup Rzymski zastrzegał sobie wyłączność na udzielanie dys-

 163 Por. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio Unum solummodo verbum a S.R.E. Cardinales ad 
totiusque orbis bonae voluntatis homines, 17.10.1978, AAS 70 (1978) 919–927, Venerabiles 
Fratres. Ponadto zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 116. Ta wola papieża Wojtyły 
została następnie przypomniana w jego pierwszej, programowej encyklice Redemptor 
hominis z dnia 4 marca 1979 r.; por. Ioannes Paulus PP. II, Litterae encyclicae Redemptor 
hominis ad venerabiles Fratres in Episcopatu, ad Sacerdotes et Religiosas Familias, ad 
Ecclesiae filios et filias, nec non ad universos bonae voluntatae homines, Pontificali 
eius Ministerio ineunte, 4.03.1979, AAS 71 (1979) 257–324, n. 21,4.

 164 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 116.
 165 Por. Ioannes Paulus PP. II, Epistula Novo incipiente ad universos Ecclesiae sacerdotes, 

adveniente Feria V  in Cena Domini, 8.04.1979, AAS 71  (1979) 393–417. Przekład pol-
ski: https://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x281/list -do -kaplanow -na -wielki -czwartek, 
19.07.2016. Wyżej na temat teologii zawartej w tym liście, por. rozdział I.3.

 166 Zob. Ioannes Paulus PP. II, Epistula Novo incipiente…, dz. cyt., n. 9,1.
 167 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 342.
 168 Zob. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum 

Libri II De populo Dei, Città del Vaticano 1977, s. 68–69.
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pensy 169. Projekt z 1977 r. zaś nie przewidywał takiego postanowienia 170. 
Automatyczność zwolnienia z celibatu kościelnego miała być związana 
jedynie z nieważnością święceń oraz z dyspensą udzielaną w przypadku 
nagłym in periculo mortis. W końcu należało zrezygnować z wątpliwej 
procedury ex officio przy stosowaniu dyspensy od celibatu kościelnego; 
tę z powodzeniem powinna załatwić procedura karna z karą wydalenia 
ze stanu duchownego 171.

III.3.2.2. Promulgacja ustawodawstwa św. Jana Pawła II  
z 1980 r. – pierwsze ustawodawstwo kompleksowe  
dyspensy od celibatu kapłańskiego

III.3.2.2.1. Model regulacji kompleksowej (trójdzielnej)

Dnia 14 października 1980 r. Święta Kongregacja Nauki Wiary promul-
gowała – za aprobatą papieża – nowe normy dotyczące dyspensy od 
celibatu kapłańskiego. Nowe ustawodawstwo miało charakter – po raz 
pierwszy zresztą – programowo kompleksowy, obejmując nie tylko za-
gadnienia prawne, ale również teologiczne. Ustawodawca kościelny łączy 
bowiem swoje munus docendi wraz z munus regendi (tu: legum ferendi), 
nie mogąc w rzeczy samej oddzielić działania nauczycielskiego od dy-
scyplinującego 172.

Tak oto część teologiczną zawiera list Świętej Kongregacji Nauki 
Wiary Per litteras ad universos 173. Z kolei prawo materialne stanowią 

 169 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema „De populo Dei” 
(Esame delle osservazioni sullo Schema). Sessio IV (14–19 gennaio 1980), „Communicationes” 
14 (1982), s. 84–85; G. Lobina, Cessazione dell’esercizio del ministero e la perdita dello stato 
clericale (canoni 290–293), „Monitor Ecclesiasticus” 109 (1984), s. 178.

 170 Zob. E. Peters, Incrementea in Progressu 1983 Codicis Iuris Canonici, Montréal 2005, s. 239.
 171 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema „De populo 

Dei”…, dz. cyt., s. 84–85; G. Lobina, Cessazione…, dz. cyt., s. 178.
 172 Zob. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 336; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., 

s. 205–206.
 173 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae circulares Per litteras ad universos 

omnibus locorum ordinariis et moderatoribus generalibus religionum clericalium de 
modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caeli-
batu respiciunt, 14.10.1980, AAS 72 (1980) 1132–1135. Ponadto w: Sacra Congregatio pro 
Doctrina Fidei, Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis 
(ad usum internum Sacrae Congregationis), Prot. N. 128/61s, Typis Polyglottis Vaticanis 
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normy Praeterquam aliis 174, a proceduralne – Ordinarius competens 175. 
Normy te dotąd obowiązują. Stąd są komentowane dokładnie w dal-
szych częściach niniejszego studium 176.

Ta trójczęściowa regulacja (teologiczna – prawnomaterialna – pro-
ceduralna) jest dobrze usystematyzowana 177. Z założeń teologicznych 
bowiem wynikają normy o charakterze materialno- i proceduralno-
prawnym, co jest wzorcowe dla ustawodawstwa kościelnego 178.

III.3.2.2.2. Model regulacji rozproszonej

Jednakże to kompleksowe ustawodawstwo dotknięte zostało „grzechem 
pierworodnym”, gdyż kryło w sobie braki, które następnie musiały zostać 
uregulowane w później wydanych normach 179, o czym mowa niżej 180. 
W ten sposób nie mógł zostać zrealizowany model jednej regulacji, nie 
tylko kompleksowej ze względu na szeroki zakres, ale również zawartej 
w jednej ustawie. Niestety, ustawodawstwo św. Jana Pawła II reprezen-
tuje model regulacji rozproszonej 181.

1980, s. 8–12; Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea 
documentorum ad causas pro dispensatione super „rato et non consummato”et a lege sacri 
coelibatus obtinenda inde a Codice Iuris Canonici 1917, Città del Vaticano 2004, s. 153–156.

 174 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae substantiales Praeterquam aliis de 
dispensatione a sacerdotali coelibatu ad instantiam partis (ad usum internum Sacrae 
Congregationis), E Civitate Vaticana 1980, w: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Collectanea documentorum…, dz. cyt., s.  157–158. Ponadto w: Sacra 
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de dispensatione a sacerdotali coelibatu ad 
instantiam partis (ad usum internum Sacrae Congregationis), Prot. N. 128/61s, Typis 
Polyglottis Vaticanis 1980, s. 3–5.

 175 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae procedurales Ordinarius compe
tens de dispensatione a sacerdotali caelibatu, Prot. N. 128/61 (Sub secreto), 14.10.1980, 
AAS 72 (1980) 1136–1137. Ponadto w: Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae pro-
cedurales Ordinarius competens de dispensatione a sacerdotali caelibatu, Prot. N. 128/61s, 
Typis Polyglottis Vaticanis 1980, s. 5–7; Congregatio de Cultu Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Collectanea documentorum…, dz. cyt., s. 159–160.

 176 Zob. niżej, części druga i trzecia.
 177 Tak też por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 6.
 178 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 206.
 179 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 207.
 180 Por. niżej, III.3.2.3.
 181 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 206–209.
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III.3.2.2.3. Wady promulgacji ustaw z 1980 r.

Kolejna poważna wada ustawodawstwa z 1980 r. polega na sposobie 
jego promulgacji. O ile bowiem część teologiczna, czyli list Per litteras 
ad universos, oraz proceduralnoprawna, tj. normy Ordinarius compe
tens – zostały publikowane w „Acta Apostolicae Sedis”, o tyle normy 
prawnomaterialne Praeterquam aliis zostały promulgowane w sposób 
nadzwyczajny poprzez rozesłanie ordynariuszom miejsca i przełożo-
nym generalnym instytutów zakonnych kleryckich sub secreto (por. obo-
wiązujący wówczas kan. 9 CIC/17, pars prima; obecnie zob. kan. 8 § 1 
CIC/83, kan. 1489 § 1 CCEO). Adresaci otrzymali list okólny z normami 
materialnoprawnymi oraz proceduralnymi, a ponadto wzór reskryptu 
papieskiego i pytań dla proszącego 182. Ta sekretność ustawodawcy koś-
cielnego odnośnie do promulgacji nowego ustawodawstwa zadziwia, 
choć później regulacje te zostały i tak rozpowszechnione 183.

Nie jest to, niestety, jedyna uwaga krytyczna co do promulgacji ustaw 
z 1980 r. Niejednokrotnie bowiem tekst rozesłany przełożonym kościel-
nym różni się od tego, który wynika z oficjalnego publikatora Kościoła, 
czyli z „Acta Apostolicae Sedis”.

W każdym razie należy stwierdzić, że w przypadku takiego „kon-
fliktu” dwóch różnych brzmień przepisów – co zresztą jest niedopusz-
czalną praktyką legislacyjną – należy dać pierwszeństwo i przyjąć za 
obowiązujący tekst z oficjalnego publikatora, w tym wypadku zawar-
ty w „Acta Apostolicae Sedis”, a nie w załączniku listu Kongregacji do 
przełożonych 184. Przepis kan. 8 § 1 CIC/83 stanowi bowiem wyraźnie, 
że zasadą jest publikacja ustawy kościelnej w „Acta Apostolicae Sedis”, 

 182 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 118, przyp. 235. Wzory reskryptu oraz pytań 
zostały upowszechnione wraz z przekładem włoskim w: EV, t. 7, s. 556–559, nb. 576 
(reskrypt); s. 564–567, nb. 584 (pytania dla proszącego).

 183 Przede wszystkim w cyt. wyżej Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramen-
to rum, Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super „rato et non con
summato”et a lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice Iuris Canonici 1917, Città del 
Vaticano 2004.

 184 Odnośnie do całego akapitu: P. Skonieczny, Zakaz wykonywania święceń w postępowaniu 
o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego, „Annales Canonici” 6 (2010), 
s. 258.
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a tylko wyjątkowo dopuszczalne są inne sposoby promulgacji 185. Taka 
wykładnia znajduje też potwierdzenie w teorii prawa, która dużą wagę 
przywiązuje do prawidłowej promulgacji normy prawnej 186. Także dla 
św. Tomasza z Akwinu promulgacja ustawy, rozumiana formalnopraw-
nie, wchodziła w skład jej istoty 187.

III.3.2.3. Ukryte braki ustawodawstwa z 1980 r. –  
dalszy rozwój regulacji

Kodeks łaciński z 1983 r. zawierał ogólne postanowienia odnośnie do 
dyspensy od celibatu kościelnego co do prezbiterów oraz diakonów 
(por. kan. 290 n. 3, 291 i 292 CIC/83). Ustawodawstwo z 1980 r. nie miało 
jednak zupełnej regulacji odnośnie do diakonów 188, ograniczając się do 
dyspensy od celibatu kapłańskiego, o czym jeszcze niżej 189. Dlatego na 
przełomie lat 80. i 90. XX wieku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, właściwa w tych sprawach od 1989 r. po reformie Kurii 
Rzymskiej za papieża św. Jana Pawła II, wydała – z upoważnienia papie-
ża 190 – specjalne normy Secondo la legislazione canonica co do dyspensy 

 185 Nie jest promulgacja ustawy jakimś „zwykłym umieszczeniem” (simplex insertio) jej treści 
w AAS, ale czynnością autentycznej publikacji (authentica publicatio); por. G. Michiels, 
Normae generales juris canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici, t. 1, Lublin 
1929, s. 237. Por. także: W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund 
des Codex Iuris Canonici, t. 1: Einleitende Grundfragen und Allgemeine Normen, Paderborn 
1991, s. 157–159; J. García Martín, Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici, Venezia 
2015, s. 98, 100; V. De Polis, A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto 
Canonico. Libro Primo, Città del Vaticano 2008, s. 101–102.

 186 Por. S. Wronkowska, Tworzenie prawa, w: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, 
Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 170, 179–184, a w odniesieniu do teorii 
prawa kanonicznego P. Kroczek, The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in 
the Church, Kraków 2012, s. 183–184.

 187 Zob.  Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I–II, q. 90, art.  4. Więcej na ten temat 
por. P. Skonieczny, Koncepcja prawa Akwinaty – niewykorzystany kapitał? Wprowadzenie 
do głosów w dyskusji, „Przegląd Tomistyczny” 13/1 (2007), s. 187–188.

 188 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 342.
 189 Zob. niżej, IV.3.2.2.
 190 Por. Cardinale Segretario di Stato, Lettera Con stimato foglio al Prefetto della Con-

gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla procedura breve nella 
concessioni delle dispense dal celibato dei diaconi, Prot. N. 230/139/G.N., 13.04.1989, 

„Notitiae” 25 (1989), s. 486; EV, t. 11, s. 1399, nb. 2227. Co prawda w upoważnieniu tym 
mowa jest o sformalizowaniu (formalizzare) procedury dotychczasowej (procedura breve), 
ale nie jest dokładnie znana data wydania tegoż dokumentu; por. przypis następujący.
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od celibatu kościelnego wiążącego diakonów 191. Podobne normy po-
wstały co do biskupów, opatów i przełożonych generalnych 192.

Już po ustawodawstwie z 1980 r. zostały zredagowane normy szcze-
gółowe dotyczące młodych kapłanów, o których po raz pierwszy trak-
towała encyklika bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus (n. 87) 193. List okól-
ny Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Ce dicastère 
z 1997 r. podejmował to zagadnienie, otrzymując wcześniej aprobatę 
papieża św. Jana Pawła II (por. n. 9) 194. Zasadą przyjętą przez Kongregację 
było nieprzedstawianie papieżowi przypadków prezbiterów poniżej 
40. roku życia (por. n. 1), co wynikało z samych postanowień PA (por. n. 2). 
Wyjątkowo tylko młodzi prezbiterzy mieli możliwość otrzymania dys-
pensy z tytułu uprzedniego, który ujawnił się jeszcze przed święceniami, 
a nie został poważnie potraktowany przez formatorów. Ponadto istnieje 
element zgorszenia, np. wspólne życie z kobietą czy też stała i publiczna 
niezgoda z przełożonymi kościelnymi (por. n. 3–4). Przypadki tego typu 
miały być badane przez komisję specjalną (por. n. 3) 195.

O ile w tym zakresie normy zawarte w liście Ce dicastère z 1997 r. ule-
gły zniesieniu wobec nowej regulacji za papieża Benedykta XVI, o tyle 
co do prezbiterów pozostających w niebezpieczeństwie śmierci nadal 
obowiązują (por. n. 5). Regulację Ce dicastère z 1997 r. częściowo zmienił 
papież Benedykt XVI, o czym niżej 196.

Niestety, żadne z przedstawionych wyżej norm, uzupełniających 
ustawodawstwo z 1980 r. co do dyspensy od celibatu kościelnego, nie 
zostały oficjalnie opublikowane. To w sposób oczywisty rozbija jed-
ność regulacji św. Jana Pawła II w tym przedmiocie i utrudnia poznanie 

 191 Zob. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo la 
legislazione canonica sulla dimissione dei diaconi dallo stato clericale e dispensa da tutti 
gli obblighi dell’Ordinazione, b.m.d.w., w: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Collectanea documentorum…, dz. cyt., s. 204 (włoski), s. 205 (angielski), 
s. 206 (portugalski), s. 207 (niemiecki), s. 208 (francuski), s. 209 (hiszpański).

 192 „Cause di dispensa dagli obblighi e dimissione dallo stato clericale per i chierici costi-
tuiti in dignità (Vescovi – Abati – Superiori Generali), «de mandato speciale»” (L’attività 
della Santa Sede nel 1996, Città del Vaticano 1997, s. 708).

 193 Zob. wyżej, III.3.1.2.2.
 194 Por. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre circulaire 

Ce dicastère sur la dispense des obligations liées à l’ordination sacerdotale ou diaconale, 
Prot. 263/97, 6.06.1997, EV, t. 16, s. 448–453, nb. 550–559, n. 1–4.

 195 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 353–354.
 196 Por. niżej, III.3.3.
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tych norm 197. Co więcej, również zmiana kompetencji Kongregacji Kurii 
Rzymskiej w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego nie wynika 
jasno z art. 96 konstytucji apostolskiej Pastor bonus o Kurii Rzymskiej 
z 1988 r. 198 Wymagało to interwencji papieskiej 199, a przy okazji doko-
nania zjednoczenia kompetencji w sprawach diakonów, o czym dokład-
niej niżej 200.

III.3.3. Rozwój ustawodawstwa za papieża Benedykta XVI

Pontyfikat papieża Benedykta XVI (2005–2013) rozpoczęła zmiana kom-
petencji kongregacji właściwej w sprawach o dyspensę od celibatu koś-
cielnego, przechodząc do właściwości Kongregacji dla Duchowieństwa 201. 
Poza tym listem Sekretariatu Stanu z 10 sierpnia 2005 r. doszło do wyda-
nia nowych regulacji dyspensy od celibatu kapłańskiego dla prezbiterów 
in periculo mortis, częściowo zmieniających dokument Ce dicastère 202.

Ponadto w 2008 r. nastąpiła zmiana odnośnie do regulacji dotyczą-
cych prezbiterów młodych (poniżej 40. roku życia) 203.

 197 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 341–342, 343.
 198 Zob.  Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica Pastor bonus de Romana Curia, 

28.06.1988, AAS 80 (1988) 841–912. Przekład polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór 
źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 217–257.

 199 Por. Cardinale Segretario di Stato, Lettera Con riferimento al Prefetto della Congrega-
zio ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla competenza della Con-
gre gazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti nei casi di dispensa dagli 
obblighi assunti con la Sacra Ordinazione al diaconato ed al presbiterato, N. 230/139, 
8.02.1989, „Notitiae” 25 (1989), s. 485; EV, t. 11, s. 1347, nb. 2140.

 200 Zob. niżej, VII.2.2.2.1., VII.2.2.2.3., VII.2.2.3.
 201 Por. Cardinale Segretario di Stato, Lettera al Prefetto della Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Prot. N. 907, 21.06.2005, za: L’attività della Santa 
Sede 2005, Città del Vaticano 2006, s. 687.

 202 Zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede Apostolica, „Ius et 
Iustitia” 16 (2012), s. 167; M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 96, cyt. za: V. Mosca, La per
dita della condizione giuridica…, dz. cyt., s. 278.

 203 Zob. Prefetto della Congregazione per il Clero, Foglio di udienza Si evince per quanto 
concerne le dispense dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, Prot. N. 2008 
0056, 11.01.2008, mps, n. 2–3. Postanowienia z tej audiencji zostały upowszechnione 
w artykule wtedy sekretarza Kongregacji dla Duchowieństwa; por. M. Piacenza, La 
Congregazione per il Clero, „Ephemerides Iuris Canonici” 50 (2010), s. 112.
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W końcu w 2009 r. papież Benedykt XVI postanowił o powrocie 
postępowania ex officio w sprawach o dyspensę od celibatu kościelne-
go 204. Tę decyzję poprzedziła praktyka Kongregacji w sprawach karnych, 
przewidując praeter Codicem, bez postępowania karnego, wydalenie ze 
stanu duchownego ex officio, wykorzystując instytucję reskryptu motu 
proprio z kan. 61 CIC/83 (kan. 1528 CCEO) 205.

Wnioski

Instutucja dyspensy od celibatu kościelnego przeszła długą drogę do 
obecnego kształtu, który – jak się wydaje – jest w miarę stabilny mo-
delowo, ale nadal ulega zmianom. Ta ewolucja jednak nie jest równo-
mierna w historii, gdyż najbardziej dynamiczne zmiany dotyczą dopiero 
ostatniego półwiecza. Miało to związek przede wszystkim z czynnikiem 
faktycznym – wieloma odejściami ze stanu duchownego w okresie po-
soborowym oraz przemianami społecznymi na Zachodzie po rewolucji 
‘68. Przedstawienie rozwoju źródeł prawa komentowanej instytucji po-
zwala na lepsze zrozumienie obowiązującego ustawodawstwa. Jest to 
przedmiotem kolejnych rozdziałów w części drugiej i trzeciej studium.

 204 Por. Congregazione per il Clero, Lettera circolare In data 30 gennaio, Prot. N. 2009 0556, 
sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286–297, nb. 
407–450; ponadto rozpowszechniony w: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&
doc=200968_0, 19.12.2009, „Ius Canonicum” 50 (2010) 659–669, n. 8; Congregazione 
per il Clero, Lettera Facendo seguito sulle linee procedurali per la trattazione dei casi 
oggetto delle Facoltà speciali, unitamente all’elenco dei documenti necessari al comple-
tamento dell’istruttoria nella fase locale, 17.03.2010, EV, t. 26, s. 1173–1181, nb. 1717–1734; 
ponadto rozpowszechniony w: „Ius Ecclesiae” 23  (2011), s. 229–235. Przekład polski 
w: „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 68–76.

 205 Zob.  P.  Amenta, Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito 
dell’attività amministrativa della Chiesa, „Periodica” 88 (1999), s. 497–498.
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ROZDZIAŁ IV

Pojęcia, zasady i zakres

IV.1. Terminologia instytucji – rozróżnienia

IV.1.1. Znaczenie rozróżnień i kryteria ich systematyzacji

Rozróżnienia teologiczne, związane z celibatem kościelnym, o czym była 
już mowa 1, wpływają również na terminologię kanoniczną i kanoni-
styczną komentowanej instytucji. Terminologię tę należy uporządkować, 
zanim przejdzie się do komentowania samej instytucji.

Można wyróżnić następujące terminy opisujące dyspensę od celi-
batu kościelnego:

a) z punktu widzenia p o s t ę p o w a n i a  o dyspensę od celibatu 
kościelnego (aspekt dynamiczny instytucji) konkurują ze sobą 
dwa terminy – laicyzacja i sekularyzacja 2;

 1 Por.  wyżej, II.2.3.3. To rozróżnienie, również pod względem językowym, jasno wy-
nika z tekstu kodeksu z 1917 r.; por. kan. 211–214 CIC/17, a w szczególności kan. 213 
§ 1 CIC/17. Stanowi on bowiem: „Omnes qui e clericali statu ad laicalem legitime redacti 
[dotyczy majorystów, por. kan. 211 § 1, 212 § 2, 214 § 1 – P.S.] aut regressi [dotyczy mi-
norystów, por. kan. 211 § 2, 212 § 1 – P.S.] sunt, eo ipso amittunt officia, beneficia, iura 
ac privilegia clericalia et vetantur in habitu ecclesiastico incedere ac tonsuram deferre” 
(kursywa – P.S.).

 2 Zob. niżej, część trzecia.
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b) w odniesieniu do s k u t k u  tegoż postępowania (aspekt sta-
tyczny instytucji) można mówić o redukcji do stanu świeckiego 
albo o utracie stanu duchownego 3.

IV.1.2. Terminy

IV.1.2.1. Terminologia pod rządem kodeksu z 1917 r.  
i ustawy z 1980 r.

Pod rządem kodeksu z 1917 r. odróżniano laicyzację właściwą (laicisatio 
propria, regressio ad statum laicalem) i niewłaściwą (laicisatio impropria, 
reductio ad statum laicalem) 4.

Laicyzacja właściwa mogła powodować utratę święceń, w sensie 
także teologicznym (właściwym właśnie), a nie tylko dyscyplinarnym, 
prawnym (por. kan. 211 § 2 i kan. 212 § 1 CIC/17) 5. To dotyczyło tylko 
minorystów, czyli mających święcenia niższe: ostiariuszy, lektorów, eg-
zorcystów i akolitów (por. kan. 949 CIC/17) 6.

Laicyzacja niewłaściwa z  kolei dotyczyła majorystów, tj.  duchow-
nych z wyższymi święceniami – prezbierów, diakonów i subdiakonów. 
Laicyzacja niewłaściwa – pomimo utraty stanu duchownego – nie mogła 
ze względów teologicznych spowodować utraty święceń, o czym już była 
mowa 7. Powodowała zatem jedynie niegodziwe używanie tych święceń 8.

Chociaż obecne ustawodawstwo św. Jana Pawła II z 1980 r., dotyczą-
ce dyspensy od celibatu kościelnego, powstało w kontekście tych roz-
różnień pojęciowych wówczas jeszcze obowiązującego kodeksu z 1917 r., 

 3 Por. niżej, rozdział VI.
 4 Por. wyżej, II.3.2.; B. Gangoiti, De dispensatione onerum ordinationis sacerdotalis. Formulae 

adhibendae in processibus sacerdotum saecularizationis iuxta legislationem 14X1980, 
ed. C. Pollini, (appunti del professore anno 1995, P.U.S.T. Angelicum), msp, s. 2–3.

 5 Jakkolwiek z woli Kościoła do tej utraty nie dochodziło (quasi character); por. F. Bącz-
kowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, oprac. J. Baron, W. Sta-
winoga, Opole 1957, s. 428, nb. 441,3.

 6 Can. 949 – In canonibus qui sequuntur, nomine ordinum maiorum vel sacrorum intel-
liguntur presbyteratus, diaconatus, subdiaconatus; minorum vero acolythatus, exorci-
status, lectoratus, ostiariatus [kursywa – oryginalna].

 7 Por. wyżej, II.2.3.3.
 8 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 2.
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to jednak to ustawodawstwo nie posługuje się tą terminologią. Wydaje 
się, że ta rezygnacja była świadoma, biorąc pod uwagę zaawansowane 
prace nad nowym kodeksem łacińskim.

IV.1.2.2. Laicyzacja – sekularyzacja

Termin „laicyzacja” (laicisatio) odnosi się do postępowania i tylko postę-
powania, dzięki któremu duchowny jest zwalniany z obowiązków wyni-
kających ze święceń, a związanych z nimi 9. Termin ten zatem wskazuje 
przede wszystkim na wymiar proceduralny komentowanej instytucji.

Zbliżony znaczeniowo do laicyzacji jest inny termin – „sekularyzacja” 
(saecularisatio, saecularizatio). Opisuje on z pewnością tę samą rzeczy-
wistość prawną 10. Odnosi się do tego samego stanu prawnego, powsta-
łego wskutek przeprowadzonego postępowania o dyspensę od celibatu 
kościelnego. Jednakże oba terminy inaczej rozkładają akcenty. O ile la-
icyzacja wskazuje pozytywnie, że chodzi o powrót do stanu świeckiego, 
o tyle sekularyzacja podkreśla negatywny wymiar tego postępowania, 
czyli odwrócenie się duchownego do świata 11. Duchowny tymczasem 
nie należał do świata wskutek święceń i dokonanej konsekracji 12 ani 
przez przyrzeczenie celibatu kościelnego.

Z tych dwóch terminów w aspekcie dynamicznym dyspensy od celi-
batu kościelnego należy polecać używanie terminu „laicyzacja”. Przede 
wszystkim dlatego, że sekularyzacja może oznaczać w języku kanonicz-
nym i kanonistycznym również porzucenie stanu konsekrowanego przez 
osobę konsekrowaną, która staje się duchownym „świeckim” (saecularis), 

 9 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 2; R. Tronqued, Procedures. Loss of the 
Clerical State (from the 1917 CIC to the 1983 CIC), Romae 1994, s. 3–4.

 10 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 5–6.
 11 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 6.
 12 „Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach od-

noszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy” (Hbr 5, 1).
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nie opuszczając stanu duchownego (por. kan. 684 § 2 CIC/83 13) 14. Zresztą, 
samo pojęcie „świeckości” (saecularitas) jest wieloznaczne, oznaczając 
m.in. duchownych diecezjalnych 15. Termin ten występuje w tym kontek-
ście znaczeniowym w szeregu języków kanonicznych i kanonistycznych 
współczesnych (włoskie secolare, angielskie secular), a nawet w łacinie 
(por. kan. 784, 957, 1016, 1019 § 2 CIC/83). Aby zatem uniknąć tych wie-
loznaczności, proponuje się zrezygnowanie z terminu „sekularyzacja” 16, 
ograniczając go do postępowania wobec osób konsekrowanych. W kon-
tekście zaś procedowania o dyspensę od celibatu kościelnego należy 
posługiwać się terminem „laicyzacja”.

IV.1.2.3. Utrata stanu duchownego – redukcja  
do stanu świeckiego

Termin „utrata stanu duchownego” (amissio status clericalis) dotyczy 
skutku postępowania laicyzacyjnego 17. Chodzi o utratę stanu duchow-
nego przez wiernego, który przechodzi do stanu świeckiego, ewentualnie 
pozostaje w stanie konsekrowanym 18, jeżeli przyjąć teorię trzystanową 

 13 Can. 684 – § 2. Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem annos pro-
trahenda est, ad professionem perpetuam in novo instituto admitti potest. Si autem 
sodalis hanc professionem emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus 
Superioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi indultum saeculari
zationis obtinuerit [kursywa – P.S.].

  W tłumaczeniu polskim:
  Kan. 684 – § 2. Po odbyciu przynajmniej trzechletniej próby, zakonnik może być do-

puszczony do profesji wieczystej w nowym instytucie. Jeśli zaś nie chce złożyć profesji 
lub nie został do niej dopuszczony przez kompetentnych przełożonych, powinien wró-
cić do dawnego instytutu, chyba że otrzymałby indult sekularyzacyjny [kursywa – P.S.].

 14 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 6.
 15 Zob. J. Castaño, Gli istituti di vita consacrata (cann. 573–730), Romae 1995, s. 74–77.
 16 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 7.
 17 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 4.
 18 Może bowiem się zdarzyć, że z różnych przyczyn, na przykład wskutek popełnionego 

przestępstwa, duchowny zakonny został wydalony ze stanu duchownego. Dokonało 
się to w trybie postępowania karnego, kiedy to nałożono na niego taką karę ekspia-
cyjną (por. kan. 1336 § 1 n. 6 CIC/83) albo sam poprosił o dyspensę od celibatu koś-
cielnego w trakcie wszczętego postępowania (por. Congregazione della Dottrina del-
la Fede, Lettera Circolare Tra le importanti responsabilità per aiutare le Conferenze 
Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale 
nei confronti di minori da parte di chierici, 3.05.2011, AAS 103 [2011] 406–412; prze-
kład polski: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
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Kościoła 19. Tym właśnie terminem posługuje się ustawodawca kościelny 
w kodeksie łacińskim z 1983 r. (por. kan. 290–293 oraz zatytułowanie 
rozdziału IV tytułu III części I Księgi II CIC/83) oraz wschodnim z 1990 r. 
(kan. 394–398, zatytułowanie rozdziału IV tytułu X CCEO).

Jest to wyraźna zmiana w stosunku do kodeksu z 1917 r., który stano-
wił przecież o redukcji (reductio, regressio) do stanu świeckiego 20. Co wię-
cej, zmiana ta była zamierzona przez ustawodawcę kościelnego. W pro-
jekcie księgi II De populo Dei odnośnie do przepisów dotyczących utraty 
stanu duchownego podkreślono zmianę zatytułowania rozdziału IV 
w sekcji I części drugiej (z „redukcji” – reductio do stanu świeckiego 
w CIC/17 na „utratę” – amissio w CIC/83). Chodzi przede wszystkim 
o zatarcie wrażenia niższej pozycji stanu świeckiego od stanu duchow-
nego 21, skoro „redukuje się” do czegoś gorszego, „wyrzucając z kasty 
jej niegodnego członka” 22, a zatem o pewną kościelną poprawność 23. 
Poza tym trzeba uwzględnić zasadę fundamentalną równości wszyst-
kich wiernych na mocy sakramentu chrztu św. w kodeksie łacińskim 

rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso -minori_pl.html, 30.09.2016, n. II,6; Th.J. Green, 
CDF Circular Letter on Episcopal Conference Guidelines for Cases of Clerical Sexual Abuse 
of Minors: Some Initial Observations, „The Jurist” 73 [2013], s. 164). Niekiedy bowiem le-
piej jest dla społeczeństwa, by zdeprawowany seksualnie duchowny pozostał w stanie 
duchownym pod nadzorem przełożonych kościelnych (vigilantia z kan. 1428 CCEO; 
por. kan. 1946 § 2 n. 2 oraz kan. 1957 CIC/17) i w ten sposób nie mógł dalej szkodzić 
małoletnim; por. Th.J. Green, CDF Circular Letter…, dz. cyt., s. 164.Taka jest też prak-
tyka niektórych instytutów zakonnych, które doprowadzają co prawda do wydalenia 
sprawcy ze stanu duchownego, ale pozostaje on nadal członkiem instytutu, czyli pod 
władzą (i nadzorem) swoich przełożonych zakonnych. Zob. P. Skonieczny, Przestępstwo 
cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de 
lege ferenda, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017) nr 1, s. 168–169.

 19 Por. wyżej, II.2.3.2. Por. J. Castaño, „Condicio laicalis” e „Status consecratorum” nel Nuovo 
Codice, „Angelicum” 65  (1988), s. 325–339; J. Castaño, Gli istituti…, dz. cyt., s. 47–51; 
I. Žužek, Bipartizione o tripartizione dei „christifideles” nel CIC e nel CCEO, „Apollinaris” 
67 (1994), s. 63–87, zwłaszcza s. 86–87.

 20 Zob. wyżej, IV.1.1.2.2.
 21 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum Libri 

II De populo Dei. (Reservatum), Città del Vaticano 1977, s. 10.
 22 Por. P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato 

clericale, „Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 334.
 23 Taki jest też powszechny pogląd w literaturze, zob. V. De Paolis, Ammissio status cleri

calis, „Periodica de re canonica” 81 (1992), s. 272; V. Mosca, Le procedure per la perdita 
dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro 
di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno – 3 luglio 1998, Milano 1998, s. 313.
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z 1983 r. (por. kan. 204 § 1, 208 i 849 CIC/83) 24; z zasadą tą dotychcza-
sowa terminologia, „redukująca” do stanu świeckiego, była sprzeczna.

Jakkolwiek zatem oba terminy – „utrata stanu duchownego” i „re-
dukcja do stanu świeckiego” – odnoszą się do tej samej rzeczywistości 
faktycznej i prawnej, należy w obecnym stanie prawnym używać jedy-
nie terminu „utrata stanu duchownego” 25. Zresztą, jeszcze pod rządem 
kodeksu z 1917 r. ustawodawca kościelny unikał terminu „redukcja do 
stanu świeckiego” – prawdopodobnie świadomie 26 – w ustawodawstwie 
z 1980 r., dotyczącym dyspensy od celibatu kościelnego, konsekwentnie 
posługując się jedynie terminem dispensatio a caelibatu 27.

W tym miejscu należy skierować uwagę na łacińskie słowa terminu 
amissio status clericalis. Termin amissio nie może być mylony z dimissio. 
Dimissio bowiem w tym kontekście stosuje się tylko i wyłącznie do po-
stępowań karnych w kodeksie łacińskim 28. Sam termin dimissio zakłada 
znaczenie bardziej osobowe. Jest podmiot aktywny, który przeprowadza 
postępowanie karne, i podmiot bierny, wobec którego stosowane jest 
wydalenie (dimissio). Natomiast pojęcie amissio ma charakter bardziej 
przedmiotowy. Chodzi przecież o przedmiot „utraty” (amissio), tu: stan 
duchowny. Przesunięcie akcentu w tym terminie jest więc wyraźne. Nie 
tyle chodzi o podmiot, który traci stan duchowny (jak w dimissio), ile 
o przedmiot tej utraty (amissio właśnie) 29.

Jak już o tym była mowa 30, utrata stanu duchownego nie oznacza, 
że prezbiter przestał być kapłanem. Z tych względów w literaturze 31 

 24 Por. P. Lombardía, J. Arrieta, Codice di Diritto Canonico, edizione bilingue commentata, 
t. 1, Roma 1986, s. 241.

 25 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 5.
 26 Por. wyżej, IV.1.1.2.1.
 27 Zob. V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis 

de dispensatione a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62 (1989), s. 517.
 28 Por. kan. 1317, 1336 § 1 n. 5, 1350 § 1, 1364 § 2, 1367, 1370 § 1, 1394 § 1, 1425 § 1 n. 2 

CIC/83. Problem nie występuje w kodeksie wschodnim, który nie zna kary wydalenia 
ze stanu duchownego („dimissio e statu clericali”), a jedynie karę depozycji (depositio; 
por. powoływany już kan. 394 n. 2 czy kan. 1433 § 2 CCEO). Zob. V. De Paolis, Ammissio 
status clericalis, „Periodica de re canonica” 81 (1992), s. 276–277; P. Amenta, La dispensa…, 
dz. cyt., s. 334. Por. wyżej, II.3.3.2.

 29 Por. P. Amenta, La dispensa…, dz. cyt., s. 334.
 30 Zob. wyżej, II.3.2.
 31 Por. V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. 

Processi e  procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa S.  Giuseppe, Torino, 
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zaproponowano – wobec niejasności pojęcia status w kodeksie z 1983 r. – 
koncepcję utraty pozycji prawnej (condicio iuridica) duchownego. Tę 
koncepcję należy jednak odrzucić co do zasady, o czym traktowano już 
wyżej 32. Wyjątkowo tylko można rozważyć jej zastosowanie co do osób 
(w stanie) konsekrowanych, będących jednoczeście prezbiterami (mają-
cych pozycję duchownych) 33.

IV.1.3. Odróżnienie od instytucji stwierdzenia  
nieważności święceń

Laicyzacja jako postępowanie czy utrata stanu duchownego w znacze-
niu skutku tegoż postępowania oznacza pozbawienie prawa godziwe-
go wykonywania święceń z jednoczesną utratą praw, przywilejów oraz 
dotychczasowej pozycji kanonicznej duchownego ze zrównaniem go 
z wiernym świeckim 34. Nie oznacza to zatem utraty święceń w zna-
czeniu teologicznym – jak już była o tym mowa 35 – ale jedynie utratę 
pozycji p r a w n e j 36. Komentowana instytucja dotyczy zatem jedynie 
praw, zadań i zobowiązań stanu duchownego 37.

Tymczasem instytucja stwierdzenia nieważności święceń idzie dalej, 
odnosząc się do samej istoty święceń, a nie praw i obowiązków, co wię-
cej, związanych nie tyle ze święceniami, ale ze stanem duchownym 38. 
Laicyzacja zakłada niejako ważność przyjętych święceń. Dlatego nie moż-
na tej instytucji kanonicznej zrówanać ze stwierdzeniem nieważności 

29 giugno – 3 luglio 1998, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico Asso-
zia zione Canonistica Italiana, Milano 1999, s. 315.

 32 Zob. wyżej, II.2.3.2.
 33 Por. wyżej, II.3.2. Praktyka taka ma miejsce w niektórych sprawach karnych o delicta 

graviora, por. Th.J. Green, CDF Circular Letter on Episcopal Conference Guidelines for Cases 
of Clerical Sexual Abuse of Minors. Some Initial Observations, „The Jurist” 73 (2013), s. 164; 
P. Skonieczny, Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małolet
nim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017) nr 1, s. 173–174.

 34 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 7.
 35 Por. wyżej, II.3.2.
 36 Zob. V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. 

Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giu-
gno – 3 luglio 1998, Milano 1998, s. 311; R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 9.

 37 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 9.
 38 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 2.
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święceń. Jak już była o tym mowa 39, stwierdzenia nieważności święceń 
nie można uważać jako utraty stanu duchownego w sensie ścisłym, sko-
ro nie można stracić czegoś, czego się nigdy nie nabyło 40.

IV.2. Zasady dyspensy od celibatu kościelnego

IV.2.1. Systematyka zasad dyspensy od celibatu kościelnego

Problemy terminologiczne wprowadzają do zagadnień podstawowych 
dyspensy od celibatu kościelnego.

Na podstawie n. 3 i 4 PLU można wyróżnić zasady podstawowe i za-
sadę pastoralną komentowanej instytucji.

Zasady podstawowe dyspensy od celibatu kościelnego są zawarte 
w n. 3 PLU, który stanowi:

 39 Por. wyżej, II.3.3.1.
 40 Zob.  J.  Punderson, Komentarz do kan.  1712, w:  Exegetical Commentary on the Code 

of Canon Law. Prepared dunder the responsability of the Martín de Azpilcueta Institute 
Faculty of Canon Law University of Navarre, eds. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez -Ocaña, 
t. IV/2, przekł. z hiszpańskiego E. Caparros, P. Lagges, Montreal–Chicago 2004, s. 1956; 
R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 9.

PLU, n. 3. Revera cavendum est, 
ne tam gravis momenti causa, 
cuiusmodi est dispensatio a ca-
elibatu, habeatur tamquam ius, 
quod Ecclesia agnoscere debeat 
indiscriminatim proprium om-
nium suorum sacerdotum; dum 
e contra verum ius illud censen-
dum est, quod sacerdos per sui 
oblationem contulit Christo 
cunctoque Populo Dei, qui 
propterea ab ipso exspectant ob-
servantiam fidelitatis promissae, 

PLU, n. 3. Trzeba odrzucić, że 
w tak poważnym problemie dys-
pensa od celibatu byłaby uwa-
żana za prawo, które Kościół 
mógłby przyznać w  stopniu 
niezróżnicowanym wszystkim 
swoim kapłanom. Przeciwnie, 
za prawdziwe prawo musi być 
uznane to, które kapłan wraz 
z  ofiarą z  siebie samego dał 
Chrystusowi i całemu Ludowi 
Bożemu, który stąd oczekuje od 
niego, że będzie wierny swojej 
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gravibus non obstantibus diffi-
cultatibus, quae hac in vita illi 
occurrere possunt. Pariter ca-
vendum est ne dispensatio a ca-
elibatu labente tempore haberi 
possit tamquam effectus qua-
si automaticus alicuius sum-
marii processus administrativi 
(cfr. Litterae Summi Pontificis 
Ioannis Pauli  II, Ad universae 
Ecclesiae Sacerdotes, advenien
te Feria V in Cena Domini, n. 9). 
Nimis magna bona hic in di-
scrimen adducuntur: bonum in 
primis ipsius sacerdotis dispen-
sationem petentis, qui aestimat 
hanc esse unicam solutionem 
proprii problematis existentialis, 
cuius pondus putat se iam susti-
nere non posse; deinde bonum 
generale Ecclesiae, quae aequo 
animo ferre non potest pede-
temptim dissolvi sacerdotalem 
compaginem, quae omnino est 
necessaria suo muneri adim-
plendo; denique bonum par-
ticulare Ecclesiarum localium 
scilicet Episcoporum cum suo 
Presbyterio, qui studio moven-
tur servandi, quantum fieri po-
test, vires apostolicas necessa-
rias, ac simul etiam omnium 
coetuum christifidelium, pro 
quibus servitium sacerdotii mi-
nisterialis censendum est ius et 
necessitas. Hinc in considera-
tionem veniunt multiplices rei 

obietnicy, mimo wielkich trud-
ności, na które może napotkać 
w  swoim życiu. Należy także 
odrzucić, że dyspensa od ce-
libatu mogłaby być uważana, 
wraz z upływem czasu, za nie-
jako mechaniczny skutek skró-
conego procesu administracyj-
nego (por.  List Ojca Świętego 
Jana Pawła II, Do Kapłanów ca
łego Kościoła na Wielki Czwartek, 
n. 9). Chodzi tu o bardzo cenne 
dobra: przede wszystkim dobro 
kapłana, który prosi o dyspensę, 
przekonany, że byłoby to jedyne 
rozwiązanie jego problemu eg-
zystencjalnego i nie jest w sta-
nie nieść dłużej jego ciężaru; na-
stępnie dobro ogólne Kościoła, 
który nie może popierać, by po-
woli był pomniejszany stan ka-
płański, który jest absolutnie 
konieczny do wypełnienia jego 
misji. W końcu także partykular-
ne dobro Kościołów lokalnych, 
czyli biskupów z  ich prezbite-
rium, które troszczą się – o ile 
to możliwe – o posiadanie ko-
niecznych sił apostolskich oraz 
o  dobro wszystkich kategorii 
wiernych, którym musi być za-
pewnione prawo i konieczność 
posługi kapłańskiej. Z tego po-
wodu należy zwrócić uwagę na 
wiele aspektów, które, wzajem-
nie powiązane, chronią spra-
wiedliwość i  miłość; żaden 
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Można zatem wskazać na trzy zasady podstawowe, rządzące insty-
tucją dyspensy od celibatu kościelnego, wyrażone w n. 3 PLU 41:

1. z a s a d a  ł a s k i, a nie uprawnienia do otrzymania dyspensy 
od celibatu kościelnego;

2. z a s a d a  s z a c o w a n i a  d ó b r: indywidualnego proszącego 
o dyspensę, dobra wspólnego Kościoła powszechnego oraz do-
bra wspólnego Kościoła partykularnego;

3. z a s a d a  s p r a w i e d l i w o ś c i  i   m i ł o ś c i.

IV.2.2. Zasady podstawowe dyspensy  
od celibatu kościelnego. Komentarz do n. 3 PLU

IV.2.2.1. Zasada łaski

Pierwsza zasada, tj. zasada łaski, a nie uprawnienia (ius) do otrzyma-
nia dyspensy od celibatu kościelnego przez tego, kto o nią prosi – jest 
konsekwencją teologii celibatu kapłańskiego, zresztą prezentowanej 
w samym PLU 42. Co więcej, aby lepiej wyjaśnić tę zasadę podstawową 
regulacji św. Jana Pawła II, Kongregacja jeszcze raz przywołuje wymóg ex 
iustitia. Chodzi o argument antropologiczny papieża Wojtyły: koniecz-
ność bycia wiernym słowu (observantia fidelitatis promissae), danemu 
Chrystusowi i Kościołowi.

Poza tym, konsekwentnie, należy zauważyć, że dyspensa nie może 
być uważana za „skutek jakby automatyczny pewnego postępowania 
skróconego administracyjnego” (effectus quasi automaticus alicuius sum
marii processus administrativi). Dyspensa od celibatu kościelnego jest 
łaską, a zatem może, ale nie musi być udzielona.

 41 Poniższe rozważania są polską wersją tekstu: P. Skonieczny, La dispensa dal celibato 
ecclesiastico. L’unità scomparsa della normativa?, „Angelicum” 87 (2010), s. 337–338.

 42 Zob. wyżej, rozdz. I.

aspectus, qui inter se compo-
nendi sunt, iustitia et caritate 
servatis: nullus eorum neglegi 
aut multo minus reici potest.

z nich nie może być zaciemnio-
ny lub, co gorsze, odrzucony.
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Myśl ta nie jest nowa w  ustawodawstwie kościelnym odnośnie 
do dyspensy od celiabtu kapłańskiego, będąc już obecna w deklaracji 
Kongregacji Doktryny Wiary Die XIII ianuarii z 1972 r. 43

IV.2.2.2. Zasada szacowania dóbr

Zasada szacowania dóbr w ustawodawstwie św. Jana Pawła II oznacza 
konieczność wzięcia pod uwagę wszystkich dóbr, które mają znacze-
nie w sprawie o udzielenie dyspensy od celibatu kościelnego 44. Chodzi 
zatem o dobro indywidualne proszącego o dyspensę, dobro wspólne 
Kościoła powszechnego (bonum generale Ecclesiae) oraz dobro wspól-
ne Kościoła partykularnego (bonum particulare Ecclesiarum localium) 45.

Również ta zasada ma swoje początki w ustawodawstwie poprze-
dzającym, tj. we wspomnianej deklaracji Die XIII ianuarii z 1972 r. 46 
Jednakże w obecnej ustawie perspektywa została rozszerzona na do-
bro Kościoła partykularnego, co wynika z założeń eklezjologicznych 
Soboru Watykańskiego II, wzmacniającego i chroniącego Kościoły par-
tykularne 47.

IV.2.2.3. Zasada sprawiedliwości i miłości

Szczególne znaczenie ma zasada sprawiedliwości i miłości. Zasada ta 
zosta wyrażona w następujących słowach: „Hinc in considerationem 

 43 „Dispensario autem non veluti «automatice» conceditur, sed rationes proportionate 
graves requiruntur” (Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Die XIII ianua
rii quoad interpretationem quarumdam dispositionum, quae Normis, die XIII ianuarii 
1971 editis, statutae sunt, 26.06.1972, AAS 64 [1972] 641–643, n. II,1; kursywa – P.S.).

 44 Por. B. Gangoiti, De novis titulis saecularizationis sacerdotum, „Angelicum” 46  (1969), 
s. 44–54.

 45 Zasada szacowania dóbr w pewnym sensie wynika również z n. 4 PLU, który stanowi 
o „wielu i złożonych aspektach (aspectus) tego problemu, które prowadzą do smutnych 
sytuacji osobistych” oraz o „starannej trosce o przeanalizowanie wszystkich aspektów 
(aspectus), które wchodzą w grę”.

 46 „Huius S. Congregationis est allatas rationes perpendere et in singulis sententiam dice-
re, considerando non tantum ipsius Oratoris bonum spirituale, sed et bonum Ecclesiae 
Universae, integra servata lege sacri coelibatus” (Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, 
Declaratio Die XIII ianuarii…, dz. cyt., n. II; kursywa – P.S.).

 47 Por. LG, nn. 13,3; 23,1.
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veniunt multiplices rei aspectus, qui inter se componendi sunt, iustitia 
et caritate servatis: nullus eorum neglegi aut multo minus reici potest” 48. 
Wychodząc zatem od zasady poprzedzającej, tj. oceniając różne wartości 
i dobra w każdej sprawie, należy wziąć pod uwagę nie tylko wymiar mi-
łości czy miłosierdzia, lecz przede wszystkim – sprawiedliwości. Tekst 
posługuje się spójnikiem et („iustitia e t  caritate servatis”). Miłość nie 
może być oddzielona od sprawiedliwości. Również i ta zasada nie jest 
nowa w doktrynie Kościoła 49.

Wydaje się, że tę samą zasadę wyraża także fundamentalna reguła po-
rządku kanonicznego – zasada salus animarum suprema lex (por. kan. 1752 
CIC/83). Także i ta zasada ma być przestrzegana przy rozpatrywaniu 
spraw o dyspensę od celibatu kościelnego 50.

IV.2.3. Zasada pastoralna dyspensy od celibatu kościelnego. 
Komentarz do n. 4 PLU

Zasada pastoralna rządzi ustawodawstwem św. Jana Pawła II odnośnie 
do dyspensy od celibatu kościelnego 51. Wyraża ją n. 4 PLU, zwłaszcza 
w miejscach zaznaczonych kursywą 52:

 48 PLU, n. 3, in fine. W przekładzie na język polski: „Z tego powodu należy zwrócić uwagę 
na wiele aspektów, które, wzajemnie powiązane, chronią sprawiedliwość i miłość; żaden 
z nich nie może być zaciemniony lub, co gorsze, odrzucony” (kursywa – P.S.). Por. tak-
że: „Quae quidem disciplina, severa pariter et misericordiae plena, semperque ad normas 
iustitiae et veritatis, summae prudentiae et cautionis conformata”; nella traduzione ita-
liana: „Dyscyplina ta, równie surowa, jak i pełna miłosierdzia, a zawsze dostosowana do 
norm sprawiedliwości i prawdy, najwyższej roztropności i przezorności” (SaC, n. 89; kur-
sywa – P.S.).

 49 Święty Tomasz z Akwinu pisał przecież: „sicut in dilectione Dei includitur dilectio pro
ximi […], ita etiam in hoc quod homo servit Deo includitur quod unicuique reddat quod 
debet” (STh II–II, q. 58, art. 1, 6; kursywa – P.S.). Doktor Anielski nie oddziela miłości 
(dilectio proximi) od sprawiedliwości (suum cuique).

 50 Por. B. Gangoiti, De novis titulis…, dz. cyt., s. 47–48, 51.
 51 Poniższe rozważania o zasadzie pastoralnej są polską wersją tekstu: P. Skonieczny, La 

dispensa…, dz. cyt., s. 338–339.
 52 Kursywa – P.S.
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PLU, n. 4. Conscius igitur de mul
tis iisdemque implexis huius qua-
estionis aspectibus, qui secumfe-
runt tristes personales condiciones, 
ac simul necessitatem animadver
tens omnia considerando secun
dum spiritum Christi, Beatissimus 
Pater – Cui plurimi Episcopi una 
cum notitiis Consilia suppedita-
verunt – statuit congruum tem-
poris spatium sumere ut, adiu-
vantibus suis cooperatoribus, 
deveniret ad prudentem eamque 
firmis rationibus innixam delibe-
rationem, circa acceptationem, 
examen et resolutionem peti-
tionum, quae dispensationem 
a  caelibatu respiciunt. Fructus 
huius maturae considerationis 
habenda sunt ea quae nunc bre-
viter exponuntur. Studiosa cura 
expendendi omnes aspectus, qui 
hac in re proferantur, sugges-
sit atque inspiravit normas, iu-
xta quas posthac instituendum 
erit examen petitionum, quae 
ad Sedem Apostolicam mitten-
tur. Uti patet, necesse omnino est, 
ut huiusmodi normae nullo modo 
separentur a spiritu pastorali, quo 
eaedem animantur.

PLU, n. 4. Z tego powodu Ojciec 
Święty, świadomy wielu i  zło
żonych aspektów tego proble-
mu, które prowadzą do smut
nych sytuacji osobistych, oraz 
uwzględniając konieczność roz
ważenia każdej sprawy w duchu 
Chrystusa – po zaciągnięciu rad 
i  opinii Biskupów  – zdecydo-
wał, mając do dyspozycji wy-
starczający czas, z pomocą swo-
ich współpracowników, podjąć 
roztropną i  opartą na argu-
mentach decyzję dotyczącą ak-
ceptacji, badania i rozwiązania 
próśb dotyczących dyspensy od 
celibatu. Owocem tej dojrzałej 
refleksji są decyzje, które teraz 
zostaną krótko przedstawione. 
Staranna troska o przeanalizo-
wanie wszystkich aspektów, któ-
re wchodzą w grę, zasugerowała 
i natchnęła normy, według któ-
rych teraz i w przyszłości będzie 
można rozpatrywać prośby, któ-
re zostaną skierowane do Stolicy 
Apostolskiej. Jest oczywiste, że 
jest absolutnie konieczne, by nor
my te nie były oddzielone od du
cha duszpasterskiego, którym są 
ożywiane.

Zasada pastoralna jest wręcz oczywista. Wynika też ona z całej ewo-
lucji historycznej tej instytycji, inspirując jej rozwój od początku 53. 

 53 Zob. wyżej, rozdz. III. To właśnie zasada pastoralna spowodowała przeniesienie właści-
wości ze Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów do Świętej Kongregacji Świętego 
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Jednakże w porównaniu z regulacjami poprzednimi bilans ustawodaw-
stwa z 1980 r. jest odmienny. Obecnie bowiem zasadę pastoralną należy 
stosować razem z innymi zasadami, zwłaszcza z zasadą sprawiedliwości 
i miłości. Tymczasem w normach Antequam causam reductionis z 1971 r. 
akcentowano miłość wobec jednostki. W regulacji z 1980 r. miłość znaj-
duje drugie miejsce po sprawiedliwości (iustitia et caritate servatis) 54.

W każdym razie, jak we wszystkich systemach prawnych, także w po-
rządku kanonicznym zasady podstawowe i zasada pastoralna gwaran-
tują jedność systemu prawa z punktu widzenia teleologicznego i ma-
terialnoprawnego 55.

IV.3. Zakres ustawodawstwa z 1980 r.

IV.3.1. Zakres czasowy

IV.3.1.1. Wejście w życie ustawodawstwa z 1980 r.

Jak to już zostało zasygnalizowane 56, promulgacja obowiązującego usta-
wodawstwa św. Jana Pawła II nastąpiła częściowo poprzez przesłanie 
nowych przepisów sub secreto ordynariuszom miejsca i przełożonym ge-
neralnym instytutów zakonnych kleryckich. Przesłanie nastąpiło listem 
adresowanym do wszystkich podwładnych. W liście tym precyzowano 
zakres czasowy stosowania nowej regulacji. Miała ona mieć zastoso-
wanie do wszystkich próśb przedstawionych od dnia 1 stycznia 1979 r. 57

Oficjum. Ponadto z  tego duszpasterskiego powodu papież Pius XII w 1953 r. powie-
rzył Świętemu Oficjum zadanie przygotowania nowych norm proceduralnych. Przede 
wszystkim zaś duch pastoralny był obecny we wszystkich działaniach bł. Pawła VI, kie-
dy zmieniał regulacje dotyczące dyspensy od celibatu kościelnego. Zasada pastoralna 
była zatem obecna w liscie okólnym Sanctissimus z 1964 r. oraz w Normach z 1964 r., 
a następnie w encyklice Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. i w Normach Antequam causam 
reductionis z 1971 r. z deklaracją Die XIII ianuarii z 1972 r.

 54 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 7–8.
 55 Zob. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 339. W teorii ogólnej prawa mówi się 

o „spójności poziomej systemu prawnego”; por. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, 
reguły, wskazówki, Warszawa 2002, s. 283.

 56 Por. wyżej, III.3.2.2.3.; P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 340.
 57 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 118, przyp. 235.
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Promulgacja nowych przepisów w tym zakresie oznaczała abrogo-
wanie regulacji poprzednio obowiązujących, na które odtąd nie można 
się powoływać (por. kan. 20 CIC/83, pars prima; kan. 1502 § 1 CCEO). 
Jednakże wszystkie te sprawy, które zostały przedstawione przed tą datą, 
zostały załatwione zgodnie z ustawodawstwem dotychczasowym 58.

Na marginesie tych rozważań trzeba zauważyć, że – wbrew wyra-
żanemu niekiedy w literaturze poglądowi 59 – w sprawach o dyspensę 
od celibatu kapłańskiego należy stosować tylko normy św.  Jana Paw-
ła  II z 1980 r., zgodnie zresztą z zasadą lex posterior abrogat priorem 
(por. kan. 20 CIC/83, część pierwsza in fine). Co więcej, taki był zamiar 
samego ustawodawcy, który chciał zastąpić poprzednio obowiązujące 
normy nowymi i z tego względu zarządził moratorium na rozpatrywa-
nie spraw dotyczących próśb o dyspensę od celibatu kapłańskiego, aż 
do chwili wydania nowej regulacji w tym zakresie 60.

IV.3.1.2. Skutek retroaktywny

Nowe ustawodawstwo z dnia 14 października 1980 r. nakazało stosować 
regulaję św. Jana Pawła II do wszystkich spraw od dnia 1 stycznia 1979 r. 
Ustawodawstwo z 1980 r. ma zatem charakter retroaktywny, wbrew po-
stanowieniu wówczas obowiązującego kan. 10 CIC/17 (kan. 9 CIC/83, 
kan. 1494 CCEO).

To działanie wstecz ustawodawstwa z 1980 r. miało jednak uzasad-
nienie. Przede wszystkim św. Jan Paweł II zawiesił po swoim wyborze 
rozpatrywanie wszystkich spraw dotyczących dyspensy od celibatu koś-
cielnego 61. Oznaczało to, że przez prawie dwa lata, aż do promulgo-
wania nowych przepisów, sprawy te nie były rozpatrywane. Ponadto 
sami zainteresowani byli poinformowani o przygotowywaniu nowej 
regualcji. W końcu nie można zapominać, że w dyspensie od celibatu 

 58 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 118, przyp. 235; V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., 
s. 520.

 59 Odnośnie do ustawodawstwa z 1971 r. przykładowo zob. T. Rakoczy, Dyspensa od celi
batu, „Prawo i Kościół” 1 (2006), s. 83–84.

 60 Por. W. Góralski, Dyspensowanie od celibatu kapłańskiego w świetle nowych norm Kon
gregacji Nauki Wiary z 14 X 1980 r., „Prawo Kanoniczne” 25 (1982) nr 3–4, s. 171; R. Tron-
qued, Procedures…, dz. cyt., s. 116.

 61 Zob. wyżej, III.3.2.1.
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kościelnego udziela się łaski, a nie zajmuje się jakimś prawem podmio-
towym proszącego 62.

Powyższe uwagi mogą być przydatne de lege ferenda, gdyby miało 
dojść do kolejnych zmian regulacji i chodziłoby o ich stosowanie do 
spraw wniesionych po wejściu w życie.

IV.3.1.3. Stosunek regulacji z 1980 r. do kodeksów z 1983 r. i 1990 r.

Regulacja z 1980 r. odnośnie do dyspensy od celibatu kościelnego obo-
wiązuje również po promulgacji kodeksu łacińskiego z 1983 r. oraz 
wschodniego z 1990 r. 63

Przede wszystkim dlatego, że kan. 6 § 1 CIC/83 oraz kan. 6 CCEO 
nie przewiduje odwołania ustawodawstwa z 1980 r.

Ponadto kan. 20 CIC/83, pars prima (kan. 1502 § 1 CCEO), stanowi, 
że ustawa późniejsza (czyli kodeksy łaciński czy wschodni) abroguje 
albo deroguje poprzednią (tj. regulację z 1980 r.) w trzech sytuacjach. 
Po pierwsze, jeżeli tak wyraźnie postanawia, co nie zachodzi w tym 
przypadku. Po drugie, jeśli jest wprost jej przeciwna, co również nie 
ma miejsca. Po trzecie wreszcie, jeżeli (kodeks) porządkuje w całości 
przedmiot poprzedniej ustawy (z 1980 r.). Taka sytuacja także nie za-
chodzi. Jeżeli zaś zastosować regułę kolizyjną z ogólnej teorii prawa, że 
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali (por. kan. 20 CIC, 
pars secunda; kan.  1502 § 2 CCEO) 64, to jasne jest, że ustawa ogólna 
późniejsza, jaką są kodeksy Kościoła, nie może znieść ustawy wcześniej-
szej szczegółowej, tj. ustawodawstwa z 1980 r. dotyczącego dyspensy 
od celibatu kościelnego.

W końcu praktyka Kurii Rzymskiej wskazuje, że ustawodawstwo 
z 1980 r. obowiązuje po wejściu w życie kodeksów z 1983 oraz 1990 r.

 62 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 340, przyp. 55.
 63 Co do argumentacji, zob. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 340, przyp. 57.
 64 Por.  Z.  Ziembiński, Wykładnia prawa i  wnioskowania prawnicze, w:  A.  Redelbach, 

S. Wron kowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 215–216.
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IV.3.2. Zakres podmiotowy

IV.3.2.1. Od celibatu kapłańskiego w ustawodawstwie z 1980 r.  
do celibatu kościelnego w kodeksach z 1983 i 1990 r.

Regulacja z 1980 r. dyspensy od celibatu kościelnego dotyczy tylko prez-
biterów. Ustawodawca kościelny stanowi zawsze o celibacie kapłańskim 
(sacerdotalis coelibatus) albo kapłanów (sacerdotes) 65. Poza tą regulacją po-
zostają zatem diakoni, którzy nie są kapłanami (choć są duchownymi) 66, 
oraz biskupi, będący przecież kapłanami. Krytyka tego rozwiązania zo-
stała już przedstawiona 67.

Kodeks łaciński z 1983 r. oraz wschodni z 1990 r. w pewien sposób 
uzupełniły tę lukę, przewidując wyraźnie dyspensę od celibatu kościel-
nego także dla diakonów. Przepis kan. 290 n. 3 CIC/83 (kan. 394 n. 3 
CCEO) stanowi przecież, że dyspensy tej udziela się diakonom tylko z po-
ważnych przyczyn (ob graves tantum causas), a prezbiterom – z przyczyn 
najpoważniejszych (ob gravissimas causas) 68. W każdym razie obowią-
zujące kodeksy Kościoła nie zajmują się dyspensą od celibatu kapłań-
skiego dla biskupów.

IV.3.2.2. Wyłączenia z zakresu podmiotowego  
w ustawodawstwie z 1980 r.

IV.3.2.2.1. Diakoni

Odnośnie do diakonów – jak już była mowa 69 – w latach 90. XX wieku 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, właściwa w tych 

 65 Zob. n. 2, 3, 5 PLU; art. 1 § 1 i 2, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 § 1 i 7, art. 6 PA; art. 6 OC (mi
nisterii sacerdotalis). Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 340, przyp. 58.

 66 „Dlatego pojęcie sacerdos – kapłan – oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie dia-
konów. Nauka katolicka przyjmuje jednak, że zarówno dwa stopnie uczestniczenia w ka-
płaństwie (episkopat i prezbiterat), jak i stopień służby (diakonat), są udzielane za pośred-
nictwem aktu sakramentalnego nazywanego święceniami, to znaczy przez sakrament 
święceń” (Katechizm Kościoła katolickiego, n. 1554). Por. LG, n. 29; Benedictus XVI, Litterae 
Apostolicae Motu Proprio Datae Omnium in mentem quaedam in Codice Iuris canonici 
immutantur, 26.10.2009, AAS 102 (2010) 8–10, art. 2, zmieniający kan. 1009 § 3 CIC/83.

 67 Por. wyżej, III.3.2.3.
 68 Zob. wyżej, II.3.1.
 69 Por. wyżej, III.3.2.3.
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sprawach od 1989 r. po reformie Kurii Rzymskiej za papieża św. Jana 
Pawła II, wydała specjalne normy Secondo la legislazione canonica co 
do dyspensy od celibatu kościelnego wiążącego diakonów 70. Przepisy 
te dotyczą wszystkich diakonów: tak przejściowych, święconych dla 
prezbiteratu, jak i stałych; tak diecezjalnych, jak i zakonnych (por. n. 1 
in princ. dokumentu Secondo la legislazione canonica).

W ten sposób został uzupełniony jeden z braków zakresu podmio-
towego regulacji z 1980 r. 71 Brak ten zresztą był dość naturalny, gdyż 
w chwili wydawania norm przez Świętą Kongregację Nauki Wiary nie 
była ona właściwa w sprawach diakonów proszących o dyspensę od ce-
libatu kościelnego 72 i dopiero papież św. Jan Paweł II w 1989 r. dokonał 
zjednoczenia tych kompetencji 73.

IV.3.2.2.2. Biskupi, opaci i przełożeni generalni

Jak także już wspomniano 74, podobne przepisy szczególne powstały co 
do biskupów, opatów i przełożonych generalnych 75. Jednak ich przed-
stawienie jest niemożliwe ze względu na brak publikacji tej regulacji 76.

 70 Zob. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo 
la legislazione canonica sulla dimissione dei diaconi dallo stato clericale e dispensa 
da tutti gli obblighi dell’Ordinazione, b.m.d.w., w: Congregatio de Cultu Divino et 
Disciplina Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione 
super „rato et non consummato”et a  lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice Iuris 
Canonici 1917, Città del Vaticano 2004, s. 204 (włoski), s. 205 (angielski), s. 206 (por-
tugalski), s. 207 (niemiecki), s. 208 (francuski), s. 209 (hiszpański).

 71 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 342.
 72 Zob. wyżej, III.2.3.3; niżej, VII.2.2.2.1.
 73 Por. Cardinale Segretario di Stato, Lettera Con riferimento al Prefetto della Congrega-

zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla competenza Congregazio-
ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nei casi di dispensa dagli obblighi 
assunti con la Sacra Ordinazione al diaconato ed al presbiterato, N. 230/139, 8.02.1989, 

„Notitiae” 25 (1989), s. 485; EV, t. 11, s. 1347, nb. 2140. Ponadto por. niżej, VII.2.2.3.
 74 Zob. wyżej, III.3.2.3.
 75 „Cause di dispensa dagli obblighi e dimissione dallo stato clericale per i chierici costi-

tuiti in dignità (Vescovi – Abati – Superiori Generali), «de mandato speciale»” (L’attività 
della Santa Sede nel 1996, Città del Vaticano 1997, s. 708).

 76 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 341–342.
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IV.3.2.2.3. Prezbiterzy młodzi

Kolejny problem, dotyczący zakresu podmiotowego ustawodawstwa 
św. Jana Pawła II z 1980 r. odnośnie do dyspensy od celibatu kościel-
nego, stanowi brak regulacji co do prezbiterów młodych, o czym już 
była mowa 77. Przepisy w tym przedmiocie zawierał najpierw list okólny 
Kongregacji dla Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Ce dicastère 
z 1997 r. 78, a następnie od pontyfikatu papieża Benedykta XVI regulacja 
Si evince z 2008 r. 79

IV.3.2.3. Postulat de lege ferenda

Wyżej wspomniane braki w zakresie podmiotowym ustawodawstwa 
z  1980 r. rozbijają jedność formalnoprawną tego ustawodawstwa 80. 
Stanowi to poważny brak z punktu widzenia techniki legislacyjnej. 
Co więcej, rozproszenie regulacji w tym zakresie może powodować brak 
pewności i nieskuteczność prawa. Szczęśliwie to drugie niebezpieczeń-
stwo nie jest aż tak poważne, skoro wszystkie tego typu sprawy trafiają 
do Kongregacji, a – jak wiadomo – iura novit Curia.

W każdym razie, de lege ferenda, należy postulować objęcie przyszłą 
ustawą wszystkich duchownych. Powinna ona dotyczyć wszystkich 
kategorii zakresu podmiotowego: diakonów, prezbiterów, ewentual-
nie ze szczególnym traktowaniem prezbiterów młodych, a w końcu 
biskupów, opatów i przełożonych generalnych. Gdyby miało to spo-
wodować rozrost ustawy, można zastosować technikę ustawodawczą 
odesłania.

 77 Zob. wyżej, III.3.2.3.
 78 Por. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre circulaire 

Ce dicastère sur la dispense des obligations liées à l’ordination sacerdotale ou diaconale, 
Prot. 263/97, 6.06.1997, EV, t. 16, s. 448–453, nb. 550–559, n. 1–4.

 79 Zob. Prefetto della Congregazione per il Clero, Foglio di udienza Si evince per quanto 
concerne le dispense dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, Prot. N. 2008 
0056, 11.01.2008, mps, n. 2–3. Postanowienia z tej audiencji zostały upowszechnione 
w artykule wtedy sekretarza Kongregacji dla Duchowieństwa; por. M. Piacenza, La Con
gregazione per il Clero, „Ephemerides Iuris Canonici” 50 (2010), s. 112.

 80 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 341–343.
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IV.3.3. Zakres przedmiotowy. Komentarz do art. 1 § 1 PA – 
ciąg dalszy

IV.3.3.1. Negatywnie

Zakres przedmiotowy ustawodawstwa z 1980 r. ogranicza się do insty-
tucji dyspensy od celibatu kościelnego, a dokładniej, biorąc pod uwagę 
zakres podmiotowy – kapłańskiego, z wyłączeniem biskupów, opatów 
i przełożonych generalnych. O takim zakresie przedmiotowym stanowi 
wyraźnie art. 1 § 1 PA, już częściowo komentowany 81.

Negatywnie rzecz ujmując, komentowaną instytucję należy odróżnić 
od innych instytucji, czyli przede wszystkim od stwierdzenia nieważno-
ści święceń oraz zobowiązania do celibatu kościelnego, związanego ze 
stanem duchownym 82. Różnica ta jest najlepiej widoczna, kiedy anali-
zuje się przedmiotowe instytucje jako czynności prawne 83.

Nieważność święceń bowiem dotyka w swej istocie habilitas osoby 
do dokonania tejże czynności prawnej oraz jej essentiale (por. kan. 124 
§ 1 CIC/83, kan. 931 § 1 CCEO). Z kolei nieważność zobowiązania do ce-
libatu kościelnego oznacza niemożność jego przestrzegania, wiążąc się 
z wadą istotową zgody – essentiale negotii (ograniczenia wolności i braku 
zdolności psychofizycznej do życia celibatem kościelnym; por. kan. 124 
§ 1 CIC/83, kan. 931 § 1 CCEO). Natomiast dyspensa od celibatu kościel-
nego ogranicza się do stwierdzenia poważnych trudności w wypełnianiu 
podjętych zobowiązań czy też pewnej niezdolności w tym zakresie, przy 
czym nie chodzi o niezdolność w sensie istoty czynności prawnej, ale 
o taką niezdolność, która wynika z prawa pozytywnego 84.

Mając na uwadze tego typu istotne różnice konstruktywne pomiędzy 
poszczególnymi instytucjami, nic dziwnego, że ustawodawca kościelny 
zdecydował się na ich uregulowanie w odrębnych aktach prawnych 85.

 81 Zob. wyżej, II.3.
 82 Por. P. Amenta, La dispensa…, dz. cyt., s. 349. Zob. wyżej, II.3.3.1.
 83 Analiza pozytywna pod tym kątem, zob.  wyżej, II.2.3.1. Co do koncepcji czynno-

ści kano niczno prawnej, por. P. Skonieczny, Kanoniczna koncepcja czynności prawnej. 
Wpro wadzenie dla prawników świeckich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 
81 (2017), s. 65–81.

 84 Zob. P. Amenta, La dispensa…, dz. cyt., s. 349–350.
 85 Co do nieważności święceń, zob. Congregatio De Cultu Divino et Disciplina Sacra-

mentorum, Decretum Ad satius Regulae Servandae ad proceduram administrativam 
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IV.3.3.2. Pozytywnie

IV.3.3.2.1. Czynność administracyjno ‑prawna

Jeśli chodzi o  instytycję dyspensy, to jest ona zawarta w reskrypcie 
(por. kan. 59 § 1 i kan. 75 CIC/83 CIC/83). Reskrypt z kolei jest czynnoś-
cią administracyjno -prawną, tj.  „a c t u s  administrativus” (tak wyraźnie 
kan. 59 § 1 CIC/83 i kan. 1510 § 2 n. 3 CCEO), zwanym też powszech-
nie w literaturze 86 oraz w tłumaczeniu polskim kodeksów: „a k t e m 
administracyjnym” 87. Innymi słowy, reskrypt jest pewnym rodzajem 
czynności prawnej („a c t u s  iuridicus”) z kan. 124 CIC/83 (kan. 931 
CCEO) 88, wyodrębnionym ze względu na treść, tj. angażowaną wła-
dzę rządzenia w funkcji wykonawczej (por. kan. 35 CIC/83, kan. 1510 
§ 1 CCEO).

Biorąc pod uwagę różne rodzaje tychże czynności administracyjno-
-prawnych, reskrypt jak każda czynność administracyjno -prawna ma 
charakter czynności:

nullitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae, 16.10.2001, 
AAS 94 (2002) 292–300.

 86 Zob.  J. Krukowski, Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjne
go, Lublin 1985, s.  107–150; J. Krukowski, Komentarz do kan. 35–93, w:  J. Krukow ski, 
R.  Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t.  1: Księga I.  Normy ogól
ne, red.  J. Krukowski, Poznań 2003, s. 94–160; J. Krukowski, Prawo administracyjne 
w Kościele, Warszawa 2011, s. 259–260, 267–408. Ta terminologia jest obecna również 
w doktrynie prawa administracyjnego świeckiego; zob. A. Błaś, Prawne formy działania 
administracji publicznej, w: Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000, s. 300–312.

 87 Dla podkreślenia zasady personalizmu, rządzącej w porządku kanoniczym, a także dla 
wskazania zasady uniwersalnej czynności prawnej, obejmujacej także „akty” admini-
stracyjne – należy zrezygnować z tej tradycyjnej terminologii, jakkolwiek przyjętej w ję-
zyku prawniczym polskim; por. P. Skonieczny, Kanoniczna koncepcja czynności prawnej. 
Wprowadzenie dla prawników świeckich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 
81 (2017), s. 76–77. Stąd postuluje się określać „a k t y  administracyjne” – „c z y n n o ś -
c i a m i  administracyjnymi”, co jest bliższe źródłosłowu łacińskiemu (actus), wskazując 
na jedność obu instytycji kanonicznych – z kan. 124 § 1 CIC/83 i 931 § 1 CCEO (czyn-
ność prawna) oraz z kan. 35 CIC/83 i 1510 CCEO (czynność administracyjno -prawna).

 88 Por. P. Skonieczny, Kościelny akt administracyjny według Kodeksu Prawa Kanonicznego 
z 1983 r. Wprowadzenie dla prawników świeckich, „Casus” 66 (2012), s. 19; http://www.
kolegium.krakow.pl/__files/Casus_nr_66.pdf, 3.01.2017; P. Skonieczny, Kanoniczna kon
cepcja czynności prawnej…, dz. cyt., s. 76–77.
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1. i n d y w i d u a l n e j 89, a nie generalnej (jak ustawa czy instrukcja 
lub inny akt ogólny administracji) 90;

2. k o n k r e t n e j, mającej zastosowanie do danego tylko przypad-
ku (por. kan. 52 CIC/83), a nie ogólnej (jak ustawa czy instrukcja 
lub inny akt ogólny administracji) 91;

3. w ł a d c z e j (por. kan. 35, kan. 48 i kan. 59 CIC/83; kan. 1510 
§ 1 CCEO), czyli zobowiązującej adresatów normy, gdyż doko-
nanej przez osobę piastującą urząd kościelny, wyposażony we 
władzę rządzenia w funkcji wykonawczej 92.

Natomiast biorąc pod uwagę różne kryteria odróżniające czynności 
administracyjno -prawne 93, dyspensę od celibatu kościelnego można 
określić jako:

a) ze względu na charakter skutków prawnych – czynność k o n -
s t y t u t y w n ą, która kształtuje prawa i obowiązki wiernego, 
proszącego o tę dyspensę;

 89 Zarówno tę cechę, jak i następną wyraża łacińskie singularis (actus administrativus sin
gularis; por. zatytułowanie tytułu IV księgi I CIC/83 i kan. 35 CIC/83, kan. 1510 § 2 n. 2, 
kan. 1513 § 5 CCEO).

 90 Normy prawne mogą być generalne albo indywidualne. Generalność albo indywidu-
alność bierze pod uwagę kryterium adresata normy; por. Z. Ziembiński, Normy postę
powania, w: A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, 
Warszawa 1992, s. 74–75. Generalne są normy ustawowe lub aktów ogólnych admini-
stracji (kan. 31–34 CIC/83), a indywidualne – aktów administracyjnych poszczególnych, 
jakkolwiek wyjątkowo mogą być takie i ustawy.

 91 Abstrakcyjność normy oznacza jej ogólność, podczas gdy konkretność ogranicza jej 
zastosowanie do danego przypadku, dla którego jest wydawana; por. Z. Ziembiński, 
Normy postępowania…, dz. cyt.

 92 Pod tym względem reskrypt jako czynność administracyjnoprawna upodabnia się do 
ustawy, która także zobowiązuje adresatów norm; zob. J. Krukowski, Administracja…, 
dz. cyt., s.  111–113; J. Krukowski, Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 275–276. Z dru-
giej zaś strony ta cecha odróżnia reskrypt jako czynność prawną od innych czynności 
 kanonicznoprawnych („cywilnoprawnych”), dokonywanych przez wiernych w ramach 
ich autonomii (np. wymiana konsensu małżeńskiego). Co do kategorii norme stabilite 
dall’autonomia privata por. E. Baura, Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema 
normativo, Roma 2013, s. 133.

 93 Co do tych kryteriów, zob. J. Krukowski, Administracja…, dz. cyt., s. 118–125; J. Krukowski, 
Prawo administracyjne…, dz. cyt., s. 281–289; E. Labandeira, Trattato di diritto ammini
strativo canonico, Milano 1994, s. 297–306; M. Sitarz, Komeptencje organów kolegialnych 
w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku, Lublin 2008, s. 175–180.
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b) stosując kryterium inicjatywy wydania – czynność w ramach 
j u r y s d y k c j i  d o b r o w o l n e j (iurisdictio voluntaria), doko-
naną z inicjatywy wiernego (ad volentes et petentes);

c) odnośnie do przedmiotu – jako czynność k o ń c z ą c ą (d e c y -
z y j n ą), gdyż zamyka postępowanie administracyjne w sprawie;

d) według kryterium wykonania (egzekucji) – jako czynność i n 
f o r m a  g r a t i o s a, skierowaną bezpośrednio do adresata 94.

IV.3.3.2.2. Reskrypt

Zgodnie z kan. 59 CIC/83 reskrypty charakteryzują się trzema specy-
ficznymi przesłankami, odróżniającymi je od innych czynności admini-
stracyjno -prawnych, czyli:

a) pisemnością;
b) wnioskowością;
c) łaską jako przedmiotem tej czynności administracyjno -prawnej.

Odnośnie do zasady pisemności (ad a) i zasady łaski (ad c) w przypad-
ku dyspensy od celibatu kościelnego reskrypty w tym zakresie nie znają 
wyjątków 95. Można także stwierdzić, że przy komentowanej instytucji 
nie istnieje wyjątek również od zasady wnioskowości (ad b), jakkolwiek 
krąg wnioskujących o tę dyspensę może być niekiedy rozszerzony.

Co do zasady w myśl ustawodawstwa św. Jana Pawła II z 1980 r. dys-
pensa od celibatu kościelnego udzielana jest jedynie na prośbę zaintere-
sowanego duchownego (ad instantiam partis – art. 1 § 1 PA; por. art. 1, 3 
i 4 OC). Ma zatem zastosowanie instytycja klasyczna reskryptu z kan. 59 
§ 1 CIC/83.

Jednakże zakres osób uprawnionych do proszenia o taką dyspensę 
nie musi ograniczać się do samego duchownego zainteresowanego. Taką 
regulację przewiduje wyraźnie kan. 61 CIC/83 (kan. 1528 CCEO), któ-
ry stanowi, że reskrypt może być uzyskany dla osoby trzeciej (pro alio), 
nawet bez jej zgody, i jest ważny (valet) przed jego akceptacją. Jest to in-
stytucja reskryptu motu proprio. Wniosek składa nie adresat reskryptu 
(osoba trzecia), lecz – przykładowo – ordynariusz. Ważność reskryptu 

 94 Por.  P.  Amenta, Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito 
dell’attività amministrativa della Chiesa, „Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 487–488.

 95 Jednak zob. kan. 59 § 2 CIC/83 (zezwolenia i łaski vivae vocis oraculo).
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(z dyspensą) zależy od woli piastującego władzę, która reskryptu udziela, 
a nie od woli otrzymującego ten reskrypt 96.

Ten właśnie model reskryptu motu proprio został zastosowany przez 
ustawodawcę kościelnego w  liście okólnym Kongregacji dla Ducho-
wień stwa In data 30 gennaio o niektórych uprawnieniach uzyskanych 
od Biskupa Rzymskiego z 18 kwietnia 2009 r. 97 W myśl art. 1, zawarte-
go w n. 8 tegoż listu (tzw. trzecie uprawnienie specjalne), ordynariusz 
inkardynacji duchownego może prosić Stolicę Apostolską o reskrypt, 
którym deklaruje się utratę stanu duchownego wraz z odpowiednią 
dyspensą od zobowiązań kapłańskich, włącznie z celibatem, duchow-
nego, który porzucił posługę przez okres dłuższy niż pięć kolejnych lat. 
Reskrypt z dyspensą od celibatu kościelnego jest wydawany wskutek 

 96 Por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 498.
 97 Por. Congregazione per il Clero, Lettera circolare In data 30 gennaio, Prot. N. 2009 0556, 

sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286–297, nb. 
407–450; ponadto rozpowszechniony w: http://www.episkopat.pl/?a=dokumentyKEP&
doc=200968_0, 19.12.2009, „Ius Canonicum” 50 (2010) 659–669, n. 8; Congregazione 
per il Clero, Lettera Facendo seguito sulle linee procedurali per la trattazione dei casi 
oggetto delle Facoltà speciali, unitamente all’elenco dei documenti necessari al comple-
tamento dell’istruttoria nella fase locale, 17.03.2010, EV, t. 26, s. 1173–1181, nb. 1717–1734; 
ponadto rozpowszechniony w: „Ius Ecclesiae” 23  (2011), s. 229–235. Przekład polski 
w: „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 68–76.

  Poprzednikiem tej regulacji jest postępowanie ex officio, o którym stanowił n. VII norm 
Kongregacji Nauki Wiary Antequam causam reductionis z 1971 r.; por. S. Congregatio 
pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis omnibus locorum Ordinariis 
et Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium de reductione ad statum laica-
lem, Prot. 128/61, 13.01.1971, AAS 63 (1971) 309–312; przekład włoski: EV, t. 4, s. 54–63, 
nb. 72–82; S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis 
ad apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem 
cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, 13.01.1971, AAS 
63 (1971) 303–308; przekład włoski: EV, t. 4, s. 62–75, nb. 83–104. Według tych norm 
procedowanie o dyspensę ex officio następowało wobec tych prezbiterów, którzy bądź 
wiedli żywot przewrotny (prava vita), bądź błądzili co do doktryny wiary, bądź wreszcie 
z innej poważnej przyczyny należało ich zredukować do stanu świeckiego i miłosiernie 
dyspensować od świętego celibatu, aby uchronić ich od niebezpieczeństwa wiecznego 
potępienia (simul ex misericordia dispensandus ne periculum aeternae damnationis incur
rat). Por. wyżej, III.3.1.3.2.

  To postępowanie ex officio należy jednak odróżnić od postępowania ad instantiam 
Ordinarii, o którym mowa w n. 8 cyt. listu okólnego Kongregacji dla Duchowieństwa 
In data 30 gennaio z 2009 r., jakkolwiek skutek sprowadza się do tego samego. Inaczej, 
utożsamiając oba postępowania, por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 345–347; 
P. Skonieczny, L’evoluzione della dispensa dal celibato ecclesiastico. Alla ricerca dei suoi 
modelli giuridici, „Angelicum” 89 (2012), s. 220.
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postępowania ad instantiam Ordinarii, a nie partis (tzw. laisatio imposita). 
Osoba trzecia (ordynariusz duchownego) uzyskuje bowiem reskrypt dla 
osoby, której dotyczy dyspensa od celibatu kościelnego (duchownego, 
który faktycznie porzucił stan duchowny). Ważność reskryptu wynika 
przecież z władzy Biskupa Rzymskiego, a nie akceptacji duchownego 
przenoszonego do stanu świeckiego 98. To zaś działanie ad instantiam 
Ordinarii znajduje uzasadnienie w dobru wspólnym Kościoła i dobru 
duchowym samego duchownego 99. Zagadnienia proceduralne reskryptu 
motu proprio w sprawie dyspensy od celibatu kościelnego są przedmio-
tem innych uwag 100.

Z zasadą wnioskowości wiąże się problem chwili, od której reskrypt 
papieski udzielający dyspensy od celibatu kościelnego staje się skuteczny. 
Skoro przepisy materialnoprawne Praeterquam aliis z 1980 r. milczą na 
ten temat, należy sięgnąć do dwóch aktów prawnych – kodeksu oraz 
do samego reskryptu papieskiego 101.

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego skutki prawne następują 
z chwilą wydania reskryptu przez Stolicę Apostolską. Tak przewiduje 
kan. 62 CIC/83 (kan. 1511 CCEO, pars prima in fine), że skuteczność re-
skryptu bez wykonawcy (in forma gratiosa) następuje z chwilą wydania 
pisma. Jest to wyjątek od kan. 54 § 1 CIC/83 (kan. 1511, pars prima in princ., 
kan. 1520 § 1 CCEO), gdzie została ustanowiona zasada notyfikacji 102. 
Oznaczałoby to, że skutek udzielenia dyspensy od obowiązku celibatu 
kościelnego nastąpiłby z datą wydania reskryptu.

Jednakże nie można zastosować regulacji kodeksowej, gdyż posta-
nowienie n. 1 lit. a) reskryptu papieskiego jest w tym względzie wyraźne: 
skutek prawny powstaje z chwilą notyfikacji reskryptu 103, dokonanej 
zgodnie z n. 2 reskryptu:

 98 Z podobną argumentacją odnośnie do praktyki Kongregacji wydalenia ex officio, bez 
procesu karnego, praeter Codicem, por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 497–498.

 99 Por. B. Gangoiti, De novis titulis…, dz. cyt., s. 86–87.
 100 Zob. niżej, VIII, IX.
 101 Chodzi o wzór reskryptu stosowany w praktyce Kurii Rzymskiej od 1 marca 2001 r., 

a publikowany w: J.E. Horta Espinoza, Perseveranza e misericordia: due risposte alla cri
si di un religioso chierico. La Dispensa dall’Ordine sacro e dai Voti Perpetui, Roma 2003, 
s. 270–272. Wzór ten jest dalej nazywany w skrócie „reskryptem”.

 102 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 40 i 62, w: J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz…, 
dz. cyt., s. 103, 126, n. 1.

 103 Podobną dyscyplinę zawierał n. 1, zdanie pierwsze in princ. wzoru reskryptu z 1980 r.
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Rescriptum dispensationis, 
n.  1, lit.  a)  – Dispensationis 
Rescrip tum, a competenti Ordi-
na rio oratori quamprimum no-
tificandum ad normam n. 2:
a) Effectum sortitur a momento 
notificationis; […].

Reskrypt udzielający dyspen sy, 
n. 1, lit. a) – Reskrypt udzielający 
dys pensy, który powinien zostać 
ogłoszony proszącemu przez 
Ordy na riusza zgodnie z n. 2:
a) wywołuje skutek od chwili 
ogło szenia; […].

To postanowienie w reskrypcie ma charakter szczególny wobec prze-
pisu kan. 62 CIC/83 (kan. 1511 CCEO, pars prima in fine). Jest to zatem 
powrót do zasady z kan. 54 § 1 CIC/83 (kan. 1511, pars prima in princ.), jak-
kolwiek sam reskrypt jest rodzajem reskryptu bez wykonawcy (in forma 
gratiosa). Pogląd ten jest też przeważający w doktrynie prawa kanonicz-
nego pod rządem dyscypliny z 1980 r. św. Jana Pawła II w przedmiocie 
dyspensy od celibatu kościelnego 104. Podobne postanowienie zawiera 
również reskrypt w sprawach diakonów (por. n. 1) 105.

IV.3.3.2.3. Dyspensa

Ustawodawstwo z 1980 r. reguluje instytucję dyspensy od celibatu koś-
cielnego. W myśl kan. 85 CIC/83 (kan. 1536 § 1 CCEO, pars prima) dys-
pensa jest legis mere ecclesiasticae in casu particulari [CCEO: speciali] 
relaxatio, czyli jest to taka czynność administracyjno -prawna, która 
w konkretnym, pojedynczym przypadku wyłącza zastosowanie normy 
prawa kanonicznego czysto pozytywnego (tzw. rozluźnienie ustawy, 

 104 Tak np.: V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis 
causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62  (1989), s. 539, n. 34,A; 
B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 17; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskie
go: kompetencja, tytuły prawne, procedura, „Prawo Kanoniczne” 35 (1992) nr 3–4, s. 173. 
Inaczej por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 488. Profesor Piero Amenta twierdzi 
zatem, że małżeństwo kanoniczne zawarte po dacie udzielenia dyspensy od celibatu 
kapłańskiego przez papieża, a przed notyfikacją proszącemu o nią prezbiterowi, byłoby 
ważne, aczkolwiek niegodziwe; por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 490.

 105 Stanowi on bowiem: „Dispensatio vim habet ab ipso momento notificationis” (Con-
gregatio pro Clericis, Dispensatio ab ineribus Ordinationi conexis [rescriptum], b.d.w., 
mps). Podobnie w poprzednim wzorze; por. Congregazione per il Culto Divino e  la 
Disciplina dei Sacramenti, Dispensa dagli obblighi dell’Ordinazione [rescript], b.d.w. 
[1998], w: W.H. Woestman, The Sacrament of Orders and the Clerical State. A Commentary 
on the Code of Canon Law, Ottawa 2001, s. 334, n. 1.
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relaxatio legis). W istocie rzeczy zatem ustawa kościelna jako taka obo-
wiązuje, ale jej obowiązywanie jest wyłączone w konkretnym, indywi-
dualnym przypadku. Norma jako taka jest stała, ale w danym przypadku, 
w pewnych okolicznościach, wobec indywidualnego podmiotu nie ma 
zastosowania, gdyż osoba ta jest wyłączona spod hipotezy danej nor-
my prawnej 106.

Tytułem przykładu: ustawa kościelna o celibacie obowiązuje jako 
taka (por. kan. 277 CIC, kan. 373 CCEO), ale nie wobec księdza Jana 
Nowaka, który poprosił dyspensę od tej ustawy i uzyskał od Biskupa 
Rzymskiego stosowny reskrypt wraz z przejściem do stanu świeckiego, 
tak że może zawrzeć związek małżeński (por. kan. 290 n. 3 i 291 CIC, 
kan. 394 n. 3, 396 i 397 CCEO).

W literaturze podniesiono wątpliwość 107, czy czynność prawna, ja-
kiej dokonuje się w przypadku proszącego o zwolnienie z obowiązku 
celibatu kościelnego, rzeczywiście jest dyspensą. Może to bowiem być 
przywilej, tylko niewłaściwie nazwany dyspensą 108. W myśl kan. 59 § 1 
i kan. 75 CIC/83 przywileju – podobnie jak dyspensy – udziela się re-
skryptem. Zgodnie zaś z kan. 76 § 1 CIC/83 przywilej jest łaską udzieloną 
przez ustawodawcę dla pożytku określonych osób aktem szczególnym 
(per peculiarem actum).

Tego poglądu podzielić nie można z przynajmniej dwóch powodów.
Przede wszystkim należy podnieść argument językowy. Ustawo dawca 

kościelny konsekwentnie posługuje się wobec komentowanej instytu-
cji terminem dispensatio („dyspensa”), a nie privilegium („przywilej”) 109. 
Takie użycie terminologii nie może nie być świadomą decyzją ustawo-
dawcy, skoro determinuje stosowanie przepisów właśnie o dyspensie 
(por. kan. 85–93 CIC/83, kan. 1536–1539 CCEO).

W końcu należy odróżnić obie instytucje kanoniczne. Dyspensa jest 
aktem niejako negatywnym (zwalnia od ustawy), podczas gdy przywilej – 

 106 Por. E. Baura, La dispensa canonica dalla legge, Milano 1997, s. 127–137.
 107 Zob. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., t. 1, s. 261–262, nb. 248–249; T. Rakoczy, 

Dyspensa…, dz. cyt., s. 80–82.
 108 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne…, dz. cyt., t. 1, s. 262, nb. 248. Niektórzy kanonisci 

w ogóle uważają jakąkolwiek dyspensę za rodzaj przywileju (una particolare specie del 
privilegio); zob. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 359.

 109 Zob. ustawodawstwo z 1980 r. oraz obowiązujace kodeksy Kościoła z 1983 oraz 1990 r.
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pozytywnym (tworzy „ustawę” prywatną) 110. Dyspensa nie jest nieogra-
niczona w czasie, podczas gdy taki jest przywilej. Dyspensa od celibatu 
kościelnego tymczasem robi wrażenie nieograniczoności w czasie, skoro 
wiąże się z utratą stanu duchownego, a to ze względu na trwały charak-
ter jej przyczyny. Stąd też może wynikać porównywanie jej do przywi-
leju 111. Jednak nawet utrata stanu duchownego w przypadku dyspensy 
nie wyłącza możliwości ponownego włączenia do niego przez reskrypt 
Stolicy Apostolskiej (por. kan. 293 CIC/83, kan. 398 CCEO).

IV.3.3.3. Uwaga historyczna: ordines sacri

Przepisy obowiązujące posługują się terminami „s a c r a  ordinatio” 
(por. art. 3 PA i art. 6 lit. a OC) czy też „s a c r i  ordines” (por. art. 4 PA, 
art. 4 i art. 6 lit. a OC). Tymczasem kan. 1997 CIC/17, a przede wszyst-
kim n. 2,4 powoływanych już norm Antequam causam reductionis z 1971 r. 
stanowiły o ordines; w ustawodawstwie z 1980 r. zatem dodany został 
przymiotnik sacer. Przymiotnik ten jednak, co od razu należy podkreślić, 
nie ma żadnego znaczenia dla wykładni komentowanych przepisów. Nie 
ulega wątpliwości, że przedmiotem dyspensy od celibatu kościelnego 
(a wcześniej także zakazu wykonywania tych święceń w związku z prośbą 
o tę dyspensę 112) jest wykonywanie święceń prezbiteratu. Poniższe uwa-
gi mają charakter wyjaśniający, przede wszystkim historycznoprawny.

Ustawodawstwo św. Jana Pawła II, dotyczące postępowania o udzie-
lenie dyspensy od celibatu kapłańskiego pochodzi z  1980 r., a więc 
było promulgowane jeszcze pod rządem kodeksu z 1917 r. W prawie 
karnym z 1917 r. rozróżniano suspensę „ab ordinibus” (o której była 
mowa w kan. 2279 § 2 n. 3 CIC/17) i suspensę „ab ordinibus s a c r i s” 
(o której stanowił kan. 2279 § 2 n. 4 CIC/17). To rozróżnienie wyni-
kało z podziału święceń na wyższe („maiores vel s a c r i”: prezbiterat, 

 110 Por. Th.A. Amann, Der Verwaltungsakt für Einzelfälle. Eine Untersuchung aufgrund des 
Codex Iuris Canonici, St.Otilien 1997, s. 151; W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht. 
Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, t. 1: Einleitende Grundfragen und Allgemeine 
Normen, Paderborn 1991, s. 256, 270, 272; E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 359; 
L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999, s. 108.

 111 Zob. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 358; P.V. Pinto, Diritto amministrativo canonico. 
La Chiesa. Mistero e istituzione, Bologna 2006, s. 239.

 112 Por. niżej, VIII.3.2.
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diakonat i subdiakonat) i niższe (akolitat, egzorcystat, lektorat, ostiariat; 
por. kan. 949 CIC/17) 113. Suspendowanie od święceń wyższych, tj. „ab 
ordinibus s a c r i s”, nie oznaczało zakazu wykonywania święceń niż-
szych. Natomiast suspendowanie „ab ordinibus” zakazywało wykony-
wania władzy święceń, nie rozróżniając wyższych od niższych 114.

To rozróżnienie nie ma znaczenia dla interpretacji powoływanych 
wyżej przepisów PA i OC, a zwłaszcza dla art. 4 PA oraz art. 4 OC, gdyż 
przepisy te nie mają charakteru karnego, o czym mowa niżej 115. Poza 
tym kodeks łaciński z 1917 r. już nie obowiązuje. Natomiast w 1980 r. 
wprowadzono do komentowanych przepisów słowo sacrorum w związku 
ze słowem ordines, aby terminologia regulacji św. Jana Pawła II z 1980 r. 
była spójna z wówczas obowiązującym kodeksem z 1917 r. Skoro w usta-
wodawstwie tym chodziło tylko o święcenia w y ż s z e  (prezbiteratu), 
należało użyć słów „s a c r i  ordines” (ewentualnie: „s a c r a  ordinatio”). 
Termin ten bowiem dotyczył tylko święceń wyższych 116.

Jak wiadomo, podział na święcenia niższe i wyższe nie został prze-
jęty przez kodeks łaciński z 1983 r. 117, stąd określenie sacer nie ma już 
żadnego znaczenia praktycznego 118. De lege ferenda, należy postulować 

 113 Zob. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, Opole 1958, 
s. 63; M. Pastuszko, Sakrament święceń (kanony 1008–1054), Kielce 2008, s. 28.

 114 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 3, Opole 1958, 
s. 455–456.

 115 Zob. niżej, VI.2.1.3.
 116 Por. E. Lohse, The origin and nature of the suspension ad cautelam of article 4 of the 1980 

Normae procedurales for dispensations from celibacy, cz. 2, „Periodica de re canonica” 
95 (2006), s. 91–93.

 117 Por. kan. 1009 § 1 CIC/83; M. Pastuszko, Sakrament święceń…, dz. cyt., s. 31–40. To wyjaś-
nienie słowa sacer w tekście komentowanej ustawy można by było uznać za wystarczają-
ce, gdyby nie fakt, że papież bł. Paweł VI już w 1972 r. dokonał zmian w ustawodawstwie 
Kościoła, znosząc święcenia niższe, a na ich miejsce ustanawiając posługi lektoratu i ako-
litatu; por. Paulus PP. VI, Litterae apostolacie motu proprio datae Ministeria quaedam 
quibus disciplina circa primam tonsuram, ordines minores et subdiaconatum in Ecclesia 
latina innovatur, 15.08.1972, AAS 64 (1972) 529–534; przekład polski: Posoborowe pra
wodawstwo kościelne, t. 5, z. 2, nn. 9342–9345; „Wiadomości Diecezjalne”, Katowice 
42 (1974), s. 225–229, dostępny także na stronie internetowej: http://www.opoka.org.
pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/motu/ministeria_quaedam_15081972.html, 1.05.2010. 
Ponadto zob. E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik 
dla duchowieństwa, Warszawa 1979, s. 144–145.

 118 Konsekwentnie, prezbiterzy dyspensowani nie mogą wykonywać posług lektoratu i ako-
litatu w myśl n. 5 lit. f) wzoru reskryptu papieskiego z 2001 r., który został publiko-
wany w:  J. E. Horta Espinoza, Perseveranza e misericordia: due risposte alla crisi di un 
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w przyszłej ustawie o dyspensie od celibatu kościelnego ujednolicenie 
terminologii do obowiązujących kodeksów łacińskiego i wschodniego, 
tym bardziej że kodeks wschodni pozostał przy tradycyjnej terminologii 
i stanowi o sacra ordinatio czy ordines sacri (por. kan. 743–775 CCEO).

Wnioski

Istota dyspensy od celibatu kościelnego wpływa na poszukiwania właś-
ciwej terminologii. To jednak zadaniem ustawodawcy kościelnego jest 
odpowiednie, tj. zupełne i spójne, uregulowanie danej instytucji w jednej 
ustawie, aby zapewnić jedność formalną. Niestety, brakuje tej jedności 
w obecnym ustawodawstwie z 1980 r. Domaga się zatem ono albo po-
ważnych zmian, albo zastąpienia nową ustawą, kompleksowo regulującą 
zagadnienie. W każdym razie nie może w tym nowym ustawodawstwie 
zabraknąć współczesnego zmierzenia się z problemem porzucania sta-
nu duchownego. To z kolei powinno przekładać się na system przyczyn 
(tytułów) udzielania dyspensy od celibatu kościelnego, o czym w na-
stępnym rozdziale.

religioso chierico. La Dispensa dall’Ordine sacro e dai Voti Perpetui, Roma 2003, s. 270–272. 
Wspomniane postanowienie reskryptu brzmi: „[…] per se presbyter a sacerdotali coeli-
batu dispensatus et a fortiori matrimonio iunctus, abesse debet a locis in quibus eius 
antecedens conditio nota est nec ubique fungi potest servitio Lectoris et Acolyti aut 
distributionis eucharisticae communionis”.



ROZDZIAŁ V

Tytuły, czyli przyczyny

V.1. Modele teoretyczne regulacji w rozwoju historycznym

V.1.1. Od modelu zależnego do modelu autonomicznego

W początkach istnienia instytucji dyspensy od celibatu kościelnego była 
ona powiązana z inną instytucją – nieważności zobowiązań duchownego 
złączonych z przyjęciem święceń, o czym już była mowa 1. Jednocześnie 
dyspensa zależała od procesu o nieważność święceń, tworząc m o d e l 
z a l e ż n y  d y s p e n s y  d e k l a r a t y w n e j  od celibatu kościelnego 2. 
W tym samym czasie istniał m o d e l  a u t o n o m i c z n y  d y s p e n s y 
k o n s t y t u t y w n e j, udzielanej niezależnie od deklaracji nieważności 
zobowiązań przyjętych w chwili święceń 3.

O ile dyspensa konstytutywna wywoływała skutek prawny ex nunc, 
o tyle dyspensa deklaratywna stwierdzała jedynie, że obowiązek celi-
batu nie został zaciągnięty z powodu wady woli, zwykle niezdolności 

 1 Por. wyżej, III.1.3., a co do samej instytucji, zob. wyżej, II.2.3.1.2.
 2 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione della dispensa dal celibato ecclesiastico. Alla ricerca dei 

suoi modelli giuridici, „Angelicum” 89 (2012), s. 215.
 3 Por. wyżej, III.1.3; P. Skonieczny, La dispensa dal celibato ecclesiastico. L’unità scomparsa 

della normativa?, „Angelicum” 87  (2010), s. 331; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., 
s. 215.
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z przyczyny psychicznej 4. Oznaczało to ipso iure zwolnienie z obowiązku 
celibatu kościelnego 5, ze skutkiem ex tunc 6.

Kodeks pio -benedyktyński przejął model zależny dyspensy dekla-
ratywnej (por. kan. 214 CIC/17) 7. Jednakże praktyka wprowadziła na-
stępnie także dyspensę konstytutywną (jako trzeci tytuł grave dubium), 
udzielaną przez Biskupa Rzymskiego 8, cały czas z modelem zależnym, 
a nie autonomicznym 9.

Dopiero Normy z 1964 r., wydane za pontyfikatu bł. Pawła VI, zmie-
niły model dyspensy na autonomiczny z dyspensą konstytutywną 10. 
Model ten obowiązuje także w obecnym ustawodawstwie z 1980 r., co 
nie oznacza niemożliwości odwołania się do modelu zależnego z dys-
pensą deklaratywną 11.

W każdym razie oddzielenie obu modeli i dwóch różnych instytucji 
kanonicznych – dyspensy (od celibatu kościelnego) od stwierdzenia nie-
ważności (zobowiązań związanych z przyjętymi święceniami) – okazało 
się konieczne 12. Są to bowiem instytucje zupełnie różne pod kątem ich 
koncepcji, istoty i celów 13.

 4 Zob. E. Colagiovanni, La procedura per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del diaco
nato, w: I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 374.

 5 Por. V. Ferrara, L’istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi 
dell’ordinazione. Evoluzione storico giuridica della normativa sostanziale e procedurale ed 
attribuzioni di competenza a trattarne. Dalle origini alla Costituzione Apostolica „Pastor 
Bonus” (1988) di Giovanni Paolo II, „Apollinaris” 67 (1994), s. 507.

 6 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 215.
 7 Por. wyżej, III.2.1.
 8 Zob. wyżej, III.2.2.1.
 9 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 507; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 215.
 10 Zob. III.2.3.2., III.2.3.3; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 215.
 11 Por. V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. 

Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno – 
3 luglio 1998, Milano 1998, s. 351 (Quaderni della Mendola, 7), powołując się na wykład-
nię Papieskiej Rady dla Wykładni Tekstów Prawnych w liście n. 2919/81 z 27.06.1991; 
por. wyżej, II.2.3.1.2.

 12 Por. wyżej, III.2.2.1. Poniższe rozważania są wersją polską tekstu Autora, por. P. Skoniecz-
ny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 209.

 13 Zob. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 332; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., 
s. 215.
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V.1.2. Od modelu uznaniowego do modelu  
określonych tytułów

V.1.2.1. Model uznaniowy jako konsekwencja modelu normy 
kanonicznej indywidualnej

W pierwszym etapie rozwoju instytucji dyspensy od celibatu kościel-
nego, tj. modelu normy kanonicznej indywidualnej, kiedy nie istniała 
żadna ustawa dotycząca komentowanej instytucji 14, z powodów oczy-
wistych nie było także żadnej regulacji prawnomaterialnej w tym zakre-
sie. Można stwierdzić, że z modelem normy kanonicznej indywidualnej 
był związany model uznaniowy co do udzielania dyspensy od celibatu 
kościelnego.

V.1.2.2. Model tytułów – ogólnych bądź określonych

Zmiana modelu prawnego postępowania w sprawach o dyspensę od 
celibatu kościelnego nastąpiła wraz z promulgacją kodeksu z 1917 r. 
Wprowadzono model regulacji ustawowej w tym zakresie (norm gene-
ralnych, ogólnych i abstrakcyjnych). Ta zmiana wymogła ustanowie-
nie prawa materialnego dotyczącego komentowanej instytucji. W ten 
sposób model regulacji ustawowej jest powiązany z modelem tytułów 
określonych przez prawo materialne. Udzielenie dyspensy od celiba-
tu kościelnego nie może już więcej zależeć od uznaniowości władzy 
kościelnej (zawsze jednak pamiętając, że chodzi o łaskę, a nie o pra-
wo). To udzielenie związane jest zatem z wykazem tytułów (podstaw), 
czyli takich stanów faktycznych, które wskazują na iusta et rationabilis 
causa (słuszną i racjonalną przyczynę), o której w kan. 90 § 1 CIC/83 
(por. kan. 84 § 1 CIC/17, kan. 1536 § 1 CCEO).

Wspomniane tytuły mogą być uregulowane przez ustawodawcę koś-
cielnego na dwa sposoby:

1. ogólny, szeroki, bliżej nieokreślony lub
2. precyzyjny, szczegółowy, określony.

Tak usystemtyzowana regulacja tytułów dyspensy od celibatu kościel-
nego po raz pierwszy dotyczyła w historii źródeł prawa komentowanej 

 14 Por. wyżej, III.1.3.
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instytucji opisu przyczyn dyspensy w przypadku próśb od prezbiterów. 
Natomiast wskazanie ogólne iustae et rationabilis causae dyspensy od 
celibatu kościelnego dotyczyło tylko spraw przedstawianych przez dia-
konów.

V.1.2.3. Model tytułów ogólnych jako model obowiązujący 
w sprawach diakonów. Komentarz do n. 1 in princ.  
dokumentu Secondo la legislazione canonica

Technika ustawodawcza wskazywania przyczyn dyspensy od celiba-
tu kościelnego na sposób ogólny została użyta przez ustawo dawcę 
w kan. 290 n. 3 CIC/83 (kan. 394 n. 3 CCEO). Przepis ten stanowi, że 
odpowiednia dyspensa jest udzielana diakonom z causae graves, a prez-
biterom z causae gravissimae (verba legis w kodeksie łacińskim: „diaconis 
ob g r a v e s  tantum causas, presbyteris ob g r a v i s s i m a s  causas”). 
O ile causae gravissimae dotyczące prezbiterów zostały sprecyzowane 
w ustawodawstwie z 1980 r. (model tytułów określonych), o tyle przy-
czyny dotyczące diakonów pozostają bez uszczegółowienia i obowią-
zują nadal w brzmieniu ogólnym kodeksów łacińskiego i wschodniego 
(model tytułów ogólnych).

Ta regulacja została potwierdzona w n. 1 in princ. dokumentu Kon-
gregacji dla Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Secondo la legis
lazione canonica, dotyczącego wydalenia diakonów ze stanu duchow-
nego 15, który stanowi:

 15 Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo la 
legislazione canonica sulla dimissione dei diaconi dallo stato clericale e dispensa da tutti 
gli obblighi dell’Ordinazione, b.m.d.w., w: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super „rato et 
non consummato”et a  lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice Iuris Canonici 1917, 
Città del Vaticano 2004, s. 204.

Secondo la legislazione cano‑
nica, n. 1 in princ. – Secondo 
la legislazione canonica vigente 
e la prassi della Congregazione, 
la dimissione dallo stato cleri-
cale con dispensa degli obblighi 

Secondo la legislazione cano‑
nica, n. 1 in princ. – Zgodnie 
z  obowiązującym ustawodaw-
stwem kanonicznym i praktyką 
Kon gregacji wydalenie ze stanu 
duchownego wraz z  dyspensą 
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Praktyka dotycząca udzielania tej dyspensy w sprawach diakonów 
zawsze była mniej rygorystyczna niż w sprawach prezbiterów 16. W isto-
cie rzeczy chodzi o model szeroki w sprawach diakonów 17. Potwierdza 
ją cytowany dokument, pozostając przy tytule ogólnym dyspensy od 
celibatu kościelnego w sprawach diakonów, o którym mowa w kan. 290 
n. 3 CIC/83 18 i do którego odwołuje się wprost powoływany przepis.

V.1.3. Model określonych tytułów: od modelu surowego  
przez model szeroki do modelu umiarkowanego

V.1.3.1. Model surowy tytułów uprzednich

Model określonych tytułów w swojej ewolucji przeszedł szereg zmian, 
jeśli chodzi o treść normatywną tytułów dyspensy od celibatu kościel-
nego 19. Przede wszystkim przykładając kryterium czasu, tytuły te moż-
na określić jako uprzednie i następcze do święceń (tituli praeordinativi 
et postordinativi) 20.

Modele surowe ograniczają się do tytułów uprzednich do świeceń, 
podczas gdy modele umiarkowane lub szerokie rozszerzają tytuły na 

 16 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 513.
 17 O modelu szerokim w sprawach prezbiterów por. niżej, V.1.3.2.2.
 18 Jakkolwiek błędnie w oryginale dokumentu powołuje się paragraf zamiast numeru przy 

kanonie.
 19 Poniższe rozważania są wersją polską tekstu Autora, por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, 

dz. cyt., s. 210–212.
 20 Tak, komentując SaC, por. B. Gangoiti, De novis titulis saecularizationis sacerdotum, 

„Angelicum” 46 (1969), s. 62–63.

od obowiązków wynikających 
ze święceń może być udzielone 
tylko ob graves causas (kan. 290 
§ 3) tak dla diakonów przejścio-
wych, jak i stałych, z kleru die-
cezjalnego, jak i zakonnego, na 
dobrowolną prośbę zaintereso-
wanego diakona, załączając na-
stępującą dokumentację: […].

dell’Ordinazione può essere 
concessa solo „ob graves causas” 
(can. 290, § 3) tanto ai Diaconi 
transeunti che a quelli perma-
nenti sia del clero diocesano che 
di quello religioso, su richiesta 
spontanea del Diacono interes-
sato, allegando la seguente do-
cumentazione: […].
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następcze do święceń. Analizując regulacje materialnoprawne w tym 
zakresie w ich rozwoju historycznym, można określić, jaki model zo-
stał zastosowany.

Pierwszy z komentowanych modeli w historii instytucji dyspensy od 
celibatu kościelnego można nazwać m o d e l e m  n a j s u r o w s z y m. 
Przepis kan. 214 CIC/17 przewidywał bowiem jedyny tytuł uprzedni do 
święceń, tj. metus gravis (zredukowanie do stanu świeckiego z powodu 
przymusu i brak potwierdzenia woli przyjęcia święceń) 21.

Od początku obowiązywania tego modelu, tak przecież bardzo suro-
wego, jego wady były tak duże, że okazał się on nie do zaakceptowania. 
Z tego względu praktyka właściwej Kongregacji stworzyła nowy tytuł 
(ciągle uprzedni do święceń), tj. poważną wątpliwość odnośnie do wady 
woli przyjęcia święceń co do ciężkiej bojaźni 22.

Jednakże model tytułów (łącznie z tytułem dodanym przez prakty-
kę Kongregacji) pozostawał cały czas rygorystyczny czy s u r o w y, choć 
pojawiły się głosy o jego złagodzeniu 23. Wolą ustawodawcy kościelne-
go było nawet rozszerzenie tytułów także na te przypadki duchownych, 
którzy nigdy nie powinni byli zostać wyświęceni (numquam ordinari 
debuissent) 24.

V.1.3.2. Wprowadzenie tytułu następczego:  
między modelem umiarkowanym a modelem szerokim

V.1.3.2.1. Wprowadzenie tytułu następczego: model umiarkowany

Model tytułów dyspensy od celibatu kościelnego został znacząco zmienio-
ny podczas pontyfikatu bł. Pawła VI. Listem okólnym Świętego Oficjum 
Sanctissimus z 1964 r. 25, po raz pierwszy w historii komentowanej insty-

 21 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 505. Zob. wyżej, III.2.1.1., III.2.1.2.
 22 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 505. Por. wyżej, III.2.2.1.
 23 Pierwsze próby uczynili Pius XII i  św.  Jan XXIII; por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., 

s. 507–512. Zob. wyżej, III.2.2.3.
 24 Por. E. Colagiovanni, La procedura per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del diaconato, 

w: I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 374; P. Amenta, 
La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale, „Periodica 
de re canonica” 88 (1999), s. 351. Zob. wyżej, III.2.2.3.

 25 Zob. Sacra Congregatio Sancti Officii, Litterae circulares Sanctissimus locorum Ordi-
nariis atque familiarum religiosarum Moderatoribus Generalibus quibus mittuntur 
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tucji kanonicznej, papież Montini sanował wszystkie przypadki nieregu-
larne tych duchownych, którzy znajdowali się w sytuacji nieodwracal-
nej niewierności powołaniu kapłańskiemu. Chodziło przede wszystkim 
o konkubinaty lub małżeństwa cywilne duchownych w zaawansowanym 
już wieku, których stan duchowny nie był powszechnie znany 26.

Papież bł. Paweł VI dokonał w ten sposób swoistej rewolucji, „otwie-
rając drzwi” tej instytucji 27. W zakresie tytułów dyspensy od celibatu 
kościelnego rewolucja ta polegała na wprowadzeniu do porządku ka-
nonicznego nowego typu tytułu (przyczyny 28) laicyzacji. Chodzi o tytuł 
następczy do święceń, czyli porzucenie życia kapłańskiego od pewnego 
czasu. Do tego tytułu mogą być dołączone inne dodatkowe warunki 29.

W ten sposób został zniesiony model surowy tytułów dyspensy od 
celibatu kościelnego, a wprowadzony nowy model u m i a r k o w a n y.

V.1.3.2.2. Przesunięcie akcentu na tytuły następcze: model szeroki

Wprowadzenie zmian w modelu tytułów dyspensy od celibatu kościel-
nego potwierdzone zostało także w encyklice bł. Pawła VI Sacerdotalis 
caelibatus z 1967 r. 30. Papież wyraźnie zadeklarował rozszerzenie tytu-
łów ab alios eosque gravissimos causas et rationes 31.

Normae ad processus de sacerdotibus lapsis apparandos, 2.02.1964, w: Leges Ecclesiae 
post Codicem iuris canonici editae, t. 4: Leges annis 1969–1972 editae, ed. X. Ochoa, Roma 
1974, kol. 6373–6374, poz. 3162, 4119; EV, t. S/1, s. 16–21, nb. 26–29; Congregatio de 
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro 
dispensatione super „rato et non consummato”et a  lege sacri coelibatus obtinenda inde 
a Codice Iuris Canonici 1917, Città del Vaticano 2004, s. 138–139, n. 28, Praeterea.

 26 Omówienie dokładne przesłanek, por. wyżej, III.2.3.2.
 27 Tak dosłownie, wspominany już wyżej, III.2.3.2., B.  Gangoiti, De dispensatione…, 

dz. cyt., s. 5.
 28 Zob. uwagi niżej, V.1.3.3.3.
 29 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 332–333.
 30 Zob.  Paulus PP. VI, Litterae Encyclicae Sacerdotalis caelibatus ad Episcopos, ad Sa-

cer dotes et Christifideles totius Catholici Orbis de sacerdotali caelibatu, 24.06.1967, 
AAS 59  (1967) 657–697. Przekład polski: Paweł VI, Kapłaństwo dzisiaj. Wybór przemó
wień, oprac. E. Weron, Poznań 1978, s. 207–242; Nauka Kościoła o charyzmacie celiba
tu. Wybór dokumentów, red. A.  Jasiński, Gniezno 2001, s. 91–129; http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/sacerdotalis_caelibatus_24061967.html, 
18.07.2016; przedruk za: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 50  (1968) nr 7, 
s. 129–134. Omówienie encykliki, por. wyżej, III.3.1.1., III.3.1.2.

 31 Zob. SaC, n. 84.



174  Rozdział V

Encyklika przewidywała trzy tytuły uprzednie do święceń: bojaźń 
ciężką, odsyłając do kan. 214 CIC/17; poważną i prawdziwą wątpliwość 
co do pełnej wolności i świadomości odnośnie do przyjętych zobowią-
zań; a w końcu poważną i prawdziwą wątpliwość co do zdatności kan-
dydata do życia kapłańskiego 32. Jednym słowem, chodziło o rzeczywistą 
niezdolność kandydata 33. Jako tytuł następczy Sacerdotalis caelibatus 
uznała bezpowrotne odejście z kapłaństwa 34, czyli jego porzucenie.

Brak sprecyzowania tytułu następczego w encyklice bł. Pawła VI 
spowodował jego szeroką wykładnię. W ten sposób nie żądano żadnych 
dodatkowych warunków do stosowania tego tytułu, w przeciwieństwie 
do wcześniejszego dokumentu Sanctissimus z 1964 r. W rzeczywistości 
bowiem encyklika Sacerdotalis caelibatus zmieniła model tytułów laicy-
zacji z umiarkowanego na s z e r o k i.

Ten model szeroki został potwierdzony w dokumentach wydanych 
później, czyli w omawianych już: normach Świętej Kongregacji Nauki 
Wiary Pro gratia dispensationis z 1970 r. 35, normach tejże Kongregacji 
o charakterze proceduralnym Antequam causam reductionis z 1971 r. 36, 
a także w deklaracji Die XIII ianuarii 37, choć ta zamierzała zawęzić ty-
tuły następcze 38.

Model szeroki tytułów dyspensy od celibatu kościelnego wraz z mo-
delem proceduralnym okazał się krytyczny dla tej instytucji, powodu-
jąc jej faktyczny upadek 39. Z tych względów papież św. Jan Paweł II 

 32 Por. SaC, n. 84.
 33 reapse non idonei (SaC, n. 84). Zob. wyżej, III.3.1.2.1.
 34 Por. SaC, n. 88. Zob. wyżej, III.3.1.2.1.
 35 Zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis quibus cri-

teria generalia statuuntur pro causis dispensationis ab omnibus oneribus e  sacra 
Ordinatione manantibus, Prot. N. DF 128/61, 16.04.1970, EV, t. S1, s. 348–351, nb. 352–
355, n. I. Por. wyżej, III.3.1.2.3.

 36 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis ad appa-
randas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum di-
spensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, 13.01.1971, AAS 63 (1971) 
303–308; przekład włoski: EV, t. 4, s. 62–75, nb. 83–104, n. II, 3, b. Zob. wyżej, III.3.1.2.3.

 37 Zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Die XIII ianuarii quoad interpreta-
tionem quarumdam dispositionum, quae Normis, die XIII ianuarii 1971 editis, statutae 
sunt, 26.06.1972, AAS 64 (1972) 641–643, n. II. Por. wyżej, III.3.1.2.3.

 38 Por. P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 334, przyp. 23.
 39 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 5. Por. wyżej, III.3.1.3.3.
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zdecydował o powrocie do modelu u m i a r k o w a n e g o, zmieniając 
system tytułów następczych.

V.1.3.2.3. Powrót do modelu umiarkowanego  
w ustawodawstwie z 1980 r.

Papież św. Jan Paweł II na nowo uregulował instytucję dyspensy od 
celibatu kościelnego w ustawodawstwie z 1980 r. Zawiera ono kata-
log tytułów uprzednich (por. n. 5,1 PLU, art. 2 PA) oraz następczych 
(por. n. 5,1 PLU, art. 3 PA). O ile tytuły uprzednie zostały jedynie potwier-
dzone, a ich sformułowanie przepracowane, o tyle tytuły następcze ule-
gły znacznym zmianom w porównaniu z ustawodawstwem poprzednim. 
Zostały bowiem wyraźnie ograniczone 40. W ustawodawstwie z 1980 r. 
znajduje się wszak tylko jeden tytuł następczy w porównaniu do trzech 
w cyt. normach Pro gratia dispensationis z 1970 r. 41, a nawet czterech, 
które można wywieść z norm Antequam causam reductionis z 1971 r. 42

Tytuły następcze dotknęły nie tylko zmian ilościowych, polegających 
na ich ograniczaniu. Doszło również do poważnych zmian jakościowych 
w podejściu do tych tytułów. Nie chodzi nawet o specjalne traktowa-
nie młodych prezbiterów, znane także w ustawodawstwie poprzednim 
i utrzymane za pontyfikatu św. Jana Pawła II 43, a następnie zmodyfiko-
wane za papieża Benedykta XVI 44. Ustawodawstwo z 1980 r. wprowadza 
nowy typ tytułów następczych k w a l i f i k o w a n y c h 45, odróżniając 
je w ten sposób od innych tytułów, które można nazwać z w y k ł y m i. 
Wspomina bowiem wyraźnie w art. 3 PA o tytule następczym in periculo 

 40 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 213–214.
 41 Zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Pro gratia dispensationis…, dz. cyt., n. I.2, 

I.3, I.4. Por. wyżej, III.3.1.2.3.
 42 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., 

n. II,3,b. Zob. wyżej, III.3.1.2.3.
 43 Zob. SaC, n. 87; S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio Die XIII ianuarii…, dz. cyt., 

n. II in fine; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre 
circulaire Ce dicastère sur la dispense des obligations liées à l’ordination sacerdotale ou 
diaconale, Prot. 263/97, 6.06.1997, EV, t. 16, s. 448–453, nb. 550–559, n. 1 i 4.

 44 Por. Prefetto della Congregazione per il Clero, Foglio di udienza Si evince per quanto 
concerne le dispense dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, Prot. N. 2008 
0056, 11.01.2008, mps, n. 2.

 45 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 214 [una forma qualificata (straordinaria) 
di questo titolo (postordinativo – P.S.)].
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mortis, uregulowanym później w liście okólnym Kongregacji dla Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów Ce dicastère z 1997 r., a następnie 
w liście Sekretarza Stanu z 2005 r. 46 Tytuł ów byłby właśnie takim ty-
tułem kwalifikowanym.

Ten typ regulacji tytułu następczego kwalifikowanego (nadzwyczaj-
nego) przejęło też ustawodawstwo Benedykta XVI. Innym bowiem ty-
pem kwalifikowanym tego tytułu następczego jest możliwość zawarta 
w art. 1 n. 8 listu In data 30 gennaio z 2009 r. 47 Dotyczy ona duchow-
nych, którzy porzucili posługę przez okres ponad pięciu kolejnych lat 
i pozostają w takim stanie dobrowolnie i bezprawnie.

V.1.3.3. Model tytułów dyspensy od celibatu kościelnego  
na podstawie obowiązującego ustawodawstwa

V.1.3.3.1. Model umiarkowany z opcją szerszą

Obecne ustawodawstwo w zakresie matarialnoprawnym odnośnie do 
dyspensy od celibatu kościelnego jest owocem burzliwego rozwoju, 
zwłaszcza w ostatnim półwieczu. Głównym osiągnięciem jest unieza-
leżnienie od instytucji stwierdzenia nieważności – święceń i obowiąz-
ków związanych ze stanem duchownym 48. Tak ukształtowany model 
autonomiczny odpowiada bardziej instytucji dyspensy.

Przyczyny, będące u podstaw każdej dyspensy, doprowadziły do po-
wstania modelu tytułów, wskazanych bądź ogólnie (w przypadku diako-
nów), bądź określonych szczegółowo (prezbiterzy) 49. Regulacje w tym 

 46 Por.  Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre cir-
culaire Ce dicastère…, dz. cyt., n. 5. Zob. wyżej, III.3.2.3. Ponadto por. P. Skonieczny, 
L’evoluzione…, dz. cyt., s. 214. Co do listu Sekretarza Stanu z 10.08.2005, zob. A. Neri, 
La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede Apostolica, „Ius et Iustitia” 16 (2012), 
s. 167; M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 96 (podając datę 10.08.2010), cyt. za: V. Mosca, 
La perdita della condizione giuridica…, dz. cyt., s. 278.

 47 Zob. Congregazione per il Clero, Lettera circolare In data 30 gennaio, Prot. N. 2009 0556, 
sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286–297, 
nb. 407–450; ponadto rozpowszechniony w: http://www.episkopat.pl/?a=dokumenty
KEP&doc=200968_0, 19.12.2009, „Ius Canonicum” 50 (2010) 659–669, n. 8, art. 1.

 48 Por. wyżej, V.1.1.
 49 Zob. wyżej, V.1.2.2.
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zakresie umożliwiały ich ocenę całościową, a więc także wskazanie, któ-
re z tych modeli są surowe, szerokie czy też umiarkowane. O ile zatem 
istnienie jedynie tytułów uprzednich wiąże się z modelem surowym 50, 
o tyle wprowadzenie tytułu następczego pozwala na przejście do mo-
delu umiarkowanego czy też nawet szerokiego 51.

Po dokonaniu analizy rozwoju modelowego ustawodawstwa kościel-
nego w przedmiocie dyspensy od celibatu kościelnego, można stwier-
dzić, że historycznie modele skrajne – czy to surowy w ujęciu kan. 214 
CIC/17, czy to szeroki od encykliki Sacerdotalis caelibatus bł. Pawła VI – 
nie są najlepszym rozwiązaniem problemu porzuceń stanu duchownego. 
Wydaje się, że model umiarkowany, wypracowany w początkowej fazie 
pontyfikatu bł. Pawła VI, a potem św. Jana Pawła II – jest rozwiązaniem 
najbardziej słusznym 52.

Jednakże i ten model nie wytrzymuje próby czasu. Tytuł bowiem 
następczy nadzwyczajny z listu In data 30 gennaio z 2009 r. w świecie 
Zachodu tracącego wiarę wydaje się już coraz bardziej „zwyczajny”. Du-
chow ni wszak, porzucający swój stan, coraz mniej interesują się uregu-
lowaniem swojej sytuacji kanonicznoprawnej. Czy zatem nadal można 
uważać ów tytuł za „nadzwyczajny”? Nierzadkie jest też zjawisko dys-
pensy od celibatu kościelnego, udzielanej młodym prezbiterom, którzy 
często nie są dostatecznie dojrzali, by w społeczeństwie, które odrzuca 
stałe zobowiązania, wytrwać w przyjętym stanie. Czy w takiej sytuacji na-
leży utrzymywać nadal specjalną regulację dla tej kategorii duchownych?

W tych zakresach ustawodawstwo św. Jana Pawła II z 1980 r. przeszło 
swoistą ewolucję, polegającą przede wszystkim na rozluźnianiu wymo-
gów modelu umiarkowanego. Praktyka Kongregacji wyraźnie przyspie-
szyła w rozpatrywaniu tego typu spraw. Wydaje się, że model obecny 
jest, owszem, modelem umiarkowanym, ale z opcją szerszą.

V.1.3.3.2. Znaczenie regulacji tytułów dyspensy od celibatu kościelnego

Znaczenie regulacji tytułów dyspensy od celibatu kościelnego w obec-
nym stanie prawnym jest coraz mniejsze. Bardziej chodzi o wybór właś-

 50 Por. wyżej, V.1.3.1.
 51 Zob. wyżej, V.1.3.2.
 52 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 214.
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ciwego postępowania, które stosuje się przy danym tytule, niż o moż-
liwość udzielenia dyspensy.

Wyjątkowość samej instytucji dyspensy powoduje, że wymaga się 
dla jej udzielenia istnienia słusznej i  racjonalnej przyczyny (iusta et 
rationabilis causa) w danym, konkretnym przypadku (por. kan. 90 § 1 
CIC/83, kan. 1536 § 1 i 2 CCEO). Jednakże ewentualny brak tej słusznej 
i racjonalnej przyczyny nie może spowodować nieważności udzielonej 
dyspensy. Udziela jej przecież sam najwyższy ustawodawca – Biskup 
Rzymski. Dlatego taka dyspensa nie może być nieważna (por.  kan. 
kan. 90 § 1 CIC/83, pars secunda; kan. 1536 § 1 CCEO, pars secunda).

Procedury, a także wskazanie przyczyn (lub tytułów) dyspensy od 
celibatu kościelnego mają wszakże charakter z jednej strony formacyjny, 
wskazując formatorom, na co należy zwrócić uwagę w czasie kształce-
nia alumnów. Z drugiej zaś strony tamują arbitralność postępowania 
na szczeblach niższych, dając jasne kryteria postępowania.

V.1.3.3.3. Tytuł, czyli przyczyna

W tym miejscu należy zauważyć, że w zasadzie tytuł następczy powinien 
być określany terminem p r z y c z y n a  (causa) dyspensy od celibatu koś-
cielnego (por. kan. 90 CIC/83, kan. 1536 CCEO) 53. O ile bowiem tytuł 
(caput) oznacza prawo do żądania pewnej czynności prawnej (np. wyroku 
stwierdzającego nieważność małżeństwa; por. kan. 1676 § 5 CIC/83 54, 
kan. 1362 § 5 CCEO 55), o tyle przyczyna uzasadnia przyznanie ł a s k i, 
a nie jest realizacją prawa. W tym pierwszym znaczeniu jedynie tytuły 
uprzednie stanowią swego rodzaju quasi -prawo, o czym była mowa 56.

 53 Tak też, słusznie, por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, „Prawo 
Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 123–124.

 54 Po zmianach wprowadzonych od 8 grudnia 2015 r.; por. Franciscus PP., Litterae apo-
stolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris 
Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 15.08.2015, 
AAS 107 (2015) 958–970.

 55 Po zmianach wprowadzonych od 8 grudnia 2015 r.; por. Franciscus PP., Litterae apo-
stolicae motu proprio datae Mitis et misericors Iesus quibus canones Codicis Canonum 
Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 
15.08.2015, AAS 107 (2015) 946–957.

 56 Por wyżej, II.2.3.1.2.
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Pojęcie tytułu (titulus) jest zatem używane w szerokim znaczeniu 
źródłosłowu łacińskiego – także jako przyczyny 57. Dlatego mowa jest 
o  t y t u ł a c h  uprzednich (umocowanych na quasi -prawie proszące-
go) oraz o  t y t u ł a c h  następczych (wskazujących przyczynę słuszną 
i racjonalną dla dyspensy).

V.2. Obowiązujące tytuły uprzednie

V.2.1. Uwagi ogólne

V.2.1.1. Regulacja

W  ustawodawstwie św.  Jana Pawła  II znajduje się katalog tytułów 
uprzednich (por. n. 5,1 PLU, art. 2 PA) i następczych (por. n. 5,1 PLU in 
princ., art. 3 PA) dyspensy od celibatu kościelnego 58.

Regulacja tytułów uprzednich brzmi następująco:

 57 Zob. A.  Jougan, Słownik kościelny łacińsko polski, Poznań 1958, s. 687, hasło: titulus; 
J. Sondel, Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków, Kraków 2005, s. 944–945, 
hasło: titulus.

 58 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 213.

PLU, n.  5,1. In examine pe-
ragendo petitionum, quae ad 
Sedem Apostolicam mittun-
tur, […] Sacra Congregatio pro 
Doctrina Fidei considerandum 
suscipiet illorum casum, qui 
ordinationem sacerdotalem re-
cipere non debuerant, quia sci-
licet vel debitus libertatis vel re-
sponsabilitatis respectus defuit, 
vel competentes Superiores op-
portuno tempore non valuerunt 
modo prudenti ac satis idoneo 

PLU, n.  5,1. W rozpatrywaniu 
próśb kierowanych do Stolicy 
Apo stol skiej […] Święta Kon gre-
ga cja Nauki Wiary weźmie pod 
uwagę przypadek tych, którzy 
nie powinni przyjmować świę-
ceń kapłańskich, gdyż miano-
wicie brakowało odpowiednie-
go uwzględnienia wolności lub 
odpowiedzialności, lub właś-
ciwi przełożeni w  odpowied-
nim czasie nie potrafili ocenić 
roztropnie i wystarczająco, czy 
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V.2.1.2. Systematyka

Na podstawie tej regulacji w literaturze nie jest jasne, czy jest jeden tyl-
ko tytuł uprzedni, tj. brak wystarczającej wolności i odpowiedzialności 
u przyjmującego święcenia 59; dwa, czyli brak wystarczającej wolności 

 59 Por. G. Fahrnberger, Das Ausscheiden aus dem Klerikerstand, w: Handbuch des katholis
chen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 290–291; V. Ferrara, 
Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis de dispensatione 
a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62 (1989), s. 516–517; T. Rakoczy, Dyspensa od celibatu, 

„Prawo i Kościół” 1 (2006), s. 86; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, 
„Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 123–124 (z uwagą niżej); M.-A. Sánchez Gómez, 
Exoneración de las obligaciones inherentes al Ministerio Sacerdotal y dispensa del celibato. 
Aplicación en los Institutos Religiosos Clericales de Derecho Pontificio y en las Sociedades 
Clericales de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, „Revista CONFER” 24 (1985), s. 486, 
z tym że Autor wskazuje na trzy „warianty” jednego tytułu uprzedniego, co w zasadzie 
oznacza przyjęcie trzech tytułów uprzednich (por. tamże, s. 486–487).

iudicare, num candidatus reap-
se aptus esset ad vitam perpe-
tuo ducendam in caelibatu Deo 
dedicato.

PA, art. 2. Sancta Sedes dispen-
sationem a sacerdotali coelibatu 
concedit, propter causas ordina-
tioni praeexistentes quae assu-
mptionem obligationum clerica-
lium vitiarunt, sacerdotibus qui 
numquam ordinari debuissent 
quia debita carebant libertate vel 
responsabilitate (ob metum gra-
vem aut non sufficientem men-
tis discretionem) vel idoneitate 
(ob gravem defectum physicum 
vel moralem).

kandydat rzeczywiście nadawał 
się do prowadzenia stałego życia 
w celibacie poświęconym Bogu.

PA, art. 2. Ze względu na wy-
stępujące przed święceniami 
przyczyny, które dotknęły wadą 
przyjęcie obowiązków duchow-
nych, Stolica Święta udziela dys-
pensy od celibatu kapłańskiego 
kapłanom, którzy nigdy nie po-
winni zostać wyświęceni, ponie-
waż brakowało im wymaganej 
wolności lub odpowiedzialno-
ści (z  powodu ciężkiej bojaźni 
albo niewystarczającego roze-
znania umysłowego), lub zdat-
ności (z powodu ciężkiego braku 
fizycznego lub moralnego).
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i odpowiedzialności albo brak zdatności do życia w celibacie 60; czy 
w końcu można wskazać trzy tytuły uprzednie 61. Jest bowiem zgod-
ność co do tytułu następczego.

Odnosząc się do tej dyskusji w literaturze kanonistycznej co do sy-
stematyki tytułów prawnych, umożliwiających uzyskanie dyspensy od 
obowiązku celibatu kościelnego, trzeba mieć na względzie tekst norma-
tywny, czyli sam art. 2 i art. 3 PA. Wydaje się, że ustawodawca nieprzy-
padkowo wymienił wszystkie tytuły w dwóch artykułach. Nie musi to 
jednak oznaczać, że są to te dwa tytuły prawne z art. 2 i z art. 3 PA. Tak 
na przykład w kan. 1095 CIC/83 (kan. 818 CCEO) zostały przez ustawo-
dawcę podane w jednym kanonie trzy tytuły prawne do stwierdzenia 
nieważności małżeństwa. Wydaje się, że podobnie jest w przepisach 
art. 2 i art. 3 PA. Ustawodawca każdy z tytułów poprzedził słowem ob 
(„z powodu”) 62. Stąd wniosek, że ustawodawca wskazał na cztery tytu-
ły prawne. Natomiast ze względu na systematykę tekstu prawnego trzy 
z tych tytułów prawnych znalazły się w art. 2, a jeden w art. 3 PA.

Dlaczego ustawodawca w ten sposób zdecydował się uregulować 
te tytuły, umożliwiające otrzymanie dyspensy od celibatu kościelnego, 
wynika jasno z dokonanego w art. 2 i 3 PA podziału tych tytułów. I tak 
w art. 2 zostały wymienione przyczyny występujące p r z e d  święce-
niami (tytuły uprzednie), natomiast w art. 3 – przyczyny powstałe p o 
przyjęciu święceń (tytuły następcze). Jest to jedyny podział tytułów, który 

 60 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 521 (pogląd albo zmieniony, albo niejasny).
 61 Tak większość kanonistów, na przykład zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., 

s. 8–10; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego. Kompetencja, tytuły prawne, pro
cedura, „Prawo Kanoniczne” 35  (1992) nr 3–4, s.  163–165; H. Pree, Priester ohne Amt, 

„Theologisch -praktische Quartalschrift” 141 (1993), s. 57; P. Skonieczny, L’evoluzione…, 
dz. cyt., s. 213.

  Co do poglądu o. prof. Wiesława Kiwiora należy zauważyć, że Autor – zdaje się – zmie-
nił swój pogląd, wyróżniając „trzy grupy przyczyn uzasadniających udzielenie dyspensy, 
mianowicie: przypadki zwyczajne, przypadek nadzwyczajny i niebezpieczeństwo śmier-
ci” (kursywa – P.S.). Wśród „przypadków zwyczajnych” są wyliczone tytuły z art. 2 PA 
jako jeden „przypadek”. Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów…, 
dz. cyt., s. 123–124.

 62 Jedynie w art. 2 tytuł prawny „z powodu niewystarczającego rozeznania umysłowego” 
nie jest poprzedzony słowem ob, a  to ze względów stylistycznych. Słowo ob odnosi 
się bowiem w tym miejscu do dwóch tytułów, rozdzielonych alternatywą rozłączną 
(aut – albo). Na marginesie można zaznaczyć, że ob konsekwentnie zostało użyte przez 
ustawodawcę kodeksowego w kan. 290 n. 3 CIC/83, zdanie drugie, zresztą w podobnej 
funkcji (por. verba legis: „ob graves tantum causas, ob gravissimas causas”).
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wprost wynika z tekstu prawnego i ma znaczenie prawne. Wszystkie 
inne proponowane podziały 63 są zasadniczo wynikiem teoretycznych 
rozważań, mających ułatwić proces stosowania prawa. Konsekwentnie 
taką systematykę tytułów prawnych przedstawia też n. 5,1 PLU.

Do tytułów uprzednich zwykłych należą zatem zgodnie z art. 2 PA 64:
1. brak należytej wolności przyjęcia święceń (defectus libertatis 65), 

wyrażający się przede wszystkim w  bojaźni ciężkiej (metus 
gravis) 66;

2. brak dojrzałości lub odpowiedzialności w czasie święceń od-
nośnie do podejmowanych w święceniach zobowiązań (defectus 
responsabilitatis), wyrażający się głównie w niewystarczającym 
rozeznaniu umysłowym (non sufficiens mentis discretio);

3. brak zdatności do życia kapłańskiego (defectus idoneitatis), co 
oznacza ciężki brak fizyczny lub moralny (gravis defectus phy
sicus vel moralis).

Te tytuły są doprecyzowaniem regulacji z n. 5,1 PLU, który reguluje 
[casi] illorum, qui ordinationem sacerdotalem recipere non debuerant („przy-
padki tych, którzy nie powinni przyjmować święceń kapłańskich”), lub 
też verba legis art. 2 PA: qui numquam ordinari debuissent („którzy nigdy 
nie powinni zostać wyświęceni”) 67. Tytuły te wreszcie są owocem dłu-
gotrwałego rozwoju historycznego, o czym już była mowa 68.

 63 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 163–164.
 64 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 213.
 65 Libertas jest terminem, który ustawodawca kodeksowy powołuje w kan. 1026 CIC/83 

(ale brak go w kan. 756 CCEO). Zgodnie z tym kanonem wyświęcić można tylko tego, 
kto cieszy się należytą wolnością. Zakazane jest (nefas est) zmuszanie czy odwodzenie 
od święceń. Jednakże nie jest jasne, czy brak wolności powoduje nieważność święceń 
(por. brak klauzuli z kan. 10 w kan. 1026 CIC/83); por. P. Hemperek, w: P. Hemperek, 
W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., 
t. 3: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, 
Lublin 1986, s. 195–196. W każdym jednak razie bojaźń nie powoduje nieważności czyn-
ności prawnej (zob. kan. 125 § 2 CIC/83). I o to przede wszystkim chodziło ustawodaw-
cy: przyczyny wymienione w art. 2 PA nie są przyczynami stwierdzenia nieważności 
święceń.

 66 Trzeba zwrócić uwagę na technikę legislacyjną art. 2 PA. Ustawodawca kościelny użył 
bowiem nawiasów. Chodziło o to, by wyjaśnić lepiej dany termin czy też go zdefiniować. 
Jednak to wyjaśnienie w nawiasie nie oznacza zupełnego wyczerpania pola znaczenio-
nego; są to przykłady tytułu, ale nie przykłady jedyne.

 67 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 213.
 68 Por. wyżej, rozdz. III.
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V.2.1.3. Charakter tytułów

Przed przystąpieniem do szczegółowego komentarza odnośnie do tytu-
łów dyspensy od celibatu kościelnego należy przypomnieć raz jeszcze, 
że tytuły z art. 2 PA nie mają charakteru przyczyn nieważności święceń 
czy zobowiązań podejmowanych przy święceniach 69. Tak wątpliwości 
co do wolności czy odpowiedzialności, jak i brak zdatności nie wywo-
łują skutku nieważności.

Przede wszystkim dlatego, że takiej sankcji nieważności nie przewi-
duje samo prawo. Zgodnie zaś z kan. 10 CIC/83 (por. kan. 1495 CCEO) 
jedynie te ustawy należy uważać za unieważniające (inhabilitantes), 
które wyraźnie (expresse) postanawiają, że czynność prawna jest nie-
ważna. Bojaźń jest tylko podstawą do uchylenia się od skutków swe-
go oświadczenia woli (por. kan. 125 § 2 CIC/83; kan. 932 § 2 CCEO). 
Niewystarczające rozeznanie umysłowe nie mieści się w kategoriach 
nieświadomości czy błędu z kan. 126 CIC/83 (kan. 933 CCEO), które 
zresztą też nie zawsze pociągają za sobą sankcję nieważności. Takiej 
sankcji nie ma też wymóg zdatności do święceń (por. kan. 1052 § 3 
CIC/83; kan. 770 CCEO). Zresztą wyraźnie prawo kodeksowe stanowi 
w kan. 1024 CIC/83 (kan. 754 CCEO) o dwóch podstawach nieważności 
święceń – bycie mężczyzną ochrzczonym.

Poza tym w przypisie 1 pkt 2 do art. 1 § 1 PA ustawodawca kościel-
ny – jak już była mowa 70 – odróżnia utratę stanu duchownego z innych 
przyczyn, m.in. przez wyrok lub dekret orzekający o nieważności bądź 
to święceń, bądź to przyjęcia zobowiązań. Tym samym więc odróżnia 
przyczyny (tytuły) nieważności świeceń od przyczyn (tytułów) umożli-
wiających uzyskanie dyspensy od celibatu kościelnego.

Biorąc pod uwagę tę naturę tytułów dyspensy od celibatu kościelne-
go, nie jest ich celem nabywanie pewności co do ważności święceń czy 
też obowiązku celibatu. Wystarczy zatem wątpliwość, aby można było 
udzielić dyspensy. Stąd dorobek doktryny prawa małżeńskiego kano-
nicznego odnośnie do wad zgody małżeńskiej może być wykorzystany, 
ale bez konieczności szczegółowej analizy, skoro cele tych instytucji 
kanonicznych są zupełnie różne.

 69 Jednakże inaczej por. T. Rakoczy, Dyspensa…, dz. cyt., s. 86.
 70 Zob. wyżej, II.2.3.1; II.3.
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W końcu, z uwagi na charakter tytułów uprzednich – jak już zosta-
ło wyjaśnione 71 – są one nazywane quasi iura proszącego duchownego, 
ponieważ dotyczą braku wolności czy zdolności.

V.2.2. Poszczególne tytuły zwykłe.  
Komentarz do n. 5,1 PLU i art. 2 PA

V.2.2.1. Brak należytej wolności przyjęcia święceń  
(defectus libertatis)

Brak należytej wolności przyjęcia święceń (defectus libertatis) znajduje 
swoje oparcie jako tytuł dyspensy od celibatu kościelnego w prawno-
naturalnej zasadzie z kan. 219 CIC/83 – wolnego wyboru stanu życia. 
Jednakże ustawa obowiązująca stanowi o  „d e b i t a  libertas” (n. 5,1 PLU, 
art. 2 PA), a nie o  „p l e n a  libertas”, jak z kolei stanowił n. 84 SaC. Zatem 
o ile pod rządem regulacji bł. Pawła VI wystarczało wykazać jakikolwiek 
brak p e ł n e j  wolności, o tyle pod rządem ustawodawstwa św. Jana 
Pawła II taki dowód już nie wystarcza. Trzeba bowiem udowodnić wię-
cej, tj. brak wolności p r o p o r c j o n a l n e j  do wagi święceń 72.

Bojaźń ciężka, podana przykładowo w art. 2 PA, z pewnością ogra-
nicza tę należną wolność. Bojaźń to stan zastraszenia umysłu i – konse-
kwentnie – woli, powodujący poważną obawę przed złem, zagrażającym 
zastraszonej osobie lub jej bliskim 73. Regulację bojaźni prawnie relewan-
tnej zawiera kan. 125 § 2 CIC/83 (kan. 932 § 2 CCEO), do którego bez-
pośrednio odnosi się art. 2 PA. Stąd komentarze, poczynione przy okazji 
tego kanonu, zachowują swoją aktualność także przy tytule z art. 2 PA 74. 

 71 Por. list Papieskiej Rady dla Wykładni Tekstów Prawnych N. 2919/81 z 27 czerwca 1991 r., 
omówiony wyżej, zob. II.2.3.1.2. Ponadto zob. wyżej, V.1.3.3.3.

 72 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 213, przyp. 69. Skądinąd wiadomo, że sto-
pień wolności powinien być proporcjonalny do zobowiązań, jakie podejmuje się na całe 
życie; por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 164.

 73 R. Sobański, Komentarz do kan. 125, w: J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, t. 1: Księga I. Normy ogólne, t. 3, red. J. Krukowski, Poznań 2003, 
s. 205. Ogólne uwagi o bojaźni zob. np. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, War-
szawa 2006, s. 212–214.

 74 Przede wszystkim będzie chodziło o bojaźń ciężką w sensie subiektywnym i obiek-
tywnym, zewnętrzną, będącą w związku przyczynowym z decyzją o przyjęciu święceń; 
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Bojaźń ma zatem spowodować brak wolności w chwili przyjmowania 
święceń 75. W każdym jednak razie bojaźń nie powoduje nieważności 
czynności prawnej (zob. kan. 125 § 2 CIC/83; kan. 932 § 2 CCEO). I o to 
przede wszystkim chodziło ustawodawcy: tytuły wymienione w art. 2 PA 
nie są przecież tytułami stwierdzenia nieważności święceń.

Na proszącym spoczywa ciężar dowodu, że został wyświęcony pod 
przymusem psychicznym. Zatem powinien wykazać, że odczuwał awer-
sję do święceń i na czym polegał przymus psychiczny. Gdyby zaś proś-
ba o dyspensę została przedstawiona w czasie odległym od święceń, to 
powinien wykazać przyczynę opóźnienia. Stąd dla celów dowodowych 
instrukcję sprawy należy przyprowadzić jak najszybciej od chwili przy-
jęcia święceń. W praktyce orzeczniczej powodzenie tego tytułu zależy 
od szybkiego jego przedstawienia od święceń. Nie będzie zatem wiary-
godne przedstawienie prośby o dyspensę od celibatu kościelnego z tego 
tytułu, jeżeli od święceń minęły już dziesięciolecia 76.

Zwykle bojaźń ciężka będzie wpływała na decyzję tych seminarzy-
stów, którzy wstępują do seminarium pod dużym wpływem bliskich 
(np. matki), z którymi są mocno związani, odczuwając z ich strony presję 
psychiczną 77. Przyjęcie święceń ze strony takiego młodzieńca jest zatem 
zwykle wyrazem pewnej wdzięczności wobec bliskich 78.

por.  J.F. Castaño, Il Sacramento del matrimonio, Roma 1992, s. 396–403; A. D’Auria, 
Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica, Roma 2007, s. 627–635; 
A.M. Punzi Nicolò, La volontà coniugale viziata da vis vel metus (can. 1103), w: Diritto ma
trimoniale canonico, t. 2: Il consenso, Città del Vaticano 2003, s. 491–503; L. Sabbarese, Il 
matrimonio canonico nell’ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto 
Canonico Libro IV, Parte I, Titolo VII, Città del Vaticano 2006, s. 281–282; P.-J. Viladrich, 
Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwier
dzenie nieważności małżeństwa (kanony 1095–1107 Kodeksu Prawa Kanonicznego), przekł. 
S. Świaczny, Warszawa 2002, s. 419–443; M. Żurowski, Kanoniczne prawo małżeńskie 
Kościoła katolickiego, Katowice 1987, s. 277–278.

 75 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 164.
 76 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 8–9.
 77 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 486.
 78 Por. P. Amenta, La dispensa…, dz. cyt., s. 352.
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V.2.2.2. Brak dojrzałości lub odpowiedzialności  
(defectus responsabilitatis)

Brak dojrzałości lub odpowiedzialności (defectus responsabilitatis) w cza-
sie święceń odnośnie do podejmowanych w święceniach zobowiązań 
(quoad onera fundamentalia vitae sacerdotalis) wyraża się głównie w nie-
wystarczającym rozeznaniu umysłowym (non sufficiens mentis discretio) 79. 
Tytuł ów jest dość enigmatycznie wskazany w art. 2 PA.

Zasadniczo pojęcie mentis discretio nie jest znane w kodeksach św. Ja-
na Pawła II z 1983 r. oraz z 1990 r. Nie było też znane w kodeksie z 1917 r. 
Dziwi zatem, że ustawodawca kościelny zastosował tę terminologię, 
nawet bliżej jej nie definiując. Należy jednak wykluczyć wpływ prac 
legislacyjnych nad kan. 1095 n. 2 CIC/83, choć jak wiadomo, brzmie-
nie przepisu kodeksowego dotyczącego małżeństwa nie zostało jeszcze 
wtedy ostatecznie ustalone 80.

Wydaje się zatem, że można szukać w trybie kan. 17 CIC/83 (kan. 1499 
CCEO) paraleli do kan. 1095 n. 2 CIC/83, gdzie ustawodawca stanowi 
o gravis defectus discretionis iudicii (ciężki brak rozeznania oceniającego) 81. 
Co prawda istnieje różnica, jeżeli chodzi o verba legis („discretio i u d i -
c i i” – „discretio m e n t i s”). Chodzi jednak o to samo rozeznanie, do-
tyczące planu, zamiaru, poglądu, decyzji 82.

Przy każdym discretio, również dotyczącym przyjęcia święceń czy 
obowiązku celibatu kościelnego, należałoby odróżnić elementy pod-
miotowe, dotyczące samej struktury psychologicznego aktu przyjęcia 
święceń, i elementy przedmiotowe, tj. co stanowi przedmiot tego roze-

 79 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 9.
 80 Już wtedy – od projektu z 1977 r., a także w projekcie z 1980 r. – mowa była o defec

tus discretionis iudicii (kan. 41 n. 2). Por. G. Dzierżon, Geneza kan.  1095, nn. 1–3 KPK, 
w: W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kano
nicznego (kan. 1095, nn. 1–3 KPK), Warszawa 2001, s. 92–93, 95.

 81 Inne miejsca, gdzie pojęcie discretio w znaczeniu rozeznania, rozstrzygnięcia, rozróżnienia 
występuje w CIC/83 (z wyjątkiem annus discretionis), to kan. 193 § 3, 633 § 2 i 666 CIC/83.

 82 Jest to bowiem jedno z pól znaczeniowych mens; por. A.  Jougan, Słownik…, dz. cyt., 
s. 418, hasło: mens. Bliskie znaczeniowo jest iudicium: pogląd, przekonanie, przemyślenie, 
zastanowienie; por. tamże, s. 368, hasło: iudicium; ale także: wola, decyzja; zob. J. Sondel, 
Słownik…, dz. cyt., s. 535–536, hasło: iudicium; s. 618, hasło: mens.
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znania. Przy akcie zgody małżeńskiej o elementach tych wypowiadało 
się orzecznictwo rotalne 83.

Elementami podmiotowymi tego discretio byłyby:
1. poznanie przedmiotu, które wymaga zdolności do zrozumie-

nia, tj. intelektualnego uchwycenia rzeczywistości święceń 84;
2. ocena krytyczna w danych okolicznościach przyjmowanych 

święceń; „sąd praktyczny”, dotyczący także przyszłego życia ka-
płańskiego; kandydat nie zdawał sobie sprawy z obowiązków 
podstawowych kapłana, a ten brak rozeznania był proporcjo-
nalny do znaczenia święceń;

3. wolność wewnętrzna, czyli zdolność do podjęcia decyzji, tj. do-
konania wyboru.

Jednakże brak wolności wewnętrznej, o której tu mowa, może za-
chodzić także wtedy, kiedy kandydat do święceń miał wystarczające 
rozeznanie (odnośnie do elementów oznaczonych jako 1. i 2.), ale ano-
malia psychiczna dotknęła jedynie jego władz wolitywnych, a nie ro-
zumowych 85. Discretio zatem oznaczałoby zdolność dokonania wyboru 
w danych okolicznościach, przed przyjęciem święceń, po rozważeniu 
konkretnych motywów za i przeciw. Nie wymaga się zatem od discretio 
idealnego sądu, zupełnie dojrzałego i przemyślanego. Wszystkie bowiem 
elementy mają być non sufficiens. Wolność zatem byłaby ograniczona 
w przypadku poważniejszych stanów alienacji, jak: zabobon, lęk, pod-
porządkowanie społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, domina-
cja uczuć, egoizm, niedojrzałe więzy z rodzicami lub innymi osobami 86. 
Wolność bowiem to panowanie nad sobą i określanie kierunków swo-
jego działania.

 83 Zob. W. Góralski, Elementy podmiotowe rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obo
wiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 2 KPK), w: W. Góralski, Studia nad małżeństwem i ro
dziną, Warszawa 2007, s. 319–327. Podobnie G. Dzierżon, Brak wystarczającego używania 
rozumu (kan. 1095, n. 1 KPK), w: W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność…, dz. cyt., s. 131.

 84 O kłopotach związanych z tym elementem podmiotowym w kontekście elementu przed-
miotowego discretio mentis jest mowa niżej, in fine tego punktu.

 85 Por. wyroki rotalne coram Pompedda z 23.01.1974 r. oraz coram Funghini z 21.10.1987 r., 
cyt. przez W. Góralskiego, Elementy…, dz. cyt., s. 325–326.

 86 Brak sufficiens mentis discretionis występuje zatem wtedy, kiedy jest nadmierny niepo-
kój, nieuzasadniona bojaźń, skrajne poczucie obowiązku, chwiejny charakter, kompleks 
winy, wyrzuty sumienia, wewnętrzna rozterka, stan wahań w podejmowaniu decyzji. 
Zob. W. Góralskiego, Elementy…, dz. cyt., s. 326.
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Zatem pojęcie non sufficiens mentis discretio obejmuje nie tylko za-
kłócenie władzy poznawczej, ale także władzy wolitywnej 87. Decyzja 
bowiem o przyjęciu święceń ma być actus humanus, zakładającym dzia-
łanie tak rozumu, jak i woli 88.

Jakkolwiek non sufficiens mentis discretio jest pojęciem prawnym, a nie 
medycznym czy psychologicznym, konieczne będzie, oczywiście, posłu-
żenie się pomocą biegłego medyka. Powody bowiem niewystarczające-
go rozeznania umysłowego mogą być różne, np. zaburzenia psychiczne, 
nerwice, depresje, niedojrzałość afektywna 89. W każdym razie ciężar 
dowodu spoczywa na proszącym o dyspensę od celibatu kościelnego 90.

Zwrócić też trzeba uwagę, że nie każde mentis discretio powoduje 
przyczynę do ubiegania się o dyspensę od obowiązku celibatu kapłań-
skiego, jak za bł. Pawła VI 91. Jedynie takie rozeznanie umysłowe, któ-
re jest non sufficiens 92. Rozeznanie nie musi być idealne, ale powinno 
być wystarczające – w odniesieniu do wagi przyjmowanego sakramen-
tu święceń, bo przecież chodzi o actus humanus 93. Należy mieć też za-
wsze na względzie, że owo non sufficiens nie może być pojmowane – jak 
przy małżeństwie – jako tytuł nieważności, lecz jako tytuł do uzyskania 

 87 Por. W. Góralski, Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków 
małżeńskich (kan. 1095, n. 2 KPK), w: W. Góralski, G. Dzierżon, Niezdolność…, dz. cyt., 
s. 155, z cyt. tamże wyrokiem coram Stankiewicz z 23.02.1990.

 88 Zob. W. Góralski, Poważny brak rozeznania…, dz. cyt., s. 156.
 89 Por. W. Góralski, Poważny brak rozeznania…, dz. cyt., s.  176–188. Niedojrzałość albo 

przyczyny patologiczne psychosomatyczne wymienia też W. Kiwior, Dyspensa od celi
batu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 165.

 90 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 9.
 91 O  ile za ustawodawstwa bł. Pawła VI brak odnosił się do pełnego rozeznania (caren

tia plenae cognitionis; „plena […] conscientia in oneribus” – n. 81 SaC), o tyle regulacja 
św. Jana Pawła II jest bardziej wymagająca, poprzestając na nie wystarczającym (non 
sufficiens) braku. Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 9.

 92 Słowo sufficiens występuje w CIC/83 w następujących kanonach: 11, 90 § 2, 233 § 1, 
283 § 2, 642, 697 n. 3, 767 § 3, 786, 825 § 1, 865 § 1, 913 § 1, 914, 939, 961 § 1 n. 2, 1031 § 1, 
1042 n. 3, 1095 n. 1, 1745.

 93 Tak też pozytywnie o tym sformułowaniu w trakcie prac nad kodyfikacją w projekcie 
z 1977 r.; por. W. Góralski, Poważny brak…, dz. cyt., s. 93–94; G. Dzierżon, Niezdolność do 
zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Warszawa 2002, s. 197–199. Chodzi bo-
wiem o pewną d o z ę  tego rozeznania, jak to stwierdził w odniesieniu do n. 1 kan. 1095 
P.-J. Viladrich, Konsens małżeński…, dz. cyt., s. 56–57.
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dyspensy od obowiązku celibatu kościelnego. Kryterium to jest zatem 
znacznie łagodniejsze, choć nie można go, oczywiście, bagatelizować 94.

Co więcej, specyfika sakramentu święceń powoduje ponadto, że 
owo non sufficiens odnosić należy nie tylko do przyczyn psychicznych, 
czyli do owego mentis discretio, pojmowanego na wzór sakramentu mał-
żeństwa (np. choroby psychicznej). To mentis discretio może dotyczyć 
innych kwestii, związanych z formacją do sakramentu. O ile bowiem 
każdy może poznać, czym jest małżeństwo chrześcijańskie, o tyle nie 
jest to tak oczywiste w przypadku sakramentu święceń. Może się bo-
wiem zdarzyć, że ktoś przyjmie święcenia pochopnie, nie poznawszy 
uprzednio dostatecznie życia kapłańskiego i  jego trudów. Stąd przy-
czyna non sufficiens mentis discretio obejmuje także i te przypadki braku 
odpowiedniej formacji czy też formacji niewłaściwej 95.

Pewne problemy interpretacyjne stanowi jednakże element przed-
miotowy, tj. co stanowi przedmiot tego rozeznania. Paradoksalnie bo-
wiem art. 2 PA milczy na ten temat. Podobnie n. 5 PLU nie stanowi nic 
na temat przedmiotu rozeznania, bo w ogóle brak o nim w tym miejscu 
mowy. Jest jedynie ogólne odniesienie do wolności i odpowiedzialności. 
To jednak nie jest taki znowu kłopot 96. W końcu z kontekstu wynika, że 
chodzi o święcenia i obowiązki z nimi związane. I to byłby przedmiot 
rozeznania, o którym mowa w art. 2 PA.

Przykładowo tytuł komentowany zachodziłby, jeśli proszący o dys-
pensę zupełnie by nie znał życia kapłańskiego, błądził poważnie co 
do jego istoty, nie został o tym w czasie formacji pouczony. Może też 
się zdarzyć, że był zupełnie niedojrzały z punktu widzenia psycholo-
gicznego i emocjonalnego, podejmując decyzję o przyjęciu święceń 97. 

 94 Por. w n. 5 alinea 2 PLU, w którym podkreśla się, że ma być „odrzucone wszelkiego 
rodzaju lekkie traktowanie problemów, które pomniejszyłyby znaczenie kapłaństwa, 
święty charakter święceń i powagę wcześniej podjętych obowiązków”.

 95 Tak choćby W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 164–165, nie uza-
sadniając jednak tego poglądu bliżej.

 96 Jakkolwiek analogiczny przepis kan. 1095 n. 2 CIC/83 w odniesieniu do małżeństwa 
wyraźnie stanowi o przedmiocie rozeznania oceniającego, tj. istotne prawa i obowiąz-
ki małżeńskie wzajemnie przekazywane i przyjmowane. Nie jest to znowu jednak aż 
tak znaczące z punktu widzenia praktycznego, stąd Rota Rzymska przykłada wagę do 
elementu subiektywnego; por. W. Góralski, Poważny brak…, dz. cyt., s. 169–170.

 97 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 9; M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, 
dz. cyt., s. 486.
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Co do  problemów psychicznych, mogą one mieć charakter neurotyczny, 
psychotyczny lub dotyczący osobowości 98.

V.2.2.3. Brak zdatności (defectus idoneitatis)

V.2.2.3.1. Problem art. 2 PA w relacji do n. 5,1 PLU

Problem poważny pojawia się w zestawieniu art. 2 PA z n. 5,1 PLU. W po-
wołanym numerze PLU mowa jest o „przypadku tych, którzy nie powinni 
przyjmować święceń kapłańskich, gdyż mianowicie brakowało odpo-
wiedniego uwzględnienia wolności lub odpowiedzialności, lub właś-
ciwi przełożeni w odpowiednim czasie nie potrafili ocenić roztropnie 
i wystarczająco, czy kandydat rzeczywiście nadawał się do prowadzenia 
stałego życia w celibacie poświęconym Bogu”. Jak należy rozumieć tego 
typu stwierdzenie, skoro jest w nim mowa nie tylko o samym k a n d y -
d a c i e  (co oczywiste, do kandydata w końcu odnosi się art. 2 PA), ile 
pojawia się ocena (błędna) właściwych p r z e ł o ż o n y c h?

W żadnym razie ocena przełożonych nie mieści się w zakresie nor-
my zawartej w art. 2 PA, który został sformułowany jako non sufficiens 
mentis discretio. Przepis art. 2 PA wyraźnie odnosi się bowiem tylko do 
k a p ł a n ó w, którzy przyjęli świecenia, a ich przyjąć nie powinni. Nie 
ma mowy o ich przełożonych. Jedynym zatem słusznym rozstrzygnię-
ciem jest przyjęcie, że ten brak należytej oceny przełożonych albo jest 
innym tytułem niż wymienione w art. 2 PA, a wynikającym z n. 5,1 PLU, 
albo jest kryterium pomocniczym w ocenie tych tytułów, o których jest 
mowa w art. 2 PA.

Nie wydaje się słuszne twierdzenie pierwsze, tj. że jest to nowy tytuł, 
nieznany art. 2 PA. To oznaczałoby bowiem niekonsekwencję ustawo-
dawcy, a do tego dopuścić nie można.

Stąd trzeba przyjąć tezę drugą: jest to kryterium pomocnicze do oce-
ny jednego z tytułów z art. 2 PA. Chodzi o sytuację, w której właściwy 
przełożony kościelny nie potrafił dobrze rozeznać zdatności kandydata 
do święceń i do życia w celibacie kościelnym.

Zostaje zatem pytanie, o  który tytuł chodzi, jeżeli nie o  wszyst-
kie. Nie można przyjąć, że komentowane sformułowanie odnosi się 

 98 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 486.
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do wszystkich tytułów wymienionych w art. 2 PA, skoro w n. 5,1 PLU 
ustawodawca wyraźnie rozróżnia dwie ich grupy poprzez zastosowa-
nie alternatywy vel – vel. Nie jest ona rozłączna (wtedy bowiem użyto 
by spójnika aut). Zatem może się zdarzyć, że jedna osoba będzie mogła 
powołać się w prośbie zarówno na brak należytej wolności czy odpo-
wiedzialności, jak i na (błędną) ocenę właściwych przełożonych.

Co więcej, jasne się zdaje, że dwa pierwsze tytuły z art. 2 PA zawarte 
zostały w słowach debitus libertatis vel responsabilitatis respectus defuit. Tę 
samą bowiem konstrukcję zastosował ustawodawca w art. 2 PA, wymie-
niając w nawiasie tytuły odnoszące się do tej kategorii skutków, tj. słowa 
debita carebant libertate vel responsabilitate (ob metum gravem aut non 
sufficientem mentis discretionem). Zatem opis sytuacji (błędnej) oceny 
właściwych przełożonych, o którym mowa w n. 5,1 PLU, odniósł usta-
wodawca kościelny do trzeciego tytułu z art. 2 PA, tj. braku z d a t n o ś c i 
(„z powodu ciężkiego braku fizycznego lub moralnego”). Podkreśla to 
alternatywa vel – vel, zastosowana tak w powołanym wyżej n. 5,1 PLU, 
jak i w art. 2 PA.

Konkretnie zaś ta błędna ocena właściwych przełożonych co do 
zdatności kandydata do święceń może wynikać z wyjątkowej skrytości 
samego duchownego w formacji, uniemożliwiającej prawidłowe roze-
znanie. Poza tym kandydat mógł nie pozwalać nigdy na to, aby jakakol-
wiek trudność wyszła na jaw w formacji. Mogło też się zdarzyć, że co 
prawda sam kandydat czy przełożony trudności widział, ale nie zdawał 
sobie sprawy z ich powagi. W końcu kandydat mógł dążyć do święceń 
za wszelką cenę, nie zważając na poważne trudności 99.

V.2.2.3.2. Brak zdatności jako brak powołania

Ta przyczyna, tj. ciężki brak fizyczny lub moralny (gravis defectus phy
sicus vel moralis), wywołuje skutek w postaci braku zdatności (defectus 
idoneitatis). To verbum legis (jako idoneus) w przepisach tytułu VI księ-
gi IV CIC/83 (rozdziału VI tytułu XVI CCEO) dotyczących sakramentu 
święceń pojawia się w dwóch kanonach – kan. 1026 CIC/83 (kan. 756 

 99 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 486–487.
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CCEO) oraz kan. 1052 § 1, 2 i 3 CIC/83 (kan. 770 CCEO) 100. O tej idone
itas stanowią wszystkie niemal przepisy kodeksu łacińskiego w powoła-
nym tytule VI księgi IV, od kan. 1025 CIC/83 począwszy, a także rozdzia-
łu VI tytułu XVI kodeksu wschodniego (kan. 743–775 CCEO). Przepisy te 
bowiem mają zbadać, czy kandydat nie ma ciężkiego braku fizycznego 
lub moralnego.

W istocie chodzi o brak powołania – istoty życia kapłańskiego. Ten 
brak zdatności do sakramentu święceń jest odniesiony do urzędu jako 
takiego, a nie do miejsca posługiwania 101. Brak zdatności ma być trwały, 
a nie czasowy. Nie musi być zaktualizowany; wystarczy, że jest możliwy. 
To bowiem, co się liczy, to w y s t ę p o w a n i e  braku, a nie jego ujaw-
nienie na zewnątrz 102.

Brak zdatności może mieć charakter braku fizycznego (w tym psy-
chicznego) lub moralnego.

Brak fizyczny, dyskwalifikujący do święceń, to na przykład brak odpo-
wiednich palców do trzymania Eucharystii i rozdawania jej wiernym 103, 
obojnactwo 104, choroby, jak epilepsja 105 czy inne (celiakia, alkoholizm 106, 

 100 Ten ostatni przepis stanowi, że jeżeli, na podstawie pewnych racji, biskup ma wątpliwość, 
czy kandydat jest zdolny (idoneus) do przyjęcia święceń, nie powinien mu ich udzielać.

 101 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 10. Ksiądz Jan w ogóle nie nadaje się do 
posługi kapłańskiej, a nie że nie nadaje się do niej tylko na wsiach i w danym środowisku.

 102 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 10.
 103 Zob. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 2, oprac. J. Baron, 

W. Stawinoga, Opole 1958, s. 108, nb. 83.2.1.
 104 Por. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne…, t. 2, dz. cyt., s. 90–91, nb. 68.I.1.
 105 Zob. F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne…, t. 2, dz. cyt., s. 109–110, nb. 84.3.1.
 106 Por. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera circolare Questo dicastero circa 

l’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, [Ai 
Presidenti delle conferenze episcopali], Prot. N. 89/78, 19.06.1995, „Notitiae” 31 (1995), 
s. 608–610, EV, t. 14, s. 1694–1696, nb. 2885–2889, n. III, lit. D. Norma ta została na-
stępnie nieco złagodzona (si deve essere molto cauti prima di ammettere al presbiterato); 
por.  Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera circolare Da molti anni cir-
ca l’uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica, 
[Agli Em.mi ed Ecc.mi Presidenti delle Conferenze Episcopali], Prot. N. 89/78–17498, 
24.07.2003, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_
con_cfaith_doc_20030724_pane -senza -glutine_it.html, 25.01.2017, n. C.4; przekład 
polski: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_
cfaith_doc_20030724_pane -senza -glutine_pl.html, 25.01.2017. Zob. J. Hirnsperger, Die 
Ordination, w: Handbuch…, dz. cyt., s. 878; Z. Janczewski, Ważność sprawowania sakra
mentów wtajemniczenia chrześcijańskiego uzdrowienia i  święceń w porządku prawnym 
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uzależnienie od narkotyków 107). Brak psychiczny dotyczy zaburzeń psy-
chicznych, ale w znaczeniu amentia z kan. 1041 n. 1 CIC/83 lub kan. 762 
§ 1 n. 1 CCEO, czyli nie tylko zaburzeń w sensie medycznym, ale rów-
nież zaburzeń osobowości 108. Przede wszystkim kładzie się nacisk na 

„równowagę psychiczną” (equilibrio mental) 109.
Natomiast o braku moralnym jest mowa w kan. 1029 CIC/83 (kan. 758 

§ 1 n. 2 CCEO) oraz kan. 1041 CIC/83 (kan. 762 CCEO). Tego braku mo-
ralnego może dotyczyć też niewykryty wcześniej homoseksualizm czy 
też inklinacja ku kulturze gejowskiej 110. Nie są one przecież zaburzeniem 
psychicznym, a zatem nie mogą być uznane za brak fizyczny 111.

Kościoła katolickiego, Warszawa 2011, s. 185–187; E. Frank, I Sacramenti dell’Iniziazione, 
della Penitenza e dell’Unzione degli infermi. Commento ai Canoni 834–1007 del Codice di 
Diritto Canonico, Città del Vaticano 2013, s. 121–122, przyp. 61; G. Incitti, Il sacramento 
dell’Ordine nel Codice di Diritto Canonico. Il ministro dalla formazione all’esercizio, Città 
del Vaticano 2013, s. 167.

 107 Zob. H. Schmitz, Krankheit als Hindernis für die Ausübung der Weihe. Kanonistische 
Anmerkungen zu c. 1044 § 2 n. 2 CIC, „Archiv für katholisches Kirchenrecht” 172 (2003), 
s. 469.

 108 Por. P. Pavanello, Irregolarità e impedimenti a ricevere l’ordine sacro, „Quaderni di diritto 
ecclesiale” 12 (1999), s. 286–287. Chodzić może o szeroką gamę zaburzeń dostosowaw-
czych, lękowych, aspołecznych, jedzenia, kontrolnych, osobowości, seksualnych, snu, 
psychotycznych, somatycznych, identyfikacji płci itd.; por. H. Schmitz, Krankheit…, 
dz. cyt., s. 467–468, przyp. 9. Mogą to być zatem zaburzenia następujące: zaburzenia 
psychotyczne (schizofrenia, paranoja itd.), poważne nerwice (np. lękowa, obsesyjno-

-kompulsywna  itd.), zaburzenia nastroju (np.  depresja, zaburzenia maniakalno-
-depresyjne itd.), inne zaburzenia o podłożu somatycznym, jak choroba Alzheimera, 
Picka, Hungtingtona itd.; por. W.H. Woestman, Restricting the Right to Celebrate the 
Eucharist, „Studia Canonica” 29 (1995), s. 171, przyp. 70, cyt. za: H. Schmitz, Krankheit…, 
dz. cyt., s. 468, przyp. 9.

 109 Zob. Congregación para el Culto Divino y  la Disciplina de los Sacramentos, Carta 
circular Entre las más delicadas a los Exc.mos y Rev.mos Señores Obispos diocesanos 
y demás Ordinarios canonicamente facultados para llamar a las Sagradas Ordenes, 
sobre Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos, Prot. 589/97, 10.11.1997, 

„Notitiae” 33 (1997) 495–506; „Communicationes” 30 (1998) 50–59; EV, t. 16, s. 1146–
1167, nb. 1322–1338, aneks V, n. 1. Por. B.F. Pighin, Diritto sacramentale, Venezia 2006, 
s. 205.

 110 Zob. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Istruzione In continuità sui criteri di di-
scernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della 
loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri, 4.11.2005, AAS 97 (2005) 1007–1013; 
przekład polski: http://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kedukacji/instruk-
cja_homos_04112005.html, 26.01.2017, n. 2.

 111 Por. H. Schmitz, Krankheit…, dz. cyt., s. 468–469.
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Należy zauważyć, że w najnowszych dokumentach Kościoła nie ma 
mowy o braku fizycznym 112. Z braku fizycznego jako takiego zrezygno-
wano w prawie kanonicznym przy okazji nowych kodyfikacji za pontyfi-
katu św. Jana Pawła II 113. Z braku tego powinno zatem się zrezygnować, 
de lege ferenda, w przyszłej ustawie o dyspensie od celibatu kościelnego.

V.2.2.3.3. Trwała niezdolność do celibatu kościelnego  
(incapacitas perpetua quoad caelibatum)

W ramach braku zdatności (defectus idoneitatis) można wyróżnić rzad-
ki 114 podtytuł trwałej niezdolności do celibatu kościelnego (incapacitas 
perpetua quoad caelibatum), który ma korzenie prawnonaturalne 115. Przy 
wskazaniu jego cech należy odesłać do analogicznego kan. 1095 n. 3 
CIC/83 (kan. 818 n. 3 CCEO) w sprawach małżeńskich 116.

Niezdolność do celibatu kościelnego zatem ma być istotna, rzeczy-
wiście ciężka (incapacitas gravis), a nie tylko przejściowa, która poja-
wiła się przez przypadek 117. Nie chodzi bowiem o  t r u d n o ś c i  w za-
chowywaniu celibatu kościelnego 118, ale o prawdziwą n i e z d o l n o ś ć 
patologiczną w tym zakresie (np. w postaci hiperseksualności 119). Taka 

 112 Zob. Prefetto della Congregazione per il Clero, Foglio di udienza Si evince…, dz. cyt., n. 2, 
gdzie mowa jest o dwóch brakach – moralnym i psychologicznym (un difetto morale 
o psicologico).

 113 Por. P. Pavanello, Irregolarità…, dz. cyt., s. 282–283.
 114 Problem ten bowiem dotyczy jedynie ok. 5% populacji. Dlatego lepiej łączyć go z innymi 

tytułami. Tak zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 10.
 115 Impossibilium nulla obligatio est czy też w wersji z Regulae Iuris, 7: Nemo potest ad impo

ssibile obligari (D.50,17,185; według Liber Sextus Bonifatii VIII, w: Corpus Iuris Canonici, 
t. 2, editio Lipsiensi secunda post Æ.L. Richteri curas ad librorum manu criptorum 
et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica instruxit Æ. Friedberg, 
Lipsiae 1881 [Ristampa anastatica 1959], s. 1122–1124). Por. A. Dębiński, Kościół i prawo 
rzymskie, Lublin 2007, s. 164; W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1990, 
s. 80, 262; A. Gauthier, Roman Law and its Contribution to the Development of Canon 
Law, Ottawa 1996, s. 107.

 116 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 10.
 117 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 9; W. Góralski, Niezdolność do podjęcia 

istotnych obowiązków małżeńskich (kan. 1095, n. 3 KPK), w: W. Góralski, G. Dzierżon, 
Niezdolność…, dz. cyt., s. 212–214; S. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby 
do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3, Lublin 2009, s. 45–46.

 118 Por.  W.  Góralski, Niezdolność…, dz. cyt., s.  203; S.  Paździor, Przyczyny…, dz. cyt., 
s. 47–48.

 119 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 10.
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niezdolność jako brak ma występować przed święceniami (incapacitas 
antecedens), choć ujawnić może się po przyjęciu święceń (incapacitas 
latens) 120, a stąd powinna być trwała (incapacitas perpetua) 121. Może mieć 
w końcu przyczyny biologiczne lub występować z powodów nabytych 
(np. aktywny homoseksualizm) 122.

V.2.3. Rezygnacja z tytułów kwalifikowanych  
w przypadku młodych prezbiterów.  
Komentarz do n. 2 ex audientia SS.mi Si evince z 2008 r.

Si evince, n. 2. Per quanto con-
cerne la dispensa dei Sacerdoti 
minori di 40 anni di età, il Santo 
Padre dispone che si possa rite-
nere sufficiente, per presentare il 
caso alla Sua considerazione, l’e-
sistenza di uno solo di tre criteri 
attualmente in vigore: l’inabili-
tà all’esercizio del ministero sa-
cerdotale; l’irreversibilità dell’at-
tuale situazione; l’eccezionalità 
consistente in un difetto morale 
o psicologico grave preesistente 
all’ordinazione stessa.

Si evince, n. 2. Odnośnie do dys-
pensy kapłanów poniżej 40. roku 
życia Ojciec Święty postanawia, 
że dla przedstawienia sprawy 
do rozpatrzenia przez Niego 
można uważać za wystarczają-
ce występowanie jednego tylko 
z trzech obowiązujących kryte-
riów: niezdolność do wykony-
wania posługi kapłańskiej; nie-
odwracalność sytuacji obecnej; 
nadzwyczajność, polegająca na 
braku moralnym lub psycholo-
gicznym ciężkim, występującym 
przed samymi święceniami.

Encyklika bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus zwróciła uwagę w n. 87 na 
rozważniejsze traktowanie spraw o dyspensę od celibatu kapłańskie-
go młodych prezbiterów 123. Tą delikatną sprawą zajmowała się także 

 120 Por. W. Góralski, Niezdolność…, dz. cyt., s. 214–216; S. Paździor, Przyczyny…, dz. cyt., 
s. 48–49.

 121 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 10; W. Góralski, Niezdolność…, dz. cyt., 
s. 216–220; S. Paździor, Przyczyny…, dz. cyt., s. 50–51. Ponadto zob. uwagi wyżej, V.2.2.3.2.

 122 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 9–10.
 123 Zob. wyżej, III.3.1.2.2.
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w sposób szczególny deklaracja Die XIII ianuarii z 1972 r. (n. II in fine) 124. 
W końcu zaś, za pontyfikatu św. Jana Pawła II, zagadnienie regulował 
list okólny Kongregacji dla Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Ce 
dicastère z 1997 r. (n. 1–4) 125. W regulacjach tych, o charakterze także ma-
terialnoprawnym, modyfikowano zwykłe tytuły dyspensy,  normalnie je 
obostrzając dodatkowymi wymogami. W ten sposób powstawały niejako 
tytuły kwalifikowane w przypadku młodych prezbiterów.

Sytuacja jednak – jak się wydaje – jest inna pod rządem obowiązują-
cej regulacji Si evince z 2008 r., wydanej za pontyfikatu Benedykta XVI. 
Wystarczą już zwykłe tytuły, aby młody prezbiter (do 40. roku życia) mógł 
uzyskać dyspensę od celibatu kościelnego („l’esistenza di uno solo di tre 
criteri a t t u a l m e n t e  i n  v i g o r e”). Wśród tych tytułów zwykłych 
są dwa uprzednie – niezdolność do wykonywania posługi kapłańskiej 
(l’inabilità all’esercizio del ministero sacerdotale) oraz nadzwyczajność, po-
legająca na braku moralnym lub psychologicznym ciężkim, występują-
cym przed samymi święceniami (l’eccezionalità consistente in un difetto 
morale o psicologico grave preesistente all’ordinazione stessa), już komen-
towane wyżej 126 – oraz jeden następczy, o czym niżej 127.

W ten sposób ustawodawca kościelny zrezygnował z tytułów kwalifi-
kowanych w sprawach o dyspensę od celibatu kapłańskiego młodych prez-
biterów. Stosuje się zatem tytuły zwykłe, bez żadnych specjalnych ograni-
czeń o charakterze materialnoprawnym. Natmiast pozostały odrębności 
w zagadnieniach proceduralnych przed Kongregacją (por. n. 3 Si evince).

V.3. Obowiązujące tytuły następcze

V.3.1. Regulacja

Jak już była o tym mowa wyżej, tytuły następcze w ustawodawstwie 
św. Jana Pawła II zostały uregulowane w n. 5,1 PLU oraz w art. 3 PA. 
Stanowią one:

 124 Por. wyżej, III.3.1.2.3.
 125 Zob. wyżej, III.3.2.3.
 126 Por. wyżej, V.2.2.2, V.2.2.3.
 127 Por. niżej, V.3.3.
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PLU, n. 5,1. In examine peragen-
do petitionum, quae ad Sedem 
Apostolicam mittuntur, praeter 
casus sacerdotum qui, sacerdo-
tali vita iamdiu relicta, rerum 
statum a quo recedere nequeu-
nt, sanare exoptant […].

PA, art.  3. Praeterquam in ur-
genti mortis periculo dispen-
satio non conceditur ob causas 
post sacram ordinationem exor-
tas, nisi agatur de sacerdotibus 
qui a multis iam annis ab obli-
gationibus cum sacra ordinatio-
ne conexis defecerint, nec ulla 
appareat spes vitae sacerdotalis 
reassumptionis, et ipsi sincere et 
aperte poenitentes dispensatio-
nem petant.

PLU, n. 5,1. W rozpatrywaniu 
próśb kierowanych do Stolicy 
Apostolskiej, oprócz przypad-
ków kapłanów, którzy, po po-
rzuceniu już od dawna życia ka-
płańskiego, pragną uregulować 
sytuację, z której nie mogą się 
wycofać […].

PA, art.  3. Oprócz przypadku 
naglącego niebezpieczeństwa 
śmierci nie udziela się dyspensy 
z przyczyn powstałych po przy-
jęciu święceń, chyba że chodzi 
o kapłanów, którzy od wielu już 
lat porzucili obowiązki związa-
ne ze święceniami i  znikła na-
dzieja podjęcia na powrót życia 
kapłańskiego, a oni sami skru-
szeni szczerze i wprost proszą 
o dyspensę.

Regulacja ta dotyczy tytułu następczego zwykłego, ale w art. 3 PA in 
princ. odsyła się do tytułu następczego kwalifikowanego (nadzwyczaj-
nego) dyspensy in periculo mortis. Szczegółowe postanowienia co do 
tego tytułu znajdują się w liście okólnym Kongregacji dla Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów Ce dicastère z 1997 r. (n. 5), a obecnie także 
w liście Sekretariatu Stanu z 10 sierpnia 2005 r. 128

Ponadto swoistej ewolucji uległ tytuł następczy zwykły. Powstał 
bowiem, niejako obok, tytuł następczy kwalifikowany z odrębnym po-
stępowaniem – w art. 1 listu Kongregacji dla Duchowieństwa In data 
30 gennaio, n. 8 129.

Trzeba w końcu zauważyć, że w art. 3 PA zasadą jest n i e u d z i e -
l a n i e  dyspensy z tytułu następczego, z wyjątkiem sytuacji in periculo 

 128 Por. niżej, V.3.3.1.
 129 Zob. niżej, V.3.3.2.
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mortis. Przepis stanowi wyraźnie tę zasadę: dispensatio non conceditur 
ob causas post sacram ordinationem exortas. Natomiast wyjątkiem jest jej 
udzielanie, co wprowadza spójnik nisi („chyba że”). O ile taka regulacja 
była przestrzegana za pontyfikatu św. Jana Pawła II, o tyle można mieć 
wątpliwości co do jej dalszego wiązania w obecnej praktyce Kongregacji.

V.3.2. Tytuł zwykły. Komentarz do n. 5,1 PLU i art. 3 PA

V.3.2.1. Przesłanki tytułu

Wydaje się, że najbardziej praktycznym tytułem do ubiegania się o dys-
pensę od celibatu kościelnego jest przyczyna powstała po przyjęciu świę-
ceń (w sensie szerszym: tytuł następczy), czyli porzucenie życia kapłań-
skiego. Treść powołanego już przepisu art. 3 PA jest tożsama z treścią 
n. 5,1 PLU.

Wymagane są zatem dwie przesłanki, które muszą być spełnione 
po stronie duchownego, proszącego o dyspensę od obowiązku celiba-
tu kościelnego:

1. od wielu już lat porzucił obowiązki związane ze święceniami,
2. znikła nadzieja podjęcia przez niego na powrót życia kapłań-

skiego.

V.3.2.2. Przesłanka porzucenia czynnego stanu duchownego

Powyższe przesłanki są dostatecznie jasne. W oparciu o ten tytuł mo-
gliby prosić o dyspensę od celibatu kościelnego ci prezbiterzy (a tym 
bardziej diakoni), którzy porzucili stan duchowny faktycznie. Zawarli 
już bowiem na przykład małżeństwo cywilne, mają dzieci i pragną teraz 
uregulować swoje życie w Kościele 130. Chodzi w każdym razie o porzu-
cenie czynne, czyli z wolą, by utracić stan duchowny.

W tym miejscu trzeba odnotować, że przesłanka iamdiu („od dłuż-
szego czasu”) z n. 5 PLU została uszczegółowiona w art. 3 PA poprzez 
a multis iam annis („od wielu już lat”). W latach pontyfikatu św. Jana 

 130 Por. T. Rakoczy, Dyspensa…, dz. cyt., s. 86–87.
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Pawła II w orzecznictwie kurialnym uważano, że jest to okres co naj-
mniej 10–12 lat, a wcześniej 20 lat, w praktyce zmniejszanych do 15 lat 131.

Należy zauważyć, że przesłankę tę należy obecnie poddać zasadniczej 
rewizji. Przede wszystkim dlatego, że orzecznictwo znacznie zmniejszy-
ło liczbę tych lat, tak że nie jest to już kilkanaście lat, lecz w rzeczywi-
stości kilka. W końcu zaś trzeba wziąć pod uwagę niżej powołany art. 1 
n. 8 listu Kongregacji dla Duchowieństwa In data 30 gennaio z 2009 r. 
Jeżeli w myśl tego przepisu należy wszcząć ex instantia Ordinarii postę-
powanie o dyspensę od celibatu kościelnego po pięciu latach od porzu-
cenia posługi, to w takim razie iamdiu z n. 5,1 PLU powinno być krótsze. 
Zatem zaczynają być bez znaczenia verba legis z art. 3 PA, które stanowią: 

„a  m u l t i s  iam annis” („od w i e l u  już lat”).
Wydaje się, że w tym kierunku idą słowa n. 2 ex audientia SS.mi Si 

evince z 2008 r. o „nieodwracalności sytuacji obecnej” (l’irreversibilità 
dell’attuale situazione). W tytule tym w sprawach młodych prezbiterów 
nie wspomina się nawet o czasokresie „od wielu już lat”; przestaje on 
mieć jakiekolwiek znaczenie, poza może dowodowym, wskazując na 
nieodwracalność sytuacji.

De lege ferenda, należy postulować zrezygnowanie z tej przesłanki, 
a w każdym razie taką jej zmianę, która by była zharmonizowana z art. 1 
n. 8 listu Kongregacji dla Duchowieństwa In data 30 gennaio z 2009 r. 
oraz odzwierciedlała aktualną praktykę orzeczniczą w tych sprawach.

V.3.2.3. Przesłanka braku nadziei na podjęcie z powrotem  
życia kapłańskiego

Bardzo elastyczna jest druga przesłanka omawianego tytułu, tj. brak 
nadziei na podjęcie z powrotem życia kapłańskiego. Ważne mogą być 
tutaj takie okoliczności, jak: wiek prezbitera, czas trwania związku mał-
żeńskiego, posiadanie dzieci itp. 132

W każdym razie należy mieć pewność, że kapłan porzucił defini-
tywnie życie kapłańskie 133. Zgodnie bowiem z kan. 62 CIC/83 (kan. 1511 
CCEO), część pierwsza, reskrypt bez wykonawcy (jak w  przypadku 

 131 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 10.
 132 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 164.
 133 Por. T. Rakoczy, Dyspensa…, dz. cyt., s. 88–89.
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udzielenia dyspensy od celibatu kościelnego) staje się skuteczny z chwi-
lą wydania 134. Skoro tak, to w chwili wydania dyspensy proszący o nią 
pozbawiony zostaje stanu duchownego. Stąd konieczna jest pewność 
co do jego woli w tym przedmiocie. Podkreśla to n. 5,2 PLU 135. Dlatego 
też stosować należy postępowanie poprzedzające właściwą procedurę, 
mające na celu „przyprowadzić chwiejącego się brata do spokoju ducha, 
ufności, pokuty oraz podjęcia pierwotnego zapału, ofiarowując pomoc 
współbraci, przyjaciół, rodziny, lekarzy i psychologów” 136. Wszystko to 
ma doprowadzić do uzyskania pewności co do realizacji przesłanki dru-
giej tego tytułu, tj. braku nadziei na powrót do życia kapłańskiego.

Wydaje się, że ta przesłanka jest szczególnie istotna w sprawach 
młodych prezbiterów. Powoływany już n. 2 ex audientia SS.mi Si evince 
z 2008 r. 137 wyraźnie dopuszcza także komentowany tytuł w tego typu 
sprawach. Podkreśla wszelako, że chodzi o „nieodwracalność sytuacji 
obecnej” (l’irreversibilità dell’attuale situazione) młodego prezbitera.

V.3.3. Tytuły kwalifikowane

V.3.3.1. Tytuł następczy kwalifikowany in periculo mortis. 
Komentarz do art. 3 PA

O ile w ustawodawstwie św. Jana Pawła II nie udzielano zasadniczo dys-
pensy od celibatu kościelnego z tytułu następczego, o tyle sam art. 3 PA 
in princ. zawierał wyjątek od tej zasady w przypadkach niebezpieczeń-
stwa śmierci (in periculo mortis). Powoływany już wyżej przepis stano-
wi bowiem 138: „P r a e t e r q u a m  i n  u r g e n t i  m o r t i s  p e r i c u l o 
dispensatio non conceditur ob causas post sacram ordinationem exortas 
[…]” („O p r ó c z  p r z y p a d k u  n a g l ą c e g o  n i e b e z p i e c z e ń s t w a 

 134 Jakkolwiek obecnie w reskryptach udzielających dyspensy od celibatu kościelnego za-
warte jest inne postanowienie; por. wyżej, IV.3.3.2.2.

 135 Powoływane słowa listu brzmią: Quare dispensationis causa demonstranda erit ope argu
mentorum numero et soliditate praestantium, czyli w przekładzie polskim: „Z tego powo-
du przyczyna dyspensy musi być wykazana przy pomocy wystarczających argumentów, 
tak pod względem ich znaczenia, jak i liczby”.

 136 Por. n. 6 PLU, in fine.
 137 Zob. wyżej, V.2.3.
 138 Por. wyżej, V.3.1.
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ś m i e r c i  nie udziela się dyspensy z przyczyn powstałych po przyjęciu 
święceń […]”) 139.

Niebezpieczeństwo śmierci (periculum mortis) zachodzi wtedy, kiedy 
duchowny znajduje się w stanie prawdopodobieństwa śmierci, tj. przy-
najmniej są takie same szanse, że umrze, jak i że przeżyje. Dlatego należy 
odróżnić niebezpieczeństwo śmierci od articulus mortis, oznaczające-
go nieuchronność śmierci moralnie już pewnej 140. Niebezpieczeństwo 
śmierci może wynikać z przyczyn o charakterze wewnętrznym, jak na 
przykład: choroba, starość, rany; lub zewnętrznym, jak choćby: wojna, 
operacja chirurgiczna, mobilizacja do wojska, katastrofy naturalne 141.

W tych sprawach za pontyfikatu św. Jana Pawła II zostały wydane 
specjalne normy, zawarte w n. 5 Ce dicastère 142:

Ce dicastère, n. 5. Dans le cas 
de prêtres, quel que soit leur âge, 
qui ont contracté une union ci-
vile, pouvant être assainie, et qui 
se trouvent en danger de mort, 
les Ordinaires compétents sont 
priés d’envoyer sans retard la 
demande de dispense, signée, 
si possible, par le demandeur, 
et accompagnée per leur propre 
votum. Pour de tels cas on ne de-
mande pas le procès informatif 
régulier4.

Ce dicastère, n. 5. W przypad-
kach kapłanów w jakimkolwiek 
wieku życia, którzy zawarli 
małżeństwo cywilne podlegają-
ce sanacji i którzy znajdują się 
w  niebezpieczeństwie śmierci, 
właściwi Ordynariusze są pro-
szeni o przesłanie bezzwłoczne 
prośby o dyspensę, podpisanej, 
o ile to możliwe, przez proszą-
cego i z dołączonym własnym 
votum. W tych przypadkach nie 
wymaga się zwyczajnego postę-
powania informacyjnego4.

 139 Wyróżnienie w tekście – P.S.
 140 Por. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Città del Vaticano 2006, s. 211.
 141 Zob. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele: część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008, s. 307.
 142 Por. wyżej, III.3.2.3.

 4 Pour des motifs évidents de ra-
pidité, la demande de dispense 
comme la recommandation de 
l’Ordinaire peuvent même être 
envoyées à la Congrégation pour 

 4 Ze względów oczywistych, 
wymagających szybkiego dzia-
łania w  tych sprawach, proś-
ba o  dyspensę jako polecenie 
Ordynariusza może być prze-
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Jak zatem wynika z n. 5 Ce dicastère, w takich sytuacjach zawsze, tak-
że młodym prezbiterom poniżej 40. roku życia, udziela się dyspensy od 
celibatu kościelnego. Regulacja z 1997 r. jednak zawierała wyraźne ogra-
niczenie. Dyspensy od celibatu kościelnego udzielano prezbiterowi in 
periculo mortis, jeżeli doszło do zawarcia przez proszącego małżeństwa 
cywilnego podlegającego sanacji, tzn. ze strony kobiety nie było żadnej 
przeszkody kanonicznej do jego zawarcia 143.

To ograniczenie zostało zniesione za pontyfikatu papieża Bene dyk-
ta XVI. List Sekretarza Stanu z 10 sierpnia 2005 r. nie zawiera już bo-
wiem tego typu postanowienia 144. Tego typu przypadki naglące wyjęte 
są spod zwykłego procedowania, o czym niżej 145.

V.3.3.2. Tytuł następczy kwalifikowany.  
Komentarz do art. 1 n. 8 listu In data 30 gennaio z 2009 r.

V.3.3.2.1. Przesłanki i konstrukcja prawna

 143 Zob. G.F. Read, A Comment on the Recent Circular Letter from the Congregation for Divine 
Worship and the Discipline of the Sacraments concerning dispensation from priestly obliga
tions and of deacons from the impediment of orders, „Newsletter Canon Law Society of 
Great Britain and Ireland” n. 112 (1997), s. 41. Chodzi o takie przeszkody, jak na przykład 
poprzednie małżeństwo, którego nieważności nie stwierdzono itp.

 144 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede Apostolica, „Ius et Iustitia” 
16 (2012), s. 167; M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 96 (podając datę 10.08.2010), cyt. za: 
V. Mosca, La perdita della condizione giuridica…, dz. cyt., s. 278.

 145 Zob. niżej, VIII, IX, passim.

le culte divin et la discipline des 
sacraments par fax, au numéro 
6988.3499.

słana do Kongregacji dla Kultu 
Bożego i  Dyscypliny Sakra-
men tów faksem, na numer 
6988.3499.

In data 30 gennaio, n.  8  – 
Art.  1. L’Ordinario di incardi-
nazione può chiedere alla Sede 
Apostolica un rescritto con cui 
si dichiara la perdita dello stato 
clericale, con relativa dispensa 

In data 30 gennaio, n. 8 – Art. 1. 
Ordynariusz inkardynacji może 
prosić Stolicę Apostolską o re-
skrypt, stwierdzający utratę 
stanu duchownego wraz z od-
powiednią dyspensą od obo-



Tytuły, czyli przyczyny  203

Innym tytułem następczym kwalifikowanym jest porzucenie życia 
w stanie duchownym, o którym stanowi art. 1 z n. 8 listu In data 30 gen
naio z 2009 r. Chodzi o przypadki takich duchownych, którzy przez po-
nad pięć następujących po sobie lat trwają dobrowolnie i bezprawnie 
w porzuceniu posługi.

Przesłankami zatem komentowanego tytułu są:
1. porzucenie czynne (dobrowolne i bezprawne) posługi przez du-

chownego;
2. przez czas ciągły ponad 5 następujących po sobie lat.

ad 1. To porzucenie ma charakter czynny – jest dobrowolne i bez-
prawne. Ze stanu faktycznego musi jasno wynikać, że duchowny (za-
tem również diakon, nie tylko prezbiter 146) chce trwać w takim sta-
nie, a nie ma na to pozwolenia jego ordynariusza. Nie ma więc nawet 
mowy o nieodwracalności tej sytuacji, jak w tytule zwykłym następczym 
(por. art. 3 PA) 147.

ad 2. To porzucenie ma trwać przez czas ciągły pięciu lat następują-
cych po sobie. Chodzi o czas ciągły, liczony według wskazówek kan. 201 
§ 1 CIC/83, czyli taki, który nie dopuszcza żadnej przerwy. Jakakolwiek 
zatem przerwa tego terminu powoduje jego liczenie od nowa. Wyklucza 
się bowiem z tego względu domniemanie woli porzucenia stanu du-
chownego, co wydaje się być istotą tej nowej instytucji kanonicznej.

Nie wydaje się jednak, by reskrypt, o którym mowa w art. 1 n. 8 
listu In data 30 gennaio, miał jakąś inną konstrukcję prawną. Nie jest 
tak, że po upływie powyższego terminu duchowny ipso iure traci stan 

 146 Por. niżej, V.3.3.2.3.
 147 Zob. wyżej, V.3.2.2 oraz V.3.2.3.

dagli obblighi sacerdotali, com-
preso il celibato, del chierico che 
ha abbandonato il ministero per 
un periodo superiore ai 5 anni 
consecutivi e che, dopo atten-
ta verifica, per quanto possibile, 
persiste in tale assenza volonta-
ria ed illecita dal ministero.

wiązków kapłań skich, włącznie 
z celibatem, przez duchownego, 
który porzucił posługę przez po-
nad 5 następujących po sobie lat 
i który – po uważnym zbadaniu 
sprawy, o ile to możliwe – trwa 
w  takim dobrowolnym i  bez-
prawnym porzuceniu posługi.



204  Rozdział V

duchowny 148. Oznaczałoby to bowiem powrót do dyspensy deklaratoryj-
nej 149. Tymczasem stwierdza się co prawda utratę stanu duchownego, ale 
jednocześnie u d z i e l a  s i ę  dyspensy od zobowiązań („s i  d i c h i a r a 
la perdita dello stato clericale, c o n  relativa d i s p e n s a  dagli obblighi 
sacerdotali, compreso il celibato” 150). Ma zatem ta dyspensa charakter 
konstytutywny, a nie deklaratoryjny. Następuje zatem „stwierdzenie” 
(dichiara) utraty stanu duchownego po pięciu następujących po sobie 
latach, a jednocześnie udzielenie dyspensy (konstytutywnej) od celibatu 
kościelnego 151. Wydaje się, że nie chodzi o stwierdzenie utraty s t a n u 
d u c h o w n e g o, bo dyspensa w świetle kan. 290 n. 2 i 3 oraz kan. 291 
CIC/83 ma charakter tylko konstytutywny. Tym niezbyt fortunnym sfor-
mułowaniem ustawodawca wskazuje na istotę tej nowej instytucji, która 
wypływa z woli samego duchownego, porzucającego stan duchowny. Brak 
woli można tylko deklarować. Natomiast z przepisu wynika, że wola ta 
pociąga za sobą – przez interwencję Stolicy Apostolskiej na wniosek or-
dynariusza tego duchownego – utratę stanu duchownego wraz z udzie-
leniem (zawsze konstytutywnym) dyspensy od celibatu kościelnego.

Kluczowe jest zatem dla tej nowej konstrukcji stwierdzenie braku 
woli bycia duchownym. Dlatego ustawodawca tak bardzo podkreśla, że 
do stwierdzenia takiego ordynariusz może dojść dopiero „po uważnym 
zbadaniu sprawy” (dopo attenta verifica). Co więcej, aby być pewnym ta-
kiej ostatecznej woli porzucenia stanu duchownego, wymaga się upływu 
co najmniej pięciu kolejnych lat. Jakiekolwiek przerwanie tego terminu 
ma być interpretowane jako brak woli definitywnego odejścia ze strony 
duchownego. Oznacza to zablokowanie „deklaracji” utraty tego stanu 
wobec braku tejże woli. W końcu ustawodawca kościelny podkreśla, że 
to porzucenie ma być czynne, czyli „dobrowolne i bezprawne” (volontaria 
ed illecita). W literaturze wskazuje się 152, że domniemuje się po upływie 
tego terminu wolę porzucenia posługi.

 148 Tak zaś por. S. Haering, Verlust des klerikalen Standes. Neue Rechtsentwicklungen durch 
päpstiche Sondervollmachten der Kongregation für den Klerus, „Archiv für katholisches 
Kirchenrecht” 178 (2009), s. 389.

 149 Por. wyżej, III.2.1.2, III.2.2.1.
 150 Wyróżnienie – P.S.
 151 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 220, przyp. 123.
 152 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam. Le facoltà speciali della Congre ga zione 

per il clero, „Ius et Iustitia” 16 (2012), s. 119.
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Ta ostrożność ustawodawcy kościelnego wynika z charakteru re-
skryptu motu proprio in forma gratiosa. Nie wymaga on bowiem przyję-
cia przez beneficjenta i obowiązuje od chwili wydania (por. kan. 61 i 62 
CIC/83) 153. O ile zawsze wiadomo, jaka jest wola tego, kto wyraźnie prosi 
o dyspensę swoim pismem, o tyle pozostają wątpliwości, kiedy takiej 
wyraźnej prośby, czyli uzewnętrznenia woli, brakuje. Dlatego nie można 
zastosować trybu z n. 8 listu In data 30 gennaio, jeżeli duchowny wystą-
pi z prośbą na piśmie. W takich przypadach należy zastosować art. 3 PA 
i postępowanie z norm Ordinarius competens 154.

V.3.3.2.2. Charakter administracyjny, a nie karny

Tę utratę stanu duchownego uzasadnia się obowiązkiem z kan. 276 § 2 
n. 1 CIC/83, a pośrednio także kan. 1399 CIC/83, choć przepisom z n. 8 
listu In data 30 gennaio odmawia się charakteru prawnokarnego 155.

Nie wydaje się, że komentowane przepisy mają charakter karny, jak-
kolwiek w kanonistyce można spotykać poglądy przeciwne 156. Przede 
wszystkim taka wykładnia nie znajduje uzasadnienia w samym liście In 
data 30 gennaio. Przepis kan. 1399 CIC/83 nie jest w n. 8 nawet wzmian-
kowany, co z kolei ma miejsce w poprzedzających n. 6 i 7 tegoż listu. 
Nie można odmówić komentowanym przepisom pewnego charakteru 
dyscyplinarnego o charakterze administracyjnym, ale nie są to z pew-
nością normy prawnokarne. Zresztą, sama regulacja w wykazie doku-
mentów wyraźnie rozróżnia to postępowanie od postępowania zwyczaj-
nego, o dyspensę na wniosek duchownego czy też w procesie sądowym 
karnym 157.

 153 Por. wyżej, IV.3.3.2.2.
 154 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 214.
 155 Por. W. Barszcz, Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego na 

podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, „ Prawo Kanoniczne” 54  (2011) 
nr 3–4, s. 64.

 156 Zob. S. Haering, Verlust…, dz. cyt., s. 383, przyp. 38, wskazując przestępstwa z kan. 1371 
n. 2, kan. 1389 § 2 i kan. 1399 CIC/83.

 157 Por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito sulle linee procedurali per la 
trattazione dei casi oggetto delle Facoltà speciali, unitamente all’elenco dei documen-
ti necessari al completamento dell’istruttoria nella fase locale, 17.03.2010, EV, t. 26, 
s.  1173–1181, nb. 1717–1734; ponadto rozpowszechniony w: „Ius Ecclesiae” 23  (2011), 
s. 229–235; przekład polski w: „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 68–76; załącz-
nik 2, n. 3.
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Poza tym nie może być mowy o karze kanonicznej bez normy kano-
nicznokarnej (ustawowej czy nakazowej), która taką karę za dane prze-
stępstwo ustanawia 158, zgodnie zresztą z zasadą, że nie można karać bez 
przestępstwa (nulla poena sine delicto) 159. Artykuł 1 n. 8 In data 30 gennaio 
nie ma charakteru normy sankcjonowanej i sankcjonującej (przestęp-
stwo i odpowiadająca mu kara 160), typowej dla norm prawnokarnych.

Ponadto kary mają co do zasady charakter konstytutywny, a nie de-
klaratoryjny, jak z kolei konstrukcja z art. 1 n. 8 listu In data 30 gennaio. 
Nawet gdyby uznać, że ta deklaracja utraty stanu duchownego jest karą, 
to przecież kara latae sententiae, która może być deklarowana, musi być 
wyraźnie (expresse) postanowiona (por. kan. 1314 CIC/83, pars secunda) 161, 
czego brak w tym przypadku.

W końcu obowiązujące prawo karne Kościoła łacińskiego nie zna kary 
„utraty stanu duchownego”, o której mowa w art. 1 n. 8 listu In data 30 
gennaio, lecz karę wydalenia ze stanu duchownego (por. kan. 1336 § 1 n. 5 
CIC/83), która zresztą może być tylko ferendae sententiae (zob. kan. 1336 
§ 2 CIC/83 a contrario). Gdyby komentowany przepis miał mieć charakter 
karny, to ustawodawca kościelny posłużyłby się znaną już karą wydale-
nia ze stanu duchownego, a nie tworzyłby nowej konstrukcji prawnej 

„stwierdzenia utraty stanu duchownego”.
Z tych względów trzeba odmówić komentowanemu przepisowi cha-

rakteru karnego, a przyznać mu charakter administracyjnoprawny.

V.3.3.2.3. Różnice z tytułem zwykłym

Komentowany tytuł następczy kwalifikowany, zawarty w art. 1 n. 8 In 
data 30 gennaio, różni się znacznie od tytułu następczego zwykłego 

 158 Por. V. De Paolis, I delitti e le pene in genere (cann. 1311–1363), w: D. Cito, V. De Paolis, Le 
sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Città del Vaticano 
2001, s. 98.

 159 Zob. V. De Paolis, I delitti e le pene in genere…, dz. cyt., s. 106.
 160 Zwykle stosuje się wtedy technikę legislacyjną: „Kto popełnił przestępstwo P, podlega 

karze K”. O takiej technice – z oczywistych względów – nie może być mowy w komen-
towanym przepisie.

 161 To wyraźne postanowienie oznacza w praktyce następujące wyrażenia: poena latae sen
tentiae, ipso iure, ipso facto (kan. 1383 CIC/83), eo ipso; por. J. Syryjczyk, Sankcje…, dz. cyt., 
s. 69, 72–73.
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z art. 3 PA, tak jeśli chodzi o jego przesłanki, jak i zakres podmiotowy 
i tryb postępowania.

To, co łączy oba tytuły, to czynne porzucenie posługi, a konsekwen-
tnie – stanu duchownego. Inaczej jednak dochodzi się do stwierdzenia 
woli duchownego porzucającego swój stan w Kościele. O ile w tytule 
zwykłym wola ta nie ulega wątpliwości, gdyż wynika z prośby o dys-
pensę od celibatu kościelnego, o tyle w tytule kwalifikowanym jest ona 
niejako dedukowana z faktów.

Stąd też wywodzą się różnice proceduralne. Tytuł zwykły przewi-
duje postępowanie na wniosek proszącego (ad instantiam partis), a tytuł 
kwalifikowany – ordynariusza (ad instantiam Ordinarii).

W tytule zwykłym chodzi o przesłankę nieodwracalnej sytuacji pro-
szącego i ta przesłanka wybija się w tym tytule 162, z kolei w tytule kwali-
fikowanym tego typu nieodwracalność nie ma znaczenia, bo ogranicza 
się on tylko do czasokresu pięciu lat. Co prawda przesłanka czasowa 
jest formalnie wskazywana przez obowiązujący art. 3 PA (a multis iam 
annis), ale w praktyce orzeczniczej straciła na znaczeniu.

W  końcu oba tytuły różnią się zakresami podmiotowymi. Tytuł 
zwykły bowiem ogranicza się do prezbiterów, podczas gdy tytuł kwa-
lifikowany obejmuje także diakonów. Choć w  komentowanym liście 
można natrafić problem interpretacyjny, gdyż specjalne upoważnie-
nie papieskie  III dotyczy tylko „dyspensy od obowiązków k a p ł a ń -
s k i c h, włącznie z celibatem, tych duchownych, którzy porzucili posłu-
gę” (por. n. 5, III; n. 8 in princ.; art. 1 In data 30 gennaio) 163. Oznaczać by 
to mogło wykluczenie diakonów, ponieważ nie są kapłanami. Jednakże 
skoro ta procedura dotyczy prezbiterów (kapłanów), to tym bardziej – na 
zasadzie a maiori ad minus – dotyczy diakonów 164. Wydaje się wszak-
że, że praktyczne znaczenie tej regulacji ograniczy się do prezbiterów, 
skoro prostsza procedura – jakkolwiek ad instantiam partis – odnosi 
się do diakonów według dokumentu Secondo la legislazione canonica 165.

 162 Zob. wyżej, V.3.2.2.
 163 „[…] relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, dei chierici che 

hanno abbandonato il ministero” (n. 5, III; n. 8 in princ.; art. 1 In data 30 gennaio; kur-
sywa – P.S.).

 164 Por. S. Haering, Verlust…, dz. cyt., s. 383, 389–390; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., 
s. 221.

 165 Zob. wyżej, V.1.2.3. Co do poglądu, por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 221.
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V.3.3.3. Łączenie tytułów następczych z uprzednimi

W sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego nie ma prostych tytu-
łów następczych. Prawie zawsze każde porzucenie posługi przez du-
chownego wiąże się z problemem z okresu formacji, a zatem z tytułem 
uprzednim 166. Dlatego solidne przygotowanie sprawy powinno wskazy-
wać kilka tytułów – nie tylko tytuł następczy, ale również wykazywać 
przesłanki tytułu uprzedniego 167.

W praktyce Kongregacji dla Duchowieństwa 168 aż 43% proszących 
wskazuje jako przyczynę odejścia niestabilność uczuciową lub niedoj-
rzałość emocjonalną, w tym relacje seksualne z kobietami i oczekiwa-
nie na potomstwo. Nierzadkie są przypadki konfliktu z przełożonymi 
(21%), kryzysu wiary i sprzeciwu wobec nauczania Kościoła, zwłaszcza 
fascynacja marksizmem w krajach Ameryki Łacińskiej (17%), oraz braku 
prawdziwego rozeznania własnego powołania (16%). Wskazuje się także 
jako przyczyny porzucenia stanu duchownego: poważną depresję (13%), 
homoseksualizm (11%), przesadną aktywność z zaniedbaniem życia du-
chowego i modlitwy (10%), alkoholizm i narkotyki (8%), presję rodziny 
w wyborze stanu duchownego (7%). Marginalnie występują inne przy-
czyny, jak: uzależnienie od samogwałtu (4%), przestępstwo przeciwko 
VI przykazaniu Dekalogu z małoletnimi i inne przestępstwa seksual-
ne (3%) czy poważne ograniczenia charakterologiczne proszącego (3%).

Jak zatem widać z praktyki Kongregacji, liczba przyczyn porzucenia 
stanu duchownego jest duża. Nic więc dziwnego, że tytułom następ-
czym towarzyszą uprzednie.

Wnioski

Są różne powody porzucania stanu duchownego. Niejeden z  przy-
padków powinien być przedmiotem analizy formatorów, aby uniknąć 
na przyszłość podobnych błędów. Prawo Kościoła, mierząc się z tym 

 166 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 12.
 167 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 487.
 168 Przytoczone dane za: W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, „Pastores” 

38 (2008) nr 1, s. 111.
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praktycznym problemem, wykształciło różne modele swoistych tytułów 
dyspensy od celibatu kościelnego. Model tytułów ogólnych obowiązuje 
w sprawach diakonów, model zaś tytułów określonych – uprzednich czy 
następczych, zwykłych czy kwalifikowanych – w sprawach prezbiterów.

Życie często jednak przełamuje regulacje prawne przyczynia się do 
tego, że w sprawie, w której pojawia się tytuł następczy, istnieją też 
podstawy tytułu uprzedniego. Stąd każda sprawa powinna być przed-
stawiana w miarę kompleksowo, wskazując wszystkie możliwe tytuły, 
ukazujące „słuszną i racjonalną przyczynę” dyspensy od celibatu koś-
cielnego (por. kan. 90 § 1 CIC/83, kan. 1536 § 1 i 2 CCEO). Nie chodzi 
jednak o tytuł, czyli o prawo żądania pewnej czynności prawnej (dys-
pensy). Z drugiej zaś strony nie chodzi o stwierdzenie nieważności świę-
ceń, tylko o łaskę udzielaną wyjątkowo dla wiernego znajdującego się 
w trudności w zachowywaniu ustawy o celibacie kościelnym. Dlatego 
ustawodawstwo Kościoła ewoluuje w kierunku modelu umiarkowane-
go z opcją szeroką odnośnie do udzielania dyspensy w komentowanych 
sprawach prezbiterów. Udzielenie tej dyspensy od celibatu kościelnego 
następuje w reskrypcie, który pociąga za sobą pewne skutki kanoniczno-
prawne, o których w kolejnym rozdziale.





ROZDZIAŁ VI

Skutki materialnoprawne reskryptu

VI.1. Systematyka skutków materialnoprawnych

VI.1.1. Skutki prośby a skutki reskryptu

Należy odróżnić skutki materialnoprawne, związane z przedstawieniem 
p r o ś b y  o dyspensę od celibatu kościelnego, od tych, które wynika-
ją już z  r e s k r y p t u  p a p i e s k i e g o, udzielającego przedmiotowej 
dyspensy 1. To rozróżnienie wynika z samej ustawy materialnoprawnej 
w tym zakresie. Zatem o ile pierwsze skutki są regulowane w art. 4 PA, 
o tyle drugie – w kan. 292 CIC/83 (kan. 395 CCEO) oraz w art. 5 i 6 PA. 
Pierwsze zatem są przedmiotem rozważań poniżej 2, a drugie – niniej-
szych.

Ten kształt regulacji prawnej, dotyczącej problematyki skutków 
prawnych, narzuca niejako w sposób naturalny ich systematykę. Ponadto 
trzeba wziąć pod uwagę wolę Biskupa Rzymskiego wyrażoną w  re-
skrypcie. Tych problemów nie stwarza prośba o dyspensę od celibatu 

 1 Rozdział ten jest zmienioną wersją artykułu Autora, por. P. Skonieczny, Skutki prawne 
reskryptu papieskiego udzielającego dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego, „Annales 
Canonici” 7 (2011), s. 199–233.

 2 Por. niżej, VIII.3.
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kościelnego, ograniczając się do niektórych tylko postanowień prowi-
zorycznych, o czym w innym miejscu 3.

VI.1.2. Systematyzacja skutków reskryptu

VI.1.2.1. Systematyzacja wynikająca z regulacji prawnych

Można w każdym razie podzielić skutki prawne, które wiążą się z utra-
tą stanu duchownego w wyniku reskryptu papieskiego, udzielającego 
dyspensy od celibatu kapłańskiego, na:

I. skutki podstawowe, o których stanowi kodeks;
II. tzw. zakazy niewynikające z utraty stanu duchownego, których 

przedmiotem jest regulacja art. 5 PA; oraz
III. skutki dodatkowe, o których mowa tylko w reskrypcie.

VI.1.2.2. Ocena regulacji skutków prawnych reskryptu

Wydaje się, że ustawodawca kościelny nie miał żadnego zamysłu usyste-
matyzowania skutków prawnych reskryptu papieskiego udzielającego 
dyspensy od celibatu kapłańskiego 4. Zostawił zatem rozważania na ten 
temat doktrynie prawa kanonicznego.

Trzeba stwierdzić, że decyzja ustawodawcy w tym względzie jest 
słuszna. Systematyka skutków prawnych w tym zakresie nie jest ko-
nieczna do stanowienia dobrej ustawy, natomiast byłaby wskazana dla 
nauki (dydaktyki) prawa kanonicznego.

 3 Zob. niżej, VIII.3.2.
 4 W poprzedniej ustawie z 1971 r. Antequam causam reductionis skutki prawne reskryptu 

papieskiego były uregulowane w dwóch odrębnych numerach, tj. n. V. Rescriptum re
ductionis ad statum laicalem cum dispensatione ab oneribus cum sacra Ordinatione conexis, 
będącym odpowiednikiem niektórych postanowień reskryptu papieskiego, oraz n. VI. 
Condiciones servandae sacerdoti dispensato, któremu odpowiadają przepisy kan. 292 
CIC/83 (kan. 395 CCEO) i art. 5 PA (zwłaszcza nn. 2 i 4), a nadto niektóre postano-
wienia reskryptu. Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam cau
sam reductionis ad apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad 
statum laicalem cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, 
13.01.1971, AAS 63 (1971) 303–308, nn. V, VI.
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VI.1.2.3. Systematyzacja doktrynalna skutków reskryptu

Jak dotąd w literaturze kanonistycznej nie próbowano usystematyzować 
skutków prawnych reskryptu papieskiego udzielającego dyspensy od 
celibatu kapłańskiego. Można zatem pokusić się o wypełnienie tej luki, 
wyróżniając następujące skutki wspomnianego reskryptu:

I. podstawowe, związane z utratą stanu duchownego:
1. utrata stanu duchownego,
2. utrata praw związanych ze stanem duchownym,
3. brak zobowiązania do zachowywania obowiązków stanu du-

chownego, a w szczególności dyspensowanie od obowiązku ce-
libatu kościelnego,

4. zakaz wykonywania władzy święceń,
5. pozbawienie wszystkich urzędów, zadań i wszelkiej władzy de-

legowanej;
II. zakazy szczególne, niezwiązane z utratą stanu duchownego;

III. skutki dodatkowe, wynikające z reskryptu papieskiego:
1. jeżeli duchowny jest zakonnikiem, dyspensa od ślubów za-

konnych,
2. zwolnienie z wszystkich kar kościelnych, które prezbiter za-

ciągnął,
3. obowiązek oddalenia się od miejsca, w którym znana jest jego 

sytuacja prawna,
4. w końcu reskrypt może nałożyć obowiązek wypełnienia jakie-

goś dzieła miłości lub pobożności.
O chwili początkowej wiązania tych skutków reskryptu papieskiego 

udzielającego dysepnsy od celibatu kościelnego była już mowa wyżej 5.

VI.1.3. Źródła prawa odnośnie do skutków 
materialnoprawnych reskryptu

VI.1.3.1. Katalog przepisów regulujących skutki prawne reskryptu

Skutki prawne udzielenia dyspensy od celibatu kapłańskiego są regulo-
wane przez przepisy kodeksów z 1983 i z 1990 r., w szczególności przez 
kan. 292 CIC/83 (kan. 395 CCEO) oraz przez art. 5 PA.

 5 Zob. wyżej, IV.3.3.2.2.
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Ponadto należy wziąć pod uwagę wzory reskryptów papieskich. 
Zmieniały się one na przestrzeni blisko 40 lat obowiązywania dyscy-
pliny św. Jana Pawła II w tym zakresie. Trzeba pamiętać, że regulacja 
ta powstała jeszcze pod rządem kodeksu z 1917 r. Dlatego musiały do-
konać się zmiany w brzmieniu reskryptu, skoro system prawa kano-
nicznego uległ znacznym przeobrażeniom. W okresie obowiązywania 
ustawodawstwa św. Jana Pawła II, dotyczącego dyspensy od celibatu 
kościelnego, były stosowane wzorce reskryptów, które nie zostały nigdy 
oficjalnie opublikowane w „Acta Apostolicae Sedis” 6. Najnowszy jest 
stosowany przez właściwą Kongregację (obecnie dla Duchowieństwa 7) 
od 1 marca 2001 r. 8

Powyższe przepisy są powołane niżej przy okazji ich komentowania.

VI.1.3.2. Ewolucja przepisów regulujących skutki prawne  
dyspensy od celibatu kościelnego

Odpowiednikiem kan. 292 CIC/83 jest kan. 213 § 1 CIC/17. Przepis ten 
stanowił:

 6 Natomiast kolejno – nieoficjalnie – były publikowane:
  1) Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Rescriptum, (14.10.1980), EV, t. 7, s. 556–559, 

nb. 576, przypis;
  2) Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, Rescriptum dispensa-

tionis, (1989?), w: E. Miragoli, La dispensa dal celibato. Note per l’istruttoria di una causa, 
„Quaderni di diritto ecclesiale” 7 (1994), s. 232–233 (jest to zasadniczo powtórzony tekst 
publikowany wcześniej, pod rządem CIC/17, z małymi zmianami dotyczącymi powoły-
wanych numerów kanonów obowiązującego CIC/83);

  3) Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, Rescriptum dispen-
sationis, (1.03.2001?), w:  J.E. Horta Espinoza, Perseveranza e misericordia: due risposte 
alla crisi di un religioso chierico. La Dispensa dall’Ordine sacro e dai Voti Perpetui, Roma 
2003, s. 270–272 (wzór stosowany od 1.03.2001 r., także obecnie w praktyce właściwej 
Kongregacji dla Duchowieństwa).

  Trzeba dodać, że wzór pierwszego reskryptu, „publikowany” w EV, t. 7, został przesłany 
wszystkim ordynariuszom wraz z listem Św. Kongregacji Doktryny Wiary z dnia 14 paź-
dziernika 1980 r.: zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 118, przyp. 235.

 7 Zob. niżej, rozdz. VIII.2.2.3.
 8 Wzór ten jest dalej nazywany w skrócie „reskryptem”. Por.  J.E. Horta Espinoza, Per

severanza e misericordia…, dz. cyt., s. 270, przyp. 3. Model tego reskryptu dotąd jest sto-
sowany przez Kongregację dla Duchowieństwa (stan na 2017 r.).
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CIC/17, can. 213 § 1 – Omnes 
qui e clericali statu ad laicalem 
legitime redacti aut regressi 
sunt, eo ipso amittunt officia, 
beneficia, iura ac privilegia cle-
ricalia et vetantur in habitu ec-
clesiastico incedere ac tonsuram 
deferre.

CIC/17, kan. 213 § 1 – Wszyscy, 
którzy zgodnie z  prawem zo-
stali zredukowani albo pozba-
wieni stanu duchownego, tym 
samym tracą urzędy, beneficja, 
uprawnienia i  przywileje du-
chownych oraz zakazuje się im 
używania stroju duchownego 
oraz tonsury.

CIC/83, can. 292 – Clericus qui 
statum clericalem ad normam 
iuris amittit, cum eo amittit iura 
statui clericali propria, nec ullis 
iam adstringitur obligationibus 
status clericalis, firmo praescrip-
to can. 291; potestatem ordinis 
exercere prohibetur, salvo pra-
escripto can. 976; eo ipso priva-
tur omnibus officiis, numeribus 
muneribus e potestate qualibet 
delegate.

CIC/83, kan. 292 – Duchowny, 
który utracił stan duchowny 
zgodnie z  przepisami prawa, 
traci z  nim uprawnienia właś-
ciwe stanowi duchownemu, jak 
również nie podlega żadnym 
obowiązkom stanu duchow-
nego, z zachowaniem przepisu 
kan. 291, ma zakaz wykonywania 
władzy święceń, z zachowaniem 
przepisu kan. 976, tym samym 
zostaje pozbawiony wszystkich 
urzędów, zadań i wszelkiej wła-
dzy delegowanej.

Porównując obie dyscypliny kodeksowe, należy zauważyć, że 
w kan. 292 CIC/83 nie wspomina się już beneficjów, przywilejów ani 
tonsury, a to wobec zniesienia tych instytucji prawa kanonicznego po 
1983 r. Nie ma też mowy o zakazie noszenia stroju duchownego dla 
tych, którzy utracili stan duchowny. Zakaz ten jest jednak oczywi-
sty, skoro obowiązek noszenia tego stroju dotyczy tylko duchownych 
(por. kan. 284 CIC/83), a proszący o dyspensę od celibatu kościelnego 
przestaje być duchownym. Z kolei kodeks św.  Jana Pawła  II wspomi-
na wyraźnie o utracie władzy delegowanej, czego nie czynił kan. 213 
§ 1 CIC/17 9.

 9 Por. G. Lobina, Cessazione dell’esercizio del ministero e perdita dello stato clericale (Canoni 
290–293), „Monitor Ecclesiasticus” 109 (1984), s. 181.
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Trzeba dodać, że przepis ten nie budził kontrowersji w ramach prac 
Papieskiej Komisji dla Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego (Pontificia 
Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo). Zachowano po prostu 
regułę przewidzianą w ustawodawstwie wcześniejszym 10, że każdy, kto 
traci stan duchowny zgodnie z prawem, tym samym traci też prawa 
właściwe temu stanowi, a także urzędy przeznaczone wyłącznie dla du-
chownych, a jednocześnie nie jest związany obowiązkami właściwymi 
dla stanu duchownego 11.

VI.1.3.3. Przepis art. 5 PA a n. VI,4  
Antequam causam reductionis z 1971 r.

Natomiast bezpośrednim poprzednikiem art. 5 PA był przepis n. VI,4 
norm Świętej Kongregacji Nauki Wiary Antequam causam reductionis 
z 1971 r., stanowiąc 12:

 10 Zob. G. Lobina, Cessazione dell’esercizio…, dz. cyt., s. 176.
 11 Por. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Opera Consultorum 

in parandis canonum schematibus. De celricis et Sacra Hierarchia, „Communicationes” 
3 (1971), s. 197: „[…] vi cuius omnis qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum 
eo amittit iura statui clericalis propria et officia quae statui sunt reservata, sed nullis 
adstringitur obligationibus statui clericali propriis” (kursywa – w oryginale).

 12 Przekład polski za: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–
1994, przekł. i oprac. Z. Zimowski, J. Królikowski, Tarnów 1995, s. 28–33.

Ordinarius, ad quem spectat 
Rescriptum cum oratore com-
municare, hunc enixe horte-
tur, ut vitam Populi Dei, ratio-
ne congruente cum nova eius 
vivendi candicione, participet, 
aedificationem praestet, et ita 
amantissimum Ecclesiae filium 
se exhibeat. Simul autem eidem 
notum faciat cuilibet sacerdoti 
ad statum laicalem redacto et 
ab oneribus dispensato vetitum 
esse ne:

Ordynariusz, który ma powia-
domić dyspensowanego kapłana 
o  reskrypcie papieskim, powi-
nien zachęcić go, by uczestniczył 
w życiu Ludu Bożego, zgodnie 
ze swoim nowym stanem, był 
dla innych zbudowaniem i w ten 
sposób stawał się umiłowanym 
synem Kościoła. Jednocześnie 
jednak powinien powiadomić 
go, że każdemu kapłanowi prze-
niesionemu do stanu świeckiego 
i  zwolnionemu z  obowiązków 
kapłańskich zabrania się:
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a) ullam ordinis sacri functio-
nem peragat, salvis iis quae ha-
bentur can. 882 et 892 § 2;

b) ullam partem liturgicam agat 
in celebrationibus cum populo, 
ubi eius condicio est nota, neve 
umquam homiliam habeat;

c) ullum officium pastorale ge-
rat;

d) munere Rectoris (vel alio 
munere directivo), Directoris 
spiritualis et Docentis funga-
tur in Seminariis, Facultati bus 
Theologicis et similibus Insti-
tutis;

e) itemque ne munere Directoris 
scholae catholicae neve munere 
magistri religionis in quibusli-
bet scholis, catholicis aut secus, 
fungatur.

Attamen Ordinarius loci, pro 
suo prudenti iudicio, potest in 
casibus particularibus permit-
tere ut sacerdos ad statum lai-
calem redactus et ab oneribus 
cum sacra ordinatione conexis 
dispensatus, religionem doceat 
in scholis publicis, ex exceptione 

a) wykonywania jakiejkolwiek 
funkcji święceń wyższych, za-
chowując jednak w  mocy po-
stanowienia kan. 882 i 892 § 2 
[CIC/17; obecnie są to kan. 976 
i 986 § 2 CIC/83 – P.S.];

b) pełnienia jakiejkolwiek czyn-
ności liturgicznej w  nabożeń-
stwach z  udziałem ludu tam, 
gdzie jest on znany; nigdy też 
nie może głosić homilii;

c) wykonywania jakiejkolwiek 
funkcji duszpasterskiej;

d) zajmowania stanowiska rek-
tora (lub innej funkcji kierow-
niczej), ojca duchownego lub 
wykładowcy w  seminariach, 
na wydziałach teologicznych 
i w tym podobnych instytutach;

e) pełnienia funkcji dyrektora 
szkoły katolickiej lub nauczycie-
la religii w jakichkolwiek szko-
łach, zarówno katolickich jak 
i innych.

Ordynariusz miejsca, kierując 
się roztropnym osądem, może 
jednak w szczególnych wypad-
kach zezwolić, by kapłan prze-
niesiony do stanu świeckiego 
i zwolniony z obowiązków ka-
płańskich nauczał religii w szko-
łach publicznych, a wyjątkowo 
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VI.2. Skutki podstawowe wynikające z kodeksu

VI.2.1. Utrata stanu duchownego jako utrata praw 
i obowiązków. Komentarz do kan. 292 CIC/83,  
część pierwsza i trzecia, oraz art. 5 § 1 PA

etiam in scholis catholicis, dum-
modo ne scandalum aut admira-
tio sit timendum.

nawet w  szkołach katolickich, 
byle nie należało obawiać się 
zgorszenia lub zdziwienia.

Can. 292 CIC/83 
[can. 395 CCEO], 
pars prima – Cleri cus 
qui statum clerica-
lem ad normam iuris 
amittit, cum eo amit-
tit iura statui clericali 
propria, nec ullis iam 
adstringitur [CCEO: 
tenetur] obligatio-
nibus status clerica-
lis, firmo [CCEO: + 
tamen] praescripto 
[CCEO:  –] can.  291 
[CCEO: can. 396]; […]

Can. 292 CIC/83 
[can. 395 CCEO], 
pars tertia – eo ipso 
[CCEO: ipso iure] 
privatur omnibus 
offi ciis, muneribus 
et po tes tate qualibet 
[CCEO: qua li bet 
po tes ta te] delegata.

PA, art. 5 – § 1. Dis-
pen satione obten-
ta, sacerdos, una 
cum statu clericali 
eo ipso amittit iura 
huic statui propria, 
dignitates et officia 
ecclesiastica nec ce-
teris obligationibus 
una cum statu cleri-
cali conexis adstrin-
gitur;

Rescriptum dis‑
pen sa tio nis, n. 5 (4) 
lit. a)  – Sa cer dos /
Diaconus/ dispen-
satus eo ipso amittit 
iura statui clericali 
propria, dignitates 
et officia ecclesia-
stica; ceteris obliga-
tionibus cum statu 
clericali conexis non 
amplius adstringi-
tur;
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Kan. 292 CIC/83 
[kan.  395 CCEO], 
część pierwsza – Du-
chow ny, który utra-
cił stan duchow-
ny zgodnie z  prze-
pisami prawa, traci 
z nim uprawnienia 
właściwe stanowi 
duchownemu, jak 
również nie jest już 
związany żadnymi 
obowiązkami stanu 
duchownego, z  za-
chowaniem przepi-
su kan. 291 [CCEO: 
kan. 396]; […]

Kan. 292 CIC/83 
[kan.  395 CCEO], 
część trzecia – tym sa-
mym [CCEO: z mocy 
samego prawa] zo-
staje pozbawiony 
wszystkich urzędów, 
zadań i  wszelkiej 
władzy delegowanej.

Reskrypt udzie‑
lający dyspensy, 
n. 5 lit. a) – Kapłan 
dyspensowany tym 
samym traci pra-
wa właściwe stano-
wi duchownemu, 
godności i  urzędy 
kościelne; nie jest 
związany innymi 
obowiązkami stanu 
duchownego.

PA, art. 5 – § 1. Po 
otrzymaniu dys-
pensy tym samym 
kapłan traci wraz 
ze stanem duchow-
nym prawa temu 
stanowi właściwe, 
godności oraz urzę-
dy kościelne i  nie 
jest związany in-
nymi obowiązkami 
stanu duchownego.

VI.2.1.1. Utrata praw związanych ze stanem duchownym

Jak wynika z kan. 292 CIC/83 (kan. 395 CCEO), a co powtarza art. 5 
§ 1 PA i n. 5 (4) lit. a) reskryptu udzielającego dyspensy 13, utrata stanu 

 13 W nawiasie odpowiedni numer reskryptu udzielającego dyspensy diakonowi. Wzór 
reskryptu Kongregacji dla Duchowieństwa, niemal identyczny z  reskryptem dla 
prezbiterów proszących o dyspensę od celibatu kościelnego – w posiadaniu Autora. 
Por. Congregatio pro Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationi conexis [rescrip-
tum], b.d.w. (2005?), mps.
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duchownego (amissio status clericalis) 14 pociąga za sobą również utratę 
wszystkich praw (i obowiązków) właściwych temu stanowi, z zachowa-
niem postanowienia kan. 976 CIC/83 (kan. 725 i 735 § 2 CCEO), o czym 
niżej 15. I tak na przykład duchowny traci prawo do stroju duchownego 
(por. kan. 284 CIC/83; kan. 387 CCEO), członkostwo w stowarzyszeniu 
kleryckim (por. kan. 278 § 1 CIC/83; kan. 391 CCEO), przywileje stanu 
duchownego, jak choćby te, o których mowa w kan. 289 § 1 i 2 CIC/83 
(kan. 383 n. 2 i 3 CCEO) 16.

VI.2.1.2. Pozbawienie wszystkich urzędów, zadań  
i władzy delegowanej

Prezbiter (diakon) dyspensowany pozbawiony jest wszystkich urzę-
dów (officia), wszystkich zadań (munera) i  jakiejkolwiek władzy de-
legowanej (potestatas qualibet delegata), jak stanowi kan. 292 CIC/83 
(kan. 395 CCEO).

Przepis art. 5 § 1 PA używa wyrażenia mniej jasnego dignitates et 
officia, co było uzasadnione kontekstem prawnym, w którym powsta-
wały normy z  1980  r. (jeszcze pod rządem kodeksu z  1917  r.). Dziwi 
jednak, że utrzymało się ono w najnowszym, stosowanym od 1 mar-
ca 2001 r. aż dotąd, wzorze reskryptu papieskiego (por. n. 5 [4] lit. a). 
W każdym razie pod rządem kodeksów św. Jana Pawła II wyrażenie 
dignitates et officia zaskakuje swoją anachronicznością i  nieadekwat-
nością. De lege ferenda, powinno ono zostać usunięte w nowej ustawie 
o dyspensie od celibatu kościelnego i zastąpione verba legis z kan. 292 
CIC/83 (kan. 395 CCEO).

W każdym razie tradycyjna zasada, o której mowa w kan. 292 CIC/83 
(kan. 395 CCEO), konsekwentnie została wyrażona też w innych prze-
pisach obowiązującego prawa kanonicznego, tj. w kan.  194 §  1 n.  1 

 14 Co do terminologii, por. wyżej, IV.1.2.
 15 Zob. niżej, VI.2.2.1.
 16 Por. J. Krukowski, Komentarz do kan. 292, w: J. Dyduch, W. Góralski, E. Górecki, J. Kru-

kowski, M. Sitarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księga II. Lud Boży. 
Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red.  J. Krukowski, 
Poznań 2005, s. 117.
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CIC/83 (kan. 976 § 1 n. 1 CCEO) 17 oraz w kan. 274 § 1 18 w zw. z kan. 129 
§ 1 CIC/83 19 (por. kan. 979 § 1 CCEO).

W literaturze kanonistycznej zauważono 20, że pojęcie munus jest bar-
dzo szerokie i prezbiter dyspensowany nie może zostać ojcem chrzest-
nym. Przepis kan. 874 § 1 CIC/83 (por. kan. 685 § 1 CCEO) in princ. po-
sługuje się bowiem właśnie tym terminem – munus patrini.

Nie jest natomiast jasne w doktrynie kanonistycznej 21, czy eksksiądz 
może zostać sędzią (por. kan. 1428 § 1 CIC/83, kan. 1093 § 1 CCEO) lub 
audytorem (por. kan. 1428 § 2 CIC/83, kan. 1093 § 2 CCEO) w trybuna-
le kościelnym, jakkolwiek ustawodawca zawsze używa pojęcia munus 
wobec tych urzędów. Wydaje się jednak, że dyspensowany prezbiter 
lub diakon nie może piastować tych urzędów w świetle obowiązują-
cych przepisów. Przede wszystkim jasne jest brzmienie przepisów, któ-
re stanowią o munus, a tego jest pozbawiony na mocy kan. 292 CIC/83 
i kan. 395 CCEO oraz art. 5 § 1 PA. Ponadto należy wziąć pod uwagę 
normę wyrażoną w kan. 129 CIC/83 (kan. 979 CCEO), czyli fakt, że sę-
dzia kościelny uczestniczy w wykonywaniu władzy rządzenia (potestas 
regiminis, iurisdictionis), a świeccy mogą jedynie w tym współpracować 
(cooperare) 22. Zmiany w prawie procesowym w sprawach małżeńskich, 

 17 Jest to postanowienie o usunięciu z urzędu kościelnego mocą samego prawa duchow-
nego, który utracił stan duchowny.

 18 Chodzi o postanowienie, że tzw. officia clericalia mogą sprawować tylko duchowni.
 19 Por. kan. 129 CIC/83 w pełnym brzmieniu: „§ 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex 

divina institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictionis vocatur, ad normam 
praescriptorum iuris, habilis sunt qui ordine sacro sunt insigniti. § 2. In exercitio eius-
dem potestatis, christifideles laici ad normam iuris cooperari possunt”.

  W przekadzie polskim: „§ 1. Ci, którzy otrzymali święcenia, zdolni są do sprawowania – 
zgodnie z przepisami prawa – władzy rządzenia, która jest w Kościele z Bożego usta-
nowienia i nazywana jest również władzą jurysdykcji. § 2. W wykonywaniu tej władzy 
mogą współdziałać wierni świeccy, zgodnie z przepisami prawa”.

 20 Por. H. Reinhardt, Komentarz do kan. 292, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iris 
Canonici, t. 2, Hrsg. K. Lüdicke, Loseblattwerk, Essen 1984, s. 292/2, nb. 3.

 21 Zob. F. Schneider, Komentarz do kan. 292, w: New Commentary on the Code of Canon 
Law, eds. J.P. Beal, J.A. Coriden, Th.J. Green, New York 2000, s. 392; w przyp. 66 ode-
słanie do odmiennej opinii.

 22 Dyskusję na ten temat z przytoczeniem poszczególnych poglądów i z powołaną litera-
turę przedmiotu, por. V. De Polis, A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice 
di Diritto Canonico. Libro Primo, Città del Vaticano 2008, s. 405–414; G.P. Montini, De 
iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. I. Pars statica, Roma 2014, 
s. 115–121.
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dokonane przez papieża Franciszka w 2015 r., nie zmianiają tej oceny 23. 
Ocena ta bowiem opiera się na regulacji o dyspensie od celibatu kościel-
nego, a nie na brzmieniu przepisów prawa procesowego kanonicznego.

Kłopoty budzą ponadto przepisy dotyczące munera pełnomocni-
ka i adwokata w sądzie kościelnym (por. kan. 1484 CIC/83, kan. 1142 
CCEO: munera) oraz administratora dóbr kościelnych (por. kan. 1283 
CIC/83: munus, kan. 1025 CCEO: officium). Nie jest pewne, czy prezbiter 
(diakon) dyspensowany może pełnić te munera. Z jednej strony za nie-
dopuszczeniem takiego prezbitera do wykonywania tych funkcji prze-
mawia wykładnia językowa: ustawodawca kościelny w odniesieniu do 
nich używa w prawie łacińskim pojęcia munus. Z drugiej jednak strony, 
w odróżnieniu od sędziego kościelnego, ani adwokat, ani pełnomocnik, 
ani też administrator dóbr kościelnych nie uczestniczą w wykonywa-
niu władzy rządzenia 24. Tymczasem duchowny dyspensowany może 
czynić w Kościele to wszystko, co może świecki, z wyjątkiem zakazów 
szczególnych, o których niżej 25. Jeżeli zaś może być on członkiem rady 
duszpasterskiej w parafii (por. kan. 536 CIC/83, kan. 295 CCEO) lub 
w diecezji (por. kan. 512 § 1 CIC/83, kan. 273 CCEO), a nawet uczest-
niczyć w pracach synodu diecezjalnego (por. kan. 463 § 1 n. 5 CIC/83, 
kan. 238 § 1 n.  10 CCEO), to tym bardziej powinien móc piastować 
wyżej wymienione funkcje, z którymi nie jest związane uczestnictwo 
w wykonywaniu władzy rządzenia.

De lege ferenda, należy się zastanowić, czy postanowienie kan. 292 
CIC/83 i kan. 395 CCEO oraz art. 5 § 1 PA o pozbawieniu byłego duchow-
nego wszelkich urzędów i zadań w Kościele nie jest zbyt rygorystyczne. 
Jeżeli bowiem ratio legis tych postanowień było uniknięcie zgorszenia, 
to w obecnym kontekście kulturowym społeczeństwa zlaicyzowanego, 
przynajmniej na Zachodzie, wydaje się to postanowienie trącić swoistym 

 23 Por. Franciscus PP., Litterae apostolicae motu proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus 
quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declaran-
dam reformantur, 15.08.2015, AAS 107  (2015) 958–970; Franciscus PP., Litterae apo-
stolicae motu proprio datae Mitis et misericors Iesus quibus canones Codicis Canonum 
Ecclesiarum Orientalium de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur, 
15.08.2015, AAS 107 (2015) 946–957, w szczególności kan. 1673 CIC/83 (kan. 1359 CCEO) 
w nowym brzmieniu.

 24 Debatę co do administratora dóbr kościelnych, zob. V. De Polis, A. D’Auria, Le Norme 
Generali…, dz. cyt., s. 419–422.

 25 Zob. niżej, VI.3.2.
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odwetem ze strony Kościoła. W każdym razie ewentualne zmiany w tym 
zakresie na bardziej łagodne wymagałyby stosownych interwencji usta-
wodawczych w przepisach kodeksowych.

VI.2.1.3. Niepodleganie obowiązkom stanu duchownego, 
a zwłaszcza celibatu kościelnego

Rescriptum dispensationis, 
n. 4 – Quod attinet ad celebra-
tionem canonici matrimonii, 
applicandae sunt normae quae 
in Codice Iuris Canonici sta-
tuuntur. Ordinanius vero cu-
ret ut res caute peragantur sine 
pompa vel exteriore apparatu.

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n. 4 – Odnośnie do celebro-
wania małżeństwa kanonicz-
nego należy stosować przepisy 
Kodeksu Prawa Kanonicznego. 
Ordynariusz zaś powinien za-
dbać, aby liturgia odbyła się 
dyskretnie, bez przepychu i bez 
większej wystawności.

Reskrypt papieski udzielający dyspensy od celibatu kościelnego ozna-
cza samo przez się zwolnienie duchownego od wszelkich obowiązków 
stanu duchownego. W szczególności taki prezbiter lub diakon jest dys-
pensowany od obowiązku celibatu kościelnego. Oznacza to, że może 
on zawrzeć małżeństwo według prawa kanonicznego. Nie występu-
je już bowiem przeszkoda święceń zastrzeżona Stolicy Apostolskiej 
(por. kan. 1087 w zw. z kan. 1078 § 2 n. 1 CIC/83; kan. 804 w zw. z kan. 795 
§ 1 n. 1 i § 2 CCEO).

Jeżeli zaś chodzi o samą liturgię sakramentu małżeństwa, reskrypt 
dla prezbiterów w n. 4 przewiduje, że ordynariusz ma osobiście zatrosz-
czyć się o to, aby celebracja nastąpiła sine pompa vel exteriore apara
tu, czyli ma być skromna i nierozgłoszona. Podobnego postanowienia, 
analogicznego do n. 4 reskryptu dla prezbiterów, nie ma w reskrypcie 
dla diakonów.

Poprzednia dyscyplina w tym przedmiocie była bardziej szczegóło-
wa 26, przewidując, iż małżeństwo takie miało być zawierane wobec ka-
płana sprawdzonego i bez obecności świadków, ewentualnie, jeżeli by 

 26 Zob. n. VI,2 cyt. norm Antequam causam reductionis z 1971 r.



224  Rozdział VI

to było konieczne, z dwoma świadkami. Dokumenty dotyczące takiego 
małżeństwa miały być później przechowywane w tajnym archiwum kurii. 
Chodziło też o dobre imię dyspensowanego prezbitera, zamierzającego 
zawrzeć związek małżeński w Kościele.

Trzeba jednak zauważyć, że proszący, który uzyskał łaskę, nie ma 
obowiązku z niej korzystać zgodnie z kan. 71 CIC/83. Może zatem w dal-
szym ciągu odmawiać litugię godzin, a nawet zachowywać celibat koś-
cielny. W każdym razie trzeba odróżnić łaskę w tym sensie od skutku 
prawnego w postaci utraty stanu duchownego, który to skutek jest nie-
zależny od woli proszącego 27.

VI.2.2. Zakaz (wykluczenie) wykonywania władzy święceń. 
Komentarz do kan. 292 CIC/83, część druga,  
oraz art. 5 § 2 PA, część pierwsza

Can. 292 CIC/83 
[can. 395 CCEO], 
pars secunda  – […] 
potestatem ordinis 
exercere prohibe-
tur, salvo praescrip
to can. 976 [CCEO: 
salvis cann. 725 et 
735, § 2]; […]

PA, art. 5 § 2, pars 
prima  – Praeterea 
exclusus manet ab 
exercitio sacri mi-
nisterii ac propte-
rea nequit homiliam 
habere.

Rescriptum dispen‑
sationis, n.  5 [4], 
lit.  b)  – [Sa cer dos 
(Dia co nus) dispen-
satus] exclusus ma-
net ab exertitio sacri 
ministerii, iis excep
tis de quibus in cann. 
976 et 986 § 2 […] ac 
propterea nequit ho-
miliam habere […].

 27 W literaturze wskazuje się, że utrata stanu duchownego nie jest łaską w ścisłym tego 
słowa znaczeniu (non è propriamente una grazia); por. P. Amenta, Il rescritto di dispen
sa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito dell’attività amministrativa della Chiesa, 

„Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 490.
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Kan. 292 CIC/83 
[kan.  395 CCEO], 
część druga  – […] 
ma zakaz wykony-
wania władzy świę-
ceń, z zachowaniem 
przepisu kan.  976 
[CCEO: kan.  725 
i 735 § 2]; […]

PA, art. 5 § 2, część 
pierwsza – Ponadto 
pozostaje wyłączo-
ny od wykonywania 
świętej posługi i dla-
tego nie może głosić 
homilii.

Reskrypt udziela‑
jący dyspensy, n. 5 
[4], lit. b), in princ. – 
[Kapłan (Diakon) 
dys pen so wa ny] po-
zostaje wyłączo-
ny z wykonywania 
święceń, z  wyjąt
kiem tego, co stano
wią kan.  976 i  986 
§ 2 […], i dlatego nie 
może głosić homilii 
[…]

VI.2.2.1. Zakaz (wykluczenie) wykonywania władzy święceń 
w przepisach kodeksowych

W przepisie kan. 292 CIC/83 (kan. 395 CCEO), pars secunda, ustawodaw-
ca kościelny używa sformułowania „potestatem ordinis exercere p r o -
h i b e t u r”, które oznacza zakaz wykonywania władzy święceń. Biorąc 
pod uwagę trudności interpretacyjne tego wyrażenia 28, art. 5 § 2 PA, 
pars prima, rezygnuje z niego i stanowi o „wyłączeniu [dyspensowanego 
duchownego – prezbitera czy diakona] od wykonywania świętej posłu-
gi” (exclusus […] ab exercitio sacri ministerii). Unik ten stosuje również 
reskrypt udzielający dyspensy n. 5 (4) lit. b), in princ. De lege ferenda, na-
leży postulować ujednolicenie terminologii w tym zakresie, biorąc pod 
uwagę także postanowienia odpowiednich przepisów prawa karnego 
kanonicznego i ewentualne ich zmiany 29.

Dyspensowany prezbiter nie może zatem wykonywać jakichkol-
wiek funkcji wynikających z przyjętych przez niego święceń. Wyjątkiem 
jednak jest słuchanie spowiedzi w niebezpieczeństwie śmierci (in peri
culo mortis, co trzeba odróżnić od in articulo mortis 30), o czym mowa 

 28 Zob. niżej, VIII.3.2.2.3.
 29 Por. Pontificium Consilium de Legum Textibus, Schema recognitionis Libri VI Codicis 

Iuris Canonici (Reservatum), Città del Vaticano 2011, s. 22–23, kan. 1331, 1332, 1333, 1335.
 30 Na co zwracano uwagę podczas prac legislacyjnych nad kodeksem z  1983  r.; 

por. „Communicationes” 15 (1983), s. 227; G.F. Read, A Comment on the Recent Circular 
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w kan. 976 i kan. 986 § 2 CIC/83 (kan. 725 i 735 § 2 CCEO). Proszący 
bowiem co prawda przestaje być duchownym, ale nadal jest kapłanem 
in aeternum i stąd ów wyjątek 31.

VI.2.2.2. Zakaz (wykluczenie) wykonywania władzy święceń 
a głoszenie homilii, udzielanie bierzmowania  
i namaszczenia chorych w niebezpieczeństwie śmierci

Te same postanowienia zawiera art. 5 § 2 PA, a powtarza n. 5 (4) lit. b) re-
skryptu udzielającego dyspensy. Jednakże przepisy te uszczegóławiają 
postanowienia kodeksowe w ten sposób, że duchownemu (prezbiterowi 
czy diakonowi), który uzyskał dyspensę, jest zakazane głoszenie homilii 
(por. kan. 764 i 767 CIC/83; kan. 610 § 2 i 3 oraz kan. 614 § 1 i 4 CCEO). 
W sensie prawnym staje się on wiernym świeckim, a taki wierny nie 
ma uprawnienia do głoszenia homilii 32. Wydaje się wszakże, że inne 
formy przepowiadania nie byłyby mu zakazane zgodnie z normami dla 
wiernych świeckich 33.

W literaturze kanonistycznej dyskutuje się możliwość udzielania 
sakramentu bierzmowania przez dyspensowanego prezbitera w nie-
bezpieczeństwie śmierci. Zgodnie bowiem z kan. 883 n. 3 CIC/83 każdy, 

Letter from the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments 
concerning dispensation from priestly obligations and of deacons from the impediment of 
orders, „Newsletter Canon Law Society of Great Britain and Ireland” n. 112 (1997), s. 41. 
Zob. uwagi wyżej, V.3.3.1.

 31 Ze względów oczywistych postanowienie to nie zostało powtórzone w reskrypcie udzie-
lającym dyspensy dla diakonów w n. 4 lit. b).

 32 Por. Congregatio pro Clericis et aliae, Instructio [interdicasterialis] Ecclesiae de myste
rio de quibusdam quaestionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum 
ministerium spectantem, 15.08.1997, AAS 89  (1997) 852–877, art. 3 § 1. Przekład pol-
ski: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/swieccy_kapl_01.html, 
23.09.2016; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/swieccy_kapl_02.
html, 23.09.2016.

 33 Zob. Congregatio pro Clericis et aliae, Instructio [interdicasterialis] Ecclesiae de myste
rio…, dz. cyt., art. 3 § 4. Przepis ten stanowi: „Homilia extra Eucharisticam celebratio-
nem a Christifideli non ordinato haberi potest ad normam iuris vel ad normas liturgicas, 
dummodo serventur condiciones quae in iisdem continentur”; w przekładzie polskim: 

„Poza Mszą św. wierni nie wyświęceni mogą głosić kazanie w sposób zgodny z prawem 
lub z przepisami liturgicznymi oraz przy zachowaniu klauzul w nich zawartych”.
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jakikolwiek prezbiter (quilibet presbyter) uzyskuje takie upoważnienie na 
mocy samego prawa (ipso iure) 34.

Dyskusja ta dotyczy także sprawowania przez dyspensowanego prez-
bitera sakramentu namaszczenia chorych 35. Zgodnie bowiem z kan. 1003 
§ 1 CIC/83 (kan. 739 § 1 CCEO) sakramentu tego udziela ważnie każdy 
kapłan (omnis et solus sacerdos). Z kolei w myśl części pierwszej § 2 po-
wołanego kanonu sakramentu tego udzielają kapłani, którym zlecono 
duszpasterstwo w stosunku do wiernych, powierzonych ich pasterskiej 
trosce. Jakkolwiek stanowi się dalej, w części drugiej, że z uzasadnionej 
przyczyny jakikolwiek inny kapłan (quilibet alius sacerdos) może udzielić 
tego sakramentu za domniemaną przynajmniej zgodą kapłana, o któ-
rym wyżej.

Trzeba stwierdzić, że wyrażenie quilibet alius sacerdos może ozna-
czać kapłana, któremu nie została powierzona troska pasterska, a za-
tem mógłby to być kapłan ważnie wyświęcony, lecz dyspensowany 36. 
Ponadto trzeba zauważyć, że termin omnis sacerdos, o którym mowa 
w kan. 1003 § 1 CIC/83 (kan. 739 § 1 CCEO), oraz termin quilibet alius 
sacerdos z kan. 1003 § 2 CIC/83 oznaczają to samo, co termin quili
bet sacerdos. Ten ostatni termin został użyty przez ustawodawcę koś-
cielnego w kan. 739 § 2 CCEO, pars secunda, a także w kan. 976 i 986 
§ 2 CIC/83, których przedmiotem regulacji jest z kolei upoważnienie 
kapłana dyspensowanego do spowiadania in periculo mortis. Co więcej, 
w kan. 725 CCEO, będącym odpowiednikiem kan. 976 CIC/83, quilibet 

 34 Por. M. Souckar, Return to Ministry of Dispensed Priests, „The Jurist” 54 (1994), s. 607. 
Nie wypowiadają się wprost na ten temat: B.W.  Zubert, Komentarz do kan.  1003, 
w: Comentario exegético al Código de Derecho Caónico, t. 3, a cura di A. Marzoa, J. Miras, 
R.  Rodríguez -Ocaña, Pamplona 1996, s.  876–879, kan.  998–1007; wersja polska: 
B.W. Zubert, Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepi
sów kodeksowych, „Kościół i Prawo” 13, Lublin 1998, s. 247–250; M. Pastuszko, Sakrament 
bierzmowania (kanony 879–896), Kielce 2005, s. 210–217; R. Althaus, Komentarz do 
kan. 883, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iris Canonici, t. 4, Hrsg. K. Lüdicke, 
Loseblattwerk, Essen 1984, s. 883/6-7, nb. 4; K. Hart, Komentarz do kan. 883, w: New 
Commentary…, dz. cyt., s. 1081; G. Ghirlanda, Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. 
Compedio di diritto ecclesiale, Cinisello Balsamo (Milano) 2006, s. 307.

 35 Pytanie stawia R.  Althaus, Komentarz do kan.  1003, w:  Münsterischer Kommentar…, 
dz. cyt., s. 1003/6–7, nb. 3c. Nie wypowiada się zaś na ten temat F. McManus, Komentarz 
do kan. 1003, w: New Commentary…, dz. cyt., s. 1185–1187.

 36 Zob. M. Souckar, Return…, dz. cyt., s. 607.



228  Rozdział VI

sacerdos zostało zastąpione przez omnis sacerdos, co tylko potwierdza 
postawioną tezę.

VI.2.2.3. Zakaz (wykluczenie) wykonywania władzy święceń 
w świetle deklaracji Atteso che z 1997 r.

Niektóre „stowarzyszenia księży żonatych” podniosły kwestię możli-
wości celebrowania Eucharystii, z pozwoleniem ordynariusza miejsca, 
przez prezbiterów „żonatych”, a bez dyspensy papieskiej, tam, gdzie jest 
taka konieczność duszpasterska (np. w krajach niemieckojęzycznych 
czy anglosaskich). Papieska Rada dla Interpretacji Tekstów Prawnych 
(obecnie Papieska Rada dla Tekstów Prawnych) sprecyzowała swoje 
stanowisko w deklaracji Atteso che z dnia 19 maja 1997 r. odnośnie do 
sprawowania sakramentów ze strony kapłanów, którzy usiłowali za-
wrzeć związek małżeński 37.

Według Papieskiej Rady konieczność duszpasterska nie jest słuszną 
przyczyną, wskazaną przez kan. 1335 CIC/83 38, aby usprawiedliwić za-
wieszenie cenzury w celu sprawowania sakramentów przez „księży żona-
tych”. Małżeństwo zawarte przez prezbitera powoduje bowiem sytuację 
jego „obiektywnej niezdolności” (oggettiva inidoneità) do wykonywania 
posługi pasterskiej i skutkuje bezpośrednio nieregularnością do wyko-
nywania świeceń, o której mowa w kan. 1044 § 1 n. 3 CIC/83. Nawet 
w sytuacji, kiedy kara z kan. 1394 § 1 CIC/83 nie została deklarowana, 

 37 Por. Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Declaratio Atteso che de 
recta interpretatione can. 1335, secundae partis, C.I.C., 19.05.1997, AAS 90 (1998) 63–64; 

„Communicationes” 29 (1997), s. 17–18.
 38 Por. treść kan. 1335 CIC/83: „Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacramentalia 

vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur, quoties id necessarium sit ad consu-
lendum fidelibus in mortis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non sit 
declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis petit sacramentum vel sacra-
mentale vel actum regiminis; id autem petere ex qualibet iusta causa licet”; w przekła-
dzie polskim: „Jeżeli cenzura zabrania sprawowania sakramentów lub sakramentaliów 
albo podejmowania aktów rządzenia, zakaz zostaje zawieszony, ilekroć jest to konieczne 
do udzielenia posługi wiernym znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci; jeżeli 
cenzura wiążąca mocą samego prawa nie została deklarowana, zakaz ulega ponadto 
zawieszeniu, ilekroć wierny prosi o sakrament lub sakramentalia bądź o akt rządzenia; 
wolno zaś o to prosić z jakiejkolwiek słusznej przyczyny”.
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wierni nie mogą domagać się „usprawiedliwienia” takiej celebracji eu-
charystycznej.

Sięgając po wykładnię systemową, Papieska Rada wskazała na sy-
tuację prawnokanoniczną prezbiterów dyspensowanych, dla których 
jest przecież oczywiste, że nie mogą sprawować sakramentów, z wyjąt-
kiem sytuacji in periculo mortis. Co więcej, duchowny usiłujący zawrzeć 
małżeństwo nie może powołać się na postanowienie kan. 1335 CIC/83, 
gdyż przepis ten dotyczy jedynie tych duchownych, którzy mają urząd 
lub władzę kościelną, a nie tych, którzy ten urząd czy władzę stracili 39. 
Duchowny zaś usiłujący zawrzeć małżeństwo z mocy samego prawa 
jest usunięty z urzędu kościelnego (por. kan. 194 § 1 n. 3 CIC/83). Nie 
może mieć też więcej praw, będąc w karach kościelnych, niż duchowny 
dyspensowany, z którego już ściągnięto kary kościelne.

VI.2.3. Zasada trwałości utraty stanu duchownego.  
Odesłanie do kan. 293 CIC/83, art. 6 PA  
oraz n. 9 listu In data 30 gennaio z 2009 r.

Can. 293 CIC/83 
[cfr. can. 398 CCEO, 
pars prima] – Cle ri-
cus qui statum cleri-
calem amisit, nequit 
denuo inter clericos 
adscribi, nisi per 
Apostolicae Sedis 
rescriptum.

PA, art. 6 – Sacerdos 
qui statum clerica-
lem amisit, nonnisi 
per Apostolicae Se-
dis Rescriptum de-
nuo inter clericos 
adscribi potest.

In data 30 genna‑
io, n.  9  – Dopo la 
perdita dello stato 
clericale, in casi ec-
cezionali, il chierico 
che richiedesse la 
riabilitazione dovrà 
presentare alla Sede 
Apostolica debita ri-
chiesta tramite un 
Vescovo benevolo.

 39 Zob. G. Fahrnberger, Das Ausscheiden aus dem Klerikerstand, w: Handbuch des katholis
chen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl, H. Schmitz, Regensburg 1999, s. 292 z przyp. 28.
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Kan. 293 CIC/83 
[por. kan. 398 CCEO, 
część pierwsza]  – 
Du chow ny, który 
utracił stan duchow-
ny, nie może ponow-
nie być włączony 
do duchowieństwa, 
chyba że przez re-
skrypt Sto li cy Apo-
stol skiej.

PA, art. 6 – Kapłan, 
który opuścił stan 
duchowny, może być 
ponownie włączony 
w  poczet duchow-
nych tylko przez re-
skrypt Sto li cy Apo-
stol skiej.

In data 30 gennaio, 
n.  9  – Po utracie 
stanu duchownego, 
w  wypadkach wy-
jątkowych, duchow-
ny, który by prosił 
o  przywrócenie do 
stanu du chow ne go 
[ria bi li ta zio ne], po-
winien przedstawić 
Sto li cy Apo stol  skiej 
wymaganą proś-
bę poprzez Bi sku pa, 
który chce go przyjąć 
[Ves co vo be ne vo lo].

Konsekwencją prawną utraty stanu duchownego są przepisy kan. 293 
CIC/83 40 oraz paralelnego art. 6 PA. Przepisy te wyrażają normę, zgodnie 
z którą duchowny, który utracił stan duchowny, musi uzyskać reskrypt 
Stolicy Apostolskiej, gdyby chciał ponownie odzyskać poprzedni status 
prawny w Kościele 41. Norma ta zwana jest też w literaturze kanonistycz-
nej zasadą trwałości utraty stanu duchownego (amissio status clericalis 

 40 Podobnie kan. 398 CCEO, pars prima. Kodeks wschodni wprowadza jednak część drugą, 
będącą skutkiem szczególnej regulacji w kan. 397 CCEO. Przepis ten daje patriarsze 
możliwość zwolnienia ze stanu duchownego bez udzielania dyspensy od celibatu koś-
cielnego. Konsekwentnie zatem kan. 398 CCEO, pars secunda, stanowi, że kto został 
zwolniony ze stanu duchownego przez patriarchę, przez tego patriarchę może być na 
powrót przyjęty.

 41 Zagadnienie to jest zupełnie nieznane w literaturze kanonistycznej polskiej, a przekra-
cza ramy niniejszego opracowania, dotyczącego jedynie dyspensy od celibatu kościel-
nego. Natomiast znaleźć można jedynie kilka opracowań w języku angielskim na ten 
temat, por. M. Fernandes, Reinstatement of Dispensed Priests (can. 293), Romae 2001; 
M. Souckar, Return…, dz. cyt., s. 605–616; F. Schneider, Komentarz do kan. 293, w: New 
Commentary…, dz. cyt., s. 392–393; M. Martine, Readmission to the Clerical State After 
Voluntary Laicization, „Studia Canonica” 41 (2007), s. 493–506. Przede wszystkim należy 
odnotować normy Kongregacji dla Duchowieństwa w tym przedmiocie, publikowane 
nieoficjalnie w wersji angielskojęzycznej; por. Congragatio pro Clericis, Readmission 
to Sacred Ministra. Rehabilitation, b.d.w., w:  W.H.  Woestman, The Sacrament of 
Orders and the Clerical State. A Commentary on the Code of Canon Law, Ottawa 2001, 



Skutki materialnoprawne reskryptu  231

est perpetua) 42. Zasada ta oznacza m.in., że nie można udzielić dyspensy 
tylko na jakiś czas.

Jednakże zasada trwałości utraty stanu duchownego nie ma cha-
rakteru bezwzględnego. Możliwy jest bowiem powrót do stanu du-
chownego, o czym świadczą powołane wyżej przepisy kan. 293 CIC/83 
(por. kan. 398 CCEO) i art. 6 PA. Regulacja ta została utrzymana także 
w najnowszych normach zawartych w n. 9 listu okólnego Kongregacji 
dla Duchowieństwa In data 30 gennaio z 18 kwietnia 2009 r.

VI.3. Pozakodeksowe zakazy i skutki dodatkowe

VI.3.1. Wprowadzenie

Kodeks łaciński czy wschodni nie reguluje wszystkich skutków material-
noprawnych, wynikających z udzielania dyspensy od celibatu kościel-
nego. Szereg tych skutków zawartych jest w ustawodawstawie św. Jana 
Pawła II z 1980 r., a ponadto w samym wzorze reskryptu, stosowanym 
w praktyce Kongregacji. Wzór ten został wypracowany jeszcze przez 
praktykę Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów za pon-
tyfikatu św. Jana Pawła II 43, ale nie uległ zmianie po przeniesieniu kom-
petencji do Kongregacji dla Duchowieństwa. O ile zatem Praeterquam 
aliis zawiera tzw. zakazy szczególne, niezwiązane z utratą stanu du-
chownego 44, o tyle z reskryptu wydawanego przez Kongregację wyni-
kają skutki dodatkowe 45.

s. 350–355; w  języku polskim: Kongregacja dla Duchowieństwa, Ponowne przyjęcie 
do stanu duchownego  – rehabilitacja, b.d.w., http://www.zyciezakonne.pl/biuro-

-prawne -sekretariatu -kep -ponowne -przyjecie -do -stanu -duchownego-%E2%80%93-
rehabilitacja-29663, 7.05.2013.

 42 Por.  V.  De Paolis, Ammissio status clericalis, „Periodica de re canonica” 81  (1992), 
s. 280–281.

 43 Zob. J.E. Horta Espinoza, Perseveranza…, dz. cyt., s. 270–272. Jak już była mowa, wzór 
ten jest stosowany od dnia 1 marca 2001 r.

 44 Por. niżej, VI.3.2.
 45 Zob. niżej, VI.3.3.
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VI.3.2. Zakazy szczególne niezwiązane z utratą  
stanu duchownego

VI.3.2.1. Podstawa prawna i systematyka zakazów szczególnych

Wraz z reskryptem papieskim udzielającym dyspensy od celibatu ka-
płańskiego na prezbitera są nakładane zakazy szczególne niezwiązane 
z utratą stanu duchownego. Te zakazy szczególne różnią się od skutków 
prawnych wymienionych w kan. 292 CIC/83 (kan. 395 CCEO). Jedyne 
zakotwiczenie tych zakazów szczególnych w kan. 292 CIC/83 (kan. 395 
CCEO) polega na pozbawieniu dyspensowanego duchownego wszel-
kich munera. Tymczasem te zakazy szczególne dotyczą właśnie munera 
(por. verba legis w art. 5 § 3, § 4, § 5 i § 7 PA).

Zakazy te znajdują podstawę prawną w pozakodeksowym prawie po-
zytywnym Kościoła, tj. w art. 5 § 2, część druga, § 3, § 4 i § 5 PA, co powta-
rza reskrypt w n. 5 (4) lit. c), d) oraz e). Należy zauważyć, że wcześniejszy 
wzór reskryptu stosowanego wobec diakonów nie przewidywał wyraźnie 
zakazów analogicznych do art. 5 PA i n. 5 reskryptu dla prezbiterów 46.

Można usystematyzować te zakazy w trzech grupach, odpowied-
nio do:

I. munus sanctificandi,
II. munus directivum i 

III. munus docendi.

VI.3.2.2. Komentarz do poszczególnych zakazów z art. 5 § 2–6 PA

VI.3.2.2.1. Zakazy szczególne związane z munus sanctificandi

 46 Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Dispensa dagli 
obblighi dell’Ordinazione [rescript], b.d.w. [1998], w: W.H. Woestman, The Sacrament 
of Orders and the Clerical State. A Commentary on the Code of Canon Law, Ottawa 2001, 
s. 334.

PA, art. 5 § 2, pars secunda in 
princ.  – Insuper nequit fungi 
ministerio extraordinario sa-

Rescriptum dispensationis, 
n. 5 (4), lit. f) – […] per se pre-
sbyter [diaconus] a sacerdotali 
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Jeżeli chodzi o zakazy szczególne dotyczące munus sanctificandi (ad I), 
to zgodnie z art. 5 § 2 PA, część druga, powtórzonym w n. 5 (4) lit. f) re-
skryptu, dyspensowany duchowny (prezbiter lub diakon) nie może być 
nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej. Reskrypt zaś wyraźnie po-
stanawia, że zakaz ten obejmuje też wykonywanie funkcji lektora i ako-
lity (por. kan. 230 CIC/83).

Poza tym reskrypt w n. 6 (5) wprowadza nowość w postaci możli-
wości dyspensowania od tego zakazu, o czym niżej 47.

 47 Zob. niżej, VI.3.2.3.

crae Communionis distribuen-
dae […];

PA, art.  5 §  2, część druga in 
princ.  – Prócz tego nie może 
być nadzwyczajnym szafarzem 
Komunii świętej […].

[a sacro] coelibatu dispensatus 
et a  fortiori matrimonio iun-
ctus, abesse debet a locis in qu-
ibus eius antecedens conditio 
nota est nec ubique fungi po-
test servitio lectoris et acolyti 
aut distributionis eucharisticae 
communionis.

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n. 5 lit. f) – […] co do zasa-
dy prezbiter [diakon] dyspenso-
wany od celibatu kapłańskiego 
[świętego], a tym bardziej po za-
warciu małżeństwa, powinien 
oddalić się od miejsc, w  któ-
rych znany jest jego wcześniejszy 
stan, ani też nigdzie nie może 
spełniać posługi lektora i akolity 
ani rozdawać Komunii świętej.
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VI.3.2.2.2. Zakazy szczególne związane z munus directivum

PA, art.  5 §  2, pars secunda in 
fine  – […] nec potest officium 
gerere directivum in ambitu 
pastorali;

Rescriptum dispensationis, 
n. 5 (4) lit. b) in fine – […] nec po-
test officium genere directivum 
in ambitu pastorali neve admi-
nistratoris paroecialis fungi;

PA, art. 5 § 2, część druga in fine – 
[…] ani nie może sprawować 
funkcji kierowniczej w duszpa-
sterstwie.

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n. 5 (4) lit. b) in fine – […] ani 
nie może sprawować funkcji kie-
rowniczej w duszpasterstwie ani 
też uczestniczyć w zarządzaniu 
parafią.

Odnośnie do munus directivum (ad II) taki duchowny (prezbiter czy 
diakon) z dyspensą od celibatu kościelnego nie może sprawować żadnej 
funkcji kierowniczej w duszpasterstwie (officium directivum in ambitu 
pastorali). Stanowią o tym art. 5 § 2 PA, część druga in fine, oraz n. 5 (4), 
lit. b) in fine reskryptu, dodając też, że zakazuje się również jakiegokol-
wiek zaangażowania w administrowanie parafią. Wydaje się zatem, że 
dyspensowany duchowny nie może być nawet moderatorem w stowa-
rzyszeniach wiernych świeckich (por. kan. 317 § 3 CIC/83).

VI.3.2.2.3. Zakazy szczególne związane z munus docendi

Ustawodawca kościelny przewiduje także zakazy specjalne odnoszące się 
do munus docendi (ad III). Aby określić zakres tego zakazu, zastosował 
on – nieco sztuczne, ale realistyczne – kryterium statusu szkoły, tj. czy 
jest ona (1) zależna od władzy kościelnej czy też (2) nie.

ad 1. Jeżeli chodzi o szkoły zależne od władzy kościelnej, to mogą 
to być trzy rodzaje szkół:

a) seminaria duchowne i temu podobne,
b) inne instytuty studiów stopnia wyższego oraz
c) instytuty stopnia niższego.

W myśl art. 5 § 6 PA wszelkie wątpliwości odnośnie do zależności 
instytutów studiów od władzy kościelnej, a także charakteru przedmiotu 
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(„teologiczny” czy „związany bezpośrednio z teologią”) rozstrzyga się po 
konsultacjach z Kongregacją dla Wychowania Katolickiego (Seminariów 
i Instytutów Studiów).

PA, art. 5 § 6. In dubio circa de-
pendentiam Institutorum ab 
Auctoritate ecclesiastica nec-
non circa naturam disciplinae, 
res dirimatur collatis consiliis 
cum Sacra Congregatione pro 
Educatione Catholica.

PA, art. 5 § 6. W razie wątpli-
wości odnośnie do zależności 
instytutów od władzy kościel-
nej, a  także charakteru dyscy-
pliny sprawę należy rozstrzyg-
nąć po konsultacjach ze Świętą 
Kon gre gacją dla Edukacji Kato-
lickiej.

ad a)

PA, art. 5 § 3, pars prima – Item 
nullum munus absolvere potest 
in Seminariis et in Institutis ae-
quiparatis.

Rescriptum dispensationis, 
n. 5 (4) lit. c), pars prima – […] 
item nullum munus absolvere 
potest in Seminariis et in In sti-
tu tis aequiparatis.

PA, art. 5 § 3, część pierwsza – 
Również nie może wykonywać 
żadnego zadania w seminariach 
i instytutach z nimi zrównanych.

Reskrypt udzielający dyspensy, 
n. 5 (4) lit. c), część pierwsza – 
Również nie może wykonywać 
żadnego zadania w seminariach 
i  instytutach z  nimi zrówna-
nych.

W seminariach duchownych lub w innych instytutach z nimi zrów-
nanych – zgodnie z art. 5 § 3 PA, część pierwsza, i n. 5 lit. c), część pierw-
sza reskryptu – prezbiter czy diakon dyspensowany nie może wykonywać 
żadnego zadania (nullum munus) 48.

 48 Oznacza to, na przykład, że nie może on zostać nawet portierem w seminarium du-
chownym.
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ad b)

PA, art. 5 § 3, pars secunda – In 
aliis Institutis studiorum gra-
dus superioris, qui quocumque 
modo dependent ab Auctoritate 
ecclesiastica, munere directivo 
vel officio docendi fungi nequit;

Rescriptum dispensationis, 
n. 5 (4) lit. c), pars secunda – In 
aliis Institutis studiorum gradus 
superioris, quocumque modo 
dependentibus ab Auctoritate 
ecclesiastica, munere directivo 
fungi nequit;

PA, art.  5 §  3, część druga  – 
W innych instytutach studiów 
stopnia wyższego, które w jaki-
kolwiek sposób zależą od władzy 
kościelnej, nie może wypełniać 
zadania kierowniczego lub pia-
stować stanowiska wykładowcy.

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n. 5 (4) lit. c), część druga – 
W innych instytutach studiów 
stopnia wyższego, w jakikolwiek 
sposób zależnych od władzy koś-
cielnej, nie może wypełniać za-
dania kierowniczego.

W innych instytutach studiów stopnia wyższego (np. w instytutach 
katechetycznych czy włoskich Istituti di Scienze Religiose), zgodnie z art. 5 
§ 3 PA, część druga – nie może prezbiter z dyspensą od celibatu kapłań-
skiego wypełniać zadania kierowniczego (munus directivum). W praktyce 
więc taki prezbiter nie może wypełniać nawet funkcji czysto admini-
stracyjnych czy organizacyjnych, menedżerskich, jak np. planowanie 
zajęć, sprawy kadrowe, programy wydawnicze, promocja szkoły i zajęcia 
kulturalne oraz inne zajęcia związane ze szkołą itp. 49

Podobne zakazy dotyczą diakonów dyspensowanych. Jednak ich 
podstawa prawna wynika wprost z  reskryptu [por. n. 4 lit. c), część 
druga], a nie z art. 5 § 3 PA, pars secunda, który ma zastosowanie tylko 
do prezbiterów.

W myśl art. 5 § 3 PA, część druga, prezbiter dyspensowany nie może 
też piastować stanowiska wykładowcy (officium docendi) w tym typie 
szkół wyższych. Jednaże w n. 5 lit. c) reskryptu dla prezbiterów pomi-
nięto wyrażenie officium docendi (występowało ono jeszcze we wzorze 

 49 Por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 494.
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reskryptu z 1980 r.) 50, a w n. 5 lit. d) mowa jest tylko o zakazie naucza-
nia dyscypliny ściśle teologicznej lub z teologią mocno związanej (in
time conexa).

Jest to pozytywna zmiana stanu prawnego, zgodna z postulatami 
nauki prawa kanonicznego 51. Szkoda tylko, że zmiana ta nie została 
odzwierciedlona w tekście art. 5 PA, a sam wzór reskryptu nie został ni-
gdzie oficjalnie opublikowany. Wydaje się jednak, że nie ma przeszkód, 
aby w przypadkach szczególnych (np. ze względu na ewentualne zgor-
szenie) na prezbitera proszącego o dyspensę od celibatu kapłańskiego 
mógł być nałożony zakaz w pierwotnej wersji reskryptu, czyli rozciąg-
nięty na całe officium docendi.

ad c)

PA, art. 5 § 5 – In Institutis au-
tem studiorum gradus inferioris 
dependentibus ab Auctoritate 
ecclesiastica munere directivo 
vel officio docendi fungi nequit 
nisi Ordinarius, pro suo pru-
denti iudicio et remoto scan-
dalo, ad munus docendi quod 
attinet, aliter decernere aesti-
maverit. Eadem lege tenetur sa-
cerdos dispensatus in tradenda 
Religione in Institutis eiusdem 
generis non dependentibus ab 
Auctoritate ecclesiastica;

Rescriptum dispensationis, 
n. 5 (4) lit. e) – […] in Institu tis 
autem studiorum gradus infe-
rioris dependentibus ab Aucto-
ritate ecclesiastica munere 
directivo vel officio docendi di-
sciplinam proprie theologicam 
fungi nequit. Eadem lege tene-
tur sacerdos [diaconus] dispen-
satus in tradenda Religione in 
Institutis eiusdem generis non 
dependentibus ab Auctoritate 
ecclesiastica;

 50 Podobnie brak takiego wyrażenia i zakazu w reskrypcie dla diakonów, wyraźnie wzo-
rowanym na reskrypcie dla prezbiterów.

 51 Zob. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 495.

PA, art. 5 § 5 – W instytutach 
zaś studiów stopnia niższego 
zależnych od władzy kościelnej 
nie może wypełniać zadania kie-
rowniczego lub nauczać, chyba 

Reskrypt udzielający dyspensy, 
n. 5 (4) lit. e) – W instytutach 
zaś studiów stopnia niższego 
zależnych od władzy kościelnej 
nie może wypełniać zadania 
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W instytutach studiów stopnia niższego (szkoły katolickie, tj. licea, 
gimnazja, szkoły podstawowe) – zgodnie z art. 5 § 5 PA, część pierwsza, 
oraz w reskrypcie n. 5 lit. e), część pierwsza – prezbiterzy dyspensowa-
ni mają zakaz nauczania jakichkolwiek przedmiotów (officium docendi) 
i wykonywania jakiegokolwiek munus directivum. Jednakże n. 5 lit. e) re-
skryptu zawęża zakaz nauczania do nauk teologicznych (disciplinam 
proprie theologicam). Także i w tym wypadku nastąpiła zatem zmiana 
stanu prawnego, zgodnie zresztą z postulatami nauki prawa kanonicz-
nego 52. Postanowienie to znajduje się również w reskrypcie dla diako-
nów (por. n. 4 lit. e).

ad 2. W końcu jeśli chodzi o szkoły, które nie podlegają władzy koś-
cielnej (świeckie instytuty studiów i nauczania), mogą to być:

a) szkoły wyższe (wydziały uniwersyteckie i instytuty) bądź
b) szkoły stopnia niższego (szkoły policealne, średnie, gimnazja, 

szkoły podstawowe).
ad a)

PA, art. 5 § 4 – In iisdem vero 
Institutis studiorum gradus su-
perioris ab Auctoritate ecclesia-
stica non dependentibus nullam 
disciplinam proprie theologi-
cam vel cum ipsa intime co-
nexam tradere potest;

Rescriptum dispensationis, 
n. 5 (4) lit. d) – […] in Institutis 
studiorum gradus superioris ab 
Auctoritate ecclesiastica depen-
dentibus necne [vel non], nul-
lam disciplinam proprie the-
ologicam vel cum ipsa intime 
conexam tradere potest;

 52 Por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 494.

że ordynariusz – według swego 
roztropnego osądu i z wyklucze-
niem zgorszenia – postanowił, 
że inaczej rozstrzygnie odnośnie 
do tego, co dotyczy nauczania. 
To postanowienie obowiązuje 
kapłana dyspensowanego co do 
nauczania religii w instytutach 
tego rodzaju, które nie są zależ-
ne od władzy kościelnej.

kierowniczego lub nauczać dy-
scypliny teologicznej. To posta-
nowienie obowiązuje kapłana 
[diakona] dyspensowanego co 
do nauczania religii w instytu-
tach tego rodzaju, niezależnych 
od władzy kościelnej.
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PA, art. 5 § 4 – W tych natomiast 
instytutach studiów stopnia 
wyższego, które nie są zależne 
od władzy kościelnej, nie może 
wykładać żadnej dyscypliny te-
ologicznej lub z nią ściśle zwią-
zanej.

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n. 5 (4) lit. d) – W instytu-
tach studiów stopnia wyższe-
go, zależnych i niezależnych od 
władzy kościelnej, nie może wy-
kładać żadnej dyscypliny teolo-
gicznej lub z nią ściśle związanej.

W odniesieniu do szkół wyższych, zgodnie z normą zawartą w art. 5 
§ 4 PA i n. 5 lit. d) reskryptu, prezbiter dyspensowany ma zakaz naucza-
nia przedmiotów teologicznych i ściśle z nimi związanych (disciplina 
proprie theologica vel cum ipsa intime conexa). W praktyce oznacza to 
utratę mandatum, którego wymaga kan. 812 CIC/83 (kan. 644 CCEO) 53. 
Jednakże regulacja kodeksowa dotyczy tylko dyscyplin teologicznych, 
tymczasem normy dotyczące zakazów dla prezbiterów dyspensowanych 
rozszerzają zakres tego wymogu ma dyscypliny związane z teologią, na 
przykład prawo kanoniczne. Podobna regulacja dotyczy dyspensowa-
nych diakonów (por. n. 4 lit. d) reskryptu).

ad b)
W szkołach stopnia niższego prezbiter dyspensowany nie może na-

uczać religii, jak to wynika z powoływanych wyżej art. 5 § 5 PA, część 
druga, oraz n. 5 lit. e) reskryptu, część druga. Także w tym przypadku jest 
możliwa dyspensa właściwego ordynariusza (por. art. 5 § 5 PA, część dru-
ga; n. 6 reskryptu). Podobnie sprawa została uregulowana w reskrypcie 
udzielającym dyspensy od celibatu kościelnego dla diakonów (por. n. 4 
lit. e), część druga, oraz n. 5).

 53 Przepis kan. 812 CIC/83 brzmi: „Qui in studiorum superiorum institutis quibuslibet 
disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae competentis mandatum habe-
ant oportet”; w przekładzie polskim: „We wszystkich wyższych instytutach nauczyciele 
przedmiotów teologicznych muszą mieć zlecenie kompetentnej władzy kościelnej”.
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VI.3.2.3. Dyspensowanie od zakazów szczególnych

Rescriptum dispensationis, 
n. 6 (5) – Ordinarius dioecesis 
domicilii vel commorationis 
oratoris, pro suo prudenti iu-
dicio et propria onerata con-
scientia, auditis quibus interest 
et circumstantiis bene perpen-
sis, dispensare potest ab aliqui-
bus immo ab omnibus clausulis 
Rescripti quae supra sub litte-
ris e, f, apponuntur.

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n. 6 (5) –Ordynariusz diece-
zji miejsca zamieszkania lub po-
bytu proszącego, według swego 
roztropnego osądu i sumienia, 
wysłuchawszy zainteresowa-
nych oraz rozważywszy wszyst-
kie okoliczności sprawy, może 
udzielić dyspensy od niektórych, 
a nawet od wszystkich postano-
wień reskryptu, oznaczonych 
literami e), f).

7 (6). Pro regula habeatur ut hae 
dispensationes nonnisi transac-
to aliquo temporis spatio a no-
tificatione amissionis status 
clericalis elargiantur ac scripto 
consignentur.

7 (6). Należy przyjąć za zasadę, 
że tych dyspens udziela się jedy-
nie po upływie pewnego okresu 
czasu od ogłoszenia utraty stanu 
duchownego i na piśmie.

W myśl powołanego wyżej postanowienia art. 5 § 5 PA, część pierw-
sza in fine, oraz n. 6 /5/ reskryptu ordynariuszowi (diecezji miejsca za-
mieszkania lub pobytu duchownego proszącego o dyspensę, co precyzu-
je reskrypt) pozostawiono pewien margines uznaniowości w sprawach 
zakazów szczególnych. Może on bowiem – według swego roztropnego 
osądu i z wykluczeniem zgorszenia – postanowić, że inaczej rozstrzyg-
nie odnośnie do tego, co dotyczy:

 · nauczania w szkołach zależnych od władzy kościelnej,
 · nauczania przedmiotów teologicznych w  jakimkolwiek typie 

szkoły,
 · oddalenia się od miejsca, gdzie znany jest jego poprzedni stan,
 · spełniania posługi lektora, akolity czy nadzwyczajnego szafarza 

Komunii świętej.
Oznacza to w praktyce, że ordynariusz może pozwolić byłemu du-

chownemu być na przykład katechetą w szkole katolickiej, ale nie pełnić 
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funkcję kierowniczą (np. nie może mu powierzyć stanowiska dyrektora 
szkoły katolickiej) 54.

Proceduralnie reskrypt dodaje do postanowienia art. 5 § 5 PA, część 
pierwsza in fine, kryterium osądu sumienia ordynariusza i wskazuje 
na możliwość wysłuchania zainteresowanych przed podjęciem decyzji, 
rozważywszy wszystkie okoliczności sprawy. Wskazuje też, że dyspen-
sa nie jest możliwa bez upływu pewnego czasu i zawsze powinna być 
przekazana na piśmie.

VI.3.3. Skutki dodatkowe wynikające z reskryptu papieskiego

VI.3.3.1. Dyspensa od ślubów zakonnych

Rescriptum dispensationis, 
n. 1 lit. c) (n. 2, pars tertia) – […] 
si vero orator est religiosus, re-
scriptum concedit etiam dispen-
sationem a votis […].

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n.  1 lit. c)  (n. 2, część trze-
cia) – […] jeżeli zaś proszący jest 
zakonnikiem, reskrypt udziela 
także dyspensy od ślubów […].

Reskrypt papieski udzielający dyspensy od celibatu kapłańskiego zawiera 
klauzulę z dyspensą od ślubów zakonnych dla prezbiterów należących 
do instytutów życia konsekrowanego. Obecnie w n. 1 lit. c) reskryptu – 
i odpowiednio co do diakonów w n. 2, część trzecia – zawarte jest po-
stanowienie odpowiedniej treści. Podobne postanowienie zawierał n. 1 
wzoru reskryptu z 1980 r. 55

VI.3.3.2. Skutki dodatkowe obligatoryjne

VI.3.3.2.1. Zwolnienie z cenzur kościelnych

 54 Zob. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 494.
 55 Z tą tylko różnicą, że zamiast słowa concedit użyte zostało słowo continet.

Rescriptum dispensationis, 
n. 1 lit. d)  (n. 2, pars quarta) – 
[Dis pensationis Rescriptum] 

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy, n. 1, lit. d) (n. 2, część czwar-
ta) – Ponadto [reskrypt] pociąga 
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W n. 1 lit. d) reskryptu dla prezbiterów (i odpowiednio w n. 2, część 
druga reskryptu dla diakonów) mowa jest o  zwolnieniu z  cenzur 
(por. kan. 1331–1335 CIC/83), jeżeli takie by duchowny proszący o dys-
pensę zaciągnął (poprzez np. usiłowanie zawarcia małżeństwa, co będzie 
najczęstszym przypadkiem; por. kan. 1394 § 1 CIC/83).

Poprzedni wzór reskryptu z 1980 r. w n. 1 wyraźnie traktował o tym 
przypadku usiłowania zawarcia małżeństwa i o zwolnieniu z kary eks-
komuniki, która pod rządem kodeksu z 1917 r. groziła za to przestęp-
stwo 56. Ponadto w n. 1 tego wzoru reskryptu była mowa o legitymizacji 
potomstwa 57.

VI.3.3.2.2. Obowiązek oddalenia się

W myśl powołanego wyżej 58 n. 5 (4) lit. f) reskryptu na otrzymującym 
dyspensę od celibatu kościelnego spoczywa obowiązek oddalenia się. 
W szczególności prezbiter lub diakon, który zawarł związek małżeński, 
powinien zamieszkać z dala od miejsca, gdzie znana jest jego sytuacja. 
Jednakże zgodnie z przytoczonym wyżej n. 6 (5) reskryptu 59 ordynariusz 
może go zwolnić z tej klauzuli 60.

VI.3.3.2.3. Dzieło miłości lub pobożności

Rescriptum dispensationis, 
n.  8 (7)  – Denique oratori ali-
quod opus pietatis vel caritatis 
im po natur.

Reskrypt udzielający dyspensy, 
n.  8 (7)  – W  końcu należy na-
łożyć na proszącego obowiązek 
spełnienia jakiegoś aktu poboż-
ności lub miłości.

 56 „[…] insuper, quatenus opus sit, secumfert absolutionem a contractis censuris, non ex-
cepta excommunicatione, quae ob attentatum matrimonium a partibus contracta sit”.

 57 Pamiętać bowiem trzeba, że w 1980 r. obowiązywał jeszcze kodeks z 1917 r.
 58 Zob. wyżej, VI.3.2.2.1.
 59 Por. wyżej, VI.3.2.3.
 60 Podobne postanowienie zawierał n. 5 wzoru reskryptu z 1980 r.

Idemque insuper secumfert, 
quatenus opus sit, absolutionem 
a censuris.

za sobą, jeżeli jest to potrzebne, 
zwolnienie z cenzur.
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Z n. 8 reskryptu dla prezbiterów i n. 7 reskryptu dla diakonów wynika, 
że ordynariusz powinien nałożyć na duchownego dyspensowanego obo-
wiązek wypełnienia jakiegoś dzieła miłości lub pobożności (opus pietatis 
vel caritatis). Takie obligatoryjne nałożenie tego obowiązku ma wybitnie 
charakter pokutny (por. kan. 1340 § 1 CIC/83). Podobne postanowienie 
zawierał n. 6 wzoru reskryptu z 1980 r.

Rescriptum dispensationis, 
n. 5 (4), pars prima – Auctoritas 
eccle sias ti ca, cui pertinet Re-
scrip tum oratori rite notificare, 
hunc enixe hortetur, ut vitam 
Po puli Dei, ratione congruenti 
cum nova eius vivendi condi-
cione, participet, aedificationem 
praestet et ita probum Ecclesiae 
filium se exhibeat. Simul autem 
eidem notum faciat ea quae se-
quuntur: […].

Reskrypt udzielający dyspensy, 
n. 5 (4), część pierwsza – Władza 
kościelna, do której należy ogło-
szenie zgodnie z  prawem re-
skryptu proszącemu, niech go 
usilnie zachęca, aby uczestniczył 
w życiu Ludu Bożego zgodnie 
ze swoim nowym stanem życia, 
wyróżniał się, dając dobry przy-
kład i tak okazywał się dobrym 
synem Kościoła. Jednocześnie 
zaś należy proszącemu ogłosić, 
co następuje: […].

Co więcej, ordynariusz, do którego należy obowiązek notyfikacji re-
skryptu, powinien zachęcić takiego prezbitera lub diakona, aby uczest-
niczył w dziele Ludu Bożego zgodnie ze swoją nową sytuacją, dawał 
przykład i okazywał się kochającym synem Kościoła (por. n. 5 [4], część 
pierwsza, reskryptu). Podobne postanowienie zawierał n. 4, in princ. 
wzoru reskryptu z 1980 r.

VI.3.3.3. Skutki dodatkowe fakultatywne

Ponadto w samym reskrypcie mogą znaleźć się jakieś inne szczegółowe 
ograniczenia, które należy zachować. Często takie postanowienia dodat-
kowe w reskrypcie mogą się znaleźć ze względu na uniknięcie zgorszenia. 
Zwykle reskrypty w odniesieniu do diakonów takich ograniczeń dodat-
kowych nie zawierają, co jednak zdarza się w przypadku prezbiterów 61.

 61 Zob. F. Schneider, Komentarz do kan. 292, w: New Commentary…, dz. cyt., s. 391.
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Wnioski

Praktyczne znaczenie dyspensy od obowiązku celibatu kościelnego po-
woduje, że znajomość skutków prawnych reskryptu papieskiego jest 
niezbędna nie tylko dla samego zainteresowanego. Regulacja z 1980 r. 
jest nadal aktualna, aczkolwiek należy poddać krytyce brak promulgacji 
wzoru reskryptu papieskiego z 2001 r., który zmienia szereg postanowień 
dyscyplinarnych w ustawodawstwie św. Jana Pawła II z 1980 r. W nowych 
warunkach, zwłaszcza zlaicyzowanego społeczeństwa, w których działa 
Kościół, niektóre z postanowień powinny zostać poddane – jak się wy-
daje – rewizji. W każdym razie instytucja dyspensowania od wszelkich 
zakazów powinna być rozszerzona.

Same regulacje materialnoprawne nie wystarczają, by skutecznie 
stosować prawo, także kanoniczne. Ku temu niezbędne są normy o cha-
rakterze proceduralnym, o czym w następującej części.



CZĘŚĆ TRZECIA  
ZAGADNIENIA  

PROCEDURALNE





ROZDZIAŁ VII

Część statyczna

VII.1. Modele postępowań w sprawach  
o dyspensę od celibatu kościelnego

VII.1.1. Modele sądowe

VII.1.1.1. Powiązanie prawa materialnego z proceduralnym

Wskazanie modelu prawnego dyspensy od celibatu kościelnego wyma-
ga połączenia wszystkich elementów tej instytucji kanonicznopraw-
nej – materialnych i proceduralnych 1. Odkrywanie modelu teoretycz-
noprawnego danej instytycji prawnej 2, a w tym miejscu dyspensy od 
celibatu kościelnego – prowadzi do zwrócenia uwagi na powiązanie 
prawa materialnego z proceduralnym, zwłaszcza na polu prawa ad-
ministracyjnego. Niewątpliwie model materialnoprawny wpływa na 
model proceduralny 3. Ten związek jest tym większy, że prawo procedu-
ralne jest swego rodzaju narzędziem, aby osiągnąć dany cel (un diritto 

 1 Rozważania w  punkcie VII.1. są wersją polską zmienionej części artykułu Autora; 
por. P. Skonieczny, L’evoluzione della dispensa dal celibato ecclesiastico: alla ricerca dei 
suoi modelli giuridici, „Angelicum” 89 (2012), s. 201–202, 216–221.

 2 O modelu zob. wyżej, III.1.1.
 3 Por. M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 2006, s. 10–14.
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strumentale) 4. W zakresie prawa administracyjnego – czy to państwowe-
go, czy też kościelnego – owo powiązanie prawa materialnego i prawa 
proceduralnego jest szczególnie widoczne 5. Komentowana instytucja 
dyspensy od celibatu kościelnego w sposób jeszcze bardziej jaskrawy 
ukazuje te wzajemne związki 6.

VII.1.1.2. Kodeks z 1917 r.: model materialnoprawny  
zależny z dyspensą deklaratoryjną wraz z modelem sądowym

Przyjęcie w pierwszym kodeksie Kościoła modelu materialnoprawnego 
zależnego z dyspensą deklaratoryjną musiało spowodować także zasto-
sowanie modelu sądowego, czyli procesu 7, w sprawach o dyspensę od 
celibatu kościelnego. Co więcej, model określonych tytułów, zwłaszcza 
jeśli chodziło tylko o tytuły uprzednie (metus gravis, dubium), tradycyj-
nie należących do właściwości sądów kościelnych, sugerował ten sam 
wybór modelu w postępowaniu w tych sprawach 8.

Z tych względów powoływany już kan. 214 § 2 CIC/17 9 odsyłał do po-
stępowania o stwierdzenie nieważności święceń lub zobowiązań z nimi 
związanych, czyli do Księgi IV – „Postępowania” (De processibus), części 
I – „Postępowania sądowe” (De iudiciis), tytułu XXI – „Sprawy o nieważ-
ność święceń” (De causis contra sacram ordinationem). Proces odbywał 
się według procedury sądowej lub administracyjnej przed sądem die-
cezjalnym po uprzednim postępowaniu o charakterze informacyjnym 

 4 Zob. F. Ramos, I  tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, 
cause matrimoniali, Roma 2000, s. 60.

 5 Przykładowo w polskim kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 r. są obecne 
przepisy o charakterze materialnoprawnym, zwłaszcza odnośnie do decyzji administra-
cyjnej; por. art. 104–113.

 6 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 202, 216.
 7 O rozróżnieniu pojęć „procesu” (sądowego) od postępowania jako takiego (pojęcia szer-

szego, obejmującego procedury też o charakterze administracyjnym); zob. P. Skonieczny, 
Jedno czy wiele postępowań w sprawach małżeńskich? O jedności procesu małżeńskiego po 
motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, w: Małżeństwo i rodzina 
w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. J. Krukowski, M. Sitarz, J. Gręźlikowski, 
Lublin 2017, s. 188–190.

 8 P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 216.
 9 Zob. wyżej, III.2.1.1.
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(praevio processu informativo – kan. 1993 § 3 CIC/17), jeżeli sprawa była 
rozpatrywana przez właściwą Kongregację 10.

W procesie sądowym wymagano zawsze dwóch zgodnych wyroków, 
analogicznie do spraw małżeńskich (por. kan. 1998 CIC/17 11). Sprawa 
zatem kończyła się na poziomie lokalnym i  nie trafiała do Stolicy 
Apostolskiej, skoro chodziło tylko o stwierdzenie faktów prawnych 
i w tym celu używano pewniejszej procedury sądowej. Ten model pro-
cesu sądowego został zachowany także w specjalnych regulaminach, 
wydanych przez właściwą dla tych spraw Kongregację 12.

Z kolei w postępowaniu administracyjnym albo wówczas, gdy nie 
było pewności co do zupełnego braku wolności, sprawę przedstawiano 
Biskupowi Rzymskiemu, jedynie właściwemu do udzielenia dyspensy 
od celibatu kościelnego. Taka dyspensa łatwiej była udzielana subdia-
konom i diakonom aniżeli prezbiterom 13.

VII.1.1.3. Normy z 1964 r.: model materialnoprawny  
autonomiczny z dyspensą konstytutywną  
i tytułem następczym a model sądowy

Normy z 1964 r. zmieniły model materialnoprawny dyspensy od ce-
libatu kościelnego, przede wszystkim wprowadzając tytuł następczy 

 10 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 216.
 11 CIC/17, can. 1998 – § 1. Ut clericus liber sit ab obligationibus quae a vinculo ordina-

tionis manant, requiruntur duae sententiae conformes.
 12 Por. S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Regolamento Allo scopo di solle

citare per la trattazione delle cause „super asserta nullitate sacare Ordinationis vel 
Onerum” da parte della Commissione dei PP. Consultori, 19.03.1924, w: V. Ferrara, 
Natura (giudiziaria amministrativa speciale) della procedura per la trattazione delle cause 
di nullità dell’ordinazione e degli obblighi ad essa connessi, s. 125–162, w: Sacramenti, litur
gia, cause dei Santi. Studi in onore del cardinale Giuseppe Casoria, già Prefetto della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 60. anniversario 
di ordinazione sacerdotale, a cura di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 1992, 
s. 152–153; S. Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Decretum Ut locorum Ordinarii 
Regulae servandae in processibus super nullitate Sacrae Ordinationis ver onerum 
Sacris Ordinibus inhaerentium, 9.06.1931, AAS 23 (1931) 457–492. Por. P. Skonieczny, 
L’evoluzione…, dz. cyt., s. 216–217 z przyp. 91.

 13 Zob. A. Vermeersch, J. Creusen, Epitome Iuris Canonici, t. 1, Mechliniae–Romae 1924, 
s. 189, n. 289.2; S. Woywod, A Practical Commentary on the Code of Canon Law, t. 2, New 
York 1948, s. 388, n. 1901; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 216, przyp. 89.
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i przechodząc od modelu surowego do modelu umiarkowanego 14. Jedno-
cześnie zaś regulacja bł. Pawła VI spowodowała oddzielenie instytucji 
dyspensy od nieważności święceń 15. Wydawać by się zatem mogło, że 
tak poważne zmiany w dyscyplinie materialnoprawnej spowodują tak 
samo istotne zmiany proceduralne 16.

Tymczasem ustawodawca kościelny nie wyciągnął wniosków i nie 
okazał się konsekwentny w przeprowadzaniu zmian. Zatrzymał się w po-
łowie drogi, nie rezygnując z modelu procesu sądowego w sprawach 
dyspensy od celibatu kościelnego. Co prawda Normy z 1964 r. nie prze-
widywały już postępowania pozasądowego o charakterze informacyj-
nym, jak w procesie o stwierdzenie nieważności święceń z kan. 1993 
§ 3 CIC/17 17. Jednakże faza diecezjalna polegała na ustanowieniu sądu 
z sędzią -instruktorem (iudex subdelegatus), obrońcą węzła (defensor sacrae 
ordinationis) oraz notariuszem (actuarius). Również sam proszący o dys-
pensę od celibatu kościelnego zwany był powodem (actor), a ponadto 
występowali rodzice i inni świadkowie (testes) oraz biegły (peritus) 18.

W istocie na poziomie diecezjalnym postępowanie w sprawie miało 
charakter wybitnie sądowy, natomiast przed właściwą Kongregacją – siłą 
rzeczy już administracyjny. Stąd równie dobrze można je nazwać sądo-
wym 19, jak i – właśnie ze względu na tę drugą fazę rzymską – sądowo-

-administracyjnym 20. O ile jednak proces sądowy w poprzednim modelu 
materialnoprawnym dyspensy deklaratoryjnej był uzasadniony, gdyż 
nie ma lepszego sposobu na odkrycie prawdy niż postępowanie sądowe, 

 14 Zob. wyżej, V.1.3.1., V.1.3.2.1.
 15 Por. wyżej, V.1.1.
 16 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217.
 17 Por. R. Tronqued, Procedures: Loss of the Clerical State (from the 1917 CIC to the 1983 CIC), 

Romae 1994, s. 67–68.
 18 Zob. Sacra Congregatio Sancti Officii, Normae ad causas parandas de S. Ordinatione 

eiusque oneribus, 2.02.1964, w: Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, t. 3: 
Leges annis 1959–1968 editae, ed. X. Ochoa, Roma 1972, kol. 4463–4469, poz. 3162. 
Ponadto por. V. Ferrara, L’istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli 
altri obblighi dell’ordinazione. Evoluzione storico giuridica della normativa sostanziale e pro
cedurale ed attribuzioni di competenza a trattarne. Dalle origini alla Costituzione Apostolica 

„Pastor Bonus” (1988) di Giovanni Paolo II, „Apollinaris” 67 (1994), s. 514.
 19 Tak por. V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis 

causis de dispensatione a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62 (1989), s. 518, n. 6a.
 20 W ten sposób zob. P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e  la 

perdita dello stato clericale, „Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 344; P. Skonieczny, 
L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217.
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o tyle w instytucji dyspensy o charakterze czysto administracyjnym pro-
ces sądowy był zbytnią utratą sił i środków. Nie chodzi w nim bowiem 
o odkrycie prawdy o ważności czy niezobowiązania do celibatu kościel-
nego, lecz na wskazanie słusznej i racjonalnej racji udzielenia łaski oraz 
prawdziwości twierdzeń proszącego. W tym też kierunku poszły nowe 
regulacje bł. Pawła VI.

VII.1.2. Modele administracyjne

VII.1.2.1. Normy Antequam causam reductionis z 1971 r.  
i model informacyjno ‑administracyjny

Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku dokonała się kolejna zmiana mate-
rialnoprawna w instytucji dyspensy od celibatu kościelnego. Z encykliką 
bł. Pawła VI Sacerdotalis caelibatus z 1967 r. oraz późniejszymi normami 
Pro gratia dispensationis z 1970 r. zmieniono model tytułów dyspensy na 
szeroki, rozszerzając znacznie tytuły następcze 21. W praktyce te właśnie 
tytuły następcze zdominowały praktykę i de facto wyeliminowały tytuły 
uprzednie, tradycyjnie związane z procesem sądowym. W rzeczy samej, 
tytuły uprzednie stanowią quasi -prawo, gdyż chodzi o brak wolności czy 
zdatności kandydata do obowiązku celibatu kościelnego 22. Tymczasem 
przy tytułach następczych akcent przesuwa się na udzielenie łaski 23.

Jasne więc się stało, że dotychczasowa procedura sądowo -admini-
stracyjna z Norm z 1964 r. była zupełnie niezgodna z nowymi uregulo-
waniami materialnoprawnymi. Dlatego w normach Antequam causam re
ductionis z 1971 r. nie stanowi się już o processus, ale jedynie o investigatio 24, 

 21 Por. wyżej, V.1.3.2.2.
 22 Zob. wyżej, II.2.3.1.2, V.1.3.3.3, V.2.1.3.
 23 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217.
 24 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis omni-

bus locorum Ordinariis et Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium de re-
ductione ad statum laicalem, Prot. 128/61, 13.01.1971, AAS 63 (1971) 309–312, n. 1; Sacra 
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis ad apparandas in 
Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem cum dispensatio-
ne ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, 13.01.1971, AAS 63 (1971) 303–308, 
n. II.2; V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 518, n. 6,b; V. Mosca, Le procedure per la perdita 
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choć to dochodzenie można uznać za pewną formę uproszczonego po-
stępowania administracyjnego 25.

Nie ustanawiało się już sądu 26; w przeprowadzaniu dochodzenia (in
vestigatio) był właściwy ordynariusz lub jego delegat 27. Przedmiot tego 
dochodzenia polegał na potwierdzeniu prawdziwości prośby proszą-
cego (orator), nienazywanego więcej powodem 28. Całość powinna być 
udowodniona za pomocą zeznań świadków, dokumentów i biegłych, 
jeżeli by byli konieczni 29. Na końcu dochodzenia ordynariusz powinien 
sporządzić wotum pro rei veritate et de non timendo scandalo 30. Pośpiech 
postępowania we właściwej Kongregacji 31 oznaczał zwykle potwierdze-
nie wotum ordynariusza 32.

Nowy model proceduralny dla spraw o dyspensę od celibatu kościel-
nego można by nazwać dochodzeniowo -informacyjnym 33 lub – proś-
ciej – informacyjno -administracyjnym 34. Model ten – jak jest o  tym 
mowa niżej 35 – nadal jest wykorzystywany w obowiązujacych regula-
cjach odnośnie do spraw o dyspensę od celibatu kościelnego. Z pewnoś-

dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro 
di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno – 3 luglio 1998, Milano 1998, s. 341.

 25 „[…] investigatio participat de processu administrativo” (E. Colagiovanni, La procedura 
per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del diaconato, w: I procedimenti speciali nel di
ritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 376).

 26 Dokładniej o samym postępowaniu, por. wyżej, III.3.1.3.2.
 27 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. II.2.
 28 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. II.1.
 29 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. II.3.
 30 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. IV; E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 376–377.
 31 Zob.  Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis…, 

dz. cyt., n. 3.
 32 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 341.
 33 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 518.
 34 To wyrażenie administracyjny zostało zasegurowane przez samego ustawdawcę kościel-

nego w n. 3 PLU. Ustawdawca bowiem pisze o swoistym summarius processus admini
strativus, odnosząc się w ten sposób do poprzedniej regulacji: „Pariter cavendum est ne 
dispensatio a caelibatu labente tempore haberi possit tamquam effectus quasi automa-
ticus alicuius summarii processus administrativi (cfr. Litterae Summi Pontificis Ioannis 
Pauli II, Ad universae Ecclesiae Sacerdotes, adveniente Feria V in Cena Domini, n. 9)” (n. 3 
PLU, kursywa – P.S.).

 35 Zob. niżej, VII.1.3.2.3.



Część statyczna  253

cią jednak nie jest to proces sądowy 36. Brakuje bowiem w postępowaniu 
o dyspensę od celibatu kościelnego przeciwnych stron i przedmiotu 
sporu 37. Przy wzroście znaczenia tytułów następczych nie zachodzi 
też kwestia ochrony praw podmiotowych, co jest zwykle prerogatywą 
każdego procesu sądowego 38. Stąd też normy proceduralne z 1971 r. 
należy uznać za całkowite zerwanie z procesem sądowym w sprawach 
o dyspensę od celibatu kościelnego.

VII.1.2.2. Ustawodawstwo św. Jana Pawła II z 1980 r.:  
model umiarkowany dyspensy wraz z postępowaniem 
administracyjnym

Problemy ze stosowaniem poprzedniego modelu szerokiego dyspensy, 
będącej wynikiem jedynie dochodzenia – spowodowały zmiany za pon-
tyfikatu św. Jana Pawła II 39. Nie tylko doszło do zmiany modelu mate-
rialnoprawnego na umiarkowany 40, ale również dokonała się zmiana 
proceduralna. Porzucono bowiem proste dochodzenie i wprowadzono 
postępowanie administracyjne 41.

Niektórzy Autorzy nazywają to nowe postępowanie – nieco na wy-
rost – p r o c e s e m  administracyjnym (processus administrativus) 42 czy 
skróconym procesem administracyjnym szczególnym (processum ad
ministrativum summarium peculiare) 43 albo nawet dochodzeniem quasi-

 36 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 217, przyp. 96.
 37 Zob.  F.  Ramos, I  tribunali…, dz. cyt., s.  31–32; P.  Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., 

s. 217, przyp. 96.
 38 Por. M.J. Arroba Conde, Diritto…, dz. cyt., s. 17–18; P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., 

s. 217, przyp. 96.
 39 Por. wyżej, III.3.1.3.3.
 40 Zob. wyżej, V.1.3.2.3.
 41 Por. P. Amenta, La dispensa…, dz. cyt., s. 355 („Normae attuali che, pur non avendo 

un’indole strettamente giudiziale, seguono i caratteri del processo amministrativo”); 
P. Amenta, Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico. Storia, legis
lazione e prassi, Città del Vaticano 2008, s. 144.

 42 Zob. Æ. Colagiovanni, De dispensatione a coelibatu sacerdotali iuxta novas Normas, „Mo-
nitor Ecclesiasticus” 106 (1981), s. 236. Autor porównuje ten proces, znajdując pewną 
analogię, z postępowaniami administracyjnymi szczególnymi w celu otrzymania dys-
pensy papieskiej od małżeństwa zawartego a niedopełnionego (por. Æ. Colagiovanni, De 
dispensatione…, dz. cyt., s. 237), nawet jeśli raz nazywa to postępowanie quasi judicialis 
(zob. Æ. Colagiovanni, De dispensatione…, dz. cyt., s. 232).

 43 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 518–520, n. 6,d.



254  Rozdział VII

-sądowym (investigatio quasi iudicialis) 44. Widzą tu w każdym razie pewne 
elementy sądowe i stąd nazywają to postępowanie „hybrydycznym” 45.

Rzeczywiście, w regulacji procesowej z 1980 r. są wyraźne elemen-
ty procesowe, jak: ustanowienie instruktora sprawy oraz notariusza 
(por. art. 4 OC), prowadzenie postępowania dowodowego (tzw. instru
ctio, ale nie investigatio; por. art. 1, 4 i 7 OC), przyjmowanie przyrzeczeń 
przed przesłuchaniem świadków i proszącego 46. Są też jednak elementy 
typowo administracyjne tego postępowania, jak: prośba (petitio, a nie po-
zew, czyli libellus, z procesu sądowego) proszącego (orator, nienazywanego 
już jednak „powodem” jak w procesie sądowym; por. art. 3 OC); przyjęcie 
prośby przez ordynariusza, a nie decydowanie o fumus boni iuris jak w pro-
cesie (por. art. 4 OC); wota, a nie wyrok jak w procesie (por. art. 7 OC) 47.

Twierdzenie, że postępowanie w sprawach o dyspensę od celibatu 
kapłańskiego w ustawodawstwie św. Jana Pawła II z 1980 r. ma charakter 
sądowy czy quasi -sądowy, należy odrzucić. Wskazane elementy proce-
sowe mają charakter uniwersalny, przynależąc do cech jakiegokolwiek 
postępowania, nie tylko sądowego, ale i administracyjnego. To twier-
dzenie znajduje dodatkowe uzasadnienie w zasadzie jedności procedury 
kanonicznej 48. W każdym razie podobnie jak pod rządem norm pro-
ceduralnych Antequam causam reductionis z 1971 r. brak rzeczywistych 
elementów procesu sądowego – przeciwnych sobie stron i przedmiotu 
sporu 49. Chodzi przecież o udzielenie łaski, a nie o ochronę praw pod-
miotowych; sprawdzenie prawdziwości twierdzeń proszącego, a nie 
ustalenie stanu faktycznego i stanu prawnego w sprawie.

Z pewnością zatem procedura Ordinarius competens z 1980 r. ma 
charakter postępowania administracyjnego, zwanego po łacinie także 

 44 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 518, n. 6,c.
 45 Por. E. Lohse, The origin and nature of the suspension ad cautelam of article 4 of the 1980 

Normae procedurales for dispensations from celibacy, cz. 2, „Periodica de re canonica” 
95  (2006), s. 87 („The 1980 procedural norms also created a  hybrid type of canonical 
process, neither truly judicial nor truly administrative” – kursywa: P.S.). Tę samą myśl 
wyraził wcześniej H. Pree, Priester ohne Amt, „Theologisch -praktische Quartalschrift” 
141 (1993), s. 56.

 46 Zob. P. Skonieczny, La dispensa dal celibato ecclesiastico. L’unità scomparsa della norma
tiva?, „Angelicum” 87 (2010), s. 335, przyp. 30.

 47 Por. P. Skonieczny, La dispensa dal celibato ecclesiastico…, dz. cyt., s. 336, przyp. 31.
 48 Zob. P. Skonieczny, Jedno czy wiele postępowań…, dz. cyt., s. 182–186.
 49 Por. wyżej, VII.1.2.1.



Część statyczna  255

processus 50. Jest to postępowanie administracyjne i o tyle szczególne 
(peculiare), że dokładnie uregulowane i niepoprzestające na, bardzo 
prostych, przepisach kodeksowych (por. kan. 50–51, 57, 60–65 CIC/83; 
kan. 1517–1519, 1528–1530 CCEO).

VII.1.2.3. List In data 30 gennaio z 2009 r. –  
usądownienie postępowania administracyjnego w sprawach  
o dyspensę od celibatu kościelnego?

Za pontyfikatu Benedykta XVI doszło do dodania nowego tytułu następ-
czego kwalifikowanego w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego. 
Chodzi o już omawianą możliwość z art. 1 n. 8 listu In data 30 gennaio 
z 2009 r. 51 udzielenia dyspensy ad instantiam Ordinarii duchownym, 
którzy porzucili posługę przez okres ponad pięciu kolejnych lat i pozo-
stają w takim stanie dobrowolnie i bezprawnie (tzw. laisatio imposita) 52.

Wydawać by się mogło, że postępowanie administracyjne w tych 
sprawach uległo usądownieniu, skoro ordynariusz jedynie „stwier-
dza” (di chia ra) utratę stanu duchownego, jak w sprawach małżeńskich. 
Ponad to zaś ustawodawca przewidział w  tym postępowaniu udział 
rzecznika sprawiedliwości (por. art. 2 § 3 oraz art. 6 In data 30 gennaio 53).

Co do pierwszego elementu, został on już wyżej dostatecznie wy-
jaśniony 54. Natomiast rzeczywiście rzecznik sprawiedliwości wystę-
puje w  procesach karnoadministracyjnych o  charakterze sądowym 
(por. kan. 1721 CIC/83: processus poenalis iudicialis, kan. 1472 CCEO: 
iudi cium poenale). Co więcej, w takim postępowaniu może dojść do sporu 

 50 O wieloznaczności pojęcia łacińskiego processus na tle postępowań w sprawach mał-
żeńskich zob. P. Skonieczny, Jedno czy wiele postępowań…, dz. cyt., s. 188–190.

 51 Zob. Congregazione per il Clero, Lettera circolare In data 30 gennaio, Prot. N. 2009 0556, 
sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286–297, 
nb. 407–450; ponadto rozpowszechniony w: http://www.episkopat.pl/?a=dokumenty
KEP&doc=200968_0, 19.12.2009, „Ius Canonicum” 50 (2010) 659–669, n. 8, art. 1.

 52 Por. wyżej, V.1.3.3.1, V.3.2.2.
 53 Ponadto zaś por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito sulle linee proce-

durali per la trattazione dei casi oggetto delle Facoltà speciali, unitamente all’elenco dei 
documenti necessari al completamento dell’istruttoria nella fase locale, 17.03.2010, EV, 
t. 26, s. 1173–1181, nb. 1717–1734; ponadto rozpowszechniony w: „Ius Ecclesiae” 23 (2011), 
s. 229–235; przekład polski: „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 68–76, załącznik 
2, n. 5 i 10.

 54 Zob. wyżej, V.3.3.2.1, ad 2.
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o to, czy naprawdę duchowny ma wolę porzucenia stanu duchownego, 
czego dotyczy „stwierdzenie” z art. 1 In data 30 gennaio, będące przed-
miotem tego postępowania.

Poza figurą rzecznika sprawiedliwości, który jednak reprezentu-
je tylko interes publiczny (por. art. 2 § 3 In data 30 gennaio, kan. 1452 
§ 1 CIC/83, kan. 1110 § 1 CCEO), postępowanie unormowane w n. 8 In 
data 30 gennaio ma charakter administracyjny. Przede wszystkim nie 
dochodzi do ustanowienia sądu, a całość kończy się nie wyrokiem, lecz 
wotum ordynariusza (por. art. 6 In data 30 gennaio). Występowanie jed-
nego tylko elementu o charakterze sądowym – rzecznika sprawiedliwo-
ści właśnie – nie przesądza jeszcze o charakterze całego postępowania, 
które jest administracyjne.

VII.1.3. Modele proceduralne obecnie obowiązujące 
w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego

VII.1.3.1. Wprowadzenie

W obecnym ustawodawstwie dotyczącym dyspensy od celibatu koś-
cielnego zbiegają się wszystkie modele proceduralne w tych sprawach. 
Z punktu widzenia legislacyjnego jednak jest to model regulacji roz-
proszonej 55: w sprawach tych stosowane są obecnie cztery różne usta-
wy 56. Ta różnorodność i wielość modeli proceduralnych wynikają prze-
de wszystkim z założeń teologicznych i regulacji materialnoprawnych.

Z tych względów w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego 
można wskazać na trzy modele postępowań administracyjnych 57:

1. m o d e l  z w y c z a j n y dla spraw o dyspensę od celibatu ka-
płańskiego prezbiterów;

2. m o d e l  n a d z w y c z a j n y odnośnie do spraw o dyspensę od 
celibatu kościelnego ad instantiam Ordinarii (tzw.  laisatio im
posita);

3. m o d e l  s k r ó c o n y co do spraw o dyspensę od celibatu koś-
cielnego diakonów.

 55 Por. wyżej, III.3.2.2.2.
 56 Zob. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 219.
 57 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 219.
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Do tych modeli postępowań administracyjnych należy dodać jeszcze 
m o d e l  n a g l ą c y, który nie mieści się w kategoriach postępowania 
administracyjnego, nawet skróconego.

VII.1.3.2. Poszczególne modele postępowań administracyjnych

VII.1.3.2.1. Model zwyczajny

Model zwyczajny, stosowany do spraw o dyspensę od celibatu kapłań-
skiego prezbiterów, jest uregulowany ustawą Ordinarius competens 
z 1980 r. Jest to rodzaj postępowania administracyjnego, jak to już zo-
stało wykazane 58, wszczynanego jednak tylko ad instantiam partis 59.

VII.1.3.2.2. Model nadzwyczajny

Z kolei model nadzwyczajny zawiera tytuł następczy kwalifikowany, re-
gulowany w liście In data 30 gennaio z 2009 r., uzupełniając lukę w usta-
wodawstwie Kościoła 60. Przewiduje on postępowanie ex officio lub ad 
instantiam Ordinarii, wcześniej znane w normach Antequam causam 
reductionis z 1971 r. (tzw. laisatio imposita) 61. Nie jest to postępowanie 
karne, lecz administracyjne, jak zostało to wcześniej wyjaśnione 62. Nie 
jest to też postępowanie zwyczajne, lecz nadzwyczajne 63. Nie można go 
bowiem wszczynać bez próby wcześniejszego postępowania o dyspensę 
ad instantiam partis czy też postępowania karnego, administracyjnego 
czy sądowego 64.

 58 Zob. wyżej, VII.1.2.2.
 59 Por. art. 1 § 1 PA; art. 1, 3 i 4 OC. Krytycznie co do tego ograniczenia zob. E. Miragoli, 

La dispensa dal celibato. Note per l’istruttoria di una causa, „Quaderni di diritto ecclesiale” 
7 (1994), s. 224–225; P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 341.

 60 Zob. wyżej, V.3.3.2.
 61 Por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. VII. Zob. wyżej, III.3.1.3.2.
 62 Zob. wyżej, V.3.3.2.2.
 63 Por. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, „Periodica de re ca-

nonica” 99 (2010), s. 28, 30; P. Skonieczny, La dispensa…, dz. cyt., s. 341; P. Skonieczny, 
L’evoluzione…, dz. cyt., s. 220.

 64 Zob. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, załącznik 2, n. 3: „Relazione 
sull’impossibilità o l’estrema difficoltà di seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria 
penale” (kursywa – P.S.).
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VII.1.3.2.3. Model skrócony

Model skrócony – jak został określony przez samego ustawodawcę koś-
cielnego (procedura breve) w liście Sekretarza Stanu Con stimato foglio 
z 13 kwietnia 1989 r. 65 – dotyczy diakonów. Jest to pewna forma po-
stępowania administracyjnego uproszczonego, bez instrukcji sprawy, 
opierająca się na zebraniu dokumentów 66, relacji wychowawców oraz 
kolegów z czasu formacji i posługi 67, a na końcu wotum ordynariusza 68. 
To postępowanie ma charakter czysto informacyjny, zbliżony do docho-
dzenia czy postępowania informacyjno -administracyjnego, już obecnego 
w normach Antequam causam reductionis z 1971 r. 69 Uzasadnienie wybo-
ru tego uproszczonego modelu proceduralnego w sprawach dyspensy 
od celibatu kościelnego diakonów polega na różnicach teologicznych 
między urzędem prezbitera, będącego przecież kapłanem, a diakona, 
który kapłanem nie jest, o czym już była mowa 70.

 65 Por. Cardinale Segretario di Stato, Lettera Con stimato foglio al Prefetto della Con gre-
ga zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla procedura breve nella 
concessioni delle dispense dal celibato dei diaconi, Prot. N. 230/139/G.N., 13.04.1989, 

„Notitiae” 25 (1989), s. 486; EV, t. 11, s. 1399, nb. 2227.
 66 Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo la 

legislazione canonica sulla dimissione dei diaconi dallo stato clericale e dispensa da tutti 
gli obblighi dell’Ordinazione, b.m.d.w., w: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super „rato et 
non consummato”et a  lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice Iuris Canonici 1917, 
Città del Vaticano 2004, s. 204 (włoski), s. 205 (angielski), s. 206 (portugalski), s. 207 
(niemiecki), s. 208 (francuski), s. 209 (hiszpański), n. 1,e.

  W liście Kongregacji Secondo la legislazione canonica nie została wskazana data wydania, 
ale został on wydany wskutek prośby Sekretariatu Stanu o formalizację tego postępo-
wania, wyrażonej w cyt. w przypisie poprzedzającym liście Con stimato foglio z dnia 
13 kwietnia 1989 r.

 67 Zob. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo 
la legislazione canonica…, dz. cyt., n. 1,d.

 68 Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo 
la legislazione canonica…, dz. cyt., n. 1,c.

 69 Zob. wyżej, VII.1.2.1. Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 221.
 70 Por. wyżej, II.2.2.2.
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VII.1.3.3. Model naglący

Natomiast nie jest jakąkolwiek formą postępowania administracyjnego 
procedowanie w oparciu o list Sekretarza Stanu z 10 sierpnia 2010 r. 71 
Prośba o dyspensę od celibatu kapłańskiego, dokonana przez prezbite-
ra 72 in periculo mortis, a zatem z tytułem następczym kwalifikowanym, 
przesłana przez ordynariusza z jego wotum – nie spełnia kryterów żad-
nego postępowania, nawet skróconego 73, co podkreśla w n. 5 Ce dicastère 
z 1997 r. sam ustawodawca 74. Jest to po prostu przesłanie prośby o łaskę 
w sytuacji nadzwyczajnej w obliczu niebezpieczeństwa śmierci, i należy 
działać szybko. Stąd model tego procedowania, wymykający się kate-
goriom postępowania administracyjnego, nazwany został naglącym.

VII.2. Właściwość w sprawach o dyspensę  
od celibatu kościelnego

VII.2.1. Właściwość co do instrukcji sprawy

VII.2.1.1. Wprowadzenie

W sprawach o dyspensę od celibatu kapłańskiego dla prezbiterów, pro-
wadzonych w postępowaniu administracyjnym 75, można wyróżnić trzy 
zakresy właściwości 76:

 71 Co do treści listu, choć nie był on nigdzie publikowany, zob. A. Neri, La perdita dello stato 
clericale per rescritto della Sede Apostolica, „Ius et Iustitia” 16 (2012), s. 167; M. Stokłosa, 
Utrata…, dz. cyt., s. 96 (podając datę 10.08.2010), cyt. za: V. Mosca, La perdita della con
dizione giuridica…, dz. cyt., s. 278.

 72 Co do diakonów por. kan. 1079 § 1 CIC/83.
 73 Por. P. Skonieczny, L’evoluzione…, dz. cyt., s. 221.
 74 „Pour de tels cas on ne demande pas le procès informatif régulier” („W tych przypadkach 

nie wymaga się zwyczajnego postępowania informacyjnego”; kursywa – P.S.; Congrégation 
pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre circulaire Ce dicastère sur 
la dispense des obligations liées à l’ordination sacerdotale ou diaconale, Prot. 263/97, 
6.06.1997, EV, t. 16, s. 448–453, nb. 550–559, n. 5 in fine). Zob. wyżej, V.3.3.1.

 75 Jak zatem można wywnioskować, ta uwaga nie dotyczy modelu naglącego postępowa-
nia o dyspensę od celibatu kapłańskiego, który nie ma charakteru administracyjnego, 
jak o tym była mowa wyżej, VII.1.3.3.

 76 Por. B. Gangoiti, De dispensatione onerum ordinationis sacerdotalis. Formulae adhiben
dae in processibus sacerdotum saecularizationis iuxta legislationem 14X1980, a cura di 
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1. właściwość odnośnie do instrukcji sprawy (w fazie lokalnej);
2. właściwość w celu rozstrzygnięcia tej sprawy (w fazie rzymskiej);
3. właściwość dla udzielenia dyspensy (w fazie rzymskiej).

Zasady analogiczne dotyczą również diakonów i ich spraw o dys-
pensę od celibatu kościelnego.

Odnośnie do właściwości co do instrukcji sprawy w sprawach prez-
biterów można z kolei wyróżnić 77:

a) właściwość per se (por. art. 1 OC) – jako zasadę;
b) właściwość per accidens (por. art. 2 OC, pars prima) – jako wy-

jątek;
c) właściwość nadzwyczajną (por. art. 2 OC, pars secunda) – jako 

wyjątek.
Te różne obszary właściwości są przedmiotem komentarza poniżej.

VII.2.1.2. Właściwość per se jako zasada.  
Komentarz do art. 1 OC oraz art. 2 § 1 In data 30 gennaio

VII.2.1.2.1. Przedstawienie ogólne zasady

OC, art. 1 – Ordinarius compe-
tens ad petitionem recipiendam 
et ad instructionem causae pe-
ragendam est Ordinarius loci in-
cardinationis vel Superior ma-
ior, si agatur de sodale Instituti 
clericalis vitae consecratae iuris 
pontificii.

In data 30 gennaio, art. 2 § 1 – 
Competente è l’Ordinario di in-
cardinazione del chierico.

C. Pollini, (appunti del professore anno 1995, P.U.S.T. Angelicum), msp, s. 13; W. Kiwior, 
Dyspensa od celibatu kapłańskiego. Kompetencja, tytuły prawne, procedura, „Prawo 
Kanoniczne” 35 (1992) nr 3–4, s. 162–163.

 77 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 13.

OC, art.  1  – Ordynariuszem 
właściwym do przyjęcia i prze-
prowadzenia instrukcji w spra-
wie jest ordynariusz miejsca 
inkardynacji lub przełożony 

In data 30 gennaio, art. 2 § 1 – 
Właściwym jest ordynariusz in-
kardynacji duchownego.
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Zgodnie z art. 1 OC to ordynariusz właściwy (Ordinarius competens) 
przyjmuje prośbę o dyspensę od celibatu kościelnego i przeprowadza 
instrukcję w sprawie, czyli zbiera dowody. Takim ordynariuszm właś-
ciwym per se 78 w sprawach prezbiterów jest ordynariusz miejsca ich 
inkardynacji lub przełożony wyższy osób konsekrowanych należących 
do instytutu kleryckiego życia konsekrowanego na prawie papieskim, 
czyli ich ordynariusz własny (Ordinarius proprius), jak stanowi art. 2 OC, 
pars prima. Zasada ta jest zgodna z postanowieniem kan. 265 CIC/83 
o przynależności, czyli inkardynacji duchownych 79.

Podobna zasada dotyczy diakonów. W myśl bowiem n. 1 lit. c) cyt. 
listu Secondo la legislazione canonica wotum sporządza „własny (proprio) 
biskup lub przełożony wyższy” diakona. Co oznacza w ł a s n y, należy 
ustalić według zasad ogólnych, których odzwierciedleniem jest rów-
nież art. 1 OC.

Ratio legis takiego rozwiązania jest dość oczywista: bezpośrednia 
relacja takiego duchownego ze swoim ordynariuszem 80. Skoro ma być 
przeprowadzona instrukcja sprawy, to najlepiej przeprowadzi ją ten, 
kto sprawę może rzeczywiście poznać i na końcu sporządzić wotum 
o prawdziwości twierdzeń zawartych w prośbie.

Taka też regulacja występowała w poprzedzających normach Ante
quam causam reductionis z 1971 r. (por. n. III,1) 81.

 78 Określenie właściwości per se pochodzi z poprzedniego ustawodawstwa bł. Pawła VI; 
por. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. III,1, in princ.

 79 Can. 265 – Quemlibet clericum oportet esse incardinatum aut alicui Ecclesiae parti-
culari vel praelaturae personali, aut alicui instituto vitae consecratae vel societati hac 
facultate praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur.

  W przekładzie polskim:
  Kan. 265 – Każdy duchowny powinien być inkardynowany do jakiegoś Kościoła par-

tykularnego albo do prałatury personalnej, albo do jakiegoś instytutu życia konsekro-
wanego lub do jakiegoś stowarzyszenia, które posiada tę zdolność, tak że nie może być 
duchownych nikomu nie podlegających czyli tułaczy.

 80 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 13.
 81 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 521.

wyższy, jeżeli chodzi o  człon-
ka instytutu kleryckiego życia 
konsekrowanego na prawie pa-
pieskim.
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Regulacja art. 2 § 1 In data 30 gennaio jest prostsza i – z punktu wi-
dzenia techniki legislacyjnej – lepsza. Przepis ten stanowi bowiem, że 
ordynariusz inkardynacji duchownego – czy to diecezjalnego, czy na-
leżącego do instytutu życia konsekrowanego lub stowarzyszenia życia 
apostolskiego w myśl kan. 266 CIC/83 – jest właściwy w sprawie o dys-
pensę od celibatu kościelnego ad instantiam Ordinarii.

De lege ferenda, nowa regulacja w przyszłej ustawie o dyspensie od ce-
libatu kościelnego powinna wzorować się na art. 2 § 1 In data 30 gennaio.

Dość enigmatyczna jest dyscyplina w  przypadkach naglących 
wobec prezbiterów pod rządem przepisu n. 5 cyt. listu okólnego Ce 
dicastère z 1997 r. Stanowi on ogólnie o „właściwych ordynariuszach” 
(les Ordinaires compétents). Obecnie list Sekretarza Stanu z 10 sierpnia 
2005 r. 82 nic nie stanowi na ten temat. Wydaje się, że należy to rozu-
mieć jako zasadę własnego ordynariusza, ale nie można wykluczyć, że 
taka prośba w sytuacji naglącej in periculo mortis zostanie przedstawiona 
przez innego ordynariusza. De lege ferenda, trzeba postulować zmianę 
w tym zakresie, pozwalając jakiemukolwiek ordynariuszowi przesłać 
prośbę prezbitera znajdującego się w takiej sytuacji.

VII.2.1.2.2. Ordynariusz miejsca inkardynacji

Ordynariusz miejsca inkardynacji jest właściwy w sprawach prezbiterów 
(diakonów) diecezjalnych i zakonnych w instytutach na prawie diece-
zjalnym (por. art. 1 OC in fine a contrario). Ordynariusza miejsca należy 
ustalić zgodnie z kan. 134 § 2 CIC/83 83 (w prawie wschodnim – hierar-
chę miejsca w myśl kan. 984 § 2 CCEO).

 82 Co do listu, zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede Apostolica, 
„Ius et Iustitia” 16  (2012), s.  167; M.  Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s.  96 (podając datę 
10.08.2010), cyt. za: V. Mosca, La perdita della condizione giuridica…, dz. cyt., s. 278.

 83 Can. 134 – § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur, praeter Romanum Pontificem, 
Episcopi dioecesani aliique qui, etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae 
particulari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368, necnon qui in 
iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordinaria, nempe Vicarii generales et 
episcopales; itemque, pro suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum 
religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apostolicae iuris pontificii, 
qui ordinaria saltem potestate exsecutiva pollent.

  § 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in § 1 recensentur, exceptis Su-
periori bus institutorum religiosorum et societatum vitae apostolicae.

  W przekładzie polskim:
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Normy Ordinarius competens pochodzą z 1980 r., a zatem sprzed 
wejścia w życie kodeksu z 1983 r. Stąd nie są im znane pewne nowe 
instytycje kanonicznoprawne, jak zwłaszcza porozumienie (conventio) 
z kan. 271 CIC/83, dotyczące przesiedlenia się duchownego, czy też 
prałatura personalna z kan. 294 CIC/83. O  ile w przypadku prałatur 
personalnych rozwiązanie jest jasne, skoro duchowni są do niej inkar-
dynowani (por. kan. 265, kan. 295 § 1 CIC/83 in fine), o tyle w przypad-
ku porozumień dobrego rozwiązania brak. Wydaje się, że należy wziąć 
pod uwagę cel rozwiązania z art. 1 OC – jak najlepsze przeprowadzenie 
instrukcji sprawy. Gdyby jednak to celowościowe kryterium nie miało 
szans na zastosowanie, można zawsze udać się do właściwej Kongregacji 
o wskazanie ordynariusza kompetentnego (por. art. 2 OC).

VII.2.1.2.3. Przełożony wyższy

Pojęcie przełożonego wyższego (superior maior) w kodeksie jest zdefinio-
wane w kan. 620 CIC/83 (podobnie w prawie wschodnim, por. kan. 418 
§ 1 CCEO). Chodzi o tych, którzy kierują całym instytutem (przełożony 
generalny) lub jego prowincją (prowincjałowie) czy inną zrównaną z nią 
częścią lub domem niezależnym (sui iuris), a ponadto o ich zastępców, 
opata -prymasa oraz przełożonego kongregacji monastycznej 84.

Natomiast nie jest do końca jasny termin instytutu życia konse-
krowanego. Nie znał bowiem takiego pojęcia kodeks z  1917  r.; brak 
jest jego definicji legalnej w słowniczku z kan. 488 CIC/17. Nie należy 
zatem kierować się definicją życia konsekrowanego z kodeksu z 1983 r., 
a  zwłaszcza z  kan.  573 CIC/83, a  także podziałem na instytuty życia 

  Kan. 134 – § 1. Pod nazwą ordynariusz rozumiani są w prawie, oprócz Biskupa Rzym-
skiego, biskupi diecezjalni oraz inni, którzy – choćby tylko czasowo – są przełożonymi 
Kościoła partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie z przepisem 
kan. 368, jak również ci, którzy w nich posiadają ogólną wykonawczą władzę zwyczajną, 
mianowicie wikariusze generalni i biskupi, a także – dla własnych członków –przełożeni 
wyżsi kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim i kleryckich stowarzyszeń 
życia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadają przynajmniej zwyczajną wła-
dzę wykonawczą.

  § 2. Pod nazwą ordynariusz miejsca rozumiani są wszyscy wyliczeni w § 1, z wyjątkiem 
przełożonych instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego.

 84 Por. J.R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia konsekrowanego, Warszawa 1985, s. 71; 
J. Castaño, Gli istituti di vita consacrata (cann. 573–730), Romae 1995, s. 151–152.
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konsekrowanego oraz na stowarzyszenia życia apostolskiego (por. zaty-
tułowanie części III Księgi II CIC/83). Ustawodawca kościelny w 1980 r. 
nie mógł się kierować tym podziałem, skoro on jeszcze nie obowiązy-
wał. Ponadto taki podział ograniczyłby zastosowanie norm do insty-
tutów zakonnych (por.  kan.  266 §  2 CIC/83) i  instytutów świeckich 
(por. kan. 266 § 3 oraz kan. 715 CIC/83), a wykluczył stowarzyszenia 
życia apostolskiego 85. Tymczasem zgodnie z kan. 266 § 2 oraz kan. 736 
§ 1 CIC/83 duchowni mogą być inkardynowani do tych stowarzyszeń, 
jeżeli są kleryckie. Taka też zasada wynika z art. 1 OC. Byłoby pozba-
wione logiki wyjmowanie spod tej zasady kleryckich stowarzyszeń ży-
cia apostolskiego. Należy więc kierować się tą samą ratio legis całego 
art.  1  OC i  przyjąć, że przełożony wyższy stowarzyszenia życia apo-
stolskiego jest właściwy dla spraw o dyspensę od celibatu kościelnego 
swoich członków (ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio).

Oczywiście, właściwy jest przełożony wyższy, pod którego jurys-
dykcją był duchowny w chwili składania prośby o dyspensę od celibatu 
kościelnego 86. Może to dotyczyć zwłaszcza sytuacji podziału prowincji.

Jeżeli zaś duchowny, będący osobą konsekrowaną lub członkiem 
stowarzyszenia życia apostolskiego, pozostawił instytut czy stowa-
rzyszenie, należy zbadać, czy inkardynował się do innej diecezji czy 
instytutu. Gdyby bowiem porzucenie życia radami ewanglicznymi nie 
miało charakteru prawnego albo nawet uzyskał on indult od świętych 
więzów, ale nie znalazł biskupa, który by go inkardynował do swojej 
diecezji, to cały czas właściwy do prowadzenia sprawy jest przełożo-
ny wyższy 87.

Przepis art. 2 § 1 In data 30 gennaio nie stanowi co prawda wyraźnie 
o  ordynariuszu co do osób konsekrowanych lub członków stowarzy-
szeń życia apostolskiego, ale pojęcie to mieści się w ogólnym terminie 
ordynariusza inkardynacji (l’Ordinario di incardinazione).

 85 Tak zaś, jak się zdaje, por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, s. 162.
 86 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 521.
 87 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 521.
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VII.2.1.3. Właściwość per accidens i nadzwyczajna jako wyjątki. 
Komentarz do art. 2 OC

VII.2.1.3.1. Źródła prawa i ich ewolucja

OC, art. 2 – Si impossibile sit 
causam apud proprium Ordi-
na rium instruere, potest roga-
ri Ordi na rius loci in quo habi-
tualiter degit orator, ut causam 
instruat. Ex proportionata vero 
causa Sacra Con gre ga tio pro 
Doc tri na Fi dei delegare potest 
etiam alium Ordinarium.

OC, art.  2  – Jeżeli instrukcja 
sprawy przez ordynariusza włas-
nego byłaby niemożliwa, moż-
na poprosić, aby instrukcję spra-
wy przeprowadził ordynariusz 
miejsca, w którym proszący stale 
przebywa. Z uzasadnionego zaś 
powodu Święta Kon gre ga cja 
Nauki Wiary może delegować 
także innego ordynariusza.

Obowiązującą regulację wyjątków od właściwości per se, czyli przewi-
dziane w art. 2 OC właściwość per accidens i właściwość nadzwyczaj-
na – poprzedzały postanowienia norm Antequam causam reductionis 
z 1971 r. 88, o czym dokładniej niżej. Z pewnością postanowienia art. 2 OC 
są znacznie uproszczone od dyscypliny poprzedniej.

W każdym razie wyjątki od właściwości per se, regulowane w art. 2 OC, 
nie mają zastosowania do spraw diakonów. Przede wszystkim dlatego, 
że zakres podmiotowy ustawodawstwa św. Jana Pawła II z 1980 r. nie 
obejmuje diakonów, o czym już była mowa 89. Ponadto zaś ze względu 
na to, że zgodnie z listem Secondo la legislazione canonica w sprawach 
diakonów o dyspensę od celibatu kościelnego nie przeprowadza się 
instrukcji. Skoro brak instrukcji, to nie ma ratio legis, aby przewidywać 
wyjątki od właściowści per se.

Regulacja In data 30 gennaio nie zawiera przepisów analogicznych do 
art. 2 OC z przyczyn oczywistych. Chodzi bowiem o takich duchownych, 
którzy porzucili ten stan i często nawet nie dają znaku życia o sobie. Nie 
zależy im na uzyskaniu dyspensy; nie chcą uczestniczyć w postępowaniu. 

 88 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. III.

 89 Por. wyżej, IV.3.2.2.1.
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Postępowanie ma więc na celu zabezpieczenie interesów podmiotu in-
kardynacji takiego duchownego. Dlatego w sprawie tej właściwy jest 
tylko ordynariusz inkardynacji, a nie żaden inny.

VII.2.1.3.2. Właściwość per accidens

Wyjątkowo właściwość dla prowadzenia sprawy prezbitera o dyspensę od 
celibatu kapłańskiego może być zmieniona w ten sposób, że właściwy bę-
dzie ordynariusz miejsca, w którym proszący stale przebywa (Ordinarius 
loci in quo habitualiter degit orator, art. 2 OC, pars prima). Będą to sytu-
acje, kiedy jest niemożliwe, aby ordynariusz własny prowadził instruk-
cję sprawy, zwłaszcza w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez 
proszącego tak, że ten jest niedostępny (w sensie nie tylko fizycznym, 
ale także moralnym 90) dla ordynariusza własnego 91. Per accidens staje się 
wówczas właściwy inny ordynariusz, który uzyskuje wówczas delegację 
na piśmie od ordynariusza własnego na prowadzenie instrukcji sprawy. 
Taka delegacja powinna znaleźć się w aktach sprawy 92.

Ordynariuszem per accidens zostaje „ordynariusz miejsca, w którym 
proszący stale przebywa” (art. 2 OC, pars prima). Ustawodawca kościelny 
unika pojęcia miejsca zamieszkania (domicilium), choć kodeks z 1917 r. 
znał to pojęcie (por. kan. 92–94 CIC/17). Wydaje się, że jest to rozsądne 
rozwiązanie, wzorowane wprost na normach Antequam causam reductio
nis z 1971 r. 93, a znajdujące jeszcze wieksze uzasadnienie pod rządem 
kodeksu z 1983 r. Prezbiter bowiem może mieć miejsce zamieszkania 
legalne czy też konieczne (domicilium necessarium), wynikające z jego 
przynależności do instytutu zakonnego lub stowarzyszenia życia apo-
stolskiego (por. kan. 103 CIC/83, kan. 913 CCEO).

Regulacja właściwości per accidens znajdowała się także w normach 
Antequam causam reductionis z 1971 r., wymagając od innego ordynariu-

 90 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 344.
 91 Przykładowo: ksiądz wyemigrował z Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-

nocnej, gdzie też mieszka większość jego rodziny.
 92 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 521–522; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 344.
 93 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 

dz. cyt., n. III,3, lit. a), b).
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sza per accidens wcześniejszej konsultacji ordynariusza per se 94. W regu-
lacji św. Jana Pawła II z 1980 r. zrezygnowano z tej instytucji, mając na 
względzie uproszczenie postępowania 95.

VII.2.1.3.3. Właściwość nadzwyczajna

Ordynariusz miejsca nowego zamieszkania prezbitera proszącego o dys-
pensę od celibatu kapłańskiego staje się wyjątkowo właściwy per acci
dens zamiast ordynariusza inkardynacji proszącego, właściwego per se. 
Ustawodawca kościelny nie wyklucza jednak i takich sytuacji, że nie na-
stąpiła zmiana miejsca pobytu przez proszącego prezbitera, a występuje 
inna uzasadniona przyczyna (proportionata causa), dla której ordynariusz 
własny nie może prowadzić instrukcji sprawy. W takich przypadkach 
nadzwyczajnych to właściwa Kongregacja wyraźnie wskazuje innego or-
dynariusza, zwykle takiego, który prawidłowo i sprawnie przeprowadzi 
postępowanie (por. art. 2 OC, pars secunda) 96.

Aby mogło nastąpić przesunięcie właściwości w sprawie o dyspen-
sę od celibatu kapłańskiego, właściwa Kongregacja powinna rozwa-
żyć występowanie uzasadnionej przyczyny; ta ocena należy tylko do 
Kongregacji. Zarówno proszący, jak i ordynariusz właściwy per se mogą 
prosić Kongregację o wyznaczenie ordynariusza właściwego w sprawie 
na sposób nadzwyczajny, ale osąd należy do Kongregacji. Zmiana kom-
petencji następuje na piśmie, załączonym do akt sprawy 97.

 94 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. III,3.

 95 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 13.
 96 W obowiązującym z 1980 r. tekście art. 2 OC, części drugiej, wskazana została Św. Kon-

gregacja Nauki Wiary, wówczas właściwa. Co do właściwej Kongregacji dla Du cho-
wieństwa, zob. niżej, VII.2.2.3.

 97 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 522; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 350.
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VII.2.2. Właściwość co do rozstrzygnięcia sprawy

VII.2.2.1. Kompetencja materialnoprawna a kompetencja 
proceduralna. Komentarz do art. 1 § 2 PA

PA, art. 1 § 2 – Dispensatio a sa-
cerdotali coelibatu unice re-
servatur Summo Pontifici qui 
eam concedit per competens 
Dicasterium, servatis iis quae 
sequuntur.

PA, art. 1 § 2 – Dyspensę od ce-
libatu kapłańskiego zastrzega 
się wyłącznie Biskupowi Rzym-
skie mu, który jej udziela przez 
właściwą dykasterię, przy zacho-
waniu następujących przepisów.

Aby rozstrzygnąć sprawę, a więc już w fazie rzymskiej postępowania, 
właściwa jest odpowiednia kongregacja w Kurii Rzymskiej, działająca 
poprzez specjalne komisje. Obecnie tą kongregacją jest Kongregacja dla 
Duchowieństwa.

Ta kompetencja Kongregacji ma jednak charakter tylko procedural-
ny. Ta właściwość proceduralna wypływa zaś z kompetencji materialno-
prawnej. Tę z kolei ma w sposób wyłączny Biskup Rzymski, jak to wprost 
wynika z art. 1 § 2 PA. To Biskup Rzymski jest tym, który udziela dys-
pensy od celibatu kościelnego, jak to stanowi wyżej powołana zasada 
materialnoprawna. Biskup Rzymski też – konsekwentnie – jest tym, 
który sprawę rozstrzyga. To on, w sensie prawnym, powołuje komisję 
(w tym przypadku: właściwą Kongregację – per competens Dicasterium), 
która sprawę rozpatrzy 98. Równie dobrze tę kompetencję procedural-
ną mógłby papież powierzyć komukolwiek i jakiejkolwiek dykasterii 
Kurii Rzymskiej. Skoro to Biskup Rzymski jest zasadą materialnoprawną 
tego postępowania o dyspensę od celibatu kościelnego, to kompetencja 
proceduralna ma znaczenie wtórne i zależy od tej zasady materialno-
prawnej. Innymi słowy, to od Biskupa Rzymskiego zależy, czy i która 
z dykasterii lub kto inny będzie rozstrzygał te sprawy. Taki zresztą mo-
del właściwości jest znany historycznie z okresu przed reformą Kurii 
Rzymskiej w 1908 r., kiedy to sprawy te były rozpatrywane przez specjal-
ne komisje kardynalskie, ustanawiane w zależności od potrzeby przez 

 98 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 13.



Część statyczna  269

poszczególne dykasterie Kurii Rzymskiej, a następnie przekazywane 
Biskupowi Rzymskiemu do rozstrzygnięcia 99.

Stąd najistotniejsze znaczenie ma powołana zasada materialno-
prawna, że to Biskup Rzymski i tylko on udziela dyspensy od celibatu 
kościelnego. Ta kompetencja materialna jest tą, która przesądza o waż-
ności czynności prawnej, jaką jest udzielenie tej łaski. Niezależnie bo-
wiem od tego, jaka Kongregacja sprawę rozstrzygnie, właściwa czy nie 
proceduralnie – czynność prawna okaże się ważna, jeśli tylko dokona 
jej osoba zdolna lub kompetentna według kan. 124 § 1 CIC/83 (persona 
habilis) i kan. 931 § 1 CCEO (persona habilis et competens), czyli posiada-
jąca zdolność do tej czynności prawnej 100. Taką zaś zdolność ma zawsze 
Biskup Rzymski, który udziela dyspensy.

W świetle powyższych uwag rozważania o właściwości Kongregacji 
odnośnie do rozstrzygnięcia sprawy o dyspensę od celibatu kościelne-
go tracą na znaczeniu. Przede wszystkim zaś traci na znaczeniu spór, 
jaka dykasteria Kurii Rzymskiej powinna się tymi sprawami zajmować. 
Sprawę bowiem kończy papież, udzielając przedmiotowej dyspensy za 
pomocą dykasterii właściwej, przy czym to od papieża zależy, która dy-
kasteria jest właściwa.

Przy okazji komentowania art. 1 § 2 PA zwrócić należy na prawidło-
wą technikę legislacyjną. Ustawodawca bowiem w powołanym przepi-
sie nie określa – słusznie – dykasterii właściwej, stanowiąc ogólnie: per 
competens Dicasterium. Ta słuszna technika została, niestety, zarzucona 
w normach proceduralnych z 1980 r. Aż trzy razy zatem ustawodawca 
wskazał na Świętą Kongregację Nauki Wiary jako właściwą w tych spra-
wach (por. art. 2, pars secunda; art. 7 i art. 8 OC). Tymczasem od 1980 r. 
właściwość ta uległa zmianie wielokrotnie, o czym w rozważaniach po-
niżej 101. De lege ferenda, w nowej ustawie o celibacie kościelnym należy 
zrezygnować ze wskazywania imiennego dykasterii właściwej, podążając 
za wzorem art. 1 § 2 PA.

 99 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 503. Zob. wyżej, III.1.3.
 100 Por. P. Skonieczny, Kanoniczna koncepcja czynności prawnej. Wprowadzenie dla prawni

ków świeckich, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 81 (2017), s. 72.
 101 Zob. niżej, VII.2.2.2.
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VII.2.2.2. Ewolucja historyczna zmian właściwości Kongregacji

VII.2.2.2.1. Od Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów  
do Świętej Kongregacji Nauki Wiary (1908–1980)

W pierwszej konstytucji apostolskiej św. Piusa X Sapienti consilio z 1908 r. 
sprawy o dyspensę od celibatu kościelnego powierzono do rozpatry-
wania Świętej Kongregacji Dyscypliny Sakramentów 102. Ta właściwość 
została zachowana przez długi czas pomimo rygorystycznej praktyki 
tej Kon gregacji 103.

Za papieża Piusa XII niektóre sprawy zostały jednak rozpatrzone 
przez Świętą Kongregację Świętego Oficjum, co dokonało się z polecenia 
tego papieża 104, a więc w zgodzie z zasadą materialnoprawną kompeten-
cji Biskupa Rzymskiego, o której była mowa wyżej 105. Nadal jednak właś-
ciwa była w tych sprawach Święta Kongregacja Dyscypliny Sakramentów, 
a papież św. Jan XXIII podtrzymał tę właściwość 106.

Dopiero papież bł. Paweł VI w 1963 r. przeniósł sprawy o dyspensę 
od celibatu kapłańskiego do kompetencji Świętej Kongregacji Świętego 
Oficjum, w której utworzono komisję Officium II lub De lapsis. Sprawy 
diakonów pozostały nadal w kompetencji dotychczasowej Świętej Kon-
gregacji Dyscypliny Sakramentów 107.

Konstytycja apostolska bł. Pawła VI Regimini Ecclesiae universae z dnia 
15 sierpnia 1967 r., reformująca Kurię Rzymską, nie zmieniła kompeten-
cji w sprawach o dyspensę od celibatu kapłańskiego 108. Nadal w spra-

 102 Por.  Pius  X, Constitutio Apostolica Sapienti consilio de Romana Curia, 29.06.1908, 
AAS 1 (1908) 7–19, n. I,3,1. Wyjątkowo tylko zarezerwowana była właściwość Świętego 
Oficjum w tych sprawach, gdy zachodziło podejrzenie o herezję i wadę istotną celebracji 
sakramentu (por. tamże, n. I,1,2; I,3,3). Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 504–505. 
Ponadto zob. III.2.1.3.

 103 Zob. wyżej, III.2.2.2.
 104 Por. wyżej, III.2.2.3.
 105 Zob. wyżej, VII.2.2.1.
 106 Por. wyżej, III.2.2.3.
 107 Zob. wyżej, III.2.3.1.
 108 Jakkolwiek co innego stanowił n. 57, później powoływany w dyskusji w czasie prac 

nad konstytucją apostolską św. Jana Pawła II Pastor bonus o Kurii Rzymskiej; zob. niżej, 
VII.2.2.2.2, VII.2.2.2.3. Przepis ten przewidywał, że do Świętej Kongregacji Dyscypliny 
Sakramentów należy rozpatrywanie spraw dotyczących obowiązków związanych z wyż-
szymi święceniami. Co do ustawy, por. Paulus PP. VI, Constitutio apostolica Regimini 
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wach tych była właściwa komisja specjalna przy Świętej Kongregacji 
Nauki Wiary, następczyni Świętej Kongregacji Świętego Oficjum 109. 
Kompetencja ta została podtrzymana przez św. Jana Pawła II w jego 
regulacji z 1980 r.

Natomiast w sprawach diakonów o dyspensę od celibatu kościelne-
go po Regimini Ecclesiae universae z 1967 r. aż do 1989 r. kompetencja 
była rozproszona pomiędzy różne kongregacje: Sakramentów (a następ-
nie od 1975 r. – Kultu Bożego i Sakramentów, i ponownie od 1984 r. – 
Sakramentów), Duchowieństwa, Zakonów i  Instytutów Świeckich, 
Ewan ge lizacji Narodów oraz Kościołów Wschodnich 110. Kompetencję tę 
zjednoczył w jednej Kongregacji dopiero św. Jan Paweł II, o czym niżej 111.

VII.2.2.2.2. Dyskusja nad Pastor bonus (1982–1988):  
Kongregacja dla Duchowieństwa czy Kongregacja Sakramentów?

W kontekście prac nad nową regulacją o Kurii Rzymskiej za pontyfika-
tu św. Jana Pawła II ówczesny prefekt Świętej Kongregacji Nauki Wiary 
kard. Joseph Ratzinger na zebraniu plenarnym w 1982 r. proponował 
zmniejszenie kompetencji kierowanej przez siebie Kongregacji, wskazu-
jąc na Kongregację dla Duchowieństwa w sprawach o dyspensę od celiba-
tu kościelnego. Oponował wówczas kard. James R. Knox (1914–1983) jako 
prefekt Świętej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
żądając przeniesienia tych spraw do swojej dykasterii 112.

W komisji przygotowującej ustawę o Kurii Rzymskiej, kierowanej 
przez kard. Aurelia Sabattaniego (1912–2003), zagadnienie było dys-
kutowane na posiedzeniu w  dniu 13  lipca 1984  r. Zaproponowano 
wówczas przesunięcie spraw o dyspensę od celibatu kościelnego do 
Kon gre gacji dla Sakramentów 113. Wskazano wówczas, że za takim roz-
wiązaniem przemawia tradycja odnośnie do kompetencji tej dykasterii 

Ecclesiae universae de romana Curia, 15.08.1967, AAS 59 (1967) 885–928; przekład polski: 
Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 
2006, s. 166–196.

 109 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 513–514. Zob. wyżej, III.2.3.3.
 110 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 545, przyp. 113,a.
 111 Por. niżej, VII.2.2.2.3.
 112 Zob.  V.  Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s.  523–524; V.  Mosca, Le procedure…, dz. cyt., 

s. 349–350.
 113 Była ona od 1984 r. następczynią Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
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w przedmiocie nieważności święceń. Poza tym przesunięcie tej kompe-
tencji miałoby efekt zebrania wszystkich kompetencji w zakresie święceń 
w jednej dykasterii. W końcu sprawy te dotyczyłyby również Kościołów 
wschodnich, gdyż w tej Kongregacji kompetencja jest powszechna, do-
tycząc nieważności święceń 114.

Jednak większość komisji opowiedziała się za kompetencją Kon gre-
gacji dla Duchowieństwa w tym zakresie. Wskazano, że celibat kościelny 
nie jest związany z sakramentem święceń, lecz w celibacie kościelnym 
chodzi o ustawę dyscyplinarną, co też potwierdza dyscyplina niektó-
rych Kościołów wschodnich 115. Ten argument zwyciężył. Dlatego na 
zebraniu komisji dnia 12 października 1984 r. przyjęto następujący tekst 
art. 67 n. 4 projektu ustawy o Kurii Rzymskiej (Schema Legis peculiaris 
de Curia Romana) 116:

Ad personam quod attinet, Congregationis [pro Clero – P.S.] est […] 
perpendere, iuxta Pontificias instructiones, petitiones clericorum 
quae dispensationem a coelibatu respiciunt.

W 1985 r. tekst ów został rozesłany do konsultacji. Zainteresowana 
Kongregacja dla Duchowieństwa odrzuciła projket i postulowała prze-
sunięcie tej kompetencji do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kra mentów. Komisja kardynalska na zebraniu plenarnym dnia 29 wrześ-
nia 1986 r. odrzuciła wszakże ten postulat 117. Co więcej, nadano nowe 
brzmienie art. 67 projektu, gwarantujące pewność prawną w tym przed-
miocie 118:

Petitiones sive diaconorum sive presbyterorum etiam religioso-
rum ad dispensationem a coelibatu impetrandam, Congregatio de 
Presbyteris et Diaconis sedulo perpendit, easque ad normam iuris 
specialis cum suo voto Romano Pontifici submittit.

 114 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 525–526.
 115 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 126.
 116 Cyt. za: V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 126.
 117 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 526–527; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 350.
 118 Cyt. za: V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 527.
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Jednakże Kongregacja dla Duchowieństwa nie ustawała w zabiegach, 
aby kompetencja ta przypadła Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów 119. Kierując się sugestiami komisji przygotowawczej i ko-
misji kardynalskiej, zmieniono wszakże brzmienie przepisu, nie wska-
zując wyraźnie dyspensy od celibatu kościelnego jako przedmiotu kom-
petencji Kongregacji dla Duchowieństwa, co nie oznaczało przesunięcia 
kompetencji 120.

Nowa redakcja przepisu nie zmieniła się w promulgowanej dnia 
28 czerwca 1998 r. konstytucji apostolskiej św. Jana Pawła II Pastor bonus 
o Kurii Rzymskiej 121, stając się jej art. 96 PB o następującym brzmieniu:

PB, art. 96 – Huius Con gre ga-
tionis [pro Clericis  – P.S.] est 
tractare ea omnia, quae ad sta-
tum clericalem qua talem atti-
nent, pro omnibus clericis, re-
ligiosis non exceptis, collatis 
consiliis cum Dicasteriis quo-
rum interest, ubi res id requirat.

PB, art. 96 – Do tejże Kongrega-
cji [dla Duchowieństwa – P.S.] 
należy załatwianie tego wszyst-
kiego, co dotyczy stanu duchow-
nego jako takiego, w odniesie-
niu do wszystkich duchownych, 
nie wyłączając zakonnych, po 
uzgodnieniu jednak sprawy z za-
interesowanymi dykasteriami, 
gdy sprawa tego wymaga.

VII.2.2.2.3. Od Świętej Kongregacji Nauki Wiary do Kongregacji  
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (1988–2005)

Promulgowanie nowej ustawy o Kurii Rzymskiej nie zakończyło sporu. 
Przepis art. 96 PB nie rozwiązywał bowiem problemu wykładni mimo 
wyraźnej intencji projektodawców. Dlatego Kongregacja Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów wskazywała na inne podstawy prawne, ma-
jące przemawiać za jej kompetencją. Chodziło o art. 63 PB oraz art. 68 

 119 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 533.
 120 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 534.
 121 Cyt. za: V.  Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s.  533. Co do samej ustawy, por.  Ioannes 

Pau lus PP.  II, Constitutio Apostolica Pastor bonus de Romana Curia, 28.06.1988, 
AAS 80  (1988) 841–912; przekład polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, 
red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s. 217–257.
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PB 122, stanowiące wyraźnie, że do tej Kongregacji należy udzielanie dys-
pens (dispensationes concedit – art. 63 PB 123) oraz rozpatrywanie spraw 
o nieważność święceń (por. art. 68 PB 124, już nieobowiązujący 125).

W czasie przygotowywania regulaminu ogólnego Kurii Rzymskiej, 
czyli podczas vacatio legis nowej ustawy Pastor bonus, trwała dyskusja 
nad kompetencją w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego, powie-
lająca argumenty wcześniejsze 126. Stąd Kongregacja dla Duchowieństwa 
i Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wspólnie popro-
siły Biskupa Rzymskiego w liście z 2 grudnia 1988 r. o rozwiązanie sporu 
kompetencyjnego, sugerując przyznanie tej kompetencji Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 127.

Odpowiedź nadeszła przed wejściem w życie Pastor bonus, w liście 
Sekretarza Stanu z 8 lutego 1989 r. 128 Informował on prefekta Kongre-

 122 Zob. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 533; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 351.
 123 Przepis art. 63 PB stanowi (kursywa – P.S.):
  „[Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum – P.S.] Sacramentorum 

disciplinam, præsertim quod attinet ad eorum validam et licitam celebrationem, fo-
vet atque tuetur; gratias insuper atque dispensationes concedit, quæ ad Episcoporum 
diœcesanorum facultates hac in regione non pertinent”.

  W przekładzie polskim:
  „[Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – P.S.] Popiera i strzeże dyscy-

plinę sakramentów, zwłaszcza to, co dotyczy ich ważnego i godziwego sprawowania; 
udziela ponadto łask i dyspens, które nie mieszczą się w uprawnieniach biskupów die-
cezjalnych”.

 124 Przepis art. 68 PB stanowił do 1 października 2011 r. (kursywa – P.S.):
  „Ipsa [Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum – P.S.] competens 

quoque est in causis de nullitate sacræ ordinationis cognoscendis ad normam iuris”.
  W przekładzie polskim:
  „[Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – P.S.] Jest także właściwa 

w sprawach o nieważność święceń zgodnie z przepisami prawa”.
 125 Por. Benedictus XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Quaerit semper quibus 

Con stitutio apostolica Pastor bonus immutatur atque quaedam competentiae a Con gre-
ga tione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de processi-
bus dispensationis super matrimonio rato et non consummato ac causis nullitatis sacrae 
Ordinationis, apud Tribunal Rotae Romanae constitutum, transferuntur, 30.08.2011, 
AAS 103 (2011) 569–571, art. 1.

 126 Argumenty te są wskazane wyżej, VII.2.2.2.2. Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 538–
540; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 351–352.

 127 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 353.
 128 Por. Cardinale Segretario di Stato, Lettera Con riferimento al Prefetto della Congrega-

zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla competenza Congregazio-
ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nei casi di dispensa dagli obblighi 
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ga cji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, że papież osobiście zde-
cydował, aby sprawy o dyspensę od celibatu kościelnego – diakonów 
i prezbierów, także zakonnych, w tym należących do Kościołów wschod-
nich – począwszy od 1 marca 1989 r. (wejście w życie Pastor bonus), były 
rozpatrywane przez komisję ad hoc ustanowioną przy tej Kongregacji, 
stosując wszakże w tych sprawach ustawodawstwo z 1980 r. 129

Z kolei Sekretariat Stanu w liście z dnia 25 lipca 1989 r. do Prefekta 
Kongregacji dla Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego poinformował o scaleniu komeptencji w sprawach o dys-
pensę od celibatu kościelnego diakonów, także zakonnych, w  jednej 
Kon gregacji, wówczas Kongregacji Kultu Bożego i Dyscyplicy Sa kra-
mentów 130.

VII.2.2.3. Aktualna właściwość Kongregacji dla Duchowieństwa

Opierając się na zasadzie materialnoprawnej kompetencji Biskupa Rzym-
skiego w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego 131, papież Bene-
dykt XVI dokonał na początku swego pontyfikatu zmiany właściwości 
kongregacji, przenosząc te sprawy do Kongregacji dla Duchowieństwa. 
Znana jest zresztą opinia kard. Josepha Ratzingera w tej sprawie jeszcze 
jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary 132.

assunti con la Sacra Ordinazione al diaconato ed al presbiterato, N. 230/139, 8.02.1989, 
„Notitiae” 25 (1989), s. 485; EV, t. 11, s. 1347, nb. 2140.

 129 Dosłowna treść listu: „Sua Santità, nell’udienza concessami [Segretario di Stato, 
Card. Ago stino Casaroli – P.S.] il 23 gennaio 1989, ha disposto che, fermo restando quan-
to disposto in tutti e singoli gli articoli della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus», 
l’esame dei casi di dispensa dagli obblighi assunti con la Sacra Ordinazione al Diaconato 
ed al Presbiterato da chierici secolari e  religiosi della Chiesa Latina e delle Chiese 
Orientali, presentati alla Santa Sede dopo il 1° marzo 1989, sia compiuto, fino a nuova 
disposizione, da una speciale commissione nell’ambito di codesta Congregazione [per 
il Culto Divino e per la Disciplina dei Sacramenti – P.S.] secondo le norme procedurali 
e sostanziali emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede in data 14 ottobre 
1980 (AAS 72 [1980] 1132–1137)”.

 130 Zob. M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łaciń
skiego, Warszawa 2015, s. 69–70, cyt. informację o tym liście sekretarza Kongregacji, po-
daną w: Adunatio plenaria 1991. III Relazioni dell’Ecc.mo Monsignor Segretario, „Notitiae” 
27 (1991), s. 54.

 131 Por. wyżej, VII.2.2.1.
 132 Zob. wyżej, VII.2.2.2.2.
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Listem z dnia 21 czerwca 2005 r., Prot. N. 907, Kardynał Sekretarz 
Stanu informował Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
że ze względu na konieczność zunifikowania poszczególnych kompe-
tencji dotyczących stanu duchownego, zgodnie z brzmieniem art. 96 
PB, na audiencji dnia 16 maja 2005 r., Biskup Rzymski przeniósł te spra-
wy tak prezbiterów, jak i diakonów (przejściowych czy stałych), zakon-
nych i diecezjalnych, łacińskich czy wschodnich, do Kongregacji dla 
Duchowieństwa z mocą od 1 sierpnia 2005 r. 133

Dotychczasowa Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramen-
tów listem z dnia 5  lipca 2005 r., Prot. N. 1080/05, poinformowała 
wszystkich przewodniczących konferencji episkopatu i przełożonych 
generalnych o zmianie tej kompetencji. Jednocześnie wyjaśniono, ze 
sprawy nadesłane do dnia 1 sierpnia 2005 r. będą rozstrzygnięte przez 
dotychczasową Kongregację 134.

Tę zmianę kompetencji należy ocenić pozytywnie. Tylko tradycja 
kanoniczna przemawia za kompetencją Kongregacji Kultu Bożego i Dys-
cypliny Sakramentów. Natomiast za właściwością Kongregacji dla Du-
cho wieństwa w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego są przy-
najmniej dwie racje.

Pierwsze uzasadnienie ma charakter teologiczny i zostało już przed-
stawione wyżej 135, a podnosił je także kard. Joseph Ratzinger jako prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary. Celibat kościelny nie wypływa z sakramen-
tu święceń, lecz jest związany jako obowiązek ze stanem duchownym.

 133 Za: L’attività della Santa Sede, Città del Vaticano 2005, s. 687, cyt. w: G. Incitti, Il popolo 
di Dio. La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità, Città del Vaticano 
2007, s. 177. Tekst listu do Prefekta Kongregacji dla Duchowieństwa cytuje A. Neri: „Al 
fine di unificare la trattazione dei temi riguardanti la vita e la disciplina del clero, come 
indica la Costituzione apostolica Pastor Bonus (art. 96), il Santo Padre, nell’Udienza con-
cessami il 16 maggio 2005, ha disposto che la competenza relativa ai casi di dispensa 
dagli obblighi assunti con l’ordinazione al Diaconato e al Presbiterato da chierici secolari 
e religiosi, della Chiesa latina e delle Chiese Orientali, passi dalla Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti a codesta Congregazione. Tale disposizio-
ne entrera in vigore a partire dal 1° agosto 2005 e riguardera tutti i casi presentati alla 
Santa Sede dopo tale data” (A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede 
Apostolica, „Ius et Iustitia” 16 [2012], s. 155–156).

 134 Por. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 104. List przewodniczącego konferencji episko-
patu USA w: „Roman Replies and CLSA Advisory Opinions” 2005, eds. F.S. Pedone, 
J.I. Donlon, Washington DC, s. 10.

 135 Zob. wyżej, II.2.3.2.
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Druga racja ma charakter prawny. Celibat kościelny jest obowiąz-
kiem (verba legis w kan. 291 CIC/83 i kan. 396 CCEO: „ab o b l i g a t i o n e 
caelibatus”). To właśnie obowiązki stanu duchownego są w kompetencji 
Kongregacji dla Duchowieństwa zgodnie z art. 95 § 1 PB 136. Tego zaś nie 
obejmuje art. 63 PB, dotyczący kompetencji Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów, ograniczając się do godziwości sprawowa-
nia sakramentu święceń i dyspensowania w tym zakresie 137. Co więcej, 
kompetencja odnośnie do stwierdzania nieważności święceń przeszła 
od 1 października 2011 r. do Trybunału Roty Rzymskiej 138. Skoro przepi-
sy nie stanowią wyraźnie takiej kompetencji, to nie można jej zakładać.

W końcu można dodać rację praktyczną. Zunifikowanie w Kongre-
gacji dla Duchowieństwa kompetencji dotyczących życia duchownych, 
co jak najbardziej odnosi się do dyspensy od celibatu kościelnego – po-
zwala lepiej rozwiązywać te problemy.

VII.2.3. Właściwość co do udzielenia łaski

VII.2.3.1. Zasada materialna i proceduralna: Biskup Rzymski

VII.2.3.1.1. Rezerwacja kompetencji proceduralnej

Właściwym do udzielenia dyspensy od celibatu kościelnego jest tylko 
Biskup Rzymski, który udziela jej przez reskrypt. Obowiązujące pra-
wo kanoniczne stanowi wyraźnie o tej kompetencji papieża w kan. 291 
CIC/83 (kan. 396 CCEO), art. 1 § 2 PA, a także – implicite – w art. 8 OC, 
a dotyczy to również reskryptów w postępowaniu nadzwyczajnym ad 
instantiam Ordinarii 139.

 136 Przepis ten brzmi bowiem: „[Congregatio pro Clericis – P.S.] Competens est ad clerico-
rum vitam, disciplinam, iura atque obligationes quod spectat” (kursywa – P.S.). W prze-
kładzie polskim: „[Kongregacja dla Duchowieństwa – P.S.] jest właściwa w sprawach 
dotyczących życia, dyscypliny, praw i obowiązków duchownych” (kursywa – P.S.).

 137 Por. V. Ferrara, L’istituto…, dz. cyt., s. 541.
 138 Zob. Benedictus XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Quaerit semper…, dz. cyt., 

art. 2, zmieniający art. 126 § 3 PB w tym zakresie.
 139 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam. Le facoltà speciali della Congrega

zione per il clero, „Ius et Iustitia” 16 (2012), s. 119, 124.
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W przypadku zatem Biskupa Rzymskiego kompetencja materialno-
prawna zbiega się na etapie udzielania łaski z kompetencją proceduralną. 
Tę kompetencję proceduralną Biskup Rzymski nawet sobie zarezerwo-
wał, jak to jest przedstawione niżej 140.

VII.2.3.1.2. Ratio legis rezerwacji kompetencji proceduralnej  
przez papieża

Ratio legis takiej regulacji, rezerwującej decyzję papieżowi, a nie ordy-
nariuszowi czy biskupowi diecezjalnemu – polega na tym, że Stolica 
Apostolska uznaje te sprawy za większej wagi 141. Zresztą, od początku 
sprawy o dyspensę od celibatu kościelnego były za takie – causae maio
res – uważne 142.

VII.2.3.1.3. Tradycja kanoniczna rezerwacji spraw o dyspensę  
od celibatu kościelnego Biskupowi Rzymskiemu

Tradycja kanoniczna rezerwacji spraw o dyspensę od celibatu kościel-
nego Biskupowi Rzymskiemu jest dość długa. Już w 1749 r. papież Bene-
dykt XIV (1740–1758) w Inter praeteritos 143 zarezerwował sobie prawo 
dyspensowania duchownych z celibatu kościelnego 144.

Tę rezerwację powtórzył papież bł. Paweł VI w n. IX.1 listu apostol-
skiego motu proprio De episcoporum muneribus z 1966 r. 145

W trakcie prac nad nowym kodeksem w projekcie z 1980 r. pojawi-
ła się propozycja, aby ordynariusz miejsca był kompetentny w przed-
miocie udzielania dyspensy od celibatu kościelnego duchownemu 

 140 Zob. niżej, VII.2.3.1.3.
 141 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 13.
 142 Zob. wyżej, III.1.3.
 143 Por. Benedictus PP. XIV, Ep.[istulae] encycl.[ices] Inter praeteritos ad Poenitentiarios et 

Confessarios pro Anno Sancto in Urbe deputatos, 3.12.1749, w: Codicis Iuris Canonici 
Fontes, t. 2, a cura di P. Gasparri, Città del Vaticano 1948, poz. 404, s. 265–287, § 40–47.

 144 Por. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 77.
 145 Zob.  Paulus PP. VI, Litterae apostolacie motu proprio datae De episcoporum mune

ribus quibus Normae episcopis impertiuntur ad facultatem dispensandi spectantes, 
15.06.1966, AAS (1966) 467–472; przekład polski: Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór 
źródeł, red. i oprac. W. Kacprzyk, M. Sitarz, Lublin 2006, s.  133–137, za: Posoborowe 
Prawodawstwo Kościelne, z.  1, oprac. i przekł. E. Sztafrowski, s.  110–123, nb. 179–226. 
Por. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 77–77.
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znajdującemu się w niebezpieczeństwie śmierci 146. Propozycja ta jed-
nak została odrzucona i w projekcie z 1982 r. 147 już się nie pojawiła 148.

VII.2.3.2. Wyjątki od zasady materialnej w sprawach diakonów

Diakon, nie będąc kapłanem, podlega luźniejszej dyscyplinie odnośnie 
do dyspensy od celibatu kościelnego, o czym była już wielokrotnie mowa. 
Dlatego na podstawie kan. 1079 § 1 CIC/83 (kan. 796 § 1 CCEO) ordy-
nariusz miejsca może dyspensować od małżeńskiej przeszkody święceń 
wynikającej z diakonatu urgente mortis periculo 149. Gdyby zaś nie było 
możliwe odniesienie się do ordynariusza miejsca, to upoważnienie słu-
ży proboszczowi, odpowiednio delegowanemu szafarzowi czy też ka-
płanowi lub diakonowi asystującym przy zawarciu małżeństwa takiego 
diakona w formie nadzwyczajnej (por. kan. 1079 § 2 CIC/83, kan. 796 
§ 2 CCEO). Brak tego upoważnienia w sytuacji, kiedy wszystko jest już 
przygotowane do małżeństwa (omnia parata ad nuptias – kan. 1080 § 1 
CIC/83, kan. 797 § 1 CCEO) 150.

 146 Por.  Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema Codicis 
Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, 
Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon 
Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum (Patribus Commissionis reservatum), 
Città del Vaticano 1980, can. 266 in fine, can. 1032.

 147 Zob. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Codex Iuris Canonici. 
Schema novissimum iuxta placita Patrum Commissionis emendatum atque Summo Pontifici 
praesentatum, E Civitate Vaticana 25 martii 1982, can. 295.

 148 Por. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 101, przyp. 116.
 149 Por. T. Białobrzeski, Przeszkoda święceń, w: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym, 

red. W. Góralski, Warszawa 2016, s. 260–261.
 150 Przepis kan. 1079 CIC/83 stanowi (kursywa – P.S.):
  Can. 1079 – § 1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius potest tum super forma in 

matrimonii celebratione servanda, tum super omnibus et singulis impedimentis iuris 
ecclesiastici sive publicis sive occultis, dispensare proprios subditos ubique commo-
rantes et omnes in proprio territorio actu degentes, excepto impedimento orto ex sacro 
ordine presbyteratus.

  § 2. In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum pro casibus in quibus ne loci 
quidem Ordinarius adiri possit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum 
minister sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matrimonio, ad normam 
can. 1116, § 2, assistit.

  § 3. In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispensandi ab impedimentis oc-
cultis pro foro interno sive intra sive extra actum sacramentalis confessionis.
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VII.2.3.3. Wyjątki od zasady proceduralnej: prefekt właściwej 
Kongregacji

O ile dyspensa od celibatu kapłańskiego zawsze przyciągała szczególną 
uwagę Stolicy Apostolskiej, o tyle już dyspensa dla diakonów od celiba-
tu kościelnego nie cieszyła się takim zainteresowaniem. Dlatego papież 
delegował tę kompetencję – zachowując zatem nienaruszoną zasadę 
materialnoprawną, że tylko on jest właściwy do udzielania tej łaski – 
prefektowi właściwej Kongregacji 151. Nastąpiło zatem w sprawach dia-
konów oddzielenie kompetencji materialnoprawnej od proceduralnej.

  § 4. In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri non posse, si tantum per tele-
graphum vel telephonum id fieri possit.

  W przekładzie polskim:
  Kan. 1079 – § 1. W grożącym niebezpieczeństwie śmierci, ordynariusz miejsca może 

swoich podwładnych, gdziekolwiek przebywających, oraz wszystkich pozostających na 
własnym jego terytorium, dyspensować zarówno od formy obowiązującej przy zawarciu 
małżeństwa, jak od wszystkich i poszczególnych przeszkód z prawa kościelnego, czy to 
publicznych czy tajnych, z wyjątkiem przeszkody wypływającej ze święceń prezbiteratu.

  § 2. W tych samych okolicznościach, o jakich w § 1, ale tylko w wypadkach, w których 
nie można się odnieść nawet do miejscowego ordynariusza, taką samą władzę dyspen-
sowania posiada proboszcz, szafarz odpowiednio delegowany, a także kapłan lub diakon, 
asystujący przy zawieraniu małżeństwa zgodnie z kan. 1116, § 2.

  § 3. W niebezpieczeństwie śmierci spowiednik może dyspensować od przeszkód tajnych 
w zakresie wewnętrznym czy to podczas spowiedzi, czy poza nią.

  § 4. Przez niemożność odniesienia się do miejscowego ordynariusza, w wypadku, o któ-
rym w § 2, rozumie się sytuację, gdy można to uczynić tylko przy pomocy telegrafu lub 
telefonu.

  Podobnie por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia 
małżeństwa w Kościele katolickim, 5.09.1986, „Akta KEP” 1 (1998), s. 85–137, n. 58, który 
stanowi:

  58. Kolejną przeszkodę, od której dyspensa zarezerwowana jest Stolicy Apostolskiej, sta-
nowią święcenia diakonatu i prezbiteratu. Warto zaznaczyć, że w niebezpieczeństwie 
śmierci tylko dyspensa od prezbiteratu pozostaje zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, 
można zatem udzielić dyspensy od diakonatu, zgodnie z normą kan. 1079, §§ 2 i 3. 
Natomiast w tak zwanym wypadku naglącym, tzn. kiedy już wszystko zostało przygo-
towane do ślubu, dyspensa od diakonatu jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.

 151 Zob. Cardinale Segretario di Stato, Lettera Con stimato foglio al Prefetto della Congre-
ga zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla procedura breve nella 
concessioni delle dispense dal celibato dei diaconi, Prot. N. 230/139/G.N., 13.04.1989, 

„Notitiae” 25 (1989), s. 486; EV, t. 11, s. 1399, nb. 2227. Upoważnienie to zostało podtrzy-
mane przez papieża Benedykta XVI, a następnie papieża Franciszka; por. M. Stokłosa, 
Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 
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To samo dotyczy spraw prezbiterów znajdujących się w niebezpie-
czeństwie śmierci 152. Reskryptu wówczas udziela prefekt Kongregacji, 
a podczas jego nieobecności sekretarz Kongregacji de mandato Summi 
Pontificis 153. Dzieje się tak ze względów praktycznych, gdyż czas w takich 
sprawach nagli. Ten rozdział kompetencji materialnoprawnej i proce-
duralnej w sprawach prezbiterów in periculo mortis jest zgodny z zasa-
dą podstawową sprawiedliwości i miłości 154 oraz zasadą pastoralną 155, 
o których mowa w n. 3 i n. 4 PLU. Zwrócić jednak trzeba uwagę na to, 
że Biskup Rzymski bierze udział w procedurze udzielenia dyspensy od 
celibatu kapłańskiego takim prezbiterom in periculo mortis, gdyż raz 
w roku jest on informowany o wszystkich tego rodzaju udzielonych 
dyspensach 156.

VII.3. Podmioty uczestniczące w fazie lokalnej postępowania

VII.3.1. Podmioty wspólne dla postępowań w fazie lokalnej

VII.3.1.1. Wprowadzenie

Niezależnie od modelu postępowania w sprawach o dyspensę od celibatu 
kościelnego 157 w każdym typie tego postępowania – administracyjne-
go czy też nie – występują proszący (orator) i ordynariusz (ordinarius). 
Podmioty te działają tak w modelu zwyczajnym, nadzwyczajnym, jak 
i skróconym, a także w modelu naglącym.

2015, s. 95, cyt. za: V. Mosca, La perdita della condizione giuridica clericale e i suoi sviluppi 
più recenti, w: Il sacramento dell’ordine, Milano 2011, s. 278.

 152 Zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede Apostolica, „Ius et 
Iustitia” 16  (2012), s.  167; M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 96, powołując się na list 
Sekretarza Stanu z 10 sierpnia 2005 r. (cyt. za: V. Mosca, La perdita della condizione giu
ridica…, dz. cyt., s. 278).

 153 Wzór takiego reskryptu, por. W.H. Woestman, The Sacrament of Orders and the Clerical 
State. A Commentary on the Code of Canon Law, Ottawa 2001, s. 332–333.

 154 Por. wyżej, IV.2.2.3.
 155 Zob. wyżej, IV.2.3.
 156 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto…, dz. cyt., s. 165.
 157 Zob. wyżej, VII.1.3.1.
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VII.3.1.2. Proszący

Podstawowym obowiązkiem proszącego o dyspensę od celibatu koś-
cielnego jest przedstawianie prawdy w postępowaniu (por. kan. 63 § 1 
i 2 CIC/83, kan. 1529 § 1 i 2 CCEO). Jego rola zatem ogranicza się do 
przedstawienia prośby oraz do wskazania prawdziwych powodów jej 
udzielenia. Ten drugi obowiązek w modelu zwykłym oznacza wpół-
pracę z instruktorem w odkryciu prawdy (złożenie zeznań, propozycja 
świadków).

VII.3.1.3. Ordynariusz. Komentarz do n. 6 PLU

PLU, n. 6 – In arduo absolven-
do hoc munere sibi a Romano 
Pontifice concredito, Sacra 
Congregatio pro Doctrina Fidei 
probe novit se spem collocare 
posse in piena ac fidenti coope-
ratione omnium Ordinariorum, 
quorum intererit. Ipsa paratam 
se praebet ad omnia auxilia, 
quae iidem optaverint, mini-
stranda. Item piane confidit in 
prudenti ab iis praestanda ob-
servantia normarum proposi-
tarum, cum bene cognitum ha-
beat eorum astorale studium, 
quod attinet ad gignendas in hoc 
campo condiciones necessarias 
ad serviendum Ecclesiae et sa-
cerdotii bono, nec non ad con-
sulendum spirituali vitae tum 
presbyterorum tum christiano-
rum communitatum. Denique 
hoc Dicasterium scit ipsos obli-
visci nullo modo posse sua spi-
ritualis paternitatis officia erga 

PLU, n. 6 – Święta Kongregacja 
Nauki Wiary jest przekonana, 
że może liczyć na pełną współ-
pracę wszystkich zainteresowa-
nych ordynariuszy w wypełnia-
niu tego zleconego przez Ojca 
Świętego odpowiedzialnego 
zadania. Kongregacja ze swej 
strony jest gotowa udzielić po-
trzebującym wszelkiej pomocy. 
Ufa także, że zachowają oni roz-
tropnie zaproponowane normy, 
ponieważ zna dobrze ich troskę 
duszpasterską o  realizację na 
tym polu koniecznych warun-
ków, by służyć dobru Kościoła 
i  kapłaństwa, oraz o  rozwija-
nie życia duchowego kapłanów 
i wspólnot wiernych. W końcu 
Kongregacja wie, że nie mogą 
oni zapominać o  zadaniach 
ich ojcostwa duchowego wo-
bec wszystkich ich kapłanów, 
szczególnie tych, którzy znaj-
dują się w wielkich trudnościach 
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W sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego rola ordynariusza pro-
szącego jest wyjątkowa 158. Zgodnie bowiem z n. 6 PLU można wyróżnić 
trzy ogólne obowiązki ordynariusza w tych sprawach:

1. współpraca z właściwą Kongregacją w procedowaniu sprawy;
2. przestrzeganie przepisów stanowionych w tych sprawach;
3. pomoc dla proszącego, jeżeli jest słabszy.

Te obowiązki – jak podkreśla się w n. 6 PLU – wynikają przede 
wszystkim z relacji ojcowskiej (spiritualis paternitas) między ordynariu-
szem a duchownym proszącym o dyspensę od celibatu kościelnego 159.

 158 Dalsza część komentarza do n. 6 PLU, zob. niżej, VIII.1.2.
 159 O tej relacji, por. R. Błaszkowski, The Solicitude of the Diocesan Bishop for his Presbyter, 

Romae 2015, s. 110–206.

suos sacerdotes, eos praesertim 
qui in gravi animi discrimine 
versantur, ut iisdem praebeant 
fìrmissimum suum prorsusque 
necessarium auxilium, ad faci-
lius iucundiusque tuenda mu-
nia sumpta die ordinationis erga 
Dominum lesum Christum eiu-
sque Sanctam Ecclesiam, omnia 
in Domino experiendo quae 
vacillantem fratrem possint ad 
animi tranquillitatem, ad fìd-
uciam, ad poenitentiam, atque 
ad pristinam resumendam ala-
critatem revocare, opem feren-
tibus, pro casuum diversitate, 
confratribus, amicis, consan-
guineis, medicis ac psychologis 
(cfr.  Litterae Enc. Sacerdotalis 
caeli batus, n. 87 et 91).

duchowych, nie ofiarując im so-
lidnej i koniecznej pomocy, by 
łatwiej i  radośniej mogli wy-
pełniać przyjęte w  dniu świę-
ceń obowiązki względem Pana 
Jezusa Chrystusa i Jego świętego 
Kościoła, czyniąc wszystko, co 
możliwe w  Panu, by przypro-
wadzić chwiejącego się brata 
do spokoju ducha, ufności, po-
kuty oraz podjęcia pierwotnego 
zapału, ofiarując pomoc współ-
braci, przyjaciół, rodziny, lekarzy 
i  psychologów (por.  encyklika 
Sacerdotalis caelibatus, n. 87 i 91).
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VII.3.2. Podmioty charakterystyczne dla postępowań 
administracyjnych. Komentarz do art. 4 OC, pars secunda, 
i art. 2 § 2 In data 30 gennaio

VII.3.2.1. Wprowadzenie

OC, art. 4 – Recepta petitione, 
decernat Ordinarius an sit locus 
procedendi, et, in casu affirma-
tivo, oratorem ab exercitio sa-
crorum Ordinum ad cautelam 
suspendat, nisi, ad de prote-
gendam bonam famam ipsius 
sacerdotis vel ad bonum com-
munitatis tuendum, huiusmo-
di exercitium prorsus necessa-
rium esse iudicaverit. Itemque 
sive per se ipsum sive per sacer-
dotem aptum et probatum, ad 
hoc specialiter selectum, curet 
instructionem causae, in qua 
adesse debet actuarius qui fidem 
de actis faciat.

OC, art.  4  – Po otrzymaniu 
prośby ordynariusz powinien 
zdecydować, czy sprawie nale-
ży nadać bieg, i  – w  przypad-
ku twierdzącym – zawiesić na 
wszelki wypadek proszące-
go od wykonywania święceń 
wyższych, chyba że – mając na 
uwadze ochronę dobrego imie-
nia samego kapłana lub pieczę 
nad dobrem wspólnoty –  ocenił, 
iż tego rodzaju wykonywanie 
[święceń] jest całkowicie ko-

In data 30 gennaio, art. 2 § 2 – 
L’Ordinario competente può 
affidare l’istruttoria di questa 
procedura o stabilmente o caso 
per caso ad un sacerdote idoneo 
della propria o di altra Diocesi.

In data 30 gennaio, art. 2 § 2 – 
Ordynariusz właściwy może po-
wierzyć instrukcję tego postępo-
wania – czy to na stałe, czy też 
do danego przypadku – zdatne-
mu do tego kapłanowi ze swojej 
lub innej diecezji.
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W postępowaniach administracyjnych, w których dokonuje się in-
strukcji sprawy, występują charakterystyczne dla każdej instrukcji pod-
mioty – instruktor oraz notariusz. Dotyczy to modelu zwyczajnego (ad 
instantiam partis) i nadzwyczajnego (ad instantiam Ordinarii) procedur 
o dyspensę od celibatu kościelnego 160. Jednakże nie odnosi się już do 
modelu skróconego co do diakonów, gdzie nie przewiduje się instruk-
cji sprawy.

Co prawda odnośnie do modelu nadzwyczajnego w art. 2 § 2 In data 
30 gennaio nie wspomina się o notariuszu, ale jego udział jest konieczny, 
gdyż chodzi o instrukcję sprawy 161. Poza tym udział notariusza w po-
stępowaniu wyklucza ewentualne zarzuty o „ustawienie” sprawy, tym 
bardziej że jest ona prowadzona z inicjatywy ordynariusza. Wątpliwości 
rozwiewa list Facendo seguito, wykonujący III upoważnienie specjalne, 
który wyraźnie stanowi o nominacji notariusza w tych sprawach 162.

W postępowaniu nadzwyczajnym ponadto nie jest możliwe, aby 
ordynariusz osobiście prowadził instrukcję. Zakłada się zawsze udział 
instruktora 163.

 160 Por. wyżej, VII.1.3.1. Co do nominacji instruktora i notariusza, zob. niżej, VIII.2.3.2.
 161 Zob. W. Barszcz, Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego 

na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) 
nr 3–4, s. 64; A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam…, dz. cyt., s. 120.

 162 Por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., załącznik 2, n. 4, 
powołując jako podstawę prawną właśnie art. 2 § 2 In data 30 gennaio.

 163 Zob. W. Barszcz, Przyczyny…, dz. cyt., s. 65; F. Pappadia, Ambito e procedimento di applica
zione delle Facoltà speciali della Congregazione per il Clero, „Ius Ecclesiae” 23 (2011), s. 248; 
M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, 
Warszawa 2015, s. 230.

nieczne. W takim wypadku, czy 
to osobiście, czy przez zdatne-
go i pewnego kapłana, specjal-
nie do tego wybranego, powi-
nien się zatroszczyć o instrukcję 
sprawy, w której trzeba by był 
obecny notariusz, zapewniają-
cy wiarygodność akt.
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VII.3.2.2. Instruktor

VII.3.2.2.1. Rola instruktora

Instruktor sprawy ma dwa główne zadania ogólne:
1. prowadzenie postępowania, zmierzającego do zbadania sprawy 

i wydobycia z niej prawdy wszelkimi dostępnymi i roztropnymi 
środkami procesowymi z zachowaniem przepisów obowiązu-
jących w sprawie 164;

2. łączenie w sobie również roli obrońcy węzła (skoro brak tego 
podmiotu w postępowaniach o dyspensę od celibatu kościel-
nego) i branie pod uwagę bonum publicum w postępowaniu, za-
chowując prawa proszącego i Kościoła partykularnego 165.

Biorąc pod uwagę zadania instruktora, nic dziwnego, że w literaturze 
nazywa się go „adwokatem prawdy” (avvocato della verità) 166.

VII.3.2.2.2. Obowiązki instruktora

Szczegółowo ujmując, do obowiązków instruktora sprawy o dyspensę 
od celibatu kościelnego należą 167:

a) przesłuchanie proszącego według przygotowanych pytań;
b) wysłuchanie przełożonych proszącego z czasu i miejsca jego 

formacji;
c) przesłuchiwanie świadków;
d) zebranie wszystkich dokumentów w sprawie;
e) jeżeli to niezbędne, powołanie biegłych w sprawie;
f) sporządzenie wotum;
g) zachowanie w tajemnicy wszystkiego, czego dowie się w po-

stępowaniu (por. kan. 1455 § 1 CIC/83, kan. 1113 § 1 CCEO).

 164 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 15. Ponadto zob. Congregatio de Cultu 
Divino et Disciplina Sacramentorum, Documenta necessaria…, dz. cyt., n. 5.

 165 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 524, n. 13,a, przyp. 52.
 166 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 16.
 167 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 524, n. 13; s. 530, G.
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VII.3.2.2.3. Kwalifikacje instruktora

Zgodnie z art. 4 OC, pars secunda, oraz art. 2 § 2 In data 30 gennaio in-
struktor powinien być kapłanem (sacerdos, un sacerdote) – biskupem 
lub prezbiterem.

Instruktorem może być zatem sam ordynariusz proszącego. Łączenie 
tych ról procesowych jest dozwolone, skoro postępowanie o dyspensę od 
celibatu kościelnego nie jest procesem kontradyktoryjnym. Nie chodzi 
też o żaden spór przeciwnych stron, a o przedstawienie prawdziwych 
motywów prośby o dyspensę, by wskazać jej słuszną i racjonalną przy-
czynę (por. kan. 90 § 1 CIC/83, kan. 1536 § 1 CCEO). Zresztą art. 2 § 2 
In data 30 gennaio wyraźnie stanowi, że ordynariusz właściwy może 
(può) sprawę powierzyć instruktorowi, ale nie musi, gdyż implicite sam 
ją może poprowadzić.

Instruktorem może być ustanowiony ktokolwiek inny, także wika-
riusz sądowy. Nie musi to być jednak kanonista. Obowiązujące przepisy 
nie nakładają takiego obowiązku, choć – oczywiście – przygotowanie 
kanonistyczne byłoby wskazane 168. Analogicznie do urzędu sędziego 
wskazane jest, aby instruktor sprawy był dobrej sławy (por. kan. 1421 
§ 3 CIC/83; kan. 1087 § 3 CCEO) 169. Tak trzeba rozumieć słowa ustawy, 
że instruktorem ma być sacerdos aptus et probatus (art. 4 OC, pars secun
da) lub un sacerdote idoneo (art. 2 § 2 In data 30 gennaio).

Instruktor niekoniecznie musi też należeć do tej samej diecezji czy 
instytutu zakonnego proszącego. Kogo mianuje ordynariusz, zależy od 
samego ordynariusza. Kwestię tę wyraźnie rozstrzyga art. 2 § 2 In data 
30 gennaio, in fine, ale podobnie kwestię tę należy rozstrzygnąć na pod-
stawie art. 4 OC, pars secunda.

 168 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s.  130–131; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu 
kapłańskiego…, dz. cyt., s. 167–168; T. Rakoczy, Dyspensa od celibatu, „Prawo i Kościół” 
1 (2006), s. 91.

 169 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 131, przyp. 264.
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VII.3.2.3. Notariusz

VII.3.2.3.1. Rola notariusza

Zadaniem podstawowym notariusza (sekretarza 170) jest uwiarygodnie-
nie akt sprawy (por. art. 4 OC, pars secunda: fidem facere; kan. 483 § 1 
i kan. 1437 § 2 CIC/83, kan. 253 § 1 i kan. 1101 § 2 CCEO: publicam fidem 
facere), przestrzegając odpowiednich przepisów prawa kanonicznego 171.

VII.3.2.3.2. Obowiązki notariusza

Szczegółowo ujmując, do obowiązków notariusza w sprawie o dyspensę 
od celibatu kościelnego należą 172:

a) uwiarygodnianie całych akt sprawy, łącznie z delegacją z art. 2 
OC, przysięgami, przesłuchaniami oraz wotami;

b) obecność i protokołowanie na wszystkich przesłuchaniach (pro-
szącego, świadków i ewentualnie biegłych);

c) zebranie dokumentów dotyczących postępowania i uwiarygod-
nianie ich kopii, transkrypcji maszynowych, tłumaczeń (podpi-
sując, opatrując datą i słowami: concordat cum originali);

d) przekazanie ordynariuszowi akt, odpowiednio oprawionych, 
ponumerowanych i uwiarygodnionych oraz z wymaganą  ilością 
kopii (trzech lub pięciu), tak by mogły być przesłane wraz z wota-
mi do Kongregacji (por. kan. 1437 i kan. 1472 CIC/83; kan. 1101 
i kan. 1131 CCEO);

e) przechowywanie oryginałów akt w archiwum tajnym właściwej 
kurii (diecezjalnej czy zakonnej);

f) zachowanie w tajemnicy wszystkiego, czego dowie się w postę-
powaniu (por. kan. 1455 § 1, kan. 1113 § 1 CCEO).

 170 Por. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 382.
 171 Zob. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Documenta necessa

ria…, dz. cyt., n. 5.
 172 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 526–527, n. 18; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., 

s. 345; R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 131; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłań
skiego…, dz. cyt., s. 168.
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VII.3.2.3.3. Kwalifikacje notariusza

Notariuszem w sprawie o dyspensę od celibatu kościelnego może zo-
stać tylko prezbiter, gdyż chodzi o sprawę, w której może być narażo-
na dobra sława prezbitera. Notariusz powinien by nieposzlakowanej 
opinii. W tym wypadku należy stosować przepis kan. 483 § 2 CIC/83 173 
(kan. 253 § 2 CCEO) 174.

Uwaga ta dotyczy także modelu nadzwyczajnego, prowadzonego 
według listu In data 30 gennaio. Załącznik n. 2 Facendo seguito wprost 
wymaga święceń prezbiteratu lub sakry biskupiej (sacerdoti) od każdego, 
kto bierze udział w tym postępowaniu 175.

VII.3.3. Inni uczestnicy postępowania  
w modelu nadzwyczajnym

VII.3.3.1. Rzecznik sprawiedliwości. Komentarz do art. 2 § 3  
In data 30 gennaio

VII.3.3.1.1. Rola rzecznika sprawiedliwości

In data 30 gennaio, art. 2 § 3 – 
In questa procedura deve sem-
pre intervenire il Promotore di 
giustizia, per la doverosa tutela 
del bene pubblico.

In data 30 gennaio, art. 2 § 3 – 
W tym postępowaniu ma zawsze 
występować rzecznik sprawied-
liwości dla należytej ochrony 
dobra publicznego.

 173 Przepis ten stanowi:
  Can. 483 § 2 CIC/83 – Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni su-

spicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius 
debet esse sacerdos.

  W przekładzie polskim:
  Kan. 483 § 2 CIC/83 – Kanclerz i notariusze winni być osobami o nieposzlakowanej 

opinii i ponad wszelkim podejrzeniem; w sprawach, w których opinia kapłana może 
byt narażona na niebezpieczeństwo, notariuszem winien być kapłan.

 174 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 130–131
 175 Zob. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., załącznik 2, nb. A.
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Ze względu na specyfikę postępowania administracyjnego o dyspensę od 
celibatu kościelnego w modelu nadzwyczajnym, wszczynanym przecież 
ad instantiam Ordinarii, art. 2 § 3 In data 30 gennaio przewiduje wprost 
udział w tym postępowaniu rzecznika sprawiedliwości. Jego zadaniem 
w tym postępowaniu jest ochrona dobra publicznego, co może oznaczać 
także ochronę interesów duchownego 176. Ta rola rzecznika sprawied-
liwości wynika także z kan. 1430 CIC/83 (kan. 1094 CCEO), dotycząc 
przede wszystkim procesów karnych.

VII.3.3.1.2. Uprawnienia rzecznika sprawiedliwości

Rzecznik sprawiedliwości ma w szczególności następujące uprawnienia 
w tym postępowaniu:

a) udział w ewentualnym przesłuchaniu duchownego, który po-
rzucił stan duchowny;

b) udział w przesłuchaniach świadków lub biegłego (por. kan. 1561 
CIC/83, pars secunda; kan. 1242 CCEO, pars secunda);

c) dołączenie swoich uwag na koniec postępowania (por. art. 6 In 
data 30 gennaio).

To ostatnie uprawnienie jest jednocześnie obowiązkiem rzecznika 
sprawiedliwości.

VII.3.3.1.3. Kwalifikacje rzecznika sprawiedliwości

List In data 30 gennaio nie stanowi nic na temat kwalifikacji wymaga-
nych od rzecznika sprawiedliwości. Jednak w załączniku n. 2 Fecendo 
seguito stanowi się o rzeczniku sprawiedliwości, który może być usta-
nowiony na stałe w sądzie diecezjalnym, powołując podstawę prawną 
kan. 1430 i kan. 1436 § 2 CIC/83 177. Oznacza to, że ustawodawca koś-
cielny przejmuje te wymogi prawne, które ustanawia w innym miejscu 
dla tego urzędu kościelnego.

W myśl kan. 1435 CIC/83 (kan. 1099 § 2 CCEO) rzecznikiem spra-
wiedliwości może zostać wierny dobrej sławy, doktor lub licencjusz 

 176 Na przykład jeśli okaże się, że „porzucenie” posługi dokonane było wskutek postępu-
jącej choroby, a nie ze względu na wolną wolę bezprawnego zaniechania posługiwania 
jako prezbiter czy diakon.

 177 Por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., załącznik 2, n. 5.
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prawa kanonicznego, cechujący się roztropnością i poczuciem spra-
wiedliwości. List Fecendo seguito obostrza te kwalifikacje, żądając, aby 
w tych sprawach był to zawsze kapłan 178.

VII.3.3.2. Obrońca z wyboru

VII.3.3.2.1. Rola obrońcy z wyboru

Ze względu na charakter postępowania o dyspensę od celibatu kościel-
nego ad instantiam Ordinarii w oparciu o załącznik n. 2 Fecendo seguito 
duchowny może ustanowić sobie obrońcę w tym postępowaniu (un pa
trono di fiducia) 179. Jak się wydaje, nie oznacza to jednak wyłączenia moż-
liwości kodeksowej, aby tych obrońców mogło być kilku (por. kan. 1482 
§ 3 CIC/83, kan. 1140 § 3 CCEO) 180.

Zadaniem obrońcy, także tego z wyboru, jest służba prawdzie (mi
nisterium veritatis), a zwłaszcza zbawieniu dusz, w sposób szczególny 
duchownego, który zwraca się do niego o  pomoc prawną 181. Chodzi 
także o  realizację podstawowego prawa duchownego do obrony 
(por.  kan.  221  CIC/83, kan.  24 CCEO) 182, z  zachowaniem tajemnicy 
urzędowej (por. kan. 1454 CIC/83, kan. 1112 CCEO).

VII.3.3.2.2. Uprawnienia obrońcy z wyboru

Obrońca z wyboru ma w szczególności następujące uprawnienia w po-
stępowaniu o dyspensę od celibatu kościelnego ad instantiam Ordinarii 183:

a) udział w ewentualnym przesłuchaniu duchownego, który po-
rzucił stan duchowny, a którego reprezentuje;

 178 Zob. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., załącznik 2, nb. A, 
in fine.

 179 Por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., załącznik 2, nb. A. Co 
do ustanowienia takiego obrońcy, zob. A. Miziński, Status prawny adwokata w Kościele 
łacińskim, Lublin 2011, s. 346–355.

 180 Podobnie w procesach karnych por. A. Miziński, Status…, dz. cyt., s. 308–309; C. Papale, 
Formulario commentato del processo penale canonico, Città del Vaticano 2012, s. 77.

 181 Por. A. Miziński, Status…, dz. cyt., s. 266–267.
 182 Zob. A. Miziński, Status…, dz. cyt., s. 267.
 183 Por. A. Miziński, Status…, dz. cyt., s. 269.
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b) udział w przesłuchaniach świadków lub biegłego (por. kan. 1559 
CIC/83, pars secunda; kan. 1240 CCEO, pars secunda);

c) wgląd w akta sprawy (por. kan. 1598 CIC/83, kan. 1281 CCEO 
per analogiam);

d) przedstawianie obrony duchownego w  postępowaniu (por. 
kan. 1601 CIC/83, kan. 1284 CCEO per analogiam).

VII.3.3.2.3. Kwalifikacje obrońcy z wyboru

Wobec braku szczególnych wymogów co do obrońcy z wyboru w ko-
mentowanym postępowaniu należy zastosować przepis ogólny kan. 1483 
CIC/83 (kan. 1141 CCEO). Obrońca z wyboru ma zatem być pełnoletnim 
katolikiem dobrej sławy z doktoratem z prawa kanonicznego lub przy-
najmniej prawdziwie biegłym w tej dziedzinie, zatwierdzonym przez 
ordynariusza 184.

Jedynym ograniczeniem, które wprowadza dokument Fecendo se
guito, jest wymóg święceń prezbiteratu (sacerdote) 185.

VII.3.3.3. Zawiadomienia w modelu nadzwyczajnym.  
Komentarz do art. 4 In data 30 gennaio

In data 30 gennaio, art. 4 – La 
notificazione di qualunque atto 
deve essere fatta tramite i servizi 
postali o in altro modo sicuro.

In data 30 gennaio, art.  4  – 
Za wia domienie o jakiejkolwiek 
czynności powinno być doko-
nane pocztą lub w inny pewny 
sposób.

Postępowanie w sprawie o dyspensę od celibatu kościelnego ad instan
tiam Ordinarii toczy się często pod nieobecność samego duchownego. 
Stąd wyjątkowe znaczenie ma jego prawidłowe zawiadomienie o doko-
nywanych w trakcie postępowania czynnościach procesowych. Może 
się to dokonywać nie tylko za pomocą poczty; w tym zakresie art. 4 In 

 184 Zob. A. Miziński, Status…, dz. cyt., s. 243–260.
 185 Por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., załącznik 2, nb. A, 

in fine.
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data 30 gennaio powtarza kan. 1509 § 1 CIC/83 (kan. 1192 § 1 CCEO). 
Można zawiadamiać także w każdy „inny pewny sposób” (altro modo 
sicuro), a zatem nie „najpewniejszy” (tutissimus), jak stanowi kan. 1509 
§ 1 CIC/83 (kan. 1192 § 1 CCEO). Wydaje się, że w ten sposób dopuszcza 
ustawodawca zawiadomienie poprzez pocztę elektroniczną, jeśli tylko 
adres elektroniczny jest pewny. W każdym razie potwierdzenie doko-
nania zawiadomienia powinno znaleźć się w aktach sprawy (por. n. 7 
Facendo seguito).

Wnioski

Różnorodność przypadków, w których duchowni zwracają się z proś-
bą o dyspensę od celibatu kościelnego, wymusiła ukształtowanie się 
w obowiązującym ustawodawstwie kilku modeli proceduralnych po-
stępowania w tych sprawach. Modele te – słusznie – różnią się między 
sobą, także jeśli chodzi o tzw. część statyczną postępowania. Jeżeli bo-
wiem charakter sprawy tego nie wymaga, nie trzeba angażować wielu 
uczestników postępowania. Ta różnorodność modeli proceduralnych 
w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego wpływa też na regulacje 
tzw. części dynamicznej, o czym w rozdziałach następujących.





ROZDZIAŁ VIII

Część dynamiczna I: prośba

VIII.1. Przedstawienie prośby o dyspensę  
od celibatu kościelnego

VIII.1.1. Wprowadzenie: fazy postępowania 
administracyjnego o dyspensę od celibatu kościelnego

VIII.1.1.1. Fazy w modelu zwyczajnym

W obowiązującym prawie łacińskim brak jest kompleksowej regula-
cji odnośnie do procedury dokonywania czynności administracyjno-

-prawnych 1. Jak jednak pokazuje dyscyplina kodeksu wschodniego, nie 
oznacza to, że takiej procedury nie ma 2. Każde dokonanie czynności 
prawno -administracyjnej poprzedza pewne przygotowanie, pozwala-
jące ordynariuszowi na osiągnięcie pewności moralnej 3.

 1 Zob. wyżej, IV.3.3.2.1.
 2 Por. kan. 1517–1520 CCEO.
 3 Zob. M. Hilbert, Le decisioni del giudice (artt. 246–262), w: Il giudizio di nullità matrimonia

le dopo l’istruzione „Dignitas connubii”. Parte terza: La parte dinamica del processo, a cura 
di P.A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano 2008, s. 561, 562; F. Ramos, P. Skonieczny, 
Diritto processuale canonico, t. 2/2, Romae 2014, s. 38.
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W procesie kanonicznym zwykłym wyróżnić można cztery fazy 4:
1. fazę wprowadzającą lub konstytuującą sprawę (por. kan. 1501–

1516 CIC/83, kan. 1185–1198 CCEO);
2. fazę dowodową lub instrukcję (por. kan. 1526–1586 CIC/83, 

kan. 1207–1266 CCEO);
3. fazę dyskusyjną (konkluzywną), w której dochodzi do oceny ze-

branego materiału dowodowego (por. kan. 1598–1606 CIC/83, 
kan. 1281–1289 CCEO);

4. fazę decyzyjną lub końcową (por.  kan.  1607–1618 CIC/83, 
kan. 1290–1301 CCEO).

Przenosząc tę ogólną naukę o dynamice procesu kanonicznego zwy-
kłego na grunt postępowania administracyjnego w sprawie o dyspensę od 
celibatu kapłańskiego w modelu zwyczajnym (dla prezbiterów), można 
wyróżnić następujące odpowiedniki poszczególnych faz proceduralnych:

I. na etapie lokalnym:
1. fazę wprowadzającą sprawę, czyli prośbę i czynności ordyna-

riusza odnoszące się do prośby;
2. fazę dowodową, czyli instrukcję sprawy;
3. fazę konkluzywną, czyli sporządzanie wotum w sprawie;

II. na etapie rzymskim:
4. fazę decyzyjną, na którą składają się:
a) rozstrzygnięcie Kongregacji;
b) udzielenie dyspensy;
c) jej notyfikacja (przez ordynariusza lokalnego).

VIII.1.1.2. Fazy w modelu nadzwyczajnym

Ten schemat poszczególnych faz w postępowaniu administracyjnym 
o dyspensę od celibatu kapłańskiego nie może być zastosowany w mo-
delu nadzwyczajnym, czyli ad instantiam Ordinarii (tzw. laisatio imposita). 
W istocie bowiem rozpoczyna go nie prośba duchownego (prezbitera czy 
diakona), lecz działanie ex officio jego ordynariusza własnego, zwłaszcza 

 4 Por. F. Ramos, P. Skonieczny, Diritto…, t. 2/1, dz. cyt., s. 28–29. Inaczej, podkreślając – 
nieco sztucznie – centralne znaczenie instrukcji sprawy, por. R. Tronqued, Procedures: 
Loss of the Clerical State (from the 1917 CIC to the 1983 CIC), Romae 1994, s. 127, 132, 146. 
Autor wyróżnia trzy fazy postępowania w modelu zwyczajnym: przedinstrukcyjną (pre

instruction phase), instrukcji (instruction of case) i poinstrukcyjną (post instruction phase).
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dekret rozpoczynający postępowanie 5. Prośba natomiast kończy to po-
stępowanie 6.

Na postępowanie w modelu nadzwyczajnym składają się zatem na-
stępujące fazy:

I. na etapie lokalnym:
1. faza wprowadzająca sprawę, czyli czynności ordynariusza ex 

officio;
2. faza dowodowa, czyli instrukcja sprawy;
3. faza konkluzywna, czyli sporządzanie wotum w sprawie i proś-

ba ordynariusza o zastosowanie III upoważnienia specjalnego;
II. na etapie rzymskim:

4. faza decyzyjna.

VIII.1.1.3. Fazy w modelu skrócnym

W sprawach o dyspensę diakonów postępowanie jest skrócone. Co 
prawda zaczyna się prośbą, ale brak jest instrukcji w ścisłym tego sło-
wa znaczeniu, choć dokonuje się zebrania pewnych dowodów. Fazy za-
tem, o których mowa w modelu zwyczajnym, występują, ale w bardzo 
uproszczonym („skróconym”) kształcie.

VIII.1.2. Próby duszpasterskie ordynariusza.  
Komentarz do n. 6 PLU – ciąg dalszy

VIII.1.2.1. Obowiązki ordynariusza przed postępowaniem 
o dyspensę od celibatu kapłańskiego w modelu zwykłym

Zgodnie z wyżej powoływanym n. 6 PLU 7, odsyłającym zresztą do 
n. 87 i 91 SaC oraz nawiązującym do podobnej regulacji w normach 

 5 Por. M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łaciń
skiego, Warszawa 2015, s. 229.

 6 Zob. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito sulle linee procedurali per la 
trattazione dei casi oggetto delle Facoltà speciali, unitamente all’elenco dei documen-
ti necessari al completamento dell’istruttoria nella fase locale, 17.03.2010, EV, t. 26, 
s.  1173–1181, nb. 1717–1734; ponadto rozpowszechniony w: „Ius Ecclesiae” 23  (2011), 
s. 229–235; przekład polski: „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 68–76, n. 12.

 7 Por. wyżej, VII.3.1.3.
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z 1971 r. 8, ordynariusz ma obowiązek uczynić wszystko, by prezbitera, 
znajdującego się w kryzysie czy przechodzącego trudności duchowe, 
podźwignąć i wesprzeć. Wynika ów obowiązek z więzi ojcostwa ducho-
wego (spiritualis paternitas) między ordynariuszem a kapłanem, ale też 
z zasady pastoralnej, wynikającej z ustawodawstwa św. Jana Pawła II 
z 1980 r. (por. n. 4 PLU) 9.

Dlatego zanim prezbiter poprosi o dyspensę od celibatu kapłańskie-
go, ordynariusz powinien zaoferować mu pomoc pewną i konieczną tak, 
by mógł łatwiej i z radością wypełnić swoje powołanie oraz zobowiązania 
wobec Chrystusa i Jego Kościoła, przyjęte w dniu święceń (por. n. 6 PLU). 
Ordynariusz powinien – stosownie do każdego przypadku indywidual-
nie – rozważyć, o jaką pomoc może chodzić, na przykład przez zmianę 
obowiązków, przeniesienie, rok sabatyczny, towarzyszenie duchowe 
i ludzkie przyjaciół, rodziny czy doświadczonego kierownika duchowego, 
psychologa, terapeuty 10. Zadaniem ordynariusza jest pomoc prezbite-
rowi, stojącemu przed dokonaniem decyzji (frater vacillans – n. 6 PLU, 
in fine), aby odzyskał spokój ducha i zaufanie, doszedł do decyzji o na-
wróceniu i podjął pokutę, wracając do pierwotnej gorliwości.

W rzeczywistości ordynariusz ma dwa obowiązki szczególne wobec 
prezbiterów noszących się z zamiarem porzucenia stanu duchownego:

a) podejmować próby mające na celu skłonienie takiego prezbitera 
do powrotu do życia kapłańskiego;

b) gdyby te próby nie osiągnęły pozytywnego rezultatu, ordyna-
riusz powinien powiadomić takiego prezbitera, że dyspensa od 
celibatu kapłańskiego nie jest prawem, lecz łaską 11.

 8 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis ad 
apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem 
cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, 13.01.1971, AAS 
63 (1971) 303–308; przekład polski: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki 
Wiary 1966–1994, przekł. i oprac. Z. Zimowski, J. Królikowski, Tarnów 1995, s. 28–33, n. 1.

 9 Co do tej zasady, zob. wyżej, IV.2.3.
 10 Por. V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis 

de dispensatione a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62 (1989), s. 515.
 11 Zob. V. Mosca, Le procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. 

Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giug-
no – 3 luglio 1998, Milano 1998, s. 343.
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Te działania ordynariusza mogą, a nawet powinny mieć miejsce, za-
nim prezbiter poprosi o dyspensę od celibatu kapłańskiego 12.

W każdym razie ordynariusz powinien pamiętać, że to na jego su-
mienie też spada odpowiedzialność za odejście duchownego 13. Do świad-
czenie zaś uczy, że jeżeli już doszło do porzucenia stanu duchownego, nie 
należy zwlekać z przeprowadzaniem stosownego postępowania o dys-
pensę od celibatu kościelnego. Nie tylko chodzi o sprawność w zbieraniu 
dowodów, ale i o dobro samego duchownego, który podjął definitywną 
decyzję o odejściu, oraz o dobro Kościoła 14.

VIII.1.2.2. Uzasadnienie obowiązku przedproceduralnego 
ordynariusza

Celem tych działań przedproceduralnych ordynariusza wobec prezbi-
tera proszącego o dyspensę od celibatu kapłańskiego jest osiągnięcie 
pewności moralnej co do nieodwołalności tej decyzji porzucenia stanu 
duchownego. Jest to o tyle istotne, że skutek reskryptu papieskiego jest 
bezpośredni 15, a sam duchowny traci swój stan nieodwracalnie 16.

Poprzez te działania przedproceduralne ordynariusz czyni wszystko, 
co możliwe, aby uchronić Kościół przed nieszczęściem utraty powołania 
kapłańskiego. Jakkolwiek instytucja dyspensy od celibatu kościelnego 
jest znana i stosowana w porządku kanonicznym, ordynariusz powinien 
zapobiec temu, mając na względzie dobro Kościoła 17 i samego proszą-
cego w perspektywie celu ostatecznego, jakim jest salus animarum 18.

 12 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 128.
 13 Zob. W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, „Pastores” 38 (2008) nr 1, s. 115.
 14 Por. W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa…, dz. cyt., s. 113.
 15 Zob. wyżej, IV.3.3.2.2.
 16 Por. wyżej, VI.2.1.
 17 Zob. wyżej, IV.2.2.2.
 18 Por. wyżej, IV.2.2.3, IV.2.3.
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VIII.1.2.3. Charakter prawny obowiązku przedproceduralnego 
ordynariusza

Documenta necessaria, n. 3 – 
Documentum in quo indicen-
tur incepta ab Ordinario loci vel 
a Superioribus Maioribus facta ad 
avertendum oratorem a  via de
fectionis et auxilia eidem oblata 
ut, difficultatibus suberatis, ad 
exercitium ministerii sacerdo-
talis redire possint.

Documenta necessaria, n. 3 – 
Dokument, w  którym są opi-
sane wszystkie wysiłki, podjęte 
przez ordynariusza diecezjalnego 
lub przez przełożonego zakonnego, 
aby odwieść proszącego od porzu
cenia [stanu duchownego] oraz 
pomoc mu oferowana, aby po 
przezwyciężeniu kryzysu mógł 
wrócić do podjęcia posługi ka-
płańskiej.

Temu obowiązkowi przedproceduralnemu ordynariusza nadano cha-
rakter prawny. Dlatego n.  3 dokumentu Kongregacji Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów Documenta necessaria, dotąd stosowane-
go przez właściwą dziś Kongregację dla Duchowieństwa, stanowiące-
go wykaz akt sprawy o dyspensę od celibatu kapłańskiego, przewiduje 
umieszczenie stosownego dokumentu. Z dokumentu tego mają wyni-
kać wszystkie próby, podjęte przez ordynariusza własnego prezbitera, 
aby odwieść go od przedstawiania prośby o dyspensę, oferowaną po-
moc w celu przezwyciężenia kryzysu oraz zawrócenia na słuszną drogę 
z podjęciem na powrót posługi 19.

Wydaje się, że właściwa Kongregacja nie może rozstrzygnąć sprawy, 
dopóki w aktach nie znajdą się dokumenty wskazujące na próby dusz-
pasterskie ordynariusza własnego duchownego proszącego o dyspensę 
od celibatu kościelnego, zmierzające do odwiedzenia go od porzucenia 
stanu duchownego. Z drugiej strony Kongregacja może dyspensować 

 19 Zob. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Documenta necessaria 
ad instructionem causae dispensationis ab omnibus oneribus sacerdotalibus peragendam, 
b.d.w., w: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea do
cumentorum ad causas pro dispensatione super „rato et non consummato” et a lege sacri 
coelibatus obtinenda inde a Codice Iuris Canonici 1917, Città del Vaticano 2004, s. 185–186 
(łacina), 187–188 (włoski), 189–190 (angielski), 191–192 (hiszpański), 193–194 (niemie-
cki), 195–196 (francuski), 197–198 (portugalski). Kursywa – jak w oryginale; przekład 
polski – P.S.
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od braku niektórych dokumentów w aktach sprawy. Jest to tym bardziej 
możliwe – zgodnie z praktyką Kongregacji – jeżeli działania duszpaster-
skie wynikają z całości akt, choć niekoniecznie zostały odpowiednio 
udokumentowane.

Działania przedproceduralne nie dotyczą spraw diakonów proszą-
cych o dyspensę od celibatu kościelnego 20. Postępowanie w ich sprawach 
jest skrócone, a sam celibat kościelny nie dotyczy kapłanów. Stąd wynika 
rezygnacja ustawodawcy kościelnego z tego typu wysiłków pastoralnych.

Jednak w modelu nadzwyczajnym w ramach III upoważnienia spe-
cjalnego ów obowiązek prób duszpasterskich istnieje (por. n. 3 Fecendo 
seguito) 21.

VIII.1.3. Prośba o dyspensę od celibatu kościelnego

VIII.1.3.1. Prośba pokorna. Komentarz do n. 5,2 PLU in fine

PLU, n. 5,2 in fine – Eadem cura, 
ut res serio modo procedant et 
christifidelium bonum in tuto 
ponatur, efficiet, ut non admit-
tantur petitiones illae, quae ex-
hibeantur aliter ac animo humi-
litate affecto.

PLU, n.  5,2 in fine  – By spra-
wy posuwały się z powagą i były 
chronione dobra wiernych, tę 
samą uwagę należy dołożyć do 
tego, by nie były brane pod uwa-
gę te prośby, które kierowałyby 
się uczuciami różnymi od po-
kory.

Postępowanie o dyspensę od celibatu kościelnego rozpoczyna co do za-
sady prośba duchownego, skierowana bezpośrednio do ojca świętego. To 

 20 Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo la 
legislazione canonica sulla dimissione dei diaconi dallo stato clericale e dispensa da tutti 
gli obblighi dell’Ordinazione, b.m.d.w., w: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Collectanea documentorum…, dz. cyt., s. 204 (włoski), s. 205 (angielski), 
s. 206 (portugalski), s. 207 (niemiecki), s. 208 (francuski), s. 209 (hiszpański), passim.

 21 Por. W. Barszcz, Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego 
na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) 
nr 3–4, s. 57.
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zaadresowanie prośby ma umocowanie w zasadzie materialnoprawnej 
kompetencji Biskupa Rzymskiego zgodnie z kan. 291 CIC/83 (kan. 396 
CCEO) oraz art. 1 § 2 PA, o czym wyżej 22. Normę tę powtarza powo-
ływany niżej n. 1 dokumentu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów Documenta necessaria 23.

Prośba (petitio) ma być tak zredagowana, żeby było jasne dla czyta-
jącego, iż proszący zdaje sobie sprawę, że zwraca się o łaskę, która może, 
a nie musi mu być udzielona 24. Stąd jak wskazuje n. 5,2 PLU in fine, 
prośba ta powinna mieć charakter pokorny (animo humilitate affecto). 
Duchowny przecież wie, że nie jest wierny słowu danemu Chrystusowi 
i Jego Kościołowi w sakramencie święceń. Dlatego powinien zwracać się 
o tę łaskę z pokorą i z duchem skruszonym 25. Nawet bowiem w spra-
wach, w których będzie występował tytuł uprzedni dyspensy, stwarzający 
quasi -prawo proszącego 26 – wolność duchownego zobowiązującego się 
do celibatu kościelnego była co prawda ograniczona, ale nie wyłączona 27.

Poprzez żądanie, aby prośba była sporządzona w duchu pokory, usta-
wodawca kościelny daje wyraz zasadzie łaski, rządzącej instytucją ka-
noniczną dyspensy od celibatu kościelnego 28.

Zasada łaski dotyczy nie tylko prezbiterów, do których ogranicza 
się zastosowanie n. 5,2 PLU, ale również diakonów. Stąd mimo że do-
kument Secondo la legislazione canonica o tym wyraźnie nie stanowi 29, 
należy przyjąć, że ten sam duch – pokory i pokuty – powinien cechować 
także prośby diakonów.

 22 Zob. wyżej, VII.2.2.1., VII.2.3.1.
 23 Por. niżej, VIII.1.3.2.
 24 W języku włoskim używa się w literaturze stwierdzenia, że jest to preghiera; por. V. Mosca, 

Le procedure…, dz. cyt., s. 344; V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 522, n. 10.
 25 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 343.
 26 Por. wyżej, II.2.3.1.2, V.1.3.3.3.
 27 Zob. wyżej, V.2.2.
 28 Por. wyżej, IV.2.2.1.
 29 Zob. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo 

la legislazione canonica…, dz. cyt., n. 1 lit. a).
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VIII.1.3.2. Treść prośby. Komentarz do art. 3 PA

VIII.1.3.2.1. Źródła prawa

W sprawach prezbiterów treść prośby reguluje art. 3 PA oraz n. 1 i 2 
Documenta necessaria. Stanowią one 30:

 30 Kursywa oraz podział na akapity zachowane jak w oryginale.

PA, art. 3 – In petitione quae ab 
oratore subscribi debet, praeter 
nomen et cognomen et genera-
lia oratoris, indicari etiam de-
bent saltem generatim facta et 
argumenta quibus innititur ora-
tor ad petitionem suam substi-
nendam.

Documenta necessaria – 1) Pe
ti tio dispensationis presbyte
ris oratoris, spiritu humilitatis 
et poenitentiae ad Summum 
Pontificem missa, in qua sum-
matim indicentur facta et argu-
menta quae eidem impendiant 
reditum ad sacrum ministerium.

Petitio propria manu subscriben
da est.

2) Curriculum vitae oratoris, in 
quo significentur illius praeci-
pua momenta vitae, praesertim 
tempore formationis in semi-
nario vel in novitiatu et mini-
sterii sacerdotalis. In lucem po-
tissimum proferantur rationes 

PA, art. 3 – W prośbie, która ma 
być podpisana przez proszące-
go, oprócz imienia i  nazwiska 
oraz danych proszącego, mają 
być również wskazane, przynaj-
mniej ogólnie, fakty i argumen-
ty, na których proszący opiera 
się dla poparcia swojej prośby.

Documenta necessaria  – 
1) Proś ba o dyspensę prezbitera, 
zwracającego się w duchu poko-
ry i  skruchy do Ojca Świętego, 
w której skrótowo przedstawia 
fakty i powody, uniemożliwiają-
ce mu powrót do wykonywania 
święceń.

Prośba ma być podpisana włas
noręcznie.

2) Curriculum vitae proszącego, 
w  którym należy przedstawić 
ważniejsze wydarzenia z jego ży-
ciorysu, w szczególności z okre-
su formacji w seminarium lub 
w  nowicjacie oraz posługi ka-
płańskiej. W tym świetle przede 
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Natomiast prośbę wraz z życiorysem proszącego diakona normują n. 1 
lit. a) i b) Secondo la legislazione canonica, które stanowią 31:

Secondo la legislazione cano‑
nica, n. 1 – a) La domanda dell’o
ratore „propria manu subscripta” 
e diretta al Santo Padre, in cui 
si chiede esplicitamente la gra-
zia e si accenna brevemente ai 
motivi che hanno indotto a do-
mandarla;

Secondo la legislazione cano‑
nica, n. 1 – a) Prośba proszące
go, podpisana własnoręcznie 
i skierowana do Ojca Świętego, 
w której się prosi wyraźnie o ła-
skę oraz krótko wskazuje na po-
wody, które doprowadziły do 
zwrócenia się po nią;

b) un „curriculum vitae” dell’ora-
tore, in cui si evidenzia la gra-
vità e la gradualità degli eventi 
che hanno portato alla crisi e le 
eventuali responsabilità proprie 
o altrui […].

b) curriculum vitae proszące-
go, w którym wskazuje znacze-
nie i kolejność wydarzeń, które 
doprowadziły do kryzysu, oraz 
ewentualną odpowiedzialność 
własną lub kogo innego […].

 31 Kursywa oryginalna.

crisis ac defectionis et, si causae 
adsint, verae irreversibilitatis.

E „curriculo vitae” ac „petitione” 
coalescit „libellus” ad causam di-
spensationis aperiendam.

wszystkim mają być ukazane 
przyczyny kryzysu oraz porzuce-
nia kapłaństwa oraz, jeżeli mają 
miejsce, nieodwracalności tego 
stanu rzeczy.

„Curriculum vitae” i prośba za-
stępują pismo wprowadzające 
sprawę o dyspensę.



Część dynamiczna I: prośba  305

VIII.1.3.2.2. Struktura prośby

Prośba (petitio) o dyspensę od celibatu kościelnego wprowadza sprawę 
na wzór pozwu z kan. 1504 n. 1 i 2 CIC/83 (kan. 1187 n. 1 i 2 CCEO) 32, 
jak wyraźnie stanowi n. 2, alinea 2 Documenta necessaria 33. Prośba ma 
strukturę dwuczęściową, na którą składają się część ogólna (imię i na-
zwisko oraz dane proszącego – art. 3 PA) i część przedstawiająca tytuły 
(przyczyny) dyspensy („fakty i argumenty [facta et argumenta], na któ-
rych proszący opiera się dla poparcia swojej prośby” – art. 3 PA in fine, 
por. n. 1, alinea 1 Documenta necessaria) 34.

Prośba ta nie powinna być zbyt długa, ale kompletna, zawierając 
wszystkie istotne elementy. Dzięki temu prośba taka będzie mogła być 
przyjęta przez ordynariusza własnego. Co więcej, kompletność prośby 
umożliwi formułowanie pytań do proszącego przez instruktora sprawy. 
To z kolei da możność udowodnienia przyczyny oraz wpłynie na samo 
rozstrzygnięcie końcowe 35.

Do prośby powinno być dołączone curriculum vitae (życiorys) pro-
szącego o dyspensę. Curriculum vitae jest tłem dla prośby, wskazując na 
poszczególne etapy życia proszącego, zwłaszcza z okresu formacji w se-
minarium lub w nowicjacie, oraz jego posługi duszpasterskiej (por. n. 2, 
alinea 1 Documenta necessaria). Ta część ma ukazać te momenty życia, 
w których rozpoczął się kryzys, zakończony decyzją proszącego o po-
rzuceniu życia duchownego (zob. n. 2, alinea 1 Documenta necessaria; 
n. 1 lit. b) Secondo la legislazione canonica).

W obu tych pismach, wprowadzających sprawę o dyspensę od ce-
libatu kościelnego, można wyróżnić następujące elementy, składające 
się na początkowy jej obraz 36:

1. generalia legis – informacje ogólne o proszącym: imię (imiona), 
nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia oraz 

 32 W literaturze nazywa się nawet prośbę quasi libellus; por. E. Colagiovanni, La procedu
ra per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del diaconato, w: I procedimenti speciali nel 
diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 378.

 33 Zob. V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 522–523, n. 10, przyp. 42.
 34 Por. B. Gangoiti, De dispensatione onerum ordinationis sacerdotalis. Formulae adhibendae 

in processibus sacerdotum saecularizationis iuxta legislationem 14X1980, ed. C. Pollini, 
(appunti del professore anno 1995, P.U.S.T. Angelicum), msp, s. 14.

 35 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 14.
 36 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 14.
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chrztu świętego, złożenia ślubów zakonnych, przyjęcia święceń 
diakonatu lub prezbiteratu itp.;

2. curriculum studiorum – chronologia i geografia edukacji pro-
szącego, zwłaszcza w okresie formacji (uczęszczane szkoły lub 
uczelnie, uzyskane tytuły zawodowe, stopnie naukowe itp.);

3. curriculum ordinationum – chronologia i geografia przyjętych 
święceń – diakonatu i prezbiteratu (kiedy i gdzie?);

4. status – aktualna sytuacja proszącego z punktu widzenia ka-
nonicznego (zaciągnięte kary kanoniczne, utrata stanu zakon-
nego), jak i cywilnego (małżeństwo cywilne, posiadane dzieci);

5. vita – wszystko, co dotyczy doświadczenia duszpasterskiego pro-
szącego w sensie chronologicznym i geograficznym: placówki, 
w których pracował i w jakim czasie, ze wskazaniem zajęć; wska-
zanie daty i miejsca, w którym nastąpiło porzucenie posługi;

6. tituli – historia problemu ze wskazaniem przyczyn (tytułów), 
które skłoniły proszącego do złożenia prośby o dyspensę od ce-
libatu kościelnego; opis tej historii kryzysu powinien być doko-
nany w porządku chronologicznym z odniesieniem do miejsca 
wydarzenia – od początku problemu aż do jego końca;

7. petitio – wyraźne i jasne wskazanie, o co i jak się prosi.
W tym miejscu przedstawiona jako ostatnia petitio jest pierwszym 

i najważniejszym w rzeczywistości elementem sprawy o dyspensę od 
celibatu kościelnego. Prośba bowiem ma stwarzać wrażenie prawdziwej 
i autentycznej potrzeby ducha proszącego. Jeżeli petitio nie sprawia ta-
kiego wrażenia, powinna być odrzucona. Prośba dlatego też jest najważ-
niejsza, że wszystkie pozostałe pytania bazują właśnie na niej i do niej 
się odnoszą. W każdym razie to z petitio ma jasno i wyraźnie wynikać, że 
duchowny prosi o dyspensę od celibatu kościelnego i od innych zobo-
wiązań związanych ze stanem duchownym, przyjętych wraz ze święce-
niami, a w konsekwencji prosi o przeniesienie do stanu świeckiego 37. Bez 
takiej wyraźnej prośby petitio nie może być przyjęta przez ordynariusza 
własnego duchownego (arg. ex can. 1504 n. 1 w zw. z kan. 1505 § 2 n. 3 
oraz § 3 CIC/83; kan. 1187 n. 1 w zw. z kan. 1188 § 2 n. 3 oraz § 3 CCEO).

 37 Zob. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 125–126.
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VIII.1.3.2.3. Własnoręczny podpis

Na wzór kan. 1504 n. 3 CIC/83 (kan. 1187 n. 3 CCEO) prośba o dyspensę 
od celibatu kościelnego – czy to prezbitera, czy diakona – ma być włas-
noręcznie podpisana (petitio […] ab oratore subscribi debet – art. 3 PA in 
princ.; petitio propria manu subscribenda est – n. 1 alinea 2 Documenta 
necessaria; propria manu subscripta – n. 1 lit. a) Secondo la legislazione 
canonica). Użyte formy gramatyczne łacińskie wskazują na konieczność 
tego podpisu w modelu zwyczajnym (odnośnie do prezbiterów) i w mo-
delu skróconym (co do diakonów).

Wydaje się jednak, że wymóg jedynie własnoręcznego podpisu jest 
zbyt umiarkowany i niewystarczający. Chodzi przecież o utratę stanu 
duchownego, o sprawę najistotniejszą z punktu widzenia całego życia 
duchownego, a nawet jego zbawienia. Nie da się pogodzić tej regulacji 
z postanowieniem kan. 1036 CIC/83, który przecież stanowi o  c a ł e j 
p r o ś b i e  (a nie tylko o podpisie) własnoręcznie sporządzonej i spisa-
nej przez kandydata do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu 38. 
Prośba z dyspensę od celibatu kościelnego, o której mowa w art. 3 PA 
i w n. 1 lit. a) Secondo la legislazione canonica, jest zaś czynnością prawną 
przeciwną do tej z kan. 1036 CIC/83. Zatem wymogi formalne tak co do 
uzyskania, jak i utraty stanu duchownego powinny być analogiczne 39.

Natomiast nie zawsze będzie mogła być osobiście podpisana prośba 
przez prezbitera znajdującego się urgente periculo mortis. Posunięty stan 
jego choroby lub inne okoliczności mogą stanowić niemożliwość fizycz-
ną, wykluczającą podpisanie własnoręczne prośby o dyspensę od celibatu 

 38 Przepis kan. 1036 CIC/83 stanowi:
  Can. 1036 – Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut presbyteratus promoveri possit, 

Episcopo proprio aut Superiori maiori competenti declarationem tradat propria manu 
exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac libere sacrum ordinem suscep-
turum atque se ministerio ecclesiastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens 
ut ad ordinem recipiendum admittatur.

  W przekładzie polskim:
  Kan. 1036 – Kandydat do diakonatu lub prezbiteratu powinien przed dopuszczeniem 

przedstawić własnemu biskupowi albo kompetentnemu przełożonemu wyższemu włas-
noręcznie sporządzone i podpisane oświadczenie stwierdzające, że z własnej woli i do-
browolnie przyjmie święcenia oraz że zawsze będzie wykonywał kościelną posługę; 
jednocześnie prosząc o dopuszczenie do święceń.

 39 Inna jest zaś regulacja kodeksu wschodniego, który domaga się jedynie oświadczenia 
własnoręcznie podpisanego, ale już nie sporządzonego (por. kan. 761 CCEO).
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kapłańskiego. Jest to zastosowanie zasady ad impossibilia nemo tenetur, 
przejętej przez porządek kanoniczny z prawa rzymskiego 40. W każdym 
razie ma być pewne, że prezbiter in periculo mortis wyraźnie prosi o tę 
dyspensę od celibatu kościelnego, choć podpisać jej nie może z powo-
dów obiektywnych. Taką regulację przewiduje wprost n. 5 listu okólnego 
Ce dicastère z 1997 r. 41

VIII.1.3.3. Zasada działania na wniosek

Wskazana wyżej konieczność jednoznacznego wyrażenia woli odnoś-
nie do dyspensy od celibatu kościelnego 42 urasta w art. 3 PA do roli za-
sady. Jest to zasada działania na wniosek, żeby nie powiedzieć „zasada 
skargowości”, odwołując się czy też poszukując jej podstawy prawnej 
w kan. 1501 CIC/83 43 (kan. 1104 § 2 CCEO) 44. Wyrażona zaś została 
w art. 1 § 1 PA in fine następującymi słowami ustawy: ad instantiam partis. 
Ta zasada działania na wniosek dotyczy nie tylko prezbiterów, nawet in 
periculo mortis w modelu nadzwyczajnym, ale i diakonów w postępo-
waniu skróconym.

 40 Nemo potest ad impossibile obligari (Regulae Iuris, 6); por. Liber Sextus Bonifatii VIII, 
w: Corpus Iuris Canonici, t. 2, editio Lipsiensi secunda post Æ.L. Richteri curas ad libro-
rum manu criptorum et editionis romanae fidem recognovit et adnotatione critica in-
struxit Æ. Friedberg, Lipsiae 1881 [Ristampa anastatica 1959], coll. 1122–1124; przekład 
polski: A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007, s. 163–174.

 41 Przepis ten wyranie stanowi o „prośbie o dyspensę, podpisanej, o ile to możliwe, przez 
proszącego” („la demande de dispense, signée, si possible, par le demandeur”; kursywa – 
P.S.); por. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre 
circulaire Ce dicastère sur la dispense des obligations liées à l’ordination sacerdotale ou 
diaconale, Prot. 263/97, 6.06.1997, EV, t. 16, s. 448–453, nb. 550–559, n. 5.

 42 Zob. wyżej, VIII.1.3.2.2.
 43 Przepis kan. 1501 CIC/83 stanowi:
  Can. 1501 – Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi petitio, ad normam canonum, 

proposita sit ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae.
  W przekładzie na język polski:
  Kan. 1501 – Sędzia nie może rozpoznawać żadnej sprawy, jeżeli ten, kto jest zainte-

resowany, albo rzecznik sprawiedliwości nie przedstawi prośby zgodnie z przepisami 
kanonów.

 44 Por. V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 522–523.
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Pewien wyjątek od tej zasady stanowią postanowienia, zawarte 
w n. 8 listu In data 30 gennaio z 2009 r. 45, w którym nie przewiduje się 
prośby duchownego w okolicznościach wskazanych w art. 1 tegoż listu, 
tj. bezprawnej nieobecności przez ponad pięć lat. Ordynariusz działa co 
prawda ex officio, ale i tak jest przedstawiana prośba (petitio) o dyspensę 
od celibatu kościelnego 46. Prośba ta jest przedstawiana ad instantiam 
Ordinarii, a nie ad instantiam partis.

VIII.2. Działania proceduralne ordynariusza  
w związku z prośbą o dyspensę od celibatu kościelnego. 
Komentarz do art. 4 OC, pars secunda

VIII.2.1. Problem promulgacji i różnych brzmień art. 4 OC

 45 Zob. Congregazione per il Clero, Lettera circolare In data 30 gennaio, Prot. N. 2009 0556, 
sulle alcune potestà ricevute dal Sommo Pontefice, 18.04.2009, EV, t. 26, s. 286–297, 
nb. 407–450; ponadto rozpowszechniony w: http://www.episkopat.pl/?a=dokumenty
KEP&doc=200968_0, 19.12.2009, „Ius Canonicum” 50 (2010), s. 659–669.

 46 Por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., n. 12.

List oryginalny 
(brak oficjalnej pro-
mulgacji w  AAS): 
Sacra Congregatio 
pro Doctrina Fidei, 
Normae substantia-
les Praeterquam ali
is de dispensatione 
a  sacerdotali coeli-
batu ad instantiam 
partis (ad usum 
internum Sacrae 
Congregationis), 
E Civitate Vaticana 

List oryginalny: 
Sacra Congregatio 
pro Doctrina Fidei, 
Normae procedu-
rales Ordinarius 
competens de dis-
pen sa tione a  sa-
cerdotali caeliba-
tu, Prot. N. 128/61s, 
Typis Poly glottis 
Vaticanis 1980, s. 6 
[rozstrzelenie teks-
tu; przekład polski – 
P.S.].

Wersja z  oficjal-
nego publikatora: 
Sacra Congregatio 
pro Doctrina Fidei, 
Normae procedura-
les Ordinarius com
petens de dispensa-
tione a  sacerdotali 
coelibatu, die 14 
Octobris 1980, AAS 
72  (1980) n.  6 [30 
Septembris 1980], 
pp.  1136–1137 [roz-
strzelenie tekstu; 



310  Rozdział VIII

1980, in Congregatio 
de Cultu Divino 
et  Discipl ina 
Sacramentorum, 
Collectanea docu
mentorum ad causas 
pro dispensatione su
per „rato et non con
summato” et a  lege 
sacri coelibatus obti
nenda inde a Codice 
Iuris Canonici 1917, 
Città del Vaticano 
2004, pp.  157–158 
[rozstrzelenie teks-
tu; przekład polski – 
P.S.].

PA, art. 4 – Sacerdos, 
qui petitionem ad 
obtinendam di-
spensationem a sa-
cerdotali coeliba-
tu introduxerit, 
e s t  a d  c a u t e -
l a m  a b  e x e r -
c i t i o  s a c r o -
r u m  O r d i n u m 
p r o h i b e n d u s , 
n i s i ,  a d  p r o t e -
g e n d a m  b o n a m 
f a m a m  i p s i u s 
s a c e r d o t i s 
v e l  a d  b o n u m 
c o m m u n i t a -
t i s  t u e n d u m , 
O r d i n a r i u s 

OC, art. 4 – Recepta 
petitione, decernat 
Ordinarius an sit lo-
cus procedendi, et, 
in casu affirmativo, 
m o n e a t  o r a t o -
r e m  d e  s u s p e n -
s i o n e  d e  q u a 
i n  a r t i c u l o  4 
(Normae subst.),

przekład polski  – 
P.S.].

OC, art. 4 – Recepta 
petitione, decernat 
Ordinarius an sit 
locus procedendi, 
et, in casu affirma-
tivo, o r a t o r e m 
a b  e x e r c i -
t i o  s a c r o r u m 
O r d i n u m  a d 
c a u t e l a m  s u s -
p e n d a t ,  n i s i , 
a d  d e  p r o t e -
g e n d a m  b o -
n a m  f a m a m  i p -
s i u s  s a c e r d o t i s 
v e l  a d  b o n u m 
c o m m u n i t a -
t i s  t u e n d u m , 
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h u i u s m o -
d i  e x e r c i t i u m 
p r o r s u s  n e c e s -
s a r i u m  e s s e  i u -
d i c a v e r i t.

PA, art.  4  – 
Kapłanowi, któ-
ry wniósł prośbę 
w  celu uzyskania 
dyspensy od celi-
batu kapłańskie-
go, t r z e b a  n a 
w s z e l k i  w y p a -
d e k  z a b r o n i ć 
w y k o n y w a n i a 
ś w i ę c e ń ,  c h y -
b a  ż e  o r d y n a -
r i u s z   –  m a -
j ą c  n a  u w a d z e 
o c h r o n ę  d o -
b r e g o  i m i e n i a 
t e g o  k a p ł a n a 
l u b  p i e c z ę  n a d 
d o b r e m  w s p ó l -
n o t y   –  o c e n i ł , 

itemque sive per se 
ipsum sive per sa-
cerdotem aptum et 
probatum, ad hoc 
specialiter selec-
tum, curet instru-
ctionem causae, in 
qua adesse debet 
actuarius qui fidem 
de actis faciat.

OC, art.  4  – Po 
otrzymaniu proś-
by ordynariusz 
powinien zdecy-
dować, czy spra-
wie należy nadać 
bieg, i  – w  przy-
padku twierdzą-
cym  – p o u c z y ć 
p r o s z ą c e g o 
o   z a w i e s z e -
n i u ,  o   k t ó r y m 
m o w a  w   a r t .   4 
(Norm materialno
prawnych),

h u i u s m o -
d i  e x e r c i t i u m 
p r o r s u s  n e -
c e s s a r i u m  e s s e 
i u d i c a v e r i t.

Itemque sive per se 
ipsum sive per sa-
cerdotem aptum et 
probatum, ad hoc 
specialiter selec-
tum, curet instru-
ctionem causae, in 
qua adesse debet 
actuarius qui fidem 
de actis faciat.

OC, art.  4  – Po 
otrzymaniu proś-
by ordynariusz po-
winien zdecydo-
wać, czy sprawie 
należy nadać bieg, 
i  – w  przypad-
ku twierdzącym  – 
z a w i e s i ć  n a 
w s z e l k i  w y p a -
d e k  p r o s z ą c e -
g o  o d  w y k o n y -
w a n i a  ś w i ę c e ń 
w y ż s z y c h ,  c h y -
b a  ż e   –  m a -
j ą c  n a  u w a d z e 
o c h r o n ę  d o b r e -
g o  i m i e n i a  s a -
m e g o  k a p ł a n a 
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i ż  t e g o  r o d z a j u 
w y k o n y w a n i e 
j e s t  c a ł k o w i c i e 
k o n i e c z n e.

w  takim wypadku, 
czy to osobiście, czy 
przez odpowiednie-
go i  pewnego ka-
płana, specjalnie do 
tego wybranego, na-
leży zebrać dowody 
w sprawie, w której 
trzeba by był nota-
riusz, zapewniający 
wiarygodność akt.

l u b  p i e c z ę  n a d 
d o b r e m  w s p ó l -
n o t y   –  o c e n i ł , 
i ż  t e g o  r o d z a j u 
w y k o n y w a n i e 
[ ś w i ę c e ń ]  j e s t 
c a ł k o w i c i e  k o -
n i e c z n e.

W  takim wypad-
ku, czy to osobiście, 
czy przez zdatnego 
i pewnego kapłana, 
specjalnie do tego 
wybranego, zatrosz-
czy się o instrukcję 
sprawy, w  której 
trzeba by był obec-
ny notariusz, za-
pewniający wiary-
godność akt.

W przypadku art. 4 OC, pars prima, będącego przedmiotem komentarza 
poniżej, ta sama norma prawna została powtórzona w różnych miej-
scach systemu prawnego. To dość kuriozalna i z pewnością zasługująca 
na ostrą krytykę technika legislacyjna.

W tym miejscu trzeba zauważyć problem, dotyczący promulgacji 
komentowanej ustawy (por. kan. 7–8 CIC/83, kan. 1488–1489 CCEO). 
Przepis zawarty w art. 4 OC ma dwa różne brzmienia (sic!). W brzmieniu 
publikowanym w „Acta Apostolicae Sedis” powtarza się treść normy za-
wartej w art. 4 PA. Natomiast przepisy przesłane do ordynariuszy przez 
Kongregację zawierały w części pierwszej art. 4 OC (normy procedural-
ne) jedynie odesłanie do art. 4 PA (tj. do norm materialnoprawnych). Jak 
widać zatem, ta wersja ustawy nie powtarza treści art. 4 PA, co wszakże 
zostało dokonane w oficjalnym publikatorze. Komentowany przepis, 
zakazujący wykonywania święceń podczas trwania postępowania o dys-
pensę od celibatu kościelnego, o czym niżej 47, ma więc różne wersje.

 47 Por. niżej, VIII.3.2.



Część dynamiczna I: prośba  313

W każdym razie należy stwierdzić, że w przypadku takiego „konfliktu” 
dwóch różnych brzmień przepisów – co zresztą jest niedopuszczalną 
praktyką legislacyjną – należy dać pierwszeństwo i przyjąć za obowią-
zujący tekst z oficjalnego publikatora. W tym przypadku jest to tekst 
zawarty w „Acta Apostolicae Sedis”, a nie w załączniku listu Kongregacji 
do ordynariuszy. Przepis kan. 8 § 1 CIC/83 (kan. 1489 § 1 CCEO) stanowi 
bowiem wyraźnie, że zasadą jest publikacja ustawy kościelnej w „Acta 
Apostolicae Sedis”, a tylko wyjątkowo dopuszczalne są inne sposoby 
promulgacji 48. Bez prawidłowej promulgacji nie ma dobrej ustawy 49.

Po wskazaniu tych problemów formalnoprawnych z samym teks-
tem prawnym można przejść do omówienia działań proceduralnych 
ordynariusza po przyjęciu prośby o dyspensę od celibatu kościelnego.

VIII.2.2. Przyjęcie albo odrzucenie prośby

VIII.2.2.1. Ocena prośby przez ordynariusza

Po otrzymaniu prośby ordynariusz powinien przede wszystkim stwier-
dzić, czy jest właściwy w sprawie 50. Gdyby się okazało, że potrzebuje 
delegowania kompetencji, powinien o taką delegację poprosić w try-
bie art. 2 OC 51. Jest to obowiązek analogiczny do tego, o jakim stanowi 
kan. 1505 § 1 CIC/83 (kan. 1188 § 1 CCEO) w przypadku składania pozwu.

Po stwierdzeniu swojej właściwości ordynariusz ma obowiązek 
zważyć wszystkie zasady fundamentalne, zawarte w  liście okólnym 
Per Litteras ad universos z 1980 r. 52 Przede wszystkim zaś ma mieć na 
uwadze to, czy są wystarczające podstawy, aby sprawę prowadzić aż do 
przedstawienia prośby duchownego Biskupowi Rzymskiemu w celu 

 48 Nie jest promulgacja ustawy jakimś „zwykłym umieszczeniem” (simplex insertio) jej tre-
ści w AAS, ale aktem autentycznej publikacji (authentica publicatio); por. G. Michiels, 
Normae generales juris canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici, t. 1, Lublin 
1929, s. 237. Por. także: W. Aymans, K. Mörsdorf, Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund 
des Codex Iuris Canonici, t. 1: Einleitende Grundfragen und Allgemeine Normen, Paderborn 
1991, s. 157–159; J. García Martín, Le Norme Generali del Codex Iuris Canonici, Roma 1999, 
s. 71; V. De Polis, A. D’Auria, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. 
Libro Primo, Città del Vaticano 2008, s. 101–102.

 49 Zob. wyżej, III.3.2.2.3.
 50 Por. wyżej, VII.2.1.2.
 51 Zob. wyżej, VII.2.1.3.
 52 Por. wyżej, IV.2.
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udzielenia dyspensy od celibatu kościelnego 53. Ordynariusz zatem ma 
w myśl art. 4 OC stwierdzić, czy sprawie należy nadać bieg (an sit locus 
procedendi), co odpowiada sądowi fumus boni iuris na etapie wstępnym 
badania pozwu w trybie sądowym procesu kanonicznego 54. Od tej zatem 
oceny ordynariusza, tj. czy istnieje fumus boni iuris oraz czy sprawa jest 
dojrzała do przedstawienia prośby o dyspensę od celibatu kościelnego, 
zależy przyjęcie petitio 55.

W tym miejscu ordynariusz powinien ocenić także formę prośby 
duchownego, kierowanej do ojca świętego. Powinna być ona – jak to 
stanowi wyżej powołany n. 5,2 PLU in fine oraz n. 1 Documenta necessa
ria – pokorna i napisana w duchu skruchy 56. Prośby zredagowane ina-
czej, tj. niepokorne, powinny zostać odrzucone przez ordynariusza 57.

Jak zatem widać, decyzja ordynariusza ma charakter obiektywny, 
a nie arbitralny 58. Ordynariusz przed podjęciem tej decyzji o przyjęciu 
bądź odrzuceniu prośby duchownego może odwołać się do rady osób 
doświadczonych lub kanonistów 59.

Badanie prośby odbywa się także w postępowaniu o dyspensę dia-
konów czy też prezbiterów in periculo mortis. Oczywiście, w postępowa-
niu skróconym i w sytuacji nadzwyczajnej nie wymaga się żadnej formy 
proceduralnej w przedmiocie jej przyjęcia czy odrzucenia, o czym niżej.

VIII.2.2.2. Przyjęcie prośby w modelu zwyczajnym

W literaturze kanonistycznej proponuje się, aby przyjęcie przez ordyna-
riusza prośby o dyspensę od celibatu kapłańskiego dokonało się dekre-
tem 60. Taki dekret powinien być wydany zgodnie z zasadami ogólnymi 

 53 Zob. V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 523, n. 11.
 54 Por. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 382.
 55 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 344.
 56 Por wyżej, VIII.1.3.1.
 57 Zob. V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 516, n. 2.
 58 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 128.
 59 Zob. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 382; V. Ferrara, Normae substantivae…, 

dz. cyt., s. 523, n. 11b.
 60 Por.  M.-A.  Sánchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al Ministerio 

Sacerdotal y dispensa del celibato. Aplicación en los Institutos Religiosos Clericales de Derecho 
Pontificio y en las Sociedades Clericales de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, „Revista 
CONFER” 24 (1985), s. 489, 501–502; R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 195.
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dotyczącymi dekretów, czyli po rozmowie z proszącym (por. kan. 50 
CIC/83, kan. 1517 § 1 CCEO) 61. Dekret taki jest analogiczny do dekre-
tu przyjmującego bądź odrzucającego pozew w procesie kanonicznym 
(por. kan. 1505 § 1 CIC/83, kan. 1188 § 1 CCEO).

Trzeba zauważyć jednak, że powoływany już dokument Documenta 
necessaria nie przewiduje przedmiotowego dekretu w spisie dokumen-
tów sprawy prezbitera o dyspensę od celibatu kapłańskiego 62. Nie ozna-
cza to jednak, że wydanie takiego dekretu o przyjęciu prośby nie jest 
wskazane. Skoro wszczynane jest postępowanie w sprawie, to każda 
wypowiedź prowadzącego to postępowanie powinna dokonywać się 
poprzez jakąś czynność procesową (prawną). Postępowanie bowiem to 
zespół czynności procesowych (prawnych) stron, podmiotu rozstrzyga-
jącego sprawę i innych podmiotów, biorących udział w tym postępowa-
niu 63. Logiczne jest zatem, by w tym ciągu czynności procesowych, jakimi 
jest postępowanie o dyspensę od celibatu kapłańskiego, przyjęcie prośby 
prezbitera w tej sprawie dokonywało się w pewnej formie procedural-
nej, czyli dekretu. Rozwiązanie to znajduje także argument w wykładni 
systemowej, analogicznie do kan. 1505 § 1 CIC/83 (kan. 1188 § 1 CCEO).

W sprawach diakonów o dyspensę od celibatu kościelnego brak jest 
instytucji przyjęcia bądź odrzucenia prośby, gdyż chodzi o model skró-
cony postępowania. Z oczywistych względów instytucja ta nie występu-
je także w sprawach ad instantiam Ordinarii w modelu nadzwyczajnym, 
skoro brak jest prośby samego duchownego. Podobnie nie przyjmuje 
się czy też odrzuca prośby o dyspensę od celibatu kapłańskiego prezbi-
tera in periculo mortis.

VIII.2.2.3. Odrzucenie prośby

Odrzucenia prośby o dyspensę od celibatu kościelnego przez ordynariu-
sza dokonuje się w formie dekretu. Od takiego dekretu służy proszącemu 
duchownemu rekurs hierarchiczny do Kongregacji dla Duchowieństwa 
na zasadach ogólnych (por. kan. 1732–1739 CIC/83, kan. 996–1006 CCEO).

 61 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego. Kompetencja, tytuły prawne, procedura, 
„Prawo Kanoniczne” 35 (1992) nr 3–4, s. 167.

 62 Por. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Documenta necessaria…, 
passim.

 63 Zob. F. Ramos, P. Skonieczny, Diritto…, dz. cyt., s. 23.
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Wydaje się jednak, że o wiele bardziej praktyczną i szybszą drogą jest 
poprawienie prośby w taki sposób, by spełniała ona stawiane jej wymogi 
prawne (por. kan. 124 § 1 CIC/83, kan. 931 § 1 CCEO). Proszący zawsze 
może przedstawić nową prośbę. Taka też droga została przewidziana 
w kan. 1505 § 3 CIC/83 (kan. 1188 § 3 CCEO) 64.

W praktyce większość ordynariuszy w tym momencie procesowym 
zwraca się do ordynariuszy miejsca pobytu proszącego o ich wotum do-
tyczące braku zgorszenia 65. Popierając tę praktykę, należy wystrzegać się 
przed odrzucaniem prośby z powodu negatywnego wotum 66.

VIII.2.3. Dekret o zakazie wykonywania święceń oraz dekrety 
nominujące

VIII.2.3.1. Dekret o zakazie wykonywania święceń

Documenta necessaria, n. 4 – 
Documentum suspensionis ab 
exercitio Sacri Ordinis, editum 
momento petitionis pro dispen-
satione exhibitae et acceptatae 
ab Ordinario, dempto scandalo 
et servatis existimatione ipsius 
sacerdoti et bono communitatis.

Documenta necessaria, n. 4 – 
Dokument zawieszający od wy-
konywania święceń, wydany 
w chwili przedstawienia i przy-
jęcia prośby o dyspensę, z wyklu-
czeniem zgorszenia i z zachowa-
niem dobrego imienia samego 
kapłana i dobra wspólnoty.

 64 Przepis ten stanowi:
  Can. 1505 § 3 – Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt, actor novum 

libellum rite confectum potest eidem iudici denuo exhibere.
  W przekładzie polskim (poprawionym porzez Autora – P.S.):
  Kan. 1505 § 3 – Jeżeli pozew został odrzucony z powodu wad, które mogą być popra-

wione, powód może przedstawić ponownie temu samemu sędziemu pozew prawidłowo 
sporządzony.

 65 Zob. niżej, IX.2.2.2.
 66 Por. K. Ossowski, Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele 

łacińskim na prośbę prezbitera, „Kościół i Prawo” 2/15 (2013) nr 2, s. 125; M. Stokłosa, 
Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 
2015, s. 87.
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Zgodnie z art. 4 OC w modelu zwyczajnym postępowania o dyspensę 
od celibatu kapłańskiego prośba prezbitera powoduje zakaz wykony-
wania święceń ad cautelam. Zakaz wykonywania święceń („zawiesze-
nia proszącego”) jako skutek materialnoprawny wniesienia petitio jest 
przedmiotem dokładniejszych rozważań niżej 67. W tym miejscu zagad-
nienie to jest analizowane pod kątem proceduralnym – formy prawnej, 
w której wyrażony byłby ów zakaz. Problem bowiem nie jest jasny ani 
w obowiązującym ustawodawstwie, ani w doktrynie. Wyrażone zostały 
trzy poglądy na ten temat 68.

Według pierwszego stanowiska 69 nie jest wymagana żadna forma 
prawna do ogłoszenia zakazu wykonywania święceń. Wystarczy, że 
 ordynariusz ustnie poinformuje prezbitera, iż zakazane jest mu wyko-
nywanie święceń ad cautelam.

Inni kanoniści stoją z kolei na stanowisku, że wystarczy jakikolwiek 
dokument, który wykazywałby, że prezbiterowi proszącemu o dyspensę 
od celibatu zostało zakazane wykonywanie święceń 70.

W końcu występuje też w literaturze przekonanie 71, że zakaz wyko-
nywania święceń ad cautelam powinien być przez ordynariusza nałożony 
dekretem (por. kan. 48 CIC/83, kan. 1520 § 2 n. 1 CCEO).

Zajmując własne stanowisko w sporze, należy odwołać się do cyto-
wanego pisma Documenta necessaria. W przepisie n. 4 tego pisma wska-
zuje się na dokument, z którego wynika, że proszący z chwilą złożenia 
prośby o dyspensę i przyjęciu jej przez właściwego ordynariusza został 
zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej, bez powodowania zgorsze-
nia i naruszania jego dobrego imienia. W istocie, w piśmie Kongregacji 
mowa jest o „dokumencie” (documentum), który by potwierdzał fakt 

 67 Por. niżej, VIII.3.2.
 68 Rozważania w VIII.2.3.1. są zmienioną wersją części artykułu Autora; por. P. Skonieczny, 

Zakaz wykonywania święceń w postępowaniu o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu 
kapłańskiego, „Annales Canonici” 6 (2010), s. 273–277.

 69 Zob. M. O’Reilly, Recent Developments in the Laicization of Priests, „The Jurist” 52 (1992), 
s. 692.

 70 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 489, 502; R. Tronqued, Procedures…, 
dz. cyt., s. 129–130, 196; E. Lohse, The origin and nature of the suspension ad cautelam of 
article 4 of the 1980 Normae procedurales for dispensations from celibacy, cz. 2, „Periodica 
de re canonica” 95  (2006), s. 103; T. Rakoczy, Dyspensa od celibatu, „Prawo i Kościół” 
1 (2006), s. 91.

 71 Zob. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 382; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu 
kapłańskiego…, dz. cyt., s. 167; W. Barszcz, Odejścia…, dz. cyt., s. 114.
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zakazu wykonywaniu święceń; nie wystarczałoby zatem poinformowa-
nie ustne o zakazie. Z drugiej strony nie ma wyraźnej wzmianki o dekre-
cie. Wydawałoby się zatem, że uprawniony byłby pogląd drugi.

Jednakże wykaz dokumentów, sporządzony przez Kongregację, nie 
ma charakteru normatywnego, a jedynie czysto techniczny, mając za za-
danie pomóc kuriom lokalnym w prowadzeniu postępowań o dyspensę 
od celibatu kapłańskiego 72. Dokument tego rodzaju nie może zmieniać 
norm obowiązującego prawodawstwa, a zwłaszcza norm kodeksowych, 
które chronią prawa wszystkich wiernych, także prezbiterów, zamierza-
jących opuścić stan duchowny. Najlepszym zaś sposobem ochrony tych 
praw jest właściwa forma prawna, w tym wypadku dekretu (por. kan. 48 
CIC/83, kan. 1510 § 2 n. 1 CCEO), od którego adresat może wnieść rekurs. 
Co więcej, ta możliwość rekursu od dekretu nie jest wykluczona, skoro 
zgodnie z art. 4 PA i art. 4 OC prezbiter taki może nie być zawieszony 
w wykonywaniu święceń. W takim wypadku byłoby lepiej wydać dekret. 
Na marginesie należy dodać, że pogląd o braku konieczności wydania 
dekretu byłby konsekwencją przyjęcia koncepcji, że zakaz wykonywa-
nia święceń następuje z mocy samego prawa z chwilą przyjęcia prośby 
o dyspensę od celibatu kapłańskiego, co nie jest uzasadnione w świetle 
obowiązującego stanu prawnego 73.

Trzeba też zaznaczyć, o czym już była mowa 74, że zwykłą formą po-
dejmowania decyzji przez ordynariusza, a z pewnością w trakcie for-
malnego postępowania, jest dekret 75, nawet jeżeli forma pisemna nie 
jest zastrzeżona pod rygorem nieważności (por. kan. 51 w zw. z kan. 10 
i 37 CIC/83; kan. 1514 w zw. z kan. 1495 CCEO). Co więcej, ustawodaw-
ca kościelny niekoniecznie musi użyć słowa „dekret” (lub podobnego), 
aby nakazać wydanie dekretu. Niejednokrotnie mowa jest o dekrecie 
implicite, stosując wyrażenia czasownikowe, typu: decernere czy provi
dere 76. W samym art. 4 OC występuje czasownik decernere (decernat) 

 72 O tym technicznym charakterze dokumentu wybitnie świadczy jego notabene, w któ-
rym informuje się o  ilości kopii dokumentacji, jej wyglądzie  itp. Dokument nie jest 
podpisany ani sygnowany, przynajmniej w dostępnych wersjach.

 73 Zob. niżej, VIII.3.2.3.2.
 74 Por. wyżej, VIII.2.2.2.
 75 Por.  E.  Labandeira, Trattato di diritto amministrativo, Milano 1994, s.  312; J.  Miras, 

Tipologie di atti amministrativi nel CIC. Il decreto singolare e  il rescritto, w:  J.  Miras, 
J. Canosa, E. Baura, Compendio di diritto amministrativo canonico, Roma 2009, s. 230.

 76 Zob. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 313.
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w odniesieniu do przyjęcia prośby. Jednakże już ten bliski kontekst na-
kazuje z uwagą przyjrzeć się słowu suspendat 77: jak inaczej ma się doko-
nać „zawieszenie”, jeżeli nie poprzez akt formalny wydany przez ordyna-
riusza? W tym kluczu odczytano słowo suspendat w powołanym wyżej 
piśmie Documenta necessaria, w którym wymienione są dokumenty, wy-
magane przy składaniu próśb o dyspensę od obowiązków wynikających 
ze święceń prezbiteratu, a m.in. „dokument” zakazujący wykonywania 
święceń. Niejednokrotnie zresztą ustawodawca kościelny używa słowa 

„dokument” lub podobnego, stanowiąc w ten sposób o dekrecie 78.
Poza tym należy zwrócić uwagę na aspekt praktyczny zagadnienia. 

Część próśb o dyspensę od celibatu kapłańskiego pochodzi od duchow-
nych, którzy już zawarli związek małżeński w świetle prawa cywilne-
go. W takich wypadkach wydawanie dekretu z zakazem wykonywania 
święceń jest bezprzedmiotowe. Zakaz ten bowiem wynika już z dwóch 
instytucji kanonicznoprawnych. Po pierwsze w prawie łacińskim tacy 
duchowni na mocy samego prawa (latae sententiae) popadli w karę sus-
pensy (por. kan. 1394 § 1 CIC/83). Po drugie zaś wiąże ich nieprawidło-
wość do wykonywania święceń, którą również w ten sposób zaciągnęli 
(zob. kan. 1044 § 1 n. 3 w zw. z kan. 1041 n. 3 CIC/83, kan. 763 n. 1 w zw. 
z kan. 762 § 1 n. 3 CCEO) 79. Wystarczające jest zatem zamieszczenie 
w aktach sprawy „dokumentu” właśnie, z którego ten zakaz wykony-
wania święceń wynika.

W świetle powyższych rozważań nieuprawnione jest stanowisko 
pierwsze, tj. o braku konieczności pisma ordynariusza i o ustnym po-
informowaniu proszącego prezbitera o zakazie wykonywania święceń. 
Z materialnoprawnego punktu wiedzenia ordynariusz wykonuje swoją 
władzę rządzenia w funkcji wykonawczej, podejmując konkretną decy-
zję w postaci dekretu, nawet jeżeli nie jest on tak nazwany (por. kan. 48 
CIC/83, kan. 1510 § 2 n. 1 CCEO). Właśnie tak należy rozumieć wymóg 

 77 Z technicznego punktu widzenia nic zresztą nie stoi na przeszkodzie, aby w tym samym 
dokumencie umieszczone zostały dekret przyjmujący prośbę o dyspensę od celibatu 
kapłańskiego i dekret w przedmiocie zakazu wykonywania święceń.

 78 Por. E. Labandeira, Trattato…, dz. cyt., s. 312–313.
 79 Zob. M. Mosconi, L’azione del vescovo a tutela del celibato dei chierici: il ricorso al precetto 

penale, „Quaderni di diritto ecclesiale” 18 (2005), s. 182.
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dokumentu, o jakim mowa w drugim stanowisku 80. Niezależnie od na-
zwy („dokument”), taką czynność administracyjnoprawną należy trak-
tować – biorąc pod uwagę przesłanki prawa materialnego – jako dekret. 
Nie nazwa czy zatytułowanie czynności prawnej przesądza o jej istocie, 
lecz treść, zawartość merytoryczna. Ta zaś nakazuje potraktować ten 
dokument jak dekret, o którym mowa w kan. 48 CIC/83 (kan. 1510 § 2 
n. 1 CCEO), co – słusznie – podnosi trzeci pogląd, wyżej zreferowany.

VIII.2.3.2. Dekrety z nominacjami w modelu zwyczajnym 
i nadzwyczajnym

Documenta necessaria, n. 5 – 
Decretum quo Instructor et 
Actuarius (cfr. can. 483, § 2) cau-
sae eliguntur, iisdem iniungendo 
ut „Normae substantiales et pro-
cedurales” a Congregatione pro 
Doctrina Fidei, die 14 octobris 
1980 editae fideliter serventur 
(AAS, LXII, 1980, pp. 1132–1137).

Documenta necessaria, n. 5 – 
Dekret mianowania instrukto
ra i  notariusza (por.  kan.  483 
§ 2) sprawy z nałożeniem na nich 
obowiązku wiernego przestrze-
gania „Norm materialnopraw-
nych i  proceduralnych”, wyda-
nych przez Kongregację Nauki 
Wiary dnia 14 października 1980 
(AAS 62 [1980], s. 1132–1137).

Skoro prośba prezbitera została przyjęta, ordynariusz powinien zatrosz-
czyć się o mianowanie podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu 
(por. art. 4 OC, pars secunda; n. 5 Documenta necessaria). Powinien zatem 
wydać dekret, w którym powoła instruktora sprawy – siebie samego lub 
kogoś innego, a ponadto notariusza w sprawie 81. Szczegółowo prawa 
i obowiązki tych podmiotów są przedstawione wyżej 82. Technicznie 

 80 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 502; R. Tronqued, Procedures…, 
dz. cyt., s. 196.

 81 Niekiedy w  literaturze pojawia się sformułowanie, że te czynności ordynariusza są 
„ukonstytuowaniem trybunału” w sprawie (constitución del tribunal – M.-A. Sánchez 
Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 484, 489; composition of the Instructional Tribunal – 
R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 130). Nie jest to sformułowanie poprawne. Nie 
chodzi bowiem o proces sądowy, ale o postępowanie administracyjne, w którym insty-
tucja sądu nie występuje. Zob. wyżej, VII.1.2.2, VII.1.2.3.

 82 Co do instruktora, zob. wyżej, VII.3.2.2, a co do notariusza, por. wyżej, VII.3.2.3.
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rzecz ujmując, dekret z nominacjami może znaleźć się w jednym piśmie 
wraz z dekretem przyjęcia prośby.

Instruktor i notariusz mają obowiązek złożyć przyrzeczenie, że na-
leżycie i wiernie wypełnią swoje zadania. W tym zakresie należy odnieść 
się do kan. 1454 CIC/83 83 (kan. 1112 CCEO). Podobnie należy zastosować 
przepis kan. 1455 § 1 CIC/83 (kan. 1113 § 1 CCEO), stanowiący obowią-
zek zachowania tajemnicy 84.

W tym miejscu należy wspomnieć o możliwości, którą przyjmuje się 
w literaturze kanonistycznej 85, mianowania instruktora i notariusza ad 
casum przez już mianowanego instruktora w sprawie. Może bowiem się 
zdarzyć, że według osądu instruktora sprawy pewien świadek będzie 
miał trudności w zeznawaniu przed nim czy też w obecności notariusza 
albo też będzie niemożliwe czy też znacznie utrudnione odebranie ze-
znań przez instruktora lub notariusza. W takich przypadkach instruktor 
może mianować w trakcie postępowania instruktora lub notariusza ad 
casum, wymagając od nich złożenia przysięgi przed przystąpieniem do 
wypełnienia zadania 86.

Mianowanie instruktora i notariusza nie ma miejsca w postępowa-
niu o dyspensę od celibatu kościelnego diakonów z powodu braku in-
strukcji (model skrócony) 87.

Natomiast w modelu nadzwyczajnym nominacje istruktora i nota-
riusza przewidziane są w art. 2 § 2 listu In data 30 gennaio z 2009 r. List 
Facendo seguito wymaga wyraźnie dekretów z nominacją instruktora 
i notariusza 88. Ponadto w tym postępowaniu musi brać udział rzecznik 
sprawiedliwości (por. art. 2 § 3 In data 30 gennaio). Jeżeli nie jest on na 

 83 Przepis kan. 1454 CIC/83 stanowi:
  Can. 1454 – Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem ferunt, iusiurandum de 

munere rite et fideliter implendo praestare debent.
  W przekładzie polskim:
  Kan. 1454 – Wszyscy, którzy tworzą trybunał albo świadczą mu pomoc, powinni złożyć 

przysięgę, że należycie i wiernie wypełnią swoje zadanie.
 84 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 489–490, 503–504; W. Kiwior, 

Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 167; R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., 
s. 131–132.

 85 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 490–491, 504–505.
 86 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 490–491.
 87 Zob. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo 

la legislazione canonica…, dz. cyt., n. 1.
 88 Por. Congregazione per il Clero, Lettera Facendo seguito…, dz. cyt., n. 4.
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stałe ustanowiony przy sądzie ordynariusza (czy to diecezjalnego, czy za-
konnego), to wówczas powinien on zostać mianowany dekretem. Jeżeli 
zaś jest już mianowany na stałe, w aktach sprawy powinno znaleźć się 
wezwanie (por. n. 5 Facendo seguito).

VIII.2.3.3. Inne decyzje ordynariusza zakonnego

W przypadku, kiedy proszący o dyspensę od celibatu kościelnego jest 
zakonnikiem po ślubach wieczystych, jego ordynariusz powinien roz-
ważyć, czy nie należy mu udzielić, za zgodą jego rady jako przełożonego 
wyższego, pozwolenia na życie poza domem zakonnym w trybie kan. 665 
§ 1 CIC/83 (kan. 478 CCEO). Prośbę bowiem o dyspensę od celibatu 
kościelnego należy uznać za słuszną przyczynę (iusta causa) udzielenia 
takiego zezwolenia. Jeżeli zaś zakonnik proszący o taką dyspensę jest 
po ślubach czasowych, ordynariusz powinien wszcząć postępowanie 
o wydalenie z instytutu w myśl kan. 696 § 2 CIC/83 89.

Niejednokrotnie też prawo własne instytutu zakonnego przewiduje 
własne regulacje, będące konsekwencjami tych decyzji 90.

VIII.3. Skutki materialnoprawne prośby o dyspensę od 
celibatu kościelnego

VIII.3.1. Wprowadzenie

W postępowaniu o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu kościel-
nego już samo wniesienie prośby wywołuje skutki prawne w sferze praw 
i obowiązków duchownego.

 89 Zob. V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 523, n. 11d; E. Colagiovanni, La pro
cedura…, dz. cyt., s. 382; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 167. 
Co do innych skutków materialnoprawnych por. niżej, VIII.3.2.2.2.

 90 W prawie dominikańskim oznacza to pozbawienie prawa głosu; por. Liber Constitutionum 
et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum, 1.11.1968, Romae 2010; przekład polski: 
Księga Konstytucji i Zarządzeń Zakonu Braci Kaznodziejów, Poznań 2003, n. 441, 3.
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Najważniejszym z nich jest zakaz wykonywania święceń lub też – 
inaczej mówiąc – zawieszenie czy suspendowanie w wykonywaniu świę-
ceń 91. Należy jednak przyjąć termin „zakaz wykonywania święceń”, a to 
w celu uniknięcia błędu utożsamiania tej instytucji prawa kanonicznego 
z instytucjami prawa karnego. Tymczasem dyspensa od celibatu koś-
cielnego nie ma w żadnym wypadku charakteru prawnokarnego, choć 
może być wykorzystywana także w sprawach karnych prowadzonych 
wobec duchownych 92.

Nie można też pominąć tzw. zakazów, wynikających z Praeterquam 
aliis z 1980 r., a które nie są związane z utratą stanu duchownego 93.

VIII.3.2. Zakaz wykonywania święceń. Komentarz do art. 4 PA 
i art. 4 OC, pars prima

VIII.3.2.1. Historia instytucji i jej ratio legis

Instytucja zakazu wykonywania święceń nie jest czymś nowym w sy-
stemie prawa kanonicznego. Była obecna w procesie przeciwko świę-
ceniom wyższym, a ściślej rzecz biorąc, dotyczył jej kan. 1997 CIC/17, 
który stanowił:

 91 O  czym niżej, VIII.3.2. Podrozdział ów jest zmienioną wersją artykułu Autora, 
por. P. Skonieczny, Zakaz…, dz. cyt., s. 259–273, 277–279.

 92 W sprawach o delicta graviora jest możliwe uniknięcie postępowania kanonicznokarnego 
poprzez przedstawienie prośby o dyspensę od celibatu kościelnego; por. Congregazione 
della Dottrina della Fede, Lettera Circolare Tra le importanti responsabilità per aiutare 
le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso 
sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3.05.2011, AAS 103 (2011) 406–412; 
przekład polski: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documen-
ts/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso -minori_pl.html, 30.09.2016, n.  II,6. Ponadto 
zob. Th.J. Green, CDF Circular Letter on Episcopal Conference Guidelines for Cases of 
Clerical Sexual Abuse of Minors: Some Initial Observations, „The Jurist” 73 (2013), s. 164; 
P. Skonieczny, Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małolet
nim – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawo Kanoniczne” 60 (2017) nr 1, s. 173–174.

 93 Zob. niżej, VIII.3.3.
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CIC/17, can. 1997 – Quamvis 
actio instituta fuerit non super 
ipsamet sacrae ordinationis nul-
litate, sed super obligationibus 
tantum ex ipsa sacra ordinatio-
ne exsurgentibus, nihilominus 
clericus est ad cautelam ab exer-
citio ordinum prohibendus.

CIC/17, kan.  1997  – Chociaż 
skarga zostałaby wniesiona nie 
przeciwko ważności samych 
święceń wyższych, lecz doty-
czyłaby tylko obowiązków wy-
nikających z  tychże święceń, 
niemniej jednak duchownemu 
trzeba na wszelki wypadek (ad 
cautelam) zabronić wykonywa-
nia święceń.

Doktryna kanonistyczna była zgodna co do tego, że słowo łacińskie pro
hibere, użyte przez ustawodawcę kodeksu z 1917 r. w kan. 1997, nie miało 
charakteru karnistycznego 94. Tymczasem prohibitio taki właśnie charak-
ter karny miało w kan. 2298, n. 1 i 7 CIC/17 95, a regulował on tzw. kary 
odwetowe. W literaturze panował poza tym pogląd 96, że z samego pra-
wa Bożego wynikał zakaz wykonywania święceń dla duchownego, który 
uważał, że święcenia lub zobowiązania z nich wynikające, a przez niego 
przyjęte, są nieważne. Z tych względów zakaz wykonywania święceń był 
ustanowiony ad cautelam, a nie ad necessitatem 97.

Jednakże przepis kan. 1997 CIC/17 nie dotyczył bezpośrednio spraw 
o dyspensę od celibatu kościelnego, a  jedynie spraw o stwierdzenie 
nieważności obowiązków wynikających ze święceń, w tym obowiązku 
celibatu kościelnego 98. Tymczasem nowe Normy Świętej Kongregacji 

 94 Por. A. Blat, Commentarium textus Codicis Iuris Canonici. Liber IV: De Processibus, Romae 
1927, s. 533, n. 559; H. Jone, Gesetzbuch des kanonischen Rechtes. Erklärung der Kanones, 
t. 3: Prozeß und Strafrecht (Kan. 1552 – Kan. 2414), Paderborn 1940, s. 283; M. Conte 
a Coronata, Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum, t. 3: De 
Processibus, Taurini–Romae 1962, s. 487, n.  1507. Zob.  również: E. Lohse, The origin 
and nature of the suspension ad cautelam of article 4 of the 1980 Normae procedurales for 
dispensations from celibacy, cz. 1, „Periodica de re canonica” 94 (2005), s. 665–666 z cyt. 
literaturą w przyp. 34.

 95 Przepis kan. 2298, n. 1 i 7 CIC/17 stanowił: „Poenae vindicativae quae clericis tantum 
applicantur, sunt: 1° Prohibitio exercendi sacrum ministerium praeterquam in certa 
ecclesia; […] 7° Prohibitio commorandi in certo loco vel territorio […]” (kursywa – P.S.).

 96 Zob. A. Blat, Commentarium…, dz. cyt., s. 533, n. 559; M. Conte a Coronata, Institutiones…, 
dz. cyt., s. 487, n. 1507; E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 668–669.

 97 Por. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 669–670.
 98 Zob. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 663–664.
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Dyscypliny Sakramentów z 9 czerwca 1931 r., regulujące postępowa-
nia w sprawach o nieważność święceń lub o nieważność obowiązków 
ze święceń wypływających 99, nie wspomniały o zakazie z kan.  1997 
CIC/17 100. Widocznie ustawodawca kościelny nie uznał takiego powtó-
rzenia przepisu za konieczne.

Przełom przyniosło nowe ustawodawstwo bł. Pawła VI, dotyczące 
dyspensy od celibatu kapłańskiego, jakkolwiek w pierwszych Normach 
z 1964 r. 101 zakaz wykonywania święceń ad cautelam się nie znalazł, gdyż 
postępowanie to oparte było o model sądowy 102 i stąd nie było potrze-
by powtarzania normy zawartej w kan. 1997 CIC/17. Zakaz pojawił się 
po raz pierwszy w normach Antequam causam reductionis z 1971 r. 103 

 99 Por. Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Decretum Ut locorum Ordinarii 
Regulae servandae in processibus super nullitate Sacrae Ordinationis ver onerum Sacris 
Ordinibus inhaerentium, 9.06.1931, AAS 23 (1931) 457–492; S. Congregatio de Disciplina 
Sacramentorum, Regolamento Allo scopo di sollecitare per la trattazione delle cause 

„super asserta nullitate sacare Ordinationis vel Onerum” da parte della Commissione 
dei PP. Consultori, 19.03.1924, nigdy oficjalnie nie publikowane, zawarte w: V. Ferrara, 
Natura (giudiziaria amministrativa speciale) della procedura per la trattazione delle cause 
di nullità dell’ordinazione e degli obblighi ad essa connessi, s. 125–162, w: Sacramenti, litur
gia, cause dei Santi. Studi in onore del cardinale Giuseppe Casoria, già Prefetto della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 60. anniversario 
di ordinazione sacerdotale, a cura di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 1992, 
s. 152–153.

 100 Zob. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 676.
 101 Por. Sacra Congregatio Sancti Officii, Litterae circulares Sanctissimus locorum Ordinariis 

atque familiarum religiosarum Moderatoribus Generalibus quibus mittuntur Normae 
ad processus de sacerdotibus lapsis apparandos, 2.02.1964, w:  Leges Ecclesiae post 
Codicem iuris canonici editae, t. 3: Leges annis 1959–1968 editae, ed. X. Ochoa, Roma 
1972, kol. 4463–4464, poz. 3162; EV, t. S/1, s. 16–21, nb. 26–29; Congregatio de Cultu 
Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispen
satione super „rato et non consummato”et a lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice 
Iuris Canonici 1917, Città del Vaticano 2004, s. 138–139, n. 28.

 102 Por. V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 518, n. 6,a; V. Ferrara, L’istituto cano
nico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell’ordinazione. Evoluzione 
storico giuridica della normativa sostanziale e procedurale ed attribuzioni di competenza 
a  trattarne: dalle origini alla Costituzione Apostolica „Pastor Bonus” (1988) di Giovanni 
Paolo II, „Apollinaris” 67  (1994), s. 514; R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 67–68; 
P. Amenta, La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato cleri
cale, „Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 344.

 103 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, 
dz. cyt., n. 2,4. Przepis ten stanowił: „Orator, postquam preces suo Ordinario porrexe-
rit et donec responsio S. Congregationis pervenerit, est ad cautelam ab exercitio ordi-
num prohibendus (cfr. can. 1997)”; w przekładzie polskim: „Proszącemu, po wniesieniu 
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Regulacja ta jest o tyle istotna, że po raz pierwszy zakaz wykonywania 
święceń pojawił się w kontekście dyspensy od celibatu kapłańskiego, 
a nie stwierdzenia nieważności święceń 104.

Po raz kolejny zakaz znajduje się w tym kontekście właśnie w usta-
wodawstwie św. Jana Pawła II z 1980 r. Zakaz wykonywania święceń 
w postępowaniu o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu kapłań-
skiego nie został uregulowany w przepisach obowiązujących kodeksów 
łacińskiego z 1983 r. i wschodniego z 1990 r. Natomiast został unormo-
wany w przepisach art. 4 PA i zdania pierwszego art. 4 OC.

Ratio legis zakazu wykonywania święceń w postępowaniu o dyspen-
sę od celibatu kościelnego jest uniknięcie zgorszenia 105. Nie przekonują 
bowiem racje, które pojawiały się jako uzasadnienie tego zakazu przy 
procesie o stwierdzenie nieważności święceń, tj. ochrona przed nie-
ważnością sakramentów 106. Poza tym w literaturze przedmiotu prze-
waża pogląd o charakterze „prewencyjnym” komentowanego zakazu 107. 
Można się po części z tym zgodzić, biorąc pod uwagę dobro duchowe 
wiernych i samego proszącego (por. kan. 1752 CIC/83).

VIII.3.2.2. Charakter prawny zakazu wykonywania święceń

VIII.3.2.2.1. Zakaz na tle innych instytucji prawnokanonicznych

Zakaz wykonywania święceń nie jest „monopolem” postępowania 
o udzielenie dyspensy od celibatu kościelnego jako pierwszy skutek 
prośby o dyspensę. Zakaz ten występuje także w innych instytucjach 
prawnych. Na przykład zawiera się w prawie łacińskim w ekskomunice 

prośby do swojego Ordynariusza i aż do nadesłania odpowiedzi Św. Kongregacji, trzeba 
na wszelki wypadek (ad cautelam) zakazać wykonywania święceń (por. kan. 1997 [obo-
wiązującego wówczas CIC/17])” (przekład własny – P.S.).

 104 Por. E. Lohse, The origin…, cz. 2, dz. cyt., s. 81–82.
 105 Tak na przykład, ale w  kontekście procesu o  nieważność święceń, A.  Vermeersch, 

J. Creusen, Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum, 
t. 3: Libri IV et V Codicis iuris canonici, Mechliniae -Romae 1923, s. 123, n. 300.

 106 Z kolei w ten sposób wypowiada się P. Amenta, La dispensa…, dz. cyt., s. 350–351, wska-
zując, że w trakcie postępowania o dyspensę od celibatu kościelnego mogą pojawić się 
elementy świadczące o tym, że święcenia zostały przyjęte nieważnie.

 107 Por. M. Zalba, De sacerdotalis caelibatus dispensatione normae hodiernae, „Periodica de 
re canonica” 70 (1981), s. 254; V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 522; E. Lohse, 
The origin…, dz. cyt., s. 90.
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(por. kan. 1331 § 1 n. 1 i 2 CIC/83) 108, interdykcie (por. kan. 1332 CIC/83, 
część pierwsza) 109 lub suspensie (por.  kan.  1333 §  1 n.  1 CIC/83) 110, 
nieprawidłowościach czy przeszkodach do wykonywania święceń 
(por. kan. 1044 CIC/83) oraz w postępowaniu o stwierdzenie nieważ-
ności święceń (kan. 1709 § 2 CIC/83) 111. Ponadto zakaz wykonywania 
święceń wiąże się z utratą stanu duchownego (por. kan. 290 i 292 CIC/83; 
kan. 394 i 395 CCEO) czy też z wydaleniem z instytutu zakonnego lub 
świeckiego czy ze stowarzyszenia życia apostolskiego (por. kan. 701 
CIC/83 i kan. 494 § 1 CCEO oraz odsyłające do nich – w prawie łaciń-
skim przepisy zdania drugiego kan. 729 oraz kan. 746 CIC/83, a w pra-
wie wschodnim kan. 502 i 553 CCEO).

Jednakże te zakazy wykonywania święceń należy odróżnić od zakazu 
wykonywania święceń w postępowaniu o udzielenie dyspensy od obo-
wiązku celibatu kościelnego. O ile bowiem w wyżej wymienionych insty-
tucjach prawnokanonicznych zakaz wykonywania święceń ma charakter 
jedynie akcesoryjny, tzn. jest s k u t k i e m  utraty stanu duchownego czy 
zakonnego (szeroko pojętego) albo też z a w i e r a  s i ę  w tej instytucji 
prawnokanonicznej, której zakres normatywy jest jednak o wiele szer-
szy (przykładowo przy karach kościelnych), o tyle zakaz wykonywania 
święceń, o którym w art. 4 PA i art. 4 OC, ma charakter procesowy z wy-
raźnym refleksem materialnoprawnym i stanowi niejako i s t o t ę  całej 
tej instytucji prawnokanonicznej. Z tych względów zakaz wykonywania 

 108 Por. V. De Paolis, I delitti e le pene in genere (cann. 1311–1363), w: D. Cito, V. De Paolis, Le 
sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Città del Vaticano 
2001, s. 199–202; J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 217–222.

 109 Zob. V. De Paolis, I delitti…, dz. cyt., s. 203; J. Syryjczyk, Sankcje…, dz. cyt., s. 225.
 110 Por.  V.  De Paolis, I  delitti…, dz. cyt., s.  203–204; J.  Syryjczyk, Sankcje…, dz. cyt., 

s. 227–230.
 111 Zob. V. Ferrara, Diritto oggettivo o processuale per le cause di nullità dell’ordinazione: 

giurisprudenza e prassi vigente, w: Sacramenti, liturgia, cause dei Santi, Studi in onore 
del cardinale Giuseppe Casoria, già Prefetto della Congregazione per il Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti nel 60. anniversario di ordinazione sacerdotale, a cura 
di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Napoli 1992, s. 242; J. Punderson, Komentarz do 
kan. 1709, w: Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, t. VI/2, eds. Á. Marzoa, 
J. Miras, R. Rodríguez -Ocaña, Montreal–Chicago 2004, s. 1951, n. 2.

  W  prawie wschodnim będą to odpowiednio instytucje: ekskomuniki większej 
(por. kan.  1434 §  1 CCEO), suspensy (por. kan.  1432 CCEO), nieprawidłowości czy 
przeszkody do wykonywania święceń (por. kan. 763 CCEO), w postępowaniu o stwier-
dzenie nieważności święceń (por. kan. 1386 § 3 CCEO).



328  Rozdział VIII

święceń, przewidziany w procesie o stwierdzenie ich nieważności, jest 
bardzo zbliżony do komentowanego zakazu w postępowaniu o udzie-
lenie dyspensy od celibatu kościelnego, mając podobny cel i w zasadzie 
charakter (procesowy) 112.

Komentowany zakaz zatem odnosi się jedynie do postępowania 
o udzielenie dyspensy od obowiązku celibatu kapłańskiego, pokrywa-
jąc się zatem z zakresem przedmiotowym i podmiotowym ustawodaw-
stwa św. Jana Pawła II z 1980 r. (por. art. 1 § 1 PA) 113. Nie dotyczy zatem 
zakazów o charakterze karnym ani zakazu wykonywania święceń prze-
widzianego w kan. 1709 § 2 CIC/83 (kan. 1386 § 3 CCEO).

W końcu należy zauważyć, że komentowana instytucja prawna nie 
występuje w najnowszych przepisach dotyczących dyspensy od celibatu 
kościelnego, tj. w art. 1 n. 8 powoływanego już listu okólnego Kongregacji 
dla Duchowieństwa In data 30 gennaio z 2009 r. Ustawodawca kościelny 
zakłada, że przez okres pięcioletni (a więc dostatecznie długi), od kiedy 
duchowny nie wykonuje święceń, ordynariusz już odpowiednio, tj. zgod-
nie z prawem kanonicznym, zareagował na nieobecność swego pod-
władnego (np. wydając nakaz karny na podstawie kan. 49 i 1319 CIC/83, 
kan. 1406 § 1 CCEO 114). Ewentualnie możliwa jest też sytuacja, w której 
doszło do zaciągnięcia przez duchownego nieprawidłowości lub prze-
szkody do wykonywania święceń (por. kan. 1044, na przykład w związku 
z popełnieniem przestępstwa opisanego w kan. 1394 § 1 CIC/83).

VIII.3.2.2.2. Zakaz wykonywania święceń wobec duchownych ‑zakonników

Prośba o dyspensę od celibatu kościelnego powoduje co do zasady nie 
tylko zakaz wykonywania święceń. Inne skutki wniesienia tej proś-
by przez zakonników to zezwolenie na przebywanie poza klasztorem 
(por. kan. 665 § 1 CIC/83, kan. 478 CCEO), o czym już była mowa 115. 

 112 Oczywiste są różnice między komentowanym zakazem wykonywania święceń a wska-
zanymi wyżej karami kanonicznymi, czyli instytucjami z zakresu prawa karnego kano-
nicznego. Różnice z instytucją procesową opisaną w kan. 1709 § 2 CIC/83 są wskazane 
niżej; por. VIII.3.2.2.3.

 113 Por. wyżej, IV.3.2., IV.3.3.
 114 Tak, co prawda w  odniesieniu do spraw o  stwierdzenie nieważności święceń, 

zob.  J.  Punderson, Komentarz do kan.  1709, w:  Exegetical Commentary…, dz. cyt., 
s. 1951, n. 2.

 115 Zob. wyżej, VIII.2.3.3.
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Trzeba jednak zauważyć, że w większości przypadków taki zakonnik 
powinien już być eksklaustrowany bądź wydalony z instytutu.

Zakonnik -duchowny wydalony ze swego instytutu zakonnego nie 
może wykonywać święceń, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyj-
mie po odbyciu odpowiedniej próby w diecezji, zgodnie z postanowie-
niem kan. 693 CIC/83 (kan. 494, kan. 549 § 3 CCEO), albo przynajmniej 
zezwoli na wykonywanie święceń (kan. 701 CIC/83, kan. 494 § 1 CCEO).

Jak się podkreśla w literaturze 116, choć nieoficjalna praktyka Stolicy 
Apostolskiej jest odmienna 117, taki były członek instytutu zakonnego 
nie ma już inkardynacji (por. kan. 266 § 2 CIC/83, kan. 428 CCEO) 
i staje się duchownym -tułaczem niepodlegającym nikomu (acephalus; 
por. kan. 265 CIC/83). Z obecnego ustawodawstwa można zaś wywnio-
skować zasadę (aczkolwiek nie bezwzględną 118), że jakikolwiek duchow-
ny bez inkardynacji nie może wykonywać święceń, właśnie ze względu 
na to, że jest acephalus 119. W każdym razie skutkiem tego rodzaju bra-
ku inkardynacji może być zakaz wykonywania święceń, który – rzecz 
jasna – należy odróżnić od komentowanego zakazu w postępowaniu 
o udzielenie dyspensy od celibatu kapłańskiego.

VIII.3.2.2.3. Zakaz czy zawieszenie?

Verba legis, użyte w ustawie, mogą spowodować niepewność co do rozu-
mienia charakteru prawnego samej instytucji zakazującej wykonywania 
święceń. Ustawodawca kościelny stanowi bowiem raz o „zabronieniu” 

 116 Z  literatury zob.  R.J.  Kaslyn, The Incardination Status of the Clecric Dismissed from 
a Religious Institute, „Studia Canonica” 37 (2003), s. 99–124; A. Chrapkowski, J. Krzywda, 
Komentarz do kan.  701, w:  A.  Chrapkowski, J.  Krzywda, J.  Wroceński, B.W.  Zubert, 
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/2: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty 
życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, red. J. Krukowski, Poznań 2006, 
s. 138; R. Callejo de Paz, La exigencia de la incardinación y las posibles acefalías, „Estudios 
Eclesiásticos” 81  (2006), s. 789–803; V. De Paolis, La situazione giuridica del religioso 
sacerdote di voti perpetui uscito dall’istituto per indulto o per dimissione, „Sequela Christi” 
35 (2009), s. 184–202; P. Michowicz, È possibile risolvere la questione dell’incardinazione 
anomala di cui al can. 701 del CIC/83?, „Annales Canonici” 10 (2014), s. 119–136.

 117 Zob. M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łaciń
skiego, Warszawa 2015, s. 75–76.

 118 Por. V. De Paolis, Perdita dello stato clericale, w: Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, 
a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1996, s. 788.

 119 Zob. V. De Paolis, La situazione…, dz. cyt., s. 197–198, 201.
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(prohibere w art. 4 PA), a drugi raz o „zawieszeniu” (suspendere w art. 4 
OC – w wersji czasownikowej w „Acta Apostolicae Sedis”, a w wersji rze-
czownikowej suspensio w załączniku listu przesłanego przez Kongregację 
do wszystkich ordynariuszy). W szczególności ta druga wersja może bu-
dzić skojarzenia z charakterem karnym 120 zakazu wykonywania święceń 
w trakcie postępowania o udzielenie dyspensy od celibatu kapłańskiego. 
Nic dziwnego więc, że wyrażenie suspensio zaskakiwało, także w 1980 r., 
kiedy regulacja ta została wydana. Poprzednikiem bowiem art. 4 OC był 
przepis kan. 1997 CIC/17 oraz n. 2,4 norm Antequam causam reductionis 
z 1971 r., w których to użyto łacińskiego prohibere. Mowa zatem była 
o  z a k a z i e  (jak w obecnie obowiązującym art. 4 PA), a nie o „suspen-
sie” czy zawieszeniu (jak z kolei w art. 4 OC). Fakt ów wytłumaczono 
nie ustaloną jeszcze wtedy terminologią technicznoprawną 121.

W każdym razie kan. 292 CIC/83 (kan. 395 CCEO), pars secunda – co 
prawda dotyczący dyspensy już udzielonej – powraca do terminu prohi
bere („potestatem ordinis exercere p r o h i b e t u r”). Natomiast pojecie 
suspensio ma w kodeksie łacińskim z 1983 r. znaczenie bądź karnistyczne 
(kara) 122, bądź proceduralne (instytucja zawieszenia skutków prawnych 
środka odwoławczego) 123. Stąd dla prostego zakazu wykonywania świę-
ceń w trakcie procesu o stwierdzenie ich nieważności w kan. 1709 § 2 
CIC/83 użyto sformułowania: „clericus ordines exercere v e t a t u r” 124, 
w ten sposób szczęśliwie zastępując słowa prohibere i suspendere 125.

Zatem w art. 4 OC nie chodzi o suspensę w znaczeniu ani karnistycz-
nym, ani proceduralnym w ujęciu kodeksu łacińskiego z 1983 r. Należy 
sformułowanie to zrównać semantycznie z prohibere z art. 4 PA, rozumie-
jąc ów zakaz tak samo, jak rozumie go ustawodawca kodeksowy z 1983 r. 
w kan. 292 CIC/83 (kan. 395 CCEO). Zakaz ten nie może być sankcją 
karną, gdyż sankcje w Kościele zostały wskazane w kan. 1312 CIC/83; 

 120 Tzn. z karą suspensy.
 121 Zob. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 89–91.
 122 Por. kan. 1333 § 1, n. 4; 1334 § 1, n. 2; 1370 § 2; 1378 § 2; 1380; 1387; 1390 § 1; 1394 § 1; 

1395 § 1 CIC/83.
 123 Zob. kan. 1644 § 2; 1734 § 1; 1736 § 2, 3, 4; 1737 § 3 CIC/83. O znaczeniu nie tylko kar-

nistycznym suspensio, por. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 89–91.
 124 Podobnie w kan. 1386 § 3 CCEO: „clericus ordines sacros exercere ipso iure vetatur”.
 125 O  jeszcze innym sposobie uniknięcia opisanych problemów, tym razem w art. 5 § 2 

PA, pars prima, oraz w n. 5 lit. b) reskryptu udzielajacego dyspensy, por. niżej, VI.3.1.2 
(exclusio ab exercitio sacri ministerii, „wykluczenie od wykonywania świętej posługi”).
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kara zaś może być stosowana tylko według pewnej procedury (w tym co 
do kar latae sententiae). To z kolei nie ma miejsca w zakazie wykonywa-
nia święceń, o którym mowa w art. 4 PA oraz art. 4 OC czy w kan. 1709 
§ 2 CIC/83 (kan. 1386 § 3 CCEO).

Oprócz powyższej wykładni językowej i systemowej należy przy-
toczyć wykładnię historyczną czy też tradycję kanonistyczną, o której 
mowa przecież w kan. 6 § 2 CIC/83 (kan. 2 CCEO). Podobna dyskusja 
o charakterze (karnym bądź nie) komentowanego zakazu toczyła się 
pod rządem kodeksu z 1917 r., który z kolei używał w kan. 1997 CIC/17 
sformułowania prohibere. Słusznie przyjęto wtedy pogląd o niekarni-
stycznym charakterze tego zakazu 126. Podobnie rzecz ma się pod rządem 
obecnego kan. 1709 § 2 CIC/83 (kan. 1386 § 3 CCEO), gdzie mowa jest 
również o zakazie (vetatur) wykonywania święceń w trakcie postępowa-
nia o stwierdzenie ich nieważności. Zdecydowana większość doktryny 
opowiedziała się za niekarnistycznym charakterem tego zakazu 127.

Niezależnie od użytych przez ustawodawcę słów, ich nie najszczęśliw-
sza zmiana w komentowanej ustawie w 1980 r. (z prohibere na suspendere) 
nie doprowadziła, z punktu widzenia normatywnego, do zmiany istoty 
instytucji prawnej. Tak prohibere, jak suspendere ad cautelam oznaczają 
zakaz wykonywania święceń, który nie ma charakteru karnego.

De lege ferenda należałoby postulować zastąpienie wyrazu suspen
dere w art. 4 OC i wyrazu prohibere w art. 4 PA wyrażeniem vetare, uży-
tym przez ustawodawcę kodeksowego z 1983 r. w kan. 1709 § 2 CIC/83 
(kan. 1386 § 3 CCEO), unikając w ten sposób powyższych problemów 
interpretacyjnych 128.

 126 Por. wyżej, VI.1.2.3.
 127 Por. A. González Martín, La nulidad en la Sagrada Ordenación, „Ius Canonicum” 23 (1983), 

s. 592; V. Ferrara, Diritto oggettivo o processuale per le cause di nullità dell’ordinazione…, 
dz. cyt., s. 242; L. Navarro, Le nuove regulae servandae per le cause di nullità della sacra 
ordinazione, „Ius Ecclesiae” 15 (2003), s. 330, przyp. 54. Przeciwnie wypowiedział się je-
dynie A. Moroni, Spunti sull’«Ordo sacer» e le relative cause di invalidità nelle nuova codi
ficazione canonica, w: Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelu Card. Sabattani, a cura 
di Z. Grocholewski, V. Cárcel Ortí, Città del Vaticano 1984, s. 467–468, według którego 
zakaz wykonywania święceń jest karą.

 128 Podobnie zob. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 91.
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VIII.3.2.3. Zakresy zakazu wykonywania święceń

VIII.3.2.3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zakazu

Adresatem normy prawnej zawartej w przepisach art. 4 PA i art. 4 OC 
jest ordynariusz prezbitera, składającego prośbę o dyspensę od celibatu 
kapłańskiego (podmiot czynny zakazu). To ordynariusz powinien za-
wiesić na wszelki wypadek (ad cautelam) proszącego od wykonywania 
święceń (por. art. 4 OC). Kim jest ordynariusz dla potrzeb ustawy, defi-
niują przepisy art. 1 i 2 OC, o czym wyżej 129.

Podmiot bierny zakazu jest zaś tożsamy z zakresem podmiotowym 
ustawy z 1980 r., o czym już była mowa 130. Diakoni są zatem poza zakre-
sem podmiotowym komentowanego ustawodawstwa św. Jana Pawła II 
z uwagi na to, że nie są kapłanami 131. Wykładnia ta znajduje oparcie 
w  szczególnej regulacji Kongregacji dla Kultu Bożego i  Dyscypliny 
Sakramentów Secondo la legislazione canonica, dotyczącej postępowa-
nia w przedmiocie utraty stanu duchownego oraz dyspensy od wszyst-
kich obowiązków wynikających ze święceń diakonatu. Dokument ten 
nie przewiduje zakazu wykonywania przyjętych święceń jako skutku 
wniesienia przez diakona prośby o dyspensę od celibatu 132. Postępowanie 
bowiem jest uproszczone i szybkie, w zasadzie sprowadzając się do po-
stępowania informacyjnego. Nie można jednak wykluczyć zakazu wyko-
nywania święceń diakońskich także i w tym postępowaniu w sytuacjach 
wyjątkowych. Skoro bowiem można zakazać więcej (wykonywania świę-
ceń prezbiteratu w art. 4 PA i art. 4 OC), to tym bardziej można zakazać 
mniej (wykonywania święceń diakonatu; a maiori ad minus).

W końcu spoza zakresu regulacji ustawy z 1980 r. są wyłączeni także 
biskupi, aczkolwiek są kapłanami 133.

 129 Zob. wyżej, VII.2.1.
 130 Por. wyżej, IV.3.2.
 131 Zob. wyżej, IV.3.2.2.1.
 132 Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo 

la legislazione canonica…, dz. cyt., n. 1.
 133 Także kan. 290 n. 3 CIC/83 nie dotyczy biskupów. Por. wyżej, IV.3.2.2.2.
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Komentowany zakaz oznacza 134, że prezbiter dotknięty zakazem 
wykonywania święceń nie może godziwie 135, a niekiedy też ważnie 136 – 
ich wykonywać. Jednak rozważania o zakresie przedmiotowym zakazu 
należy uzupełnić konieczną uwagą o kan. 976 oraz kan. 986 § 2 CIC/83 
(kan. 725 i 735 § 2 CCEO), który stanowi o ważności i godziwości roz-
grzeszania penitentów znajdujących się w niebiezpieczeństwie śmierci 
przez każdego kapłana. Oczywiście norma prawnokanoniczna zawarta 
w tych przepisach dotyczy również prezbiterów proszących o dyspensę 
od celibatu kapłańskiego 137.

VIII.3.2.3.2. Zakres czasowy zakazu

W doktrynie kanonistycznej nie jest jasne, od jakiej chwili obowiązuje 
zakaz wykonywania święceń ad cautelam. Czy już samo złożenie proś-
by do ordynariusza skutkuje zakazem? Czy też zakaz ów działa dopie-
ro od chwili, kiedy ordynariusz nakłada go na prezbitera proszącego 
o dyspensę?

W literaturze wyrażono pogląd, zgodnie z którym prośba przyjęta 
przez ordynariusza pociąga za sobą z mocy samego prawa (ipso iure) 
zakaz wykonywania święceń prezbiteratu przez duchownego 138. To 
stanowisko mogłoby mieć pewne oparcie w art. 4 OC, jednakże tylko 
w brzmieniu przesłanym przez Kongregację w liście do ordynariuszy. 
W tej wersji bowiem ustawodawca użył łacińskiego słowa monere, któ-
re może być przetłumaczone jako „przypominać, upominać, pouczać, 
zawiadamiać” 139. Ordynariusz zatem miałby obowiązek przypomnieć 
czy zawiadomić proszącego prezbitera o skutku zakazu wykonywania 

 134 Uwagi historyczne odnośnie do terminologii („exercitio sacrorum Ordinum”); zob. wy-
żej, IV.3.3.3.

 135 Na przykład w przypadku sprawowania Ofiary eucharystycznej, zob. kan. 900 CIC/83.
 136 Jak choćby w przypadku spowiedzi, a to wobec braku upoważnienia, por. kan. 966 § 1 

CIC/83 (kan. 722 § 3 CCEO). To jednak również nie musi oznaczać nieważności abso-
lucji sakramentalnej, a to w oparciu o kan. 144 CIC/83 (por. kan. 994 i 995 CCEO).

 137 Por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 196; E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 100. Nie 
wydaje się jednak, by dotyczyła ona kan. 1709 § 2 CIC/83 (kan. 1386 § 3 CCEO).

 138 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 14 („[…] porta con sé la sospensione ipso 
iure della vita sacerdotale del soggetto richiedente”).

 139 Zob. J. Sondel, Słownik łacińsko polski dla prawników i historyków, Kraków 2005, s. 634, 
hasło: moneo.
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święceń. To z a w i a d o m i e n i e  zakładałoby, że skutek j u ż  nastąpił, 
właśnie z mocy samego prawa.

Z  poglądem powyższym nie można się jednak zgodzić. Przede 
wszystkim dlatego, że nie ma on żadnego oparcia w przepisach ustawy 
obowiązującej. Jak już była o tym mowa wyżej 140, za tekst autentyczny 
art. 4 OC należy uznać jedynie ten publikowany w „Acta Apostolicae 
Sedis”, nie zaś rozesłany przez Kongregację do ordynariuszy. Stąd jedyny 
argument normatywny tego stanowiska nie ma racji bytu.

Ponadto na przyjęcie tego stanowiska nie pozwala wykładnia języko-
wa art. 4 PA, w którym ustawodawca kościelny postanowił: sacerdos […] 
est […] prohibendus. Użył zatem konstrukcji gramatycznej, zwanej coniu
gatio periphrastica passiva. Ta zaś oznacza konieczność i powinna być 
tłumaczona stroną bierną 141, tj. po polsku: „kapłanowi trzeba, musi być 
zakazane” 142. Jest oczywiste zatem, że wyrażenie łacińskie nie zakłada 
skutku ipso iure, skoro zakaz powinien być nałożony (passivum) 143.

Również oficjalne (wiążące) brzmienie art. 4 OC nie zostawia wąt-
pliwości: Ordinarius […] oratorem […] suspendat. Ustawodawca używa 
w nim słowa suspendat, czyli koniunktiwu czasu teraźniejszego w stro-
nie czynnej od suspendere, który spełnia funkcję semantyczną jako co
niunctivus iussivus 144. A zatem również ten tekst nie zakłada, że zakaz 
wykonywania święceń nastąpił z mocy samego prawa, skoro ustawo-
dawca poprzez coniunctivus iussivus wyraża nakaz czy wręcz rozkaz, aby 
ordynariusz „zechciał suspendować” prezbitera proszącego o dyspensę 
od celibatu kapłańskiego. Gdyby ustawodawca nie chciał, aby ordyna-
riusz sam zareagował, zastosowałby figurę zakazu z mocy samego prawa.

 140 Por. wyżej, VIII.2.1.
 141 Zob. Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia łacińska, Kraków 2006, s. 178.
 142 Coniugatio periphrastica passiva występowała również w kan. 1997 CIC/17 („[…] clericus 

est ad cautelam ab exercitio ordinum prohibendus”) i została podobnie przetłumaczona 
na język niemiecki („[…] muss dem Kleriker die Ausübung der Weihegewalt vorsichts-
halber verboten werden”); por. H. Jone, Gesetzbuch…, dz. cyt., s. 282–283.

 143 Tak też pod rządem kan. 1997 CIC/17; por. A. Blat, Commentarium…, dz. cyt., s. 533, 
n. 559; M. Conte a Coronata, Institutiones…, dz. cyt., s. 487, n. 1507.

 144 Zob. Z. Samolewicz, T. Sołtysik, Składnia…, dz. cyt., s. 111; M. Auerbach, K. Dąbrowski, 
Gramatyka łacińska, Warszawa 1951, s. 115, § 100; J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka 
łacińskiego, Warszawa 1992, s. 131, § 263 („Coniunctivus iussivus […] stanowi uzupełnie
nie imperatiwu”).
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Poza tym trzeba zauważyć znaczącą nowość ustawodawstwa św. Jana 
Pawła  II w  przedmiocie zakazu wykonywania święceń ad cautelam 
w trakcie postępowania o udzielenie dyspensy od celibatu kapłańskie-
go. Zakaz ten – w przeciwieństwie do kan. 1997 CIC/17 i przepisu n. 2,4 
norm Antequam causam reductionis z 1971 r. – nie ma już charakteru ab-
solutnego 145. Oznacza to, że ordynariusz może postanowić inaczej; takiej 
zaś możliwości nie przewidywało poprzednio obowiązujące ustawodaw-
stwo. W praktyce prezbiter proszący o dyspensę od celibatu kapłańskiego 
mógłby otrzymać pozwolenie na wykonywanie święceń, w przypadku 
gdy ordynariusz, mając na uwadze ochronę dobrego imienia tego kapła-
na (por. kan. 220 CIC/83, część pierwsza; kan. 23 CCEO) 146 lub pieczę 
nad dobrem wspólnoty (zob. kan. 223 CIC/83, kan. 26 CCEO) – ocenił, 
iż tego rodzaju wykonywanie święceń jest całkowicie konieczne, jak 
stanowią przepisy art. 4 PA i art. 4 OC. Jakkolwiek zakaz jest zasadą, to 
może ona, w świetle obowiązującego ustawodawstwa, doznawać wyjąt-
ków 147. Gdyby zatem przyjąć, że zakaz wykonywania święceń jest sku-
teczny ipso iure, ordynariusz – w przypadku wyjątkowego pozwolenia 
na wykonywanie święceń – powinien byłby znieść ów zakaz, wiążący 
przecież z mocy samego prawa, dekretem. Tymczasem ustawa nie sta-
nowi o takim dekrecie.

W końcu należy wesprzeć tę wykładnię interpretacją systemową. 
Ustawa, która przewiduje skutek prawny z mocy samego prawa, po-
winna go stanowić wyraźnie, jak na przykład w kan. 1709 § 2 CIC/83, 
a zwłaszcza w poprawionym kan. 1386 § 3 CCEO 148. Ani art. 4 PA, ani 
art. 4 OC takiej klauzuli ipso iure nie zawierają.

 145 Taki charakter absolutny ma natomiast nadal zakaz wykonywania święceń w postę-
powaniu o stwierdzenie ich nieważności (por. kan. 1709 § 2 CIC/83); por. A. González 
Martín, La nulidad…, dz. cyt., s. 592.

 146 Zob. P. Skonieczny, La buona fama. Problematiche inerenti alla sua protezione in base al 
can. 220 del Codice di Diritto Canonico latino, Romae 2010, s. 219–220.

 147 Por. E. Lohse, The origin…, dz. cyt., s. 93–94.
 148 „Misso libello, clericus ordines exercere ipso iure vetatur” (kursywa – P.S.). Inne 38 przy-

padki takich postanowień w CIC/83: kan. 85, 116 § 2, 131 § 1, 145 § 2, 149 § 3, 166 § 3, 
170, 188, 192, 194 § 1, 195, 238 § 1, 268 § 1, 340, 347 § 2, 373, 425 § 3, 427 § 1, 432 § 2, 449 
§ 2, 450 § 1, 454 § 1, 468 § 2, 479 § 2, 515 § 3, 543 § 1, 634 § 1, 692, 693, 883, 966 § 2, 967 
§ 3, 1191 § 3, 1200 § 2, 1521, 1722, 1737 § 3 CIC/83. Według wyszukiwarki internetowej: 
http://www.codex -iuris -canonici.de/indexlat.htm, 1.05.2010.
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Podsumowując, trzeba zająć stanowisko, wedle którego zakaz wy-
konywania święceń prezbiteratu nie następuje z mocy samego prawa 
w momencie przyjęcia przez ordynariusza prośby o dyspensę od celi-
batu, lecz dopiero z chwilą wydania przez ordynariusza stosownego 
dekretu 149. Jednakże sam prezbiter proszący o dyspensę od celibatu 
kapłańskiego powinien powstrzymać się od wykonywania święceń, 
nawet przed otrzymaniem dekretu, jeżeli do tego zobowiązuje go su-
mienie. Z całą zaś pewnością ma on taki obowiązek, jeżeli wykonywa-
nie święceń powodowałoby zgorszenie 150. W żadnym zaś razie zakaz 
wykonywania święceń w tej sytuacji nie narusza praw duchownego 151.

Jeżeli zaś chodzi o termin końcowy zakazu, o którym mowa w art. 4 
PA i art. 4 OC, to obowiązuje on na czas postępowania o udzielenie 
dyspensy od celibatu kapłańskiego 152, mając przecież charakter proce-
sowy. Gdyby zatem Kongregacja prośbę prezbitera odrzuciła (por. art. 8 
OC), to Ordynariusz powinien ponownie rozważyć zakaz wykonywania 
święceń, nakładając go na przykład nakazem karnym w trybie kan. 49 
i kan. 1319 CIC/83 (kan. 1406 CCEO).

VIII.3.2.3.3. Skutki naruszenia zakazu

Skutki prawne naruszenia zakazu wykonywania święceń przez prez-
bitera proszącego o dyspensę od celibatu kapłańskiego nie zostały wy-
raźnie uregulowane w ustawodawstwie z 1980 r. Wydaje się jednak, że 
takie bezprawne zachowanie się proszącego nie jest bez znaczenia dla 
uzyskania przez niego dyspensy. Proceduralnie należy w takim przy-
padku odróżnić trzy sytuacje.

Pierwsza, jeżeli jeszcze przed przyjęciem prośby o dyspensę proszący 
wykonuje święcenia, wywołując tym samym zgorszenie, to w myśl art. 4 
OC ordynariusz powinien taką prośbę odrzucić. Takie postępowanie 

 149 O dekrecie wyżej, zob. VIII.2.3.1.
 150 W  podobny sposób, co prawda odnośnie do kan.  1709 §  2 CIC/83: J.  Punderson, 

Komentarz do kan. 1709, w: Exegetical Commentary…, dz. cyt., s. 1951, n. 2.
 151 Por. L. Navarro, Le nuove regulae servandae…, dz. cyt., s. 329, przyp. 54.
 152 Tak wyraźnie, por. R. Tronqued, Procedures…, dz. cyt., s. 196. Poprzednio obowiązujący 

przepis n. 2,4 norm Antequam causam reductionis z 1971 r. był w tym przedmiocie pre-
cyzyjny, stanowiąc wyraźnie: donec responsio S. Congregationis pervenerit („aż do nade-
słania odpowiedzi Świętej Kongregacji”). Zatem wykładnia historyczna wspiera pogląd 
prezentowany w tekście.
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proszącego oznaczać może brak pokory, która powinna cechować proś-
bę o dyspensę (por. n. 5,2 PLU in fine) 153. Odrzucenie prośby powinno 
mieć formę dekretu 154. W tej sytuacji nie ma jednak jeszcze naruszenia 
zakazu wykonywania święceń.

Z kolei w drugim przypadku, jeżeli już po przyjęciu prośby doszło 
do złamania zakazu, to Ordynariusz powinien uwzględnić ów fakt 
w swoim votum, przesyłanym do Kongregacji na podstawie art. 7 OC 155.

Wreszcie, po trzecie, jeżeli zdarzenie miało miejsce po przesłaniu 
akt do Kongregacji, wydaje się, że ordynariusz powinien poinformo-
wać o nim Kongregację. Do Kongregacji bowiem należy decyzja, czy 
taką prośbę odrzucić (por. art. 8 OC).

Naruszenie zakazu wykonywania święceń, o którym mowa w art. 4 
PA i art. 4 OC, nie powoduje jednak zaciągnięcia nieprawidłowości do 
wykonywania przyjętych świeceń 156. Przepis kan. 1044 § 1 n. 3 w zw. 
z kan. 1041 n. 6 CIC/83 (kan. 763 n. 3 w zw. z kan. 762 § 1 n. 6 CCEO) 
stanowi bowiem, że do wykonywania przyjętych święceń jest niepra-
widłowy ten, kto popełnił przestępstwo, o jakim w kan. 1041 n. 6 CIC/83 
(kan. 762 § 1 n. 6 CCEO) in fine, tj. kto wykonał akt święceń, nie mogąc 
go wykonać na skutek zakazu wynikającego z jakiejś kary kanonicznej 
deklarowanej lub wymierzonej. Zakaz wykonywania święceń, wydany 
w trakcie postępowania o dyspensę od celibatu kapłańskiego, nie ma 
charakteru zakazu wynikającego z  jakiejś kary kanonicznej, o czym 
była mowa wyżej 157.

To również jest powodem, że prezbitera takiego nie można pociąg-
nąć do odpowiedzialności karnej z kan. 1393 CIC/83 (kan. 1467 CCEO), 
tj. za naruszenie obowiązków nałożonych mu karą. Pozostaje jedynie 
możliwość rozważenia, czy w  danym przypadku prezbiter, któremu 

 153 Zob. V. Ferrara, Normae substantivae…, dz. cyt., s. 516, n. 2.
 154 Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 167, jakkolwiek nie nazy-

wa się tak tej decyzji wykazie koniecznych dokumentów, używanym przez Kongregację; 
por. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Documenta necessaria…, 
dz. cyt., passim.

 155 Wydaje się bowiem, że ordynariusz nie może nie nadawać sprawie dalszego biegu, skoro 
prośba jest kierowana do Ojca Świętego (por. kan. 291, art. 1 § 2 PA i n. 1 cyt. dokumen-
tu Documenta necessaria…).

 156 Podobnie w odniesieniu do kan. 1709 § 2 CIC/83 (kan. 1386 § 3 CCEO), por. V. Ferrara, 
Diritto oggettivo o processuale per le cause di nullità dell’ordinazione…, dz. cyt., s. 242.

 157 Zob. wyżej VIII.3.2.2.3.
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ordynariusz zakazał wykonywania święceń na podstawie art.  4 PA 
i art. 4 OC, nie popełnił przestępstwa opisanego w kan. 1371 n. 2 CIC/83 
i w kan. 1446 CCEO (po uprzednim upomnieniu kanonicznym) 158.

VIII.3.3. Zakazy pozakodeksowe niezwiązane z utratą stanu 
duchownego. Odesłanie z art. 5 § 7 PA

Innym ważnym skutkiem jest w prawie powszechnym Kościoła posta-
nowienie art. 5 § 7 PA, który stanowi:

PA, art. 5 § 7 – Sacerdos orator 
recedat oportet a dictis muneri-
bus, quibus forte fungatur, ante 
dispensationis concessionem.

PA, art.  5 §  7 – Przed udziele-
niem dyspensy kapłana, który 
o nią wniósł, należy odsunąć od 
powyższych obowiązków, jeżeli 
by je wykonywał.

Przepis ten odnosi się do zadań (munera), o których mowa w przypad-
ku udzielenia dyspensy od celibatu kościelnego, a o których wyżej 159.

 158 Raczej dyskusyjne będzie przyjęcie przestępstwa z kan. 1389 § 1 CIC/83 (kan. 1464 § 1 
CCEO), tzn. nadużycia władzy (święceń). Tak właśnie na przykład por.  J. Syryjczyk, 
Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003, s. 136. Inaczej jednak, tj. że 
władza kościelna, o której mowa w kan. 1389 § 1 CIC/83, obejmuje tylko władzę rzą-
dzenia, nie zaś święceń, zob. F. Lempa, Część szczegółowa, w: W. Wójcik, J. Krukowski, 
F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4: Księga V. Dobra do
czesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, Lublin 1987, s. 265; D. Cito, Le pene per i sin
goli delitti (cann. 1364–1399), w: D. Cito, V. De Paolis, Le sanzioni nella Chiesa. Commento 
al Codice di Diritto Canonico. Libro VI, Città del Vaticano 2001, s. 349.

 159 Zob. wyżej, VI.2, VI.3.
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Wnioski

Prośba o dyspensę od celibatu kościelnego rozpoczyna postępowanie 
w sprawie. Jest to istotna czynność procesowa, gdyż nie tylko wyra-
ża wolę duchownego porzucenia definitywnego stanu duchownego, 
ale również jest punktem wyjścia dla kolejnych czynności proceso-
wych w tym postępowaniu aż do udzielenia reskryptu przez Biskupa 
Rzymskiego. Wywołuje zatem szereg skutków proceduralnych w po-
stępowaniu, ale też pewne skutki materialnoprawne, dotykające bez-
pośrednio proszącego.

Przyjęcie prośby i dokonanie wstępnych czynności przez właściwego 
ordynariusza pozwala na przejście do kolejnych etapów postępowania, 
o czym w następnym rozdziale.





ROZDZIAŁ IX

Część dynamiczna II: dowody – wota – decyzja

IX.1. Faza dowodowa

IX.1.1. Uwagi ogólne

IX.1.1.1. Instrukcja sprawy

IX.1.1.1.1. Przedmiot i cel instrukcji

Wśród postępowań administracyjnych dotyczących dyspensy od celi-
batu kościelnego należy wyróżnić te z nich, w których dokonuje się in-
strukcji sprawy, czyli postępowania dowodowego sensu stricto. Chodzi 
o postępowanie o dyspensę od celibatu kapłańskiego prezbiterów na ich 
prośbę oraz o dyspensę od celibatu kościelnego ad instantiam Ordinarii. 
W pewnym sensie istnienie instrukcji w tych postępowaniach jest wy-
raźnym wpływem procesu sądowego. Nie jest to dziwne, biorąc pod 
uwagę fakt, że instrukcja zmierza do poznania faktów, a postępowanie 
sądowe jest najlepszym narzędziem, aby to osiągnąć.

Wobec powyższego przedmiot i cel instrukcji w postępowaniach 
o dyspensę od celibatu kościelnego polegają na poznaniu przyczyn dla 
ewentualnego udzielnia dyspensy, aby wskazać jej tytuł. Ponadto zaś in-
strukcja powinna zmierzać do zweryfikowania argumentacji proszącego, 
czyli czy jest ona zgodna z prawdą. Instrukcja zatem zmierza do dania 
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odpowiedzi na wymóg istnienia iusta et rationabilis causa (kan. 90 § 1 
CIC/83, kan. 1536 § 1 CCEO) oraz jej prawdziwości (por. kan. 63 CIC/83, 
kan. 1529 CCEO) 1.

IX.1.1.1.2. Zasada dowodu pełnego albo pewności moralnej. Komentarz do 
n. 5,2 PLU i art. 3 In data 30 gennaio

PLU, n. 5, 2 – Vitanda praeterea 
est hac in re quaevis levis agen-
di ratio, quae, cum sacerdotii 
significationem, sacram indo-
lem ordinationis et gravitatem 
obligationum antea suscepta-
rum imminuat, maximum sane 
potest detrimentum afferre et 
certe tristem admirationem 
et scandalum apud plurimos 
christifideles inducere. Quare 
dispensationis causa demon-
stranda erit ope argumentorum 
numero et soliditate praestan-
tium. […]

PLU, n. 5, 2 – W tej materii po-
nadto trzeba unikać jakiego-
kolwiek pobłażliwego postę-
powania, które pomniejszałyby 
znaczenie kapłaństwa, świę-
ty charakter święceń i powagę 
wcześniej podjętych obowiąz-
ków; mogłoby to powodować 
bardzo poważną szkodę oraz 
stanowić smutną niespodzian-
kę i zgorszenie dla wielu wier-
nych. Stąd przyczyna dyspensy 
ma być wykazana przy pomocy 
argumentów, wyróżniających 
się ilością i znaczeniem. […]

 1 Por. V. Ferrara, Normae substantivae ac procedurales nunc vigentes in pertractandis causis 
de dispensatione a coelibatu sacerdotali, „Apollinaris” 62 (1989), s. 524, n. 12; V. Mosca, Le 
procedure per la perdita dello stato clericale, w: I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure 
speciali. XXV Incontro di Studio Villa S. Giuseppe, Torino, 29 giugno – 3 luglio 1998, 
Milano 1998, s. 344.
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In data 30 gennaio, art. 3 – La 
dichiarazione di cui all’art.  1 
può essere effettuata solo dopo 
che l’Ordinario competente, 
condotte le opportune indagi-
ni, sulla base dell’eventuale di-
chiarazione del chierico stesso, 
o della deposizione di testimoni 
o per fama oppure da indizi, ab-
bia raggiunto la certezza morale 
dell’abbandono irreversibile del 
chierico.

In data 30 gennaio, art.  3  – 
Deklaracja, o  której mowa 
w art. 1, może być dokonana je-
dynie po tym, kiedy właściwy 
ordynariusz – przeprowadziw-
szy odpowiednie dochodzenia, 
na podstawie ewentualnego 
oświadczenia samego duchow-
nego lub zeznań świadków, lub 
z opinii, lub z poszlak – osiągnie 
pewność moralną co do nieod-
wracalnego porzucenia [posługi] 
przez duchownego.

Te cele instrukcji mogą być osiągnięte tylko, jeśli zgromadzone zostaną 
odpowiednie dowody, tak pod kątem ilościowym, jak i jakościowym 
(ope argumentorum numero et soliditate praestantium – n. 5,2 PLU 2). 
Ustawodawca kościelny w n. 5,2 PLU wyraźnie zatem stanowi o zasadzie 
dowodu pełnego co do przyczyny porzucenia stanu duchownego przez 
prezbitera. Postępowanie zaś nie może być prowadzone pośpiesznie, 
niedokładnie i z pobłażaniem (levis agendi ratio); chodzi przecież o po-
ważne zobowiązanie do celibatu kapłańskiego i wykonywania świętej 
posługi (gravitas obligationum – n. 5,2 PLU, in princ.). Dlatego instruktor 
powinien być pewien, że zebrał w sprawie wszystkie możliwe dowody. 
Wymóg ten bowiem stawia zasada sprawiedliwości i miłości 3.

Zasadzie pełnego dowodu w postępowaniu o dyspensę od celibatu 
kapłańskiego odpowiada zasada pewności moralnej, wyrażona wprost 
w art. 3 In data 30 gennaio (la certezza morale), dotyczącym postępowa-
nia o dyspensę od celibatu kościelnego prowadzonego ad instantiam 

 2 Nie wydaje się jednak, by użyte w n. 5,2 PLU słowo argumentum przesądzało przyjętą 
koncepcję teoretyczną dowodu jako argumentum, a nie demonstratio; por. F. Ramos, 
P. Skonieczny, Diritto processuale canonico, t. 2/1, Romae 2014, s. 237–239.

 3 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione onerum ordinationis sacerdotalis. Formulae adhibendae 
in processibus sacerdotum saecularizationis iuxta legislationem 14X1980, ed. C. Pollini, 
(appunti del professore anno 1995, P.U.S.T. Angelicum), msp, s. 15. Co do samej zasady 
zob. wyżej, IV.2.2.3.
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Ordinarii 4. W istocie rzeczy zasada pewności moralnej, rządząca każ-
dym postępowaniem kanonicznym 5, jest treścią zasady pełnego dowo-
du. Zasada pełnego dowodu jest więc proceduralnie pierwsza wobec 
zasady pewności moralnej. Dopiero bowiem zebranie całości dowo-
dów w sprawie umożliwia osiągnięcie pewności moralnej (ex actis et 
probatis z kan. 1608 § 2 CIC/83, kan. 1291 § 2 CCEO oraz art. 247 § 3 
Dignitas Connubii, powtórzonego w art. 12 Ratio procedendi Mitis Iudex 
Dominus Iesus) 6.

W każdym razie rozumienie pewności moralnej na gruncie postę-
powań o dyspensę od celibatu kościelnego nie zmienia się w stosunku 
do procesu sądowego 7. Co więcej, mimo że przepisy ustawodawstwa 
św. Jana Pawła II z 1980 r. nie stanowią bezpośrednio o zasadzie pew-
ności moralnej w postępowaniu o dyspensę od celibatu kapłańskiego, 
to jednak – w oparciu o zasadę jedności postępowania kanonicznego 8 – 
należy przyjąć, że instytucja pewności moralnej ma zastosowanie także 
w tej procedurze.

IX.1.1.1.3. Zasada jedności procedury kanonicznej, czyli stosowanie 
przepisów księgi VII CIC/83

Wspomniana zasada jedności procedury kanonicznej pozwala na stoso-
waniu w postępowaniach o dyspensę od celibatu kościelnego odpowied-
nich przepisów proceduralnych księgi VII CIC/83 (tytułu XXV CCEO). 
Chodzi przecież o prawdziwe postępowanie, a nie o proste dochodze-
nie czy zbieranie informacji 9. Dlatego będzie możliwe stosowanie róż-
nych instytucji, a nawet zasad procedury kanonicznej – jak to zostało 

 4 Zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam: le facoltà speciali della Congregazione 
per il clero, „Ius et Iustitia” 16 (2012), s. 120.

 5 Por. F. Ramos, P. Skonieczny, Diritto…, t. 2/2, dz. cyt., s. 38.
 6 Zob. P. Skonieczny, Komentarz do art. 12, w: Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego 

motu proprio MItis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 
2015, s. 157, n. 1; s. 158–159, n. 4.

 7 Odnośnie do samej koncepcji pewności moralnej zob. P. Skonieczny, Komentarz do 
art. 12, w: Praktyczny komentarz…, dz. cyt., s. 157–159 z cyt. literaturą.

 8 Zob. P. Skonieczny, Jedno czy wiele postępowań w  sprawach małżeńskich? O  jedności 
procesu małżeńskiego po motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” papieża Franciszka, 
w: Małżeństwo i  rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red.  J. Krukowski, 
M. Sitarz, J. Gręźlikowski, Lublin 2017, s. 182–186.

 9 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 16.
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wspomiane 10 – mimo braku wyraźnego odesłania w przepisach regu-
lujących dyspensę od celibatu kościelnego. Poszczególne zastosowania 
tych odesłań są przedstawione poniżej.

IX.1.1.2. Zbieranie dowodów bez instrukcji sprawy

Zbieranie dowodów jest możliwe jednak także bez instrukcji sprawy. 
Tak dzieje się w przypadku procedowania w sprawach diakonów o dys-
pensę od celibatu kościelnego według listu Secondo la legislazione cano
nica (model skrócony) 11. Jak już wielokrotnie wyjaśniano, diakoni nie są 
kapłanami i stąd wiążący ich celibat nie ma charakteru kapłańskiego. 
Nie oznacza to jednak zupełnego zlekceważenia sprawy, gdyż pewne 
dowody są wszak zbierane, aby przekonać się o prawdziwości faktów 
zawartych w prośbie oraz wykazać słuszność przyczyny dla udzielenia 
dyspensy. Skoro jednak chodzi o dyspensę od celibatu kościelnego dia-
konów, ta słuszna przyczyna z kan. 90 § 1 CIC/83 (kan. 1536 § 1 CCEO) 
może być odpowiednio lżejsza w stosunku do dyspensy od celibatu ka-
płańskiego. Stąd też wynikają mniejsze wymagania co do postępowania 
dowodowego w tych sprawach.

Natomiast żadnego zbierania dowodów nie prowadzi się w mo-
delu naglącym w przypadku prezbiterów in urgenti periculo mortis 12. 
Ustawodawca kościelny wychodzi z założenia bowiem, że człowiek wie-
rzący nie kłamie w obliczu śmierci i bliskiego spotkania z Panem. Zresztą, 
sytuacja proszącego jest tak specyficzna, że nie budzi ona już wątpliwości 
co do słuszności i racjonalności przyczyny zwrócenia się po dyspensę 
w myśl kan. 90 § 1 CIC/83 (kan. 1536 § 1 CCEO).

 10 Zob. wyżej, IX.1.1.2.
 11 Por. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Secondo la 

legislazione canonica sulla dimissione dei diaconi dallo stato clericale e dispensa da tutti 
gli obblighi dell’Ordinazione, b.m.d.w., w: Congregatio de Cultu Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispensatione super „rato et 
non consummato”et a  lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice Iuris Canonici 1917, 
Città del Vaticano 2004, s. 204 (włoski), s. 205 (angielski), s. 206 (portugalski), s. 207 
(niemiecki), s. 208 (francuski), s. 209 (hiszpański), n. 1.

 12 Zob. Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacraments, Lettre circulaire 
Ce dicastère sur la dispense des obligations liées à l’ordination sacerdotale ou diaconale, 
Prot. 263/97, 6.06.1997, EV, t. 16, s. 448–453, nb. 550–559, n. 5.
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IX.1.1.3. Dowody w ogólności

IX.1.1.3.1. Katalog dowodów. Komentarz ogólny do art. 5 OC

OC, art.  5  – Episcopus vel sa-
cerdos instructor oratorem, pra-
emisso iureiurando de veritate 
dicenda, accuratis et definitis 
quaestionibus ad hoc specialiter 
redactis interroget; superiores 
temporis formationis, si possi-
bile sit, audiat vel eorum depo-
sitiones scriptas requirat; alios 
testes, sive ab oratore inductos 
sive a  se ipso vocatos, exami-
net; denique documenta alias-
que probationes colligat, opera 
peritorum, si opportunum fue-
rit, adhibita.

OC, art. 5 – Biskup lub kapłan 
instruktor, po przyjęciu od pro-
szącego przyrzeczenia, że będzie 
mówił prawdę, powinien [go] 
przesłuchać według specjalnie 
do tego przygotowanych odpo-
wiednich i  dokładnych pytań; 
powinien wysłuchać lub zażą-
dać na piśmie zeznań przełożo-
nych z okresu formacji, o ile to 
możliwe; powinien przesłuchać 
innych świadków, czy to wska-
zanych przez proszącego, czy to 
powołanych z własnej inicjaty-
wy; wreszcie powinien zebrać 
dokumenty i inne dowody, ko-
rzystając, jeżeli byłoby to uży-
teczne, z opinii biegłych.

W trakcie postępowania o dyspensę od celibatu kościelnego, biorąc po 
uwagę wszystkie modele tego postępowania (zwykły, nadzwyczajny 
i skrócony), można posłużyć się następującymi dowodami 13:

a) wyjaśnieniami proszącego o dyspensę prezbitera [por. art. 5 OC, 
pars prima; n. 6 Documenta necessaria; art. 3 In data 30 gennaio, 
n. 6 lit. a) i b) Fecendo seguito];

b) zeznaniami świadków – czy to wskazanymi przez proszącego, 
czy też ex officio [por. art. 5 OC, pars tertia; n. 7 Documenta ne
cessaria; art. 3 In data 30 gennaio, n. 6 lit. d) Fecendo seguito; 
n. 1 lit. d) Secondo la legislazione canonica]; wśród tych świad-
ków szczególną rolę odgrywają przełożeni z okresu formacji 

 13 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 15.
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[por. art. 5 OC, pars secunda; n. 7 Documenta necessaria, in fine; 
n. 1 lit. d) Secondo la legislazione canonica];

c) opinią biegłych [por. art. 5 OC, pars quarta; n. 8 Documenta ne
cessaria; n. 6 lit. e) Fecendo seguito];

d) dokumentami [por. art. 5 OC, pars quarta; n. 9 Documenta ne
cessaria; n. 6 lit. e) Fecendo seguito; n. 1 lit. e) Secondo la legisla
zione canonica].

Pełen katalog dowodów, możliwych w sprawie o dyspensę od celi-
batu kościelnego, zawiera art. 5 OC, dotyczący prezbiterów proszących 
o dyspensę.

IX.1.1.3.2. Zasada swobody w zbieraniu dowodów

CIC/83, can. 1527 §  1 (CCEO, 
can. 1208 §  1)  – Probationes 
cuiuslibet generis, quae ad cau-
sam cognoscendam utiles vide-
antur [CCEO: videntur] et sint 
[CCEO: sunt] licitae, adduci 
possunt.

CIC/83, kan.  1527 §  1 (CCEO, 
kan. 1208 § 1) – Mogą być przy-
toczone dowody jakiegokolwiek 
rodzaju, które wydają się poży-
teczne do poznania sprawy i są 
godziwe.

Należy zauważyć, że w postępowaniach o dyspensę od celibatu kościel-
nego wiąże również zasada swobody w zbieraniu dowodów z kan. 1527 
§ 1 CIC/83 (kan. 1208 § 1 CCEO). Jest to kolejne zastosowanie zasa-
dy jedności procedury kanonicznej, o której wspomniano 14. W istocie 
w porządku kanonicznym brak jest ograniczeń co do rodzajów środ-
ków dowodowych 15. Wprost do tej zasady odwołuje się powołany wyżej 
art. 5 OC, pars quarta, stanowiąc o „innych dowodach”, które powinien 
zebrać instruktor sprawy o dyspensę od celibatu kapłańskiego (alias 
probationes colligat).

Do tego rodzaju „innych dowodów” należy zaliczyć zbieranie infor-
macji od proszącego czy świadka nie w drodze zwykłego przesłucha-
nia, lecz poprzez odpowiedź na piśmie na przesłane wcześniej pytania 

 14 Zob. wyżej, IX.1.1.3.
 15 Por. M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 2006, s. 253; F. Ramos, 

P. Skonieczny, Diritto…, t. 2/1, dz. cyt., s. 253.
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(np. drogą poczty elektronicznej), także z zapewnieniem o zgodności 
z prawdą podanych informacji. Trzeba uznać za dopuszczalne tego ro-
dzaju dowody, zwłaszcza że chodzi o dobro dusz, w tym samego pro-
szącego, a zbytni formalizm nie służy celom samej instytucji dyspensy 16.

IX.1.1.3.3. Technika przesłuchania w ogólności

Każde przesłuchanie (proszącego, świadków i biegłych) poprzedza we-
zwanie (citatio) do stawienia się w określonym czasie i miejscu w celu 
przesłuchania. Wezwania dokonuje się dekretem, który wydaje instruk-
tor sprawy 17. W tym zakresie – w myśl zasady jedności procedury kano-
nicznej – stosuje się kan. 1508 § 1 CIC/83 (kan. 1191 § 1 CCEO). Wydaje 
się, że dekret wezwania proszącego może być dokonany jednocześ-
nie z przyjęciem prośby przez ordynariusza (por. kan. 1507 § 1 CIC/83, 
kan. 1190 § 1 CCEO).

Odnośnie do przesłuchań należy zauważyć, że jest to przesłuchanie 
swobodne (por. art. 6 OC). Jest to o tyle istotne, że aż do norm proceso-
wych z 1964 r. włącznie 18 przesłuchania w postępowaniach o dyspensę 
od celibatu kościelnego oparte były o wcześniej przygotowane przez 
Kongregację, z zamkniętą pulą pytań (per positiones; por. kan. 1745 n. 2 
CIC/17) 19. Przepis art. 5 OC stanowi zaś obecnie wyraźnie, że pytania są 
przygotowywane specjalnie na przesłuchanie (ad hoc specialiter redactis).

Każde przesłuchanie, także proszącego duchownego, poprzedza przy-
sięga mówienia prawdy (iusiurandum de veritate dicenda). Ustawodawca 
kościelny ograniczył się co prawda do uregulowania jej wyraźnie tylko 

 16 Zob. M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łaciń
skiego, Warszawa 2015, s. 82–84, z inną jednak klasyfikacją tego rodzaju dowodów.

 17 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne, procedura, 
„Prawo Kanoniczne” 35 (1992) nr 3–4, s. 168.

 18 Por. Sacra Congregatio Sancti Officii, Normae ad causas parandas de S. Ordinatione 
eiusque oneribus, 2.02.1964, w: Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, t. 3: 
Leges annis 1959–1968 editae, ed. X. Ochoa, Roma 1972, kol. 4463–4469, poz. 3162.

 19 Zob. E. Colagiovanni, La procedura per la dispensa dagli oneri del sacerdozio e del dia
conato, w:  I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano 1992, s. 379; 
V. Ferrara, L’istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi 
dell’ordinazione. Evoluzione storico giuridica della normativa sostanziale e procedurale ed 
attribuzioni di competenza a trattarne: dalle origini alla Costituzione Apostolica „Pastor 
Bonus” (1988) di Giovanni Paolo II, „Apollinaris” 67 (1994), s. 514; Id., Normae…, dz. cyt., 
s. 527, n. 19. Zob. wyżej, III.2.3.3, III.3.1.3.2.
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w przypadku proszącego (por. art. 5 OC, pars prima), jednakże nale-
ży zastosować zasadę a maiori a minus: skoro wymagana ona jest ona 
w  przypadku proszącego, to tym bardziej w  przypadku świadków. 
Zasadą jest przecież nieżądanie od stron przysięgi w procesie sądowym 
(por. kan. 1532 CIC/83, kan. 1213 CCEO) 20, która z kolei jest obligatoryj-
na w przesłuchiwaniu świadków (por. kan. 1562 § 2 CIC/83, kan. 1243 
§ 2 CCEO). Nałożenie wprost w ustawie obowiązku odebrania przy-
sięgi od proszącego duchownego jest zastosowaniem kan. 1532 CIC/83 
(kan. 1213 CCEO), który nakazuje przysięgę w sprawach dotyczących 
dobra publicznego. Taką sprawą jest sprawa wniesiona przez duchowne-
go o dyspensę od celibatu kapłańskiego (por. n. 3 PLU) 21. Fakt złożenia 
przysięgi lub ewentualną odmowę jej złożenia przez przesłuchiwanego 
należy odnotować w protokole (por. kan. 1368 CIC/83, kan. 1240 CCEO).

Obecnie ani ustawodawstwo św. Jana Pawła II z 1980 r., ani inne 
regulacje dotyczące dyspensy od celibatu kościelnego nie nakładają na 
przesłuchiwanego obowiązku zachowania sekretu, który obowiązy-
wał we wcześniejszej ustawie 22. Jednakże sekret ten może nałożyć in-
struktor sprawy w trybie kan. 1455 § 3 CIC/83 (kan. 1113 § 3 CCEO) 23. 

 20 Przepis kan. 1532 CIC/83 stanowi:
  Can. 1532 – In casibus, in quibus bonum publicum in causa est, iudex partibus iusiu-

randum de veritate dicenda aut saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa 
aliud suadeat; in aliis casibus, potest pro sua prudentia.

  W przekładzie polskim (poprawionym przez Autora – P.S.):
  Kan. 1532 – W wypadkach, w których sprawa dotyczy dobra publicznego, sędzia powi-

nien nakazać stronom złożyć przysięgę, że będą mówiły albo przynajmniej, że powie-
działy prawdę, chyba że poważna przyczyna sugeruje coś innego; w innych wypadkach 
może postąpić według swojej roztropności.

 21 Por. wyżej, IV.2.2.2.
 22 Zob.  S.  Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis ad 

apparandas in Curiis dioecesanis et religiosis causas reductionis ad statum laicalem 
cum dispensatione ab obligationibus cum sacra Ordinatione conexis, 13.01.1971, AAS 
63 (1971) 303–308, n. II.3, lit. e), alinea 2, in fine.

 23 Przepis kan. 1455 § 3 CIC/83 stanowi:
  Can. 1455 § 3 – Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit ut ex actorum vel 

probationum evulgatione aliorum fama periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut 
scandalum aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes, peritos, partes 
earumque advocatos vel procuratores iureiurando astringere ad secretum servandum.

  W przekładzie polskim:
  Kan. 1455 § 3 – Co więcej, ilekroć charakter sprawy lub dowodów jest taki że z rozpo-

wszechnienia akt lub dowodów zagrożona byłaby sława innych lub mogłaby powstać 
przyczyna nieporozumień lub zgorszenie, względnie inna tego rodzaju niedogodność, 
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W literaturze kanonistycznej prezentowany jest wszakże i pogląd prze-
ciwny, zgodnie z którym sekret ten wynika ex natura rerum 24.

Jak przy każdym przesłuchaniu dokonywanym w trakcie instrukcji 
sprawy, ma przy nim być obecny notariusz, który sporządza protokół ze 
stawianych pytań i odpowiedzi, a także wszystkiego, co istotne, a wy-
darzyło się w trakcie przesłuchania (por. kan. 1368 CIC/83, kan. 1240 
CCEO) 25. Odpowiedzi przesłuchiwanego mogą być także rejestrowane 
w trybie kan. 1567 § 2 CIC/83 26 (kan. 1248 § 2 CCEO) 27.

Co więcej, jeżeli proszący duchowny lub świadek nie chce odpowia-
dać, może udzielić odpowiedzi na pytania pisemnie, byle tylko dokonało 
się to w obecności instruktora i notariusza. Nie jest jednak co do zasady 
dopuszczalne, aby przesłuchiwany odpowiadał prywatnie, na przykład 
w swoim domu, a następnie przesłał odpowiedzi 28. W każdym razie 
przesłanie odpowiedzi na pytania instruktora wyraźnie wyklucza się, 

sędzia może zobowiązać przysięgą świadków, biegłych, strony, ich adwokatów lub peł-
nomocników, do zachowania tajemnicy.

 24 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 526, n. 17.
 25 Przepis kan. 1568 CIC/83 stanowi:
  Can. 1568 – Notarius in actis mentionem faciat de praestito, remisso aut recusato iu-

reiurando, de partium aliorumque praesentia, de interrogationibus ex officio additis et 
generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur.

  W przekładzie polskim:
  Kan. 1568 – Notariusz powinien odnotować w aktach o złożeniu, pominięciu lub od-

mowie przysięgi, o obecności stron i innych, o pytaniach dodanych z urzędu i w ogóle 
o wszystkim, co godne pamięci lub wydarzyło się przypadkowo, gdy świadkowie byli 
przesłuchiwani.

 26 Przepis kan. 1567 CIC/83 stanowi:
  Can. 1567 – § 1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa 

editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt.
  § 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dummodo dein responsiones 

scripto consignentur et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus.
  W przekładzie polskim:
  Kan. 1567 – § 1. Odpowiedź winna być zaraz spisana przez notariusza i powinna zawie-

rać dosłowne zeznania, przynajmniej w odniesieniu do tego, co bezpośrednio dotyczy 
przedmiotu sprawy.

  § 2. Dopuszczalne jest posłużenie się magnetofonem, jeśli tylko później odpowiedzi 
zostaną spisane i podpisane, o ile to możliwe, przez zeznających.

 27 Zob.  M.-A.  Sánchez Gómez, Exoneración de las obligaciones inherentes al Ministerio 
Sacerdotal y dispensa del celibato. Aplicación en los Institutos Religiosos Clericales de Derecho 
Pontificio y en las Sociedades Clericales de Vida Apostólica de Derecho Pontificio, „Revista 
CONFER” 24  (1985), s. 492; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., 
s. 168; M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 82.

 28 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 528, n. 20, C, a).



Część dynamiczna II: dowody – wota – decyzja  351

jeśli chodzi o proszącego w modelu zwyczajnym (por. art. 5 OC, pars 
prima). Jednak nie można takiej praktyki wykluczyć przy przesłuchaniu 
formatorów i przełożonych proszącego w modelu zwyczajnym, skoro 
przepis wyraźnie ją dopuszcza (por. art. 5 OC, pars secunda). A maiori 
ad minus, tym bardziej jest to dopuszczalne w modelu nadzwyczajnym 
[por. art. 3 In data 30 gennaio; n. 6 lit. d) Fecendo seguito] oraz skróco-
nym [por. n. 1 lit. d) Secondo la legislazione canonica].

Protokół przesłuchania powinien być odczytany, z  możliwością 
jego uzupełnienia i dodania uwag przez przesłuchiwanego, a w końcu 
podpisany przez wszystkich uczestników przesłuchania, czyli instruk-
tora, notariusza i samego przesłuchiwanego (por. kan. 1569 CIC/83 29, 
kan. 1250 CCEO) 30.

IX.1.2. Przesłuchanie proszącego. Komentarz do art. 5, pars 
prima, oraz art. 6 OC

IX.1.2.1. Źródła prawa i znaczenie

OC, art.  5, pars prima  – 
Episcopus vel sacerdos instru-
ctor oratorem, praemisso iu-
reiurando de veritate dicenda, 
accuratis et definitis quaestio-
nibus ad hoc specialiter reda-
ctis interroget […].

OC, art. 5, część pierwsza – Biskup 
lub kapłan instruktor, po przyjęciu 
od proszącego przyrzeczenia, że bę-
dzie mówił prawdę, powinien [go] 
przesłuchać według specjalnie do 
tego przygotowanych odpowied-
nich i dokładnych pytań […].

 29 Przepis kan. 1569 CIC/83 stanowi:
  Can. 1569 – § 1. In fine examinis, testi legi debent quae notarius de eius depositione 

scripto redegit, vel ipsi audita facere quae ope magnetophonii de eius depositione in-
cisa sunt, data eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi.

  § 2. Denique actui subscribere debent testis, iudex et notarius.
  W przekładzie polskim:
  Kan. 1569 – § 1. Na końcu przesłuchania należy świadkowi odczytać to, co notariusz 

o jego zeznaniu na piśmie sporządził, albo dać mu wysłuchać, co przy pomocy magne-
tofonu z jego zeznania zostało nagrane, dając temuż świadkowi możliwość uzupełnienia, 
skreślenia, poprawienia, zmiany.

  § 2. Akt powinni w końcu podpisać: świadek, sędzia i notariusz.
 30 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 492; E. Miragoli, La dispensa dal 

celibato. Note per l’istruttoria di una causa, „Quaderni di diritto ecclesiale” 7 (1994), s. 230.
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OC, art. 6 – Interrogatorium 
vero oratoris omnia elementa 
necessaria et utilia ad investiga-
tionem peragendam praebere 
debet, scilicet: a) generalia ora-
toris: tempus et locum nativita-
tis, praecedentes vitae notitias, 
adiuncta familiae ex qua ora-
tor ortus est, conformationem 
morum, studia, scrutinia de 
ipso ante sacrorum Ordinum 
susceptionem et etiam, si ora-
tor est religiosus, ante votorum 
nuncupationem, tempus et lo-
cum sacrae ordinationis; curri-
culum ministerii sacerdotalis; 
condicionem iuridicam (7) in 
qua nunc versatur sive in foro 
Ecclesiae sive in foro civitatis 
et his similia; b) causas et ad-
iuncta defectionis necnon cir-
cumstantias quae assumptio-
nem obligationum clericalium 
vitiare potuerint.

OC, art.  6  – Wykaz pytań do 
przesłuchania proszącego ma zaś 
wyjaśniać wszystkie elementy ko-
nieczne i użyteczne dla dochodze-
nia, to znaczy: a) dane ogólne pro-
szącego: datę i miejsce urodzenia, 
informacje o dotychczasowym ży-
ciu, wiadomości o  rodzinie po-
chodzenia proszącego, przedsta-
wienie [jego] moralności, studia, 
badanie poprzedzające przyjęcie 
święceń wyższych, a także, jeżeli 
proszący jest zakonnikiem, przed 
złożonymi ślubami, czas i miejsce 
święceń wyższych; przebieg po-
sługi kapłańskiej; sytuacja praw-
na, w jakiej teraz znajduje się tak 
na forum kościelnym, jak i cywil-
nym oraz [informacje] temu po-
dobne; b) przyczyny i okoliczności 
porzucenia [kapłaństwa], a także 
okoliczności, które mogłyby unie-
możliwiać podjęcie obowiązków 
duchownego.

Documenta necessaria, 
n. 6 – Interrogatio oratoris ab 
Instructore peracta coram 
Actuario, praemisso iuramen-
to de veritate dicenda, iuxta 
interrogationes iam apparatas 
et pertinentes, quae respiciant 
praesertim tempus ante ordi-
nationem et in specie omnia 
quae relata sunt in curriculo 
vitae de causis crisis, defectio-
nis et irreversibilitatis.

Documenta necessaria, n.  6  – 
Przesłuchanie proszącego, dokona-
ne przez instruktora w obecności 
notariusza, poprzedzone przysię-
gą mówienia prawdy, według py-
tań wcześniej przygotowanych 
i dotyczących sprawy, zwłaszcza 
czasu przed przyjęciem święceń, 
a  szczególnie tego wszystkiego, 
co w życiorysie [curriculum vitae] 
ukazano jako przyczyny kryzysu, 
porzucenia [kapłaństwa] i nieod-
wracalności [tej decyzji].
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Przesłuchanie prezbitera proszącego o dyspensę od celibatu kapłańskie-
go występuje jako pierwsza czynność w instrukcji sprawy w modelu zwy-
czajnym (por. art. 5, pars prima, oraz art. 6 OC; n. 6 Documenta necessaria). 
Może również wystąpić w modelu nadzwyczajnym wobec każdego du-
chownego, wobec którego jego ordynariusz wszczyna on postępowanie 
ex officio [por. art. 3 In data 30 gennaio, n. 6 lit. a) Facendo seguito]. W tym 
ostatnim modelu jednak przesłuchanie duchownego nie jest koniecz-
ne, skoro często duchowny ten nie jest zainteresowany postępowaniem, 
i dokonuje się na końcu postępowania 31. Gdyby w postępowaniu nad-
zwyczajnym ad instantim Ordinarii duchowny się nie stawił na prze-
słuchanie, instruktor powinien deklarować dekretem jego nieobecność 
(por. kan. 1592–1595 CIC/83, kan. 1272–1275 CCEO) 32. Natomiast w mo-
delu skróconym wobec diakonów proszących o dyspensę od celibatu 
kościelnego brak jest przesłuchania, będącego cechą przede wszystkim 
instrukcji sprawy, która w tym postępowaniu nie ma miejsca.

W każdym razie przesłuchanie proszącego jest bodaj najważniejszą 
czynnością w instrukcji sprawy o dyspensę od celibatu kościelnego. To 
bowiem jego prośba rozpoczęła sprawę i to on najlepiej wie, co było 
przyczyną porzucenia stanu duchownego oraz czy ta sytuacja jest nie-
odwracalna. Nic więc dziwnego, że ustawodawca kościelny tej właś-
nie czynności procesowej poświęcił najwięcej miejsca (aż dwa przepisy 
w obowiązujących normach proceduralnych z 1980 r.: art. 5 OC, pars 
prima, oraz art. 6 OC), a sam katalog dowodów zaczyna właśnie od 
tego środka dowodowego (por. art. 5 OC). Nie wymaga się wszakże bez-
względnie, aby przesłuchanie proszącego odbyło się na początku postę-
powania, przed przesłuchaniem świadków, choć byłoby to wskazane 33.

Podstawową regulacją w  zakresie przesłuchania proszącego jest 
art. 6 OC. Przepis ten nie jest wszakże nowy w porządku kanonicznym. 
Ma swoje źródła w n. II,3 lit. a) Antequam causam reductionis odnośnie 
do lit. a) oraz w n. II,3 lit. b) tychże norm z 1971 r. co do lit. b) art. 6 OC 34. 

 31 Por. W. Barszcz, Przyczyny i procedury przeniesienia duchownych do stanu świeckiego 
na podstawie uprawnień Kongregacji ds. Duchowieństwa, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) 
nr 3–4, s. 65.

 32 Zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam. Le facoltà speciali della Congregazione 
per il clero, „Ius et Iustitia” 16 (2012), s. 121.

 33 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 529, n. 22, A, e)–f); V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., 
s. 345.

 34 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 524–525, n. 14.
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W zasadzie regulacja nie zmieniła się, choć poprzednia była bardziej 
dokładna w tym zakresie. Stąd literatura kanonistyczna odwołuje się 
do poprzedniej ustawiy 35.

IX.1.2.2. Pytania ogólne

Wskazuje się zatem pytania ogólne przesłuchania [capita generalia – art. 6 
lit. a) OC] oraz szczegółowe [capita specialia – art. 6 lit. b) OC]. Wszystkie 
pytania powinny być dokładne i precyzyjne, dostosowane do danego 
przypadku (por. art. 5 OC, pars prima).

Pytania ogólne nie sprawiają większych problemów prawnych, sta-
jąc się rekonstrukcją curriculum vitae, którym proszący rozpoczął swoją 
sprawę o dyspensę od celibatu kapłańskiego. Przedmiotem pytań ogól-
nych są zatem w myśl art. 6 lit. a) OC 36:

 · data i miejsce urodzenia,
 · informacje o dotychczasowym życiu,
 · wiadomości o rodzinie pochodzenia proszącego,
 · przedstawienie jego moralności,
 · powołanie, wyjaśnienie motywacji przyjęcia święceń (ewentu-

alnie wstąpienia do instytutu zakonnego i złożenia w nim pro-
fesji wieczystej),

 · studia,
 · badanie poprzedzające przyjęcie święceń wyższych (tzw. scruti

nia), a także, jeżeli proszący jest zakonnikiem, przed złożonymi 
ślubami (głosowania poszczególnych rad czy kapituł, droga do 
decyzji przełożonego wyższego dopuszczającego do złożenia 
profesji wieczystej),

 · czas i miejsce święceń wyższych,
 · przebieg posługi kapłańskiej,
 · sytuacja prawna, w jakiej teraz znajduje się tak na forum kościel-

nym, jak i cywilnym (np. małżeństwo cywilne, od kiedy, dzieci, 
w jakim wieku),

 · inne informacje tego rodzaju, w tym aktualny stan zdrowia 
fizycznego i psychicznego proszącego.

 35 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 516; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 345.
 36 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 345.
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IX.1.2.3. Pytania szczegółowe

IX.1.2.3.1. Aktualna regulacja art. 6 lit. b) OC  
w świetle tradycji kanonicznej

Pytania szczegółowe zmierzają do ustalenia przyczyny dyspensy od ce-
libatu kościelnego, czyli tytułu tejże dyspensy. Chodzi zatem o wskaza-
nie powodu i okoliczności porzucenia stanu duchownego oraz nieod-
wracalności tej sytuacji obecnie. Oczywiście instruktor, przygotowując 
i zadając pytania, opiera się na prośbie duchownego oraz jego curricu
lum vitae (por. n. 6 Documenta necessaria), ale jest całkowicie wolny, aby 
wyjść poza przygotowane pytania. Podobnie wolny powinien czuć się 
proszący, mając możliwość dodania i opisania faktów, o które nie za-
pytał instruktor 37.

Przedmiotem pytań szczegółowych są zatem – jak to ogólnie ujmuje 
powołany art. 6 lit. b) OC – „przyczyny i okoliczności porzucenia ka-
płaństwa, a także okoliczności, które mogłyby uniemożliwiać podjęcie 
obowiązków duchownego”. Z powodu tak ogólnego ujęcia problemu ka-
noniści odwołują się w tym zakresie do tradycji kanonicznej (por. kan. 6 
§ 2 CIC/83, kan. 2 CCEO). Nawiązują zatem do n. II,3 lit. b) Antequam 
causam reductionis z 1971 r., który był zdecydowanie dokładniejszy 38.

Pytania szczegółowe dzieli się zatem – wzorem norm z 1971 r. – na 
dotyczące sytuacji proszącego:

i. przed przyjęciem święceń oraz
ii. po ich przyjęciu.
Słusznie bowiem zauważono, że regulacja poprzednia zakładała po-

dział tytułów dyspensy na uprzednie i następcze, a ten podział jest za-
chowany w obowiązującym ustawodawstwie św. Jana Pawła II z 1980 r. 39

IX.1.2.3.2. Przedmiot pytań szczegółowych

Pytania szczegółowe, które powinny być zadane proszącemu prezbi-
terowi w każdym rodzaju sprawy o dyspensę od celibatu kapłańskiego, 

 37 Zob. T. Rakoczy, Dyspensa od celibatu, „Prawo i Kościół” 1 (2006), s. 91–92.
 38 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 516; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 345.
 39 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 526, n. 15.
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niezależnie od jej tytułu powinny się odnosić do następujących zagad-
nień 40:

 · sytuacji psychologicznej i duchowej w okresie poprzedzającym 
przyjęcie święceń diakonatu i prezbiteratu;

 · początku, motywu i charakteru poważnych trudności w prowa-
dzeniu życia kapłańskiego;

 · ujawnienie bądź nie komukolwiek wątpliwości i zastrzeżeń co 
do trudności w podjęciu życia kapłańskiego, jeśli tak, to komu, 
kiedy i jak; czy w ogóle proszący zdawał sobie z nich sprawę;

 · środków zastosowanych, by pomóc proszącemu (terapia?), kiedy 
i z jakim skutkiem;

 · początku i motywu myśli, że proszący nie jest w stanie konty-
nuować życia kapłańskiego;

 · wskazania przełożonych (wobec zakonników: miejscowych 
i prowincjalnych) z tego czasu;

 · decyzji o wykonywaniu bądź nie święceń po podjęciu decyzji 
o przedstawieniu prośby o dyspensę od celibatu kapłańskiego.

ad i. Pytania szczegółowe 41, dotyczące faktów w życiu proszącego 
przed przyjęciem święceń, powinny odnosić się do:

a) braku odpowiedniej wolności, czyli m.in. wpływu rodziny na 
decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego lub insty-
tutu zakonnego;

b) braku odpowiedniej dojrzałości lub odpowiedzialności, czyli 
w  szczególności przebywanych chorób oraz niedojrzałości 
fizycznej lub psychicznej;

c) braku powołania i zdatności proszącego do stanu duchownego 
i do życia zakonnego, czyli błędów przełożonych lub formatorów, 

 40 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 506–507.
 41 Najnowszy wykaz pytań wobec proszącego, pomocny przy sporządzeniu pytań dla kon-

kretnego przypadku przez instruktora; por. Congregation for the Clergy, Interrogation 
of the Petitioner, (2013?), „Roman Replies & CLSA Advisory Opinions” 2013, s. 25–27. 
Inne wykazy pytań, zob. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Interrogatorio oratoris, 
(14.10.1980), EV, t. 7, s. 564–567, nb. 584, nota; Congregatio de Culto Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Specimen pro interrogatione oratoris, (1989?), w:  Collectanea 
Documentorum…, dz. cyt., s.  199–201; M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., 
s. 505–508; J.J. Gallego Palomero, De los títulos de exoneración de las obligaciones del mi
nisterio sacerdotal a las exigencias de madurez y formación equilibrada en el candidato al 
sacramento del orden, Roma 1996, s. 257–261.
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a także przestrzegania VI przykazania Dekalogu w czasie for-
macji.

ad a. Odnośnie do braku odpowiedniej wolności pytania powinny 
dotyczyć 42:

 · jakiegokolwiek faktu, który by świadczył, że proszący był pod-
dany jakiemuś przymusowi (czy to fizycznemu, czy moralne-
mu), by złożyć profesję zakonną lub przyjąć święcenia diakonatu, 
a potem prezbiteratu; jeśli tak, to kiedy, gdzie, od kogo i w jaki 
sposób się to przejawiło;

 · czy kiedykolwiek ujawnił lub nie ten brak wolności w podjęciu 
życia w celibacie kościelnym i dlaczego;

 · czy ktokolwiek i w jaki sposób oraz kiedy i w jakich okolicznoś-
ciach wpływał na tę decyzję życiową proszącego.

ad b. Co do braku odpowiedniej dojrzałości lub odpowiedzialności 43:
 · ocena proszącego, czy na czas przyjmowania święceń był odpo-

wiednio dojrzały i zdolny do podjęcia zobowiązań związanych 
z obowiązkami stanu duchownego, zwłaszcza celibatu kapłań-
skiego i wykonywania święceń; skąd bierze się taka ocena pro-
szącego;

 · jaki był – według oceny proszącego – jego stopień dojrzałości 
ludzkiej, psychicznej i religijnej w chwili składania profesji wie-
czystej i przyjmowania święceń;

 · czy proszący przemyślał dostatecznie swoją decyzję o konsekra-
cji zakonnej lub podjęciu się celibatu dla królestwa niebieskiego;

 · jaka opinia panowała w środowisku i w czasie, w którym się for-
mował (w domu zakonnym, seminarium), odnośnie do celibatu 
kościelnego; jakie było jego osobiste stanowisko w tym zakresie;

 · czy był odpowiednio poinformowany i uformowany co do ludz-
kiej seksualności i czystości oraz wartości celibatu dla królestwa 
niebieskiego;

 · czy w chwili przyjmowania święceń diakonatu lub prezbitera-
tu cierpiał na jakąś chorobę lub też jakiś brak, fizyczny czy psy-
chiczny; jeśli tak, to czy zachował jakieś zaświadczenia lekarskie 

 42 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 507.
 43 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 507–508.
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z leczenia w tym czasie; jaki lekarz go prowadził; czy w ogóle 
podjął proszący leczenie;

 · czy proszący cierpi na jakąś chorobę dziedziczną; czy inni człon-
kowie jego rodziny na nią cierpią;

 · czy proszący miał problemy psychologiczne, jakie i kiedy;
 · czy proszący uważa, że należałoby w sprawie zasięgnąć opinii 

biegłego medyka odnośnie do jego stanu zdrowia.
ad c. W przedmiocie braku powołania i zdatności proszącego do 

stanu duchownego możliwe są pytania 44:
 · czy proszący otrzymał odpowiednią formację w materii seksual-

ności ludzkiej i odnośnie do celibatu dla królestwa niebieskiego;
 · czy proszący miał szczególne problemy i trudności co do zacho-

wywania czystości: jakie i w jakim czasie;
 · czy prosił w tym czasie kogokolwiek o pomoc czy radę, zwłasz-

cza formatorów lub przełożonych;
 · jakich i kiedy środków zaradczych użył, by te trudności poko-

nać; z jakim skutkiem;
 · czy proszący uważa, że przełożeni nie potrafili zrozumieć lub 

zlekceważyli jego problemy i ich rzeczywiste znaczenie, oraz 
dlaczego;

 · czy proszący komukolwiek, kiedy i  jak (ustnie czy pisemnie) 
ujawniał przed przyjęciem święceń o swoim braku woli przyj-
mowania święceń czy wątpliwościach odnośnie do celibatu koś-
cielnego.

ad ii. Pytania szczegółowe, dotyczące faktów w życiu proszącego po 
przyjęciu święceń, odnoszą się do 45:

 · nieumiejętności dostosowania się do życia kapłańskiego,
 · kryzysu czy też braków w życiu duchowym lub w wierze,
 · błędów odnośnie do kapłaństwa i celibatu kapłańskiego,
 · zachowania niemoralnego, prowadzenia życia rozpustnego.

Pytania te powinny dotyczyć takich szczegółów, jak 46:
 · z jakiego powodu, kiedy i gdzie oraz w jakich okolicznościach 

proszący porzucił stan duchowny;

 44 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 508.
 45 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 516; V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 345.
 46 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 507.
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 · czy są jakieś osoby, które obecnie zależą od niego życiowo (po-
tomstwo, żona itp.); z kim i jak długo jest życiowo związany;

 · z jakich powodów prosi o łaskę dyspensy od celibatu kościelne-
go w sytuacji, w której się znajduje i uznaje za nieodwracalną;

 · jak wygląda teraz jego życie, także z punktu widzenia duchowego.

IX.1.2.3.3. Pytania końcowe

Na koniec przesłuchania – oprócz pytania o uzupełnienie, poprawienie 
i zmianę wyjaśnień w trybie kan. 1569 § 1 CIC/83 (kan. 1250 § 1 CCEO) 47 – 
instruktor powinien zapytać proszącego o wskazanie świadków, którzy 
mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy (por. art. 5 OC, pars tertia) 48. Należy 
poprosić o dane osobowe, pozwalające na skontaktowanie się ze świad-
kiem: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej, 
ewentualnie numer telefonu. Wreszcie należy zaprotokołować zgodę 
proszącego na ujawnianie przez świadków faktów odnoszących się do 
jego prywatności 49.

W końcowym pakiecie pytań do proszącego powinno się znaleźć 
także i to, czy rzeczywiście chce i podtrzymuje swoją prośbę o dyspen-
sę od celibatu kapłańskiego 50. Takie pytanie może znaleźć się również 
jako pierwsze po pytaniach ogólnych 51. Z akt sprawy musi bowiem jasno 
i bezsprzecznie wynikać niezmienna wola proszącego 52. Można również 
upewnić się, czy duchowny nie chce podjąć na nowo życia i posługi 
kościelnej w celibacie dla królestwa niebieskiego 53. Do tego też powin-
ny zmierzać pytania, jak wyraźnie wskazuje n. 6 Documenta necessaria.

 47 Por. wyżej, IX.1.3.3.
 48 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 492–493; W. Kiwior, Dyspensa od 

celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 169.
 49 Por. niżej, IX.1.3.1.3.
 50 Zob. Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, Specimen pro inter-

rogatione oratoris…, dz. cyt., n. 37.
 51 Tak właśnie, pytając się o potwierdzenie prośby do ojca świętego, por. Congregatio de 

Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, Specimen pro interrogatione oratoris…, 
dz. cyt., n. 6.

 52 Jak ważny jest to element, zob.  wyżej, VIII.1.3.2.2. Zob.  W.  Barszcz, Odejścia 
z kapłaństwa – kwestie prawne, „Pastores” 38 (2008) nr 1, s. 114.

 53 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 508, n. 62; J.J. Gallego Palomero, 
De los títulos…, dz. cyt., s. 261, n. 62.
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IX.1.3. Pozostałe dowody

IX.1.3.1. Zeznania świadków

IX.1.3.1.1. Ewolucja regulacji

W normach z 1964 r. – zgodnie z modelem sądowym postępowania 
o dyspensę od celibatu kościelnego 54 – świadkowie byli pytani per posi
tiones. Tych pytań było 22 dla rodziców i 32 dla pozostałych świadków 55.

Regulacja proceduralna z 1971 r. wskazywała głównych świadków 
do przesłuchania w sprawie, prowadzonej teraz według modelu ad-
ministracyjnego 56. Tymi głównymi świadkami byli: rodzice, rodzeń-
stwo, przełożeni, formatorzy, koledzy z roku lub współbracia z nowicja-
tu, współbracia w kapłaństwie lub w instytucie zakonnym, przełożeni 
proszącego o dyspensę od celibatu kościelnego 57. Procedura z 1971 r. 
zerwała ze sztywnym katalogiem pytań (positiones) 58, wskazując jednak 
ogólnie przedmiot badania 59.

Ustawodawstwo św. Jana Pawła II z 1980 r. odchodzi w art. 5 OC od 
szczegółowego określenia kręgu świadków, robiąc jednak wyjątek dla 
formatorów i przełożonych proszącego. Jednocześnie stanowi, że ich 
wskazanie dokonuje się ex officio lub na wniosek proszącego (por. art. 5 
OC, pars tertia).

 54 Zob. wyżej, VII.1.1.3.
 55 Por. Sacra Congregatio Sancti Officii, Normae…, dz. cyt., passim.
 56 Zob. wyżej, VII.1.2.1.
 57 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., 

n. II,3 lit. d).
 58 Zob. wyżej, IX.1.3.3.
 59 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., 

n. II,3 lit. a), b).
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IX.1.3.1.2. Przełożeni i formatorzy. Komentarz do art. 5 OC, pars secunda, 
oraz n. 1 lit. d) Secondo la legislazione canonica

OC, art.  5, pars secunda  – 
[Episcopus vel sacerdos instru-
ctor] superiores temporis for-
mationis, si possibile sit, audiat 
vel eorum depositiones scriptas 
requirat […].

OC, art.  5, część druga  – 
[Biskup lub kapłan instruktor] 
powinien wysłuchać lub zażądać 
na piśmie zeznań przełożonych 
z okresu formacji, o ile to moż-
liwe […].

Secondo la legislazione cano‑
nica, n. 1 lit. d) – […] qualche 
testimonianza – deposizione da 
parte dei superiori – educatori 
e dei colleghi di formazione e di 
ministero […].

Secondo la legislazione ca‑
nonica, n.  1 lit. d)  – […] 
oświadczenie zeznanie ze strony 
przełożonych – wychowawców 
i kolegów z czasu formacji i wy-
konywania posługi […].

Przełożeni i formatorzy mają szczególną pozycję wśród świadków, któ-
rych zeznania lub przynajmniej oświadczenia powinny zostać zebrane 
w sprawie. Stąd art. 5 OC, pars secunda, stanowi, że mają być oni zawsze 
przesłuchani, niejako z urzędu, a stąd przesłuchując proszącego należy 
zawsze się o nich zapytać. Gdyby przesłuchanie bezpośrednie nie było 
możliwe, można poprzestać na zeznaniach pisemnych; ustawodawca 
kościelny ma bowiem zaufanie do tych świadków. Nie zawsze jednak 
będzie możliwe dotarcie do takiego świadka (np. z powodu jego śmierci 
czy choroby w zaawansowanym stadium czy też porzucenia kapłaństwa). 
Dlatego ustawodawca dodaje: „o ile to możliwe” (si possibile sit – art. 5 
OC, pars secunda).

Przesłuchanie przełożonych i formatorów prezbitera proszącego 
o dyspensę od celibatu kapłańskiego zostało wprost uregulowane nie 
tylko w modelu zwykłym tego postępowania. Dotyczy ono również – ze 
względu na wagę tego środka dowodowego – diakonów w modelu skró-
conym [por. n. 1 lit. d) Secondo la legislazione canonica]. Dowód ten może 
być jednak przeprowadzony w sposób wyjątkowo uproszczony, bez pro-
tokołu przesłuchania, nawet z samą relacją pisemną i bez przyrzeczeń.

Ze względu na znaczenie tego dowodu nie można go wykluczyć 
także w modelu nadzwyczajnym [por. art. 3 In data 30 gennaio, n. 6 lit. 
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d) Facendo seguito]. Od razu jednak należy wspomnieć, że przesłuchanie 
czy oświadczenie tych przełożonych lub formatorów, którzy nie znali 
duchownego w czasie podejmowania przez niego decyzji o porzuceniu 
stanu duchownego (co jest przedmiotem dowodzenia w tym postępo-
waniu), może okazać się mało wartościowe w sprawie.

Co prawda przepisy nigdzie nie stanowią, co ma być przedmiotem 
dowodu z zeznań czy oświadczeń przełożonych i formatorów. Jednak 
w literaturze kanonistycznej wskazuje się 60, że należy odpowiednio za-
stosować w tym przedmiocie art. 6 OC.

IX.1.3.1.3. Inni świadkowie. Komentarz do art. 5 OC, pars tertia

OC, art.  5, pars tertia  – 
[Episcopus vel sacerdos instru-
ctor] alios testes, sive ab oratore 
inductos sive a se ipso vocatos, 
examinet […].

OC, art.  5, część trzecia  – 
[Biskup lub kapłan instruktor] 
powinien przesłuchać innych 
świadków, czy to wskazanych 
przez proszącego, czy to powo-
łanych z własnej inicjatywy […].

Documenta necessaria, n. 7 – 
Interrogationes seu depositio
nes testium ab oratore significa-
torum vel ex officio inductorum 
(parentes, familiares, Superiores 
et condiscipuli tempore forma-
tionis, Superiores et confratres 
post ordinationem).

Documenta necessaria, n. 7 – 
Przesłuchania lub zeznania 
świadków wyznaczonych przez 
proszącego lub wskazanych 
z  urzędu (rodzice, członkowie 
rodziny, przełożeni i  koledzy 
z  okresu formacji, przełożeni 
i współbracia po święceniach).

Z innych świadków należy wymienić tych wszystkich, którzy mogą znać 
sytuację prezbitera proszącego o dyspensę od celibatu kapłańskiego, 
przynajmniej częściowo 61. Są to w myśl n. 7 Documenta necessaria: ro-
dzice, członkowie rodziny, przełożeni i koledzy z okresu formacji, prze-
łożeni i współbracia po święceniach. W tym zakresie zatem regulacja 

 60 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 529, n. 22, A, c).
 61 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 15.
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nawiązuje do norm proceduralnych z 1964 r. oraz z 1971 r. 62 Świadkowie 
ci mogą być wezwani z urzędu przez instruktora, ale głównie to proszą-
cy prezbiter ich wskazuje, skoro zna swoją sprawę najlepiej i wie, kto 
może w niej być świadkiem (por. art. 5 OC, pars tertia).

W kanonistyce podnosi się jednak 63, że proszący powinien wyrazić 
zgodę na ujawnienie informacji intymnych, które go dotyczą. Najlepiej 
o taką zgodę poprosić w trakcie jego przesłuchania i zaprotokołować, 
uzyskując w ten sposób formę pisemną tej zgody. Chodzi przecież o pra-
wo do intymności (por. kan. 220 CIC/83, pars secunda; kan. 23 CCEO, 
pars secunda), chronione także według prawa cywilnego.

Zeznania świadków są niezbędne w modelu zwyczajnym odnoś-
nie do prezbiterów proszących o dyspensę od celibatu kapłańskiego. 
Natomiast w modelu skróconym co do diakonów ograniczone są do 
współbraci lub kolegów z  formacji, skoro nie chodzi o  kapłaństwo 
[por. n. 1 lit. d) Secondo la legislazione canonica]. W modelu zaś nad-
zwyczajnym trzeba ich wezwać i poprosić, aby przybyli na przesłucha-
nie lub złożyli oświadczenie na piśmie; w każdym razie kopia dekretu 
wezwania ma być w aktach [por. n. 6 lit. d) Facendo seguito]. Należy 
jednak podnieść, że inny jest przedmiot tego postępowania w modelu 
nadzwyczajnym, mającego deklarować porzucenie stanu duchownego.

Szczegółowe pytania do świadka – w tym przełożonego czy for-
matora  – powinny dotyczyć kwestii ogólnych i  szczegółowych, jak 
zwłaszcza 64:

 · imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania (także aktualne 
pobytu), pozycja kanoniczna i stan cywilny świadka, zawód wy-
uczony, wykonywany;

 · stosunek do proszącego: krewny czy powinowaty, w jakim stop-
niu, przyjaciel, kolega, współnowicjusz, żona według prawa cy-
wilnego itp.;

 · pytanie o gotowość złożenia przysięgi religijnej mówienia praw-
dy, odpowiadając na pytania instruktora;

 62 Zob. wyżej, IX.1.3.1.1.
 63 Por. T. Rakoczy, Dyspensa…, dz. cyt., s. 92.
 64 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 508–509; J.J. Gallego Palomero, De los 

títulos…, dz. cyt., s. 262–263; Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum, 
Specimen quaestionum pro testibus, (1989?), w: Collectanea Documentorum…, dz. cyt., 
s. 202–203.
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 · kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach i dlaczego poznali się 
z proszącym i jak długo trwała ta znajomość; czy świadek może 
powiedzieć, że zna dostatecznie dobrze proszącego;

 · jaki był proszący w chwili, kiedy świadek go poznał (inteligencja, 
dojrzałość, poczucie odpowiedzialności);

 · opinia ogólna świadka o proszącym, też jako o osobie, księdzu, 
ewentualnie zakonniku; czy świadek zna rodzinę proszącego; 
czy wie, jaka była jego ścieżka edukacyjna, wychowanie ludzkie 
i chrześcijańskie;

 · opinia o wiarygodności proszącego: czy rzeczywiście chce on 
dyspensy od celibatu kościelnego i czy jego wyjaśnienia są zgod-
ne z prawdą według świadka;

 · jaki był – według opinii świadka – stan duchowy i psychologicz-
ny proszącego w okresie poprzedzającym przyjęcie święceń dia-
konatu, a później prezbiteratu; jaki proszący ma charakter, zdol-
ności, umiejętności ludzkie i społeczne, które świadek zauważył;

 · czy świadek znał proszącego z czasu formacji: jak wówczas żył, 
czy zgodnie z celibatem kościelnym (i według profesji zakonnej, 
którą złożył); czy wydawał się mieć spokojne sumienie i pogod-
ne usposobienie, czy też go coś dręczyło;

 · jak proszący był oceniany przez formatorów i przełożonych; czy 
był szczery ze swymi formatorami i przełożonymi;

 · czy trudności, które proszący przechodził w czasie formacji i po 
święceniach, uważa świadek za poważne i czy one dotyczyły ży-
cia zakonnego lub kapłańskiego;

 · czy proszący w sposób wolny złożył profesję zakonną, a następ-
nie przyjął święcenia, czy też był w jakiś sposób naciskany; czy 
przed przyjęciem święceń proszący ujawniał jakieś zastrzeżenia 
lub miał trudności co do ich przyjęcia; jeśli tak, to jakie, kiedy 
i w jaki sposób je ujawniał;

 · czy proszący uczynił cokolwiek, by uniknąć święceń; jeśli tak, 
to co, kiedy, jak i dlaczego;

 · jaka jest rodzina i środowisko proszącego (formatorzy i koledzy, 
współbracia); czy w tym kontekście można racjonalnie pomy-
śleć o przymusie na proszącego odnośnie do przyjęcia święceń 
i dlaczego;
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 · czy proszący wyznał kiedykolwiek świadkowi, że nie cieszy się 
należytą wolnością lub odpowiedzialnością względem święceń 
czy celibatu kościelnego; kiedy i jak to uczynił; jak to uzasadniał;

 · jak proszący wykonywał święcenia: czy był szczęśliwy, gorli-
wy, rzetelny, oddany pracy apostolskiej; czy odnajdywał się we 
wspólnocie współbraci; czy po przyjęciu święceń proszący ujaw-
niał jakieś zastrzeżenia lub miał trudności życia jako duchow-
ny czy w celibacie kościelnym; jeśli tak, to jakie, kiedy i w jaki 
sposób je ujawniał;

 · czy kiedykolwiek proszący miał problemy lub trudności z po-
słuszeństwem kościelnym; czy proszący kiedykolwiek ujawnił 
opinie błędne lub wręcz odrzucające celibat kościelny albo też 
jego pogląd był niejasny co do przestrzegania celibatu kościel-
nego; jeśli tak, to kiedy, jakie to były opinie i jak je ujawniał;

 · czy w opinii świadka proszący nie był dostatecznie dojrzały do 
przyjęcia odpowiedzialnie obowiązków związanych ze święce-
niami; dlaczego;

 · czy świadek wie o jakimkolwiek problemie typu psychologicz-
nego, np. emocjonalnego, proszącego (terapia?); kiedy miał on 
miejsce i co to był za problem; czy proszący przechodził jakieś 
choroby cięższe (psychiczne, fizyczne);

 · czy proszący po przyjęciu święceń okazał się nie na swoim miej-
scu, niezdolny czy też wręcz sfrustrowany posługą i zobowią-
zaniami z nimi związanymi; jeśli tak, to kiedy, jak i dlaczego;

 · czy świadek uważa, że proszący błądził co do celibatu kościelne-
go, jego obowiązywania i charakteru; czy świadek zna, jakie opi-
nie na ten temat były w miejscu i w czasie formacji proszącego;

 · czy świadek ma jakieś informacje co do odpowiedniego lub nie-
odpowiedniego uformowania proszącego w przedmiocie seksu-
alności ludzkiej i celibatu kościelnego (w przypadku zakonnika: 
także ślubów czystości);

 · czy proszący miał kiedykolwiek jakieś problemy (upadki) z wy-
konywaniem zobowiązań przyjętych przez profesję zakonną lub 
święcenia, zwłaszcza odnośnie do czystości lub posłuszeństwa; 
czy te problemy spowodowały jakieś zgorszenie wśród wiernych; 
czy i jak został wówczas upomniany;
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 · czy proszący zawarł małżeństwo cywilne, z kim, kiedy, dlaczego; 
czy może żyje w konkubinacie, z kim, od kiedy;

 · czy świadek wie coś odnośnie do nieodwracalności decyzji pro-
szącego porzucenia życia i posługi kapłańskiej; czy ta decyzja jest 
słuszna; czy świadek uważa ewentualną decyzję Ojca Świętego 
w przedmiocie dyspensy od celibatu kościelnego (wraz ze zwol-
nieniem ze ślubów zakonnych) za słuszną, biorąc pod uwagę 
dobro Kościoła i samego proszącego;

 · czy świadek ma jakieś dokumenty lub listy, które mogłyby po-
móc w sprawie.

IX.1.3.2. Dokumenty

IX.1.3.2.1. Zebranie dokumentów w sprawie

OC, art.  5, pars quarta  – 
[Episcopus vel sacerdos instru-
ctor] denique documenta alias-
que probationes colligat, opera 
peritorum, si opportunum fue-
rit, adhibita.

OC, art.  5, część czwarta  – 
[Biskup lub kapłan instruktor] 
wreszcie powinien zebrać do-
kumenty i inne dowody, korzy-
stając, jeżeli byłoby to użyteczne, 
z opinii biegłych.

Documenta necessaria  – 
8) Peritiae medicae, psycologicae, 
psycanalyticae vel psychiatricae 
tempore formationis vel poste-
rioris, si casus ferat.

Documenta necessaria  – 
8) Opinie lekarskie, psychologicz-
ne, psychoanalityczne lub psy-
chiatryczne z czasów formacji 
lub późniejszych, jeżeli przypa-
dek tego wymaga.

9) Scrutinia praevia Sacris 
Ordinationis et cetera docu-
menta circa oratorem quae in 
archivis domus formationis in-
veniuntur.

9) Scrutinia poprzedzające świę-
cenia i inne dokumenty dotyczą-
ce proszącego, które znajdują się 
w archiwum domu formacji.
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13) Exemplar authenticum do-
cumenti civilis vel ecclesiastici 
circa attentatum matrimonium 
civile vel declerationem nulli-
tatis matrimonio aut divortium 
mulieris vel oratoris.

13) Uwierzytelniona kopia do-
kumentu cywilnego lub koś-
cielnego odnośnie do usiłowa
nia małżeństwa cywilnego lub 
stwierdzenia nieważności mał-
żeństwa albo rozwodu kobiety 
lub proszącego.

Secondo la legislazione ca‑
nonica, n. 1 lit. e) – […] gli atti 
d’archivio relativi al periodo del-
la formazione e gli „scritini” per 
l’ammissione all’Ordine (Can. 
1051).

Secondo la legislazione cano‑
nica, n. 1 lit. e) – […] dokumen
ty z  archiwum dotyczące okre-
su formacji i  scrutinia przed 
dopuszczeniem do święceń 
(kan. 1051).

Instruktor sprawy, przy pomocy notariusza, powinien zebrać wszyst-
kie ważniejsze dokumenty dotyczące sprawy. Chodzi tak o dokumenty 
publiczne, czy to kościelne, czy cywilne, jak i prywatne [por. kan. 1540 
CIC/83, kan. 1221 CCEO; por. n. 8, 9 i 13 Documenta necessaria, n. 1 lit. 
e) Secondo la legislazione canonica; n. 6 lit. e) Facendo seguito]. Mogą to 
być dokumenty zebrane ex officio, a także dostarczone przez samego 
proszącego lub któregoś ze świadków.

Powinny znajdować się w  aktach sprawy w  oryginale lub w  ko-
pii uwierzytelnionej, na podstawie oryginału (por. kan. 1544 CIC/83, 
kan. 1225 CCEO) 65. Tego uwierzytelnienia kopii dokonać może sam 
notariusz po wglądzie w przedstawiony mu oryginał, umieszczając na 
kopii słowa concordat cum originali lub podobne, opatrując swoim pod-
pisem i datą.

IX.1.3.2.2. Wykaz dokumentów w sprawie o dyspensę  
od celibatu kościelnego

W szczególności w aktach sprawy powinny znaleźć się następujące do-
kumenty:

 65 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 169–170. W literaturze 
można znaleźć też pogląd, że dokumenty te powinny być podpisane przez instruktora 
wraz z notariuszem; por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 530, n. 23, G.
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 · informacje o proszącym, zebrane w archiwum przed jego święce-
niami lub przed złożeniem profesji zakonnej wieczystej; chodzi 
zwłaszcza o scrutinia, protokoły zebrań przed dopuszczeniem do 
nowicjatu czy do profesji wieczystej wraz z dyskusją na temat 
kandydata (por. n. 9 Documenta necessaria, n. 1 lit. e) Secondo la 
legislazione canonica) 66;

 · wypis z aktu stanu cywilnego dotyczący małżeństwa cywilnego 
proszącego, włącznie ze stanem cywilnym żony (panna, rozwie-
dziona, wdowa), a ponadto jej pozycją kanoniczną (stwierdzenie 
nieważności poprzedniego małżeństwa, profesja zakonna itp.); 
wypisy z aktów urodzenia dzieci proszącego, chyba że ta infor-
macja została poświadczona w uwierzytelnionych dokumentach 
w innym miejscu (por. n. 13 Documenta necessaria) 67;

 · dokument o wydaleniu ze stanu duchownego bez udzielenia 
dyspensy od celibatu kościelnego wskutek nałożenia odpowied-
niej kary kanonicznej (por. kan. 1336 n. 5 CIC/83, kan. 1433 § 2 
CCEO), ewentualnie stwierdzenie innych kar kanonicznych 
[np. wskutek usiłowania zawarcia małżeństwa – por. kan. 1394 
§ 1 CIC/83, kan. 1453 § 2 CCEO; zob. n. 13 Documenta necessaria, 
n. 6 lit. e) Facendo seguito] 68;

 · dokument stwierdzający wydalenie ze stanu zakonnego ipso fac
to (por. kan. 694 CIC/83; kan. 497, kan. 551, kan. 562 § 3 CCEO) 69.

IX.1.3.2.3. Prawo do prywatności a dokumenty  
w sprawie o dyspensę od celibatu kościelnego

Niektóre z dokumentów, zwłaszcza prywatnych, mogą mieć charakter 
intymny, odnosząc się do prywatności proszącego, chronionej także 
w porządku kanonicznym (por. kan. 220 CIC/83, pars secunda; kan. 23 
CCEO, pars secunda). Chodzi przede wszystkim o dzienniki, listy poufne 

 66 Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 169–170.
 67 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 170. Ewentualnie będzie 

konieczne dostarczenie także wyroku orzekającego rozwód, jeśli proszący zdążył się już 
rozwieść z pierwszą żoną; por. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 85, przyp. 323.

 68 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 346.
 69 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 530, n. 23, A, h); V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., 

s. 346.
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czy wspomnienia, w szczególności z okresu formacji, dokumentację 
medyczną lub psychologiczną przed i po przyjęciu święceń 70. W tego 
typu pismach często znajdują się informacje o wątpliwościach proszą-
cego co do przyjęcia święceń, o naciskach ze strony rodziny czy innych 
osób, o przeżywanych trudnościach 71. W każdym razie powinny być to 
pisma powstałe tempore non suspecto. Trudność stanowi jednak charak-
ter intymny tego rodzaju dokumentów. Z tych względów, z ostrożności, 
należy uzyskać od proszącego pisemną zgodę na ich użycie dla celów 
postępowania, aby mieć pewność dowodu godziwego (probatio licita), 
o którym mowa w kan. 1527 § 1 CIC/83 (kan. 1208 § 1 CCEO) 72.

W każdym razie wszystkie dokumenty zebrane w aktach sprawy 
mogą być wykorzystane tylko w postępowaniu o dyspensę od celibatu 
kościelnego z zapewnioną dyskrecją 73, o czym warto poinformować 
proszącego i świadków.

IX.1.3.3. Opinia biegłych

IX.1.3.3.1. Zastosowanie opinii biegłych w sprawach o dyspensę  
od celibatu kościelnego

Nie tylko w modelu zwyczajnym (por. powoływane wyżej art. 5 OC, pars 
quarta in fine; n. 8 Documenta necessaria), ale i w modelu nadzwyczaj-
nym [por. n. 6 lit. e) Fecendo seguito] możliwy jest dowód z opinii bie-
głych medyków, psychiatrów, psychologów, psychoanalityków. W tym 
miejscu należy odróżnić ten dowód z opinii biegłych od dowodu z  d o -
k u m e n t ó w  z przeprowadzanych w okresie formacji, w każdym razie 
wcześniej niż postępowanie o dyspensę od celibatu kościelnego. Chodzi 
bowiem o dowód z opinii biegłego, powoływanego w   t r a k c i e  postę-
powania o dyspensę od celibatu kościelnego. Dowód z opinii biegłego 

 70 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 345.
 71 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 170.
 72 Analogicznie do testów psychologicznych kandydatów do stanu duchownego lub zakon-

nego; por. P. Majer, Ochrona prywatności w kanonicznym porządku prawnym, w: Ochrona 
danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, red. P. Majer, Kraków 2002, s. 101. 
Ponadto por. A. Brzemia -Bonarek, Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niego
dziwy w kanonicznym procesie o  stwierdzenie nieważności małżeństwa, Katowice 2007, 
s. 108–109.

 73 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 531, n. 23, C.
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nie jest przewidziany w modelu skróconym o dyspensę od celibatu koś-
cielnego diakonów.

Zastosowanie tego środka dowodowego w postępowaniach o dys-
pensę od celibatu kościelnego jest ograniczone. Z tego też względu usta-
wodawca kościelny powołuje się na ten dowód na końcu komentowane-
go art. 5 OC. Będzie on bowiem mieć zastosowanie jedynie do tytułów 
uprzednich w sprawach o dyspensę od celibatu kapłańskiego 74.

IX.1.3.3.2. Procedowanie w sporządzaniu opinii

W przeprowadzaniu tego dowodu należy – zgodnie z zasadą jedności 
procedury kanonicznej 75 – stosować odpowiednie przepisy z procesu 
kanonicznego (por. kan. 1574–1581 CIC/83, kan. 1255–1262 CCEO).

Do instruktora sprawy zatem należy powołanie biegłego, wysłu-
chawszy proszącego lub z jego wniosku, albo też przyjęcie opinii już 
sporządzonych dla potrzeb sprawy (por. kan. 1575 CIC/83, kan. 1256 
CCEO). To instruktor powinien w swoim dekrecie określić przedmiot 
opinii oraz przygotować pytania (por. kan. 1577 § 1 CIC/83, kan. 1258 § 1 
CCEO). Zgodnie zaś z kan. 1577 § 2 CIC/83 (kan. 1258 § 1 CCEO) bie-
głemu trzeba przesłać akta sprawy i inne dokumenty oraz pomoce, aby 
mógł prawidłowo i wiernie wykonać swoje zadanie. Biegły ma wskazać 
w swojej opinii, w jaki sposób ustalił tożsamość badanego, jaką metodą 
naukową dokonywał analizy danych lub jakiego typu test (np. psycho-
logiczny) zastosował; powinien też opisać procedowanie oraz przed-
stawić argumentację (por. kan. 1578 § 2 CIC/83, kan. 1259 § 2 CCEO). 
Instruktor może wezwać biegłego w celu udzielenia dalszych wyjaśnień 
(por. kan. 1578 § 3 CIC/83, kan. 1259 § 3 CCEO) 76.

 74 Por. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 15.
 75 Zob. wyżej, IX.1.1.3.
 76 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 495–496; W. Kiwior, Dyspensa od 

celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 170.
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IX.1.3.3.3. Pytania dla biegłych

W dekrecie instruktora dopuszczającym dowód z opinii biegłego należy 
sprecyzować pytania, na których odpowiedzi się oczekuje w pisemnej 
opinii, czyli 77:

 · imię i nazwisko biegłego, miejsce zamieszkania, specjalność le-
karska (inne przygotowanie zawodowe), pozycja kanoniczna;

 · imię i nazwisko proszącego, który zostanie poddany badaniu, 
w jaki sposób ustalono te dane (dowód osobisty itd., osobiste 
stawiennictwo w gabinecie lekarskim itp.);

 · ewentualne relacje proszącego z biegłym, od kiedy;
 · czy badany proszący cierpi lub cierpiał na jakąś chorobę, brak 

czy zaburzenie osobowości, które – zdaniem biegłego – mogło 
wpłynąć na błędny wybór drogi życiowej lub miało wpływ na 
zdolność proszącego podjęcia życia kapłańskiego (zakonnego);

 · czy choroba ta może zostać uleczona, a jeśli tak, to w jaki spo-
sób i jakie środki należy przedsięwziąć;

 · jaki jest – według rozeznania biegłego – charakter proszącego 
i jego dojrzałość psychiczna;

 · jak należy ocenić seksualność badanego;
 · jaki wpływ może mieć osobowość badanego na ocenę przy-

padku;
 · czy i z jakiego punktu widzenia twierdzenia proszącego mają 

oparcie w opinii biegłego i dlaczego;
 · stan zdrowia proszącego;
 · czy możliwe jest, by w przyszłości proszący podjął życie kapłań-

skie, a zwłaszcza zachowywał celibat kapłański; dlaczego;
 · w jaki sposób biegły doszedł do swoich wniosków w opinii;
 · inne uwagi dotyczące sprawy.

Gdyby doszło do przesłuchania biegłego w trybie kan. 1578 § 3 CIC/83 
(kan. 1259 § 3 CCEO), pytania mogłyby dotyczyć następujących zagad-
nień 78:

 · imię i nazwisko biegłego, miejsce zamieszkania, specjalność le-
karska (inne przygotowanie zawodowe), pozycja kanoniczna;

 77 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 511–512.
 78 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 512.
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 · czy rozpoznaje swoją opinię (przedłożyć biegłemu);
 · imię i  nazwisko proszącego, który został poddany badaniu, 

a którego dotyczy opinia;
 · jakie są wnioski najważniejsze opinii biegłego;
 · jaka metoda badawcza została zastosowana do przygotowania 

opinii;
 · czy biegły mógłby, bazując na swoim przygotowaniu fachowym, 

wesprzeć argumentację proszącego w sprawie i poprzeć jego 
prośbę o dyspensę od celibatu kościelnego, opierając się na ze-
branych w sprawie materiałach;

 · czy zdaniem biegłego jest możliwe, aby proszący podjął życie 
i posługę kapłańską, a w szczególności życie w celibacie koś-
cielnym;

 · czy biegły chce jeszcze coś dodać.

IX.2. Faza konkluzywna

IX.2.1. Wotum instruktora. Komentarz do art. 7 OC, in princ., 
i art. 5 In data 30 gennaio

IX.2.1.1. Znaczenie wotum

Faza konkluzywna polega na przypatrzeniu się wszystkim dowodom 
w sprawie w celu ich oceny i wyprowadzenia wniosków końcowych. 
W postępowaniu o dyspensę od celibatu kościelnego faza ta polega na 
sporządzeniu wotów (vota 79). Wota te sporządza w aspekcie całościowym 
przede wszystkim instruktor sprawy, który zna ją najlepiej, prowadząc 
od początku, a także właściwy ordynariusz, a w postępowaniu nadzwy-
czajnym – także rzecznik sprawiedliwości. Natomiast tylko w pewnym, 
częściowym aspekcie wotum będzie konieczne ze strony innego ewen-
tualnie ordynariusza.

 79 Łacińskie votum oznacza: głos, zdanie, ocena, np. votum consultativum – głos doradczy, 
votum separatum – zdanie odrębne; por. J. Sondel, Słownik łacińsko polski dla prawników 
i histotyków, Kraków 2005, s. 1002, hasło: votum.
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Te wszystkie wota są obecne w modelu zwyczajnym postępowa-
nia prezbiterów o dyspensę od celibatu kapłańskiego oraz w modelu 
nadzwyczajnym ad instantiam Ordinarii wobec prezbiterów i diako-
nów. W modelach tych bowiem przeprowadzana jest instrukcja sprawy. 
Natomiast ogranicza się do wotum właściwego ordynariusza postępowa-
nie o dyspensę od celibatu kościelnego w modelach skróconym (wobec 
diakonów) i w modelu naglącym (wobec prezbiterów in urgenti periculo 
mortis). W tych ostatnich modelach co prawda brak jest instrukcji, ale 
wotum jest konieczne jako zbiór wniosków zamykających procedowa-
nie (w modelu skróconym) albo jako obiektywny głos oceniający z bliska 
prośbę prezbitera in periculo mortis (w modelu naglącym).

Niezależnie zatem od tego, czy wotum jest całościowe, czy częścio-
we i który z uczestników postępowania o dyspensę od celibatu kościel-
nego je sporządził – wotum jako pewna konkluzja towarzysząca ak-
tom sprawy okazuje się istotne dla fazy decyzyjnej przed Kongregacją 80. 
Pomaga bowiem znacznie w jej pracach, ważąc dobro proszącego i do-
bro Kościoła powszechnego, czyli stosując zasady podstawowe tej in-
stytucji 81. Wynik fazy decyzyjnej zależy zatem w znacznym stopniu od 
prawidłowości wotum.

W końcu należy zauważyć, że obowiązujące ustawy nie zawsze po-
sługują się pojęciem votum wobec tych konkluzji, które sporządza in-
struktor sprawy. Termin votum zawsze odnosi się do opinii ordynariu-
sza 82. Natomiast wotum instruktora pozostaje często nazwane inaczej 
(w modelu nadzwyczajnym: relazione – art. 5 In data 30 gennaio) bądź 
po prostu opisane (w modelu zwyczajnym: indicationes utiles ad aesti
mandas probationes, czyli „wskazówki użyteczne dla oceny dowodów” 
w art. 7 OC). Nie wydaje się jednak, by to zamieszanie terminologiczne 
było przez ustawodawcę kościelnego zamierzone, skoro w dokumen-
tach bardziej szczegółowych, o charakterze technicznym, mowa jest 
już o „wotach” instruktora (por. n. 10 Documenta necessaria – votum 

 80 Zob. T. Rakoczy, Dyspensa…, dz. cyt., s. 92.
 81 Por. wyżej, IV.2.
 82 W modelu zwyczajnym, por. art. 7 OC, n. 11 Documenta necessaria; w modelu nadzwy-

czajnym, zob. art. 5 In data 30 gennaio, pars secunda, n. 11 Facendo seguito; w modelu 
skróconym, por. n. 1 lit. c) Secondo la legislazione canonica; w modelu naglącym, zob. n. 5 
Ce dicastère.
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personale w modelu zwyczajnym; n. 9 Facendo segito – voto personale 
w modelu nadzwyczajnym).

De lege ferenda, należy postulować wprowadzenie jednolitego ter-
minu votum do ustawodawstwa odnośnie do postępowania w sprawie 
dyspensy od celibatu kościelnego. Skoro chodzi o tę samą instytucję 
proceduralną, ustawodawca powienien używać tego samego terminu.

IX.2.1.2. Przesłanki do sporządzenia wotum

OC, art.  7  – Peracta instru-
ctione, omnia acta, in triplici 
exemplari, adiectis indicatio-
nibus utilibus ad aestimandas 
probationes, transmittantur ad 
Sacram Congregationem pro 
Doctrina Fidei una cum voto 
Ordinarii de rei veritate et de 
non timendo scandalo.

OC, art.  7 – Po dokonanej in-
strukcji wszystkie akta, z  do-
łączeniem wskazówek uży-
tecznych dla oceny dowodów, 
należy przesłać w trzech kopiach 
do Świętej Kongregacji Nauki 
Wiary, razem z wotum ordyna-
riusza o  prawdziwości faktów 
i o wykluczeniu niebezpieczeń-
stwa zgorszenia.

Documenta necessaria, n. 10 – 
Votum personale Instructoris circa 
meritum causae et opportunita-
tem vel utilitatem concessionis 
dispensationis, attentis non tan-
tum rationibus ex instructoria 
collectis et bono personali ora-
toris, sed etiam bono universali 
Ecclesiae, Dioecesis vel Instituti 
Religiosi et animarum, quae mi-
nisterio sacerdotali oratoris suo 
tempore commissae fuerunt.

Documenta necessaria, n. 10 – 
Wotum osobiste instruktora od
nośnie do istoty sprawy i  sto-
sowności lub użyteczności 
udzielenia dyspensy, biorąc pod 
uwagę nie tylko przyczyny wyni-
kające z instrukcji i dobro osobi-
ste proszącego, lecz także dobro 
Kościoła, diecezji lub instytutu 
zakonnego oraz dusz, które swe-
go czasu zostały powierzone po-
słudze kapłańskiej proszącego.



Część dynamiczna II: dowody – wota – decyzja  375

In data 30 gennaio, art. 5, pars 
prima – L’istruttore, terminata 
l’istruttoria, trasmetta tutti gli 
atti all’Ordinario competente 
con appropriata relazione […].

In data 30 gennaio, art. 5, część 
pierwsza  – Po zamknięciu in-
strukcji instruktor przesyła 
wszystkie akta ordynariuszowi 
właściwemu z  odpowiednim 
sprawozdaniem […].

Po zebraniu wszystkich dowodów w sprawie o dyspensę od celibatu ka-
płańskiego w modelu zwyczajnym instruktor powinien przeczytać całe 
akta i zdecydować, czy instrukcja sprawy jest pełna (por. art. 7 OC in 
princ.) 83. Brak jest w postępowaniach o charakterze administracyjnym 
dekretu o zamknięciu postępowania dowodowego na wzór procesu 
sądowego (por. conclusio in causa; kan. 1599 CIC/83, kan. 1282 CCEO). 
Chodzi bowiem o postępowanie administracyjne – mniej sformalizo-
wane i szybsze.

Wyjątek występuje jednak w postępowaniu nadzwyczajnym ex in
stantia Ordinarii, gdzie taki dekret o zamknięciu postępowania dowodo-
wego jest wydawany (por. art. 5 In data 30 gennaio; n. 8 Facendo seguito). 
Wyjątek ten – jak się wydaje – jest spowodowany uczestnictwem w spra-
wie rzecznika sprawiedliwości, który powinien wiedzieć, kiedy instruk-
tor (lub sam ordynariusz) uznał sprawę za gotową do rozstrzygnięcia.

Do instruktora zatem należy decyzja, czy w sprawie należy jeszcze 
coś wyjaśnić i czy brakuje jakiegoś środka dowodowego. Może wszak 
dojść on do wniosku, że konieczne jest jeszcze przesłuchanie jakiegoś 
świadka czy biegłego na daną okoliczność. W każdym razie to instruk-
tor ma być pewien, że sprawa jest dostatecznie jasna, a z jej akt wyni-
kają wyraźnie przyczyny i słuszność ewentualnego udzielenia dyspensy. 
Instruktor ma mieć przekonanie, że sprawę jako zakończoną można 
przekazać Kongregacji.

IX.2.1.3. Treść wotum instruktora

Przepisy obowiązujące niewiele stanowią o treści wotum instrukto-
ra. W modelu zwyczajnym ustawodawca kościelny ogranicza się do 
stwierdzenia, że mają to być „wskazówki użyteczne dla oceny dowodów” 

 83 Por. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 496–497.
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(art. 7 OC). Z kolei w modelu nadzwyczajnym mowa jest o „odpowied-
nim sprawozdaniu” (art. 5 In data 30 gennaio, pars prima, in fine).

Dopiero n. 10 Documenta necessaria precyzuje, do czego ma zmie-
rzać wotum instruktora w modelu zwyczajnym. Chodzi o ocenę istoty 
sprawy (meritum) oraz stosowności lub użyteczności (opportunitas vel 
utilitas) udzielania dyspensy. Innymi słowy, chodzi o istnienie bądź nie 
słusznej i uzasadnionej przyczyny dyspensy (por. kan. 90 § 1 CIC/83, 
kan. 1536 § 1 CCEO). Natomiast w modelu nadzwyczajnym przewiduje 
się, że wotum instruktora będzie zawierało opis instrukcji (lo svolgimen
to dell’Istruttoria – n. 9 Facendo seguito).

W literaturze zatem wskazuje się na następujące części wotum in-
struktora w modelu zwyczajnym 84:

1. opis postępowania w  fazie lokalnej (akt procesu i  sprawy  – 
por. kan. 1472 § 1 CIC/83, kan. 1131 § 1 CCEO),

2. opinia osobista instruktora co do istoty sprawy oraz co do sto-
sowności lub nie udzielenia dyspensy od celibatu kapłańskiego, 
o którą prosi prezbiter.

ad 1. W opisie postępowania powinny się znaleźć odpowiedzi na 
następujące pytania:

 · kto, kiedy i o co poprosił;
 · kiedy prośba została przyjęta przez ordynariusza;
 · kiedy nałożono na proszącego zakaz wykonywania święceń, 

ewentualnie dlaczego tego zakazu nie zastosowano;
 · kto został mianowany instruktorem i notariuszem w sprawie;
 · uwagi instruktora co do przebiegu instrukcji sprawy, pozwalają-

ce lepiej go zrozumieć i ocenić dowody zgromadzone w sprawie.
ad 2. Z kolei w opinii osobistej instruktora należy ocenić sprawę 

pod kątem trzech wymiarów 85:
a) prawdziwości oraz słuszności uzasadnienia przytoczonego przez 

proszącego;
b) czynności przełożonych, podjętych w celu pomocy proszącemu 

w zmierzeniu się z problemami;

 84 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 497, 513; W. Kiwior, Dyspensa od 
celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 171.

 85 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 531, n. 24.
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c) osądu co do ewentualnego zgorszenia wskutek udzielenia dys-
pensy.

W modelu nadzwyczajnym należy przyjąć, że wotum instruktora 
powinno mieć podobny kształt, zwłaszcza zaś zawierać informacje o po-
stępowaniu w fazie lokalnej, skoro oceny merytorycznej dokonuje or-
dynariusz (por. art. 5 In data 30 gennaio).

IX.2.2. Wota ordynariuszy  
i innych uczestników postępowania

IX.2.2.1. Wotum ordynariusza własnego

IX.2.2.1.1. Wotum ordynariusza własnego w modelu zwyczajnym. 
Komentarz do art. 7 OC in fine

Documenta necessaria, n. 11 – 
Votum personale Episcopi vel 
Superioris Religiosi, qui causam 
cognoverunt, sive de merito 
eiusdem causae prout eruitur ex 
actis ab Instructore receptis sive 
de possibilitate vel de opportuni-
tate concessionis dispensationis, 
necnon de absentia scandali for-
te orituri e gratiae concessione.

Documenta necessaria, n. 11 – 
Wotum osobiste biskupa lub prze
łożonego zakonnego, którzy zde-
cydowali o rozpoczęciu sprawy, 
czy to odnośnie do istoty tejże 
sprawy zgodnie z  tym, co wy-
nika z akt przekazanych przez 
instruktora, czy to odnośnie 
do możliwości lub stosowności 
udzielenia dyspensy oraz co do 
braku zgorszenia w przypadku 
ewentualnego udzielenia łaski.

Wymóg wotum ordynariusza własnego był założony w regulacjach dys-
pensy od celibatu kościelnego, począwszy od norm z 1964 r., kiedy to 
ordynariusz własny „przedstawiał” (proponere) sprawę prezbitera komi-
sji przy Świętym Oficjum 86. W procedurze z 1971 r. wotum to było już 

 86 Zob.  Sacra Congregatio Sancti Officii, Litterae circulares Sanctissimus locorum 
Ordinariis atque familiarum religiosarum Moderatoribus Generalibus quibus mittun-
tur Normae ad processus de sacerdotibus lapsis apparandos, 2.02.1964, w: Leges Ecclesiae 
post Codicem iuris canonici editae, t. 3: Leges annis 1959–1968 editae, ed. X. Ochoa, Roma 
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wyraźnie przewidziane 87. W ustawie tej przewidywano wotum w na-
stępujących zakresach: de merito, de scandalo non timendo, odnośnie do 
zastosowanych środków duszpasterskich i pomocy w celu przezwycię-
żenia trudności przez prezbitera, wiarygodności samego proszącego 88.

Regulacja ta w zasadzie została przejęta w ustawodawstwie św. Jana 
Pawła II z 1980 r. Zgodnie z powołanym wyżej art. 7 OC in fine ordy-
nariusz właściwy w sprawie sporządza wotum „o prawdziwości faktów 
i o wykluczeniu niebezpieczeństwa zgorszenia” (de rei veritate et de non 
timendo scandalo). Skądinąd zaś wynika obowiązek ordynariusza do-
konania prób duszpasterskich i pomocy prezbiterowi przeżywającemu 
trudności (por. n. 6 PLU). Ordynariusz własny zatem powinien po prze-
czytaniu akt sprawy, nie kierując się wotum instruktora, przygotować 
własne wotum 89.

Wotum ordynariusza własnego obejmuje trzy zakresy 90:
a) de rei veritate – opinia odnośnie do prawdziwości faktów przyto-

czonych przez proszącego oraz o prawidłowości procedowania 
w sprawie (por. art. 7 OC in fine);

b) quoad meritum – opinia co do istoty sprawy, czyli osąd ordyna-
riusza na podstawie akt sprawy odnośnie do możliwości lub sto-
sowności udzielenia dyspensy (por. n. 11 Documenta necessaria), 
z szacowaniem także dobra Kościoła powszechnego i Kościoła 
partykularnego (instytutu zakonnego – por. n. 3 PLU);

c) quoad scandalum – ocena ordynariusza, czy ewentualne udzie-
lenie dyspensy od celibatu kapłańskiego nie spowoduje zgor-
szenia wśród wiernych (de non timendo scandalo z art. 7 OC in 
fine; por. n. 11 Documenta necessaria).

1972, kol. 4463–4464, poz. 3162; EV, t. S/1, s. 16–21, nb. 26–29; Congregatio de Cultu 
Divino et Disciplina Sacramentorum, Collectanea documentorum ad causas pro dispen
satione super „rato et non consummato” et a lege sacri coelibatus obtinenda inde a Codice 
Iuris Canonici 1917, Città del Vaticano 2004, s. 138–139, n. 4.

 87 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., 
n. IV, alinea 1, n. 3.

 88 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 531, n. 25.
 89 Por. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 532, n. 25.
 90 Zob. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 171. W literaturze spoty-

ka się ponadto wyróżnienie dwóch zakresów – co do wiarygodności prośby oraz co do 
braku zgorszenia, zresztą jako dwa oddzielne wota ordynariusza; por. M.-A. Sánchez 
Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 497, 513–514.
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IX.2.2.1.2. Wotum i prośba ordynariusza własnego w modelu 
nadzwyczajnym. Komentarz do art. 5, pars secunda, oraz art. 1 In data 30 
gennaio

In data 30 gennaio, art.  5, 
pars secunda  – […]; questi 
[l’Ordinario competente] espri-
ma il suo voto secondo verità.

In data 30 gennaio, art. 5, pars 
secunda – […]; ten ostatni [właś-
ciwy ordynariusz] ma wyrazić 
swoje wotum zgodnie z prawdą.

W modelu nadzwyczajnym dyspensy od celibatu kościelnego ad instan
tiam Ordinarii ordynariusz własny powinien sporządzić wotum (voto) 
oraz prośbę (petitio) do Stolicy Apostolskiej o udzielenie takiej dyspen-
sy (por. art. 5, pars secunda; art. 6 In data 30 gennaio; n. 11 i 12 Facendo 
seguito). Wotum ordynariusza jest kolejną czynnością procesową po 
wotum instruktora i otrzymaniu uwag od rzecznika sprawiedliwości 
(por. art. 6 In data 30 gennaio). Może się jednak zdarzyć, że do dokonania 
tych czynności procesowych nie dojdze, gdyż sam duchowny w wyniku 
spotkania i przesłuchania w tym postępowaniu sam o nią poprosi, a or-
dynariusz zrezygnuje z dalszego procedowania ex officio 91.

Zakres wotum obejmuje przede wszystkim prawdziwość faktów 
( secondo verità z art. 5 In data 30 gennaio, pars secunda). Nie wymaga się 
takiej oceny merytorycznej, jak w modelu zwykłym (użyteczność czy 
stosowność dyspensy), gdyż postępowanie ma na celu jedynie stwier-
dzenie, czy zachodzą przesłanki z art. 1 In data 30 gennaio, tj. nieodwo-
łalna wola duchownego porzucenia stanu duchownego (por. art. 3 In 
data 30 gennaio). Nie żąda się też w tym wotum oceny ewentualnego 
zgorszenia 92, skoro sama nie uregulowana sytuacja duchownego jest 
źródłem zgorszenia, a ewentualna dyspensa jest środkiem naprawczym.

Przepis techniczny n. 11 Facendo seguito wskazuje na treść wotum 
ordynariusza. Ma ono zawierać ocenę dowodów zebranych w sprawie. 
Wotum ma też opisywać procedowanie w sprawie (fattispecie); ma za-
wierać część in iure oraz in facto, wskazując ich odniesienie do art. 1 In 
data 30 gennaio oraz do ewentualnie innych wykroczeń duchownego. 

 91 Por.  F.  Pappadia, Ambito e  procedimento di applicazione delle Facoltà speciali della 
Congregazione per il Clero, „Ius Ecclesiae” 23 (2011), s. 249–250.

 92 Zob. D.G. Astigueta, Facoltà concesse alla Congregazione per il Clero, „Periodica de re 
canonica” 99 (2010), s. 28.
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Śmiało zatem można stwierdzić, że wotum ordynariusza w tej sprawie 
powiela strukturę wyroku w procesie sądowym (por. kan. 1612 CIC/83, 
kan. 1295 CCEO).

Wotum ordynariusza w tym postępowaniu towarzyszy prośba (peti
tio) do Stolicy Apostolskiej o udzielnie dyspensy od celibatu kościelnego, 
tj. o zastosowanie III upoważnienia specjalnego (por. art. 1 In data 30 
gennaio, in princ.; n. 12 Facendo seguito). Prośba w każdym postępowaniu 
reskryptowym jest konieczna z natury tej instytucji kanonicznopraw-
nej (por. kan. 59 § 1 CIC/83, kan. 1510 § 2, n. 3 CCEO). Skoro nie ma tej 
prośby ze strony duchownego, to musi z nią wystąpić na rzecz tego du-
chownego ordynariusz jego inkardynacji (por. kan. 61 CIC/83, kan. 1528 
CCEO). Tę właśnie regulację przewiduje art. 1 In data 30 gennaio.

Jednakże ordynariusz może z  taką prośbą wystąpić do Stolicy 
Apostolskiej tylko w przypadku, kiedy osiągnie pewność moralną, że 
duchowny porzucił stan duchowny definitywnie i  nieodwracalnie 
(por. art. 3 In data 30 gennaio, in fine). Ta pewność moralna ordynariu-
sza ma wynikać z wotum, które towarzyszy prośbie.

IX.2.2.1.3. Wotum ordynariusza własnego w modelu skróconym i nagłym. 
Komentarz do n. 1 lit. c) Secondo la legislazione canonica oraz n. 5 Ce dicastère

Secondo la legislazione ca‑
nonica, n. 1 lit. c) – […] il voto 
del proprio Vescovo o Superiore 
Maggiore o Provinciale sul „de 
rei veritate” e  sull’opportunità 
o meno della dimissione dallo 
stato clericale e della concessio-
ne della dispensa […].

Secondo la legislazione ca‑
nonica, n. 1 lit. c) – […] wotum 
własnego biskupa lub przełożone
go wyższego czy prowincjała o de 
rei veritate i co do stosowności 
bądź nie wydalenia ze stanu du-
chownego i udzielania dyspen-
sy […].

W sprawach diakonów o dyspensę od celibatu kościelnego w modelu 
skróconym wotum ordynariusza własnego jest niezbędne, choć jego 
zakres nie jest tak pełny, jak w modelu zwykłym. Wotum bowiem doty-
czy prawdziwości faktów (de rei veritate) oraz stosowności (opportunità) 
dyspensy, czyli quoad meritum. Natomiast nie potrzeba badać ewentu-
alnego zagrożenia skandalem, skoro nie chodzi o porzucenie posługi 
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kapłańskiej. Żadne inne wotum nie jest wymagane w sprawach diako-
nów proszących o dyspensę od celibatu kościelnego.

Podobnie skrócone jest rozumienie wotum w powoływanym już n. 5 
Ce dicastère w modelu naglącym, dotyczącym prezbiterów proszących 
o dyspensę od celibatu kapłańskiego in periculo mortis. Prośbie tej towa-
rzyszy jedynie wotum własnego ordynariusza. Co prawda ustawodawca 
nie określa zakresu takiego wotum. Jednak chodzić w nim będzie o praw-
dziwość faktów i istnienie słusznej i uzasadnionej przyczyny, a zatem 
przesłanki każdej dyspensy (por. kan. 90 § 1 CIC/83, kan. 1536 § 1 CCEO).

IX.2.2.2. Wotum ordynariusza pobytu proszącego

Documenta necessaria, n. 12 – 
Votum personale de absentia scan
dali etiam ex parte Ordinarii loci 
actualis commorationis oratoris.

Documenta necessaria, n. 12 – 
Wotum osobiste o braku zgorsze
nia także ze strony ordynariusza 
miejsca aktualnego pobytu pro-
szącego.

Wymóg wotum ordynariusza miejsca aktualnego pobytu proszącego 
w modelu zwyczajnym pojawił się w normach z 1971 r. Zakres tego wo-
tum ograniczał się do de non timendo scandalo 93.

Obecnie wymóg ten znajduje się tylko w modelu zwyczajnym doty-
czącym prezbiterów (por. art. 7 OC in fine, choć przepis nie jest wyraź-
ny 94). Wprost zaś żądanie wotum takiego ordynariusza de non timendo 
scandalo (i tylko w tym zakresie) wynika z n. 12 Documenta necessaria.

Uzasadnienie tej instytucji wynika ex natura rei 95. Postępowanie 
przecież toczy się przed ordynariuszem własnym prezbitera, który powi-
nien zorientować się, jak sprawa wygląda w miejscu aktualnego pobytu 
prezbitera. Udzielenie dyspensy bowiem mogłoby wywołać zgorszenie 
w miejscu jego przebywania. Stąd wymóg ów jest logiczny, jakkolwiek 
nie wynika wprost z ustawodawstwa św. Jana Pawła II z 1980 r.

 93 Por. S. Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae Antequam causam reductionis…, dz. cyt., 
n. III,3 in fine; n. III,5, n. IV alinea 1.

 94 Przepis bowiem stanowi: „[…] una cum voto Ordinarii  […] de non timendo scandalo” 
(kursywa – P.S.), nie precyzując, o jakiego ordynariusza chodzi.

 95 Zob. E. Colagiovanni, La procedura…, dz. cyt., s. 381; V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 532, 
n. 25.
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W literaturze słusznie podniesiono 96, że o wotum ordynariusza po-
bytu proszącego trzeba się zatroszczyć na początku postępowania, przed 
przystąpieniem do instrukcji sprawy. Jednakże nie może ono warunko-
wać przyjęcia bądź odrzucenia prośby o dyspensę od celibatu kapłańskie-
go. Ocena sprawy należy bowiem do Kongregacji, a w trakcie instrukcji 
okoliczność ewentualnego zgorszenia może być przedmiotem dowodów.

W  postępowaniu nadzwyczajnym przepisy wprost nie stanowią 
o wotum ordynariusza pobytu duchownego. Jednak w literaturze pod-
nosi się, że należy się o to wotum zatroszczyć. Takie wotum ma bowiem 
na celu zbadanie – przez proboszcza – ewentualnego zgorszenia i po-
twierdzenia niesprawowania posługi przez lat pięć 97.

IX.2.2.3. Uwagi (wotum) rzecznika sprawiedliwości w modelu 
nadzwyczajnym. Komentarz do art. 6 In data 30 gennaio

In data 30 gennaio, art.  6  – 
L’Ordinario competente tra-
smetta alla Sede Apostolica 
tutti gli atti unitamente al suo 
voto ed alle osservazioni del 
Promotore di Giustizia.

In data 30 gennaio, art.  6  – 
Ordynariusz właściwy powinien 
przesłać do Stolicy Apostolskiej 
całość akt razem ze swoim wo-
tum oraz uwagami rzecznika 
sprawiedliwości.

Zanim ordynariusz właściwy sporządzi swoje wotum w sprawie wraz 
z prośbą do Stolicy Apostolskiej o zastosowanie III upoważnienia spe-
cjalnego w modelu nadzwyczajnym w trybie n. 8 In data 30 gennaio, 
rzecznik sprawiedliwości powinien sporządzić swoje uwagi (osservazio
ni). Wynika to wyraźnie z art. 6 In data 30 gennaio, in fine, oraz z n. 10 
Facendo seguito (voto del Promotore di giustizia).

W swoich uwagach (wotum) rzecznik sprawiedliwości powinien 
ocenić postępowanie w sprawie pod kątem zachowania praworządności. 
Poza tym w myśl art. 2 § 3 In data 30 gennaio powinien zwrócić uwagę 
na ochronę dobra publicznego, zwłaszcza Kościoła powszechnego i par-
tykularnego (instytutu zakonnego).

 96 Por. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 87.
 97 Zob. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 235.
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IX.2.3. Przesłanie akt sprawy do Kongregacji

Documenti richiesti, nota 
bene  – I  predetti atti, raccolti 
ed ordinamente rilegati, impagi
nati e numerati dovranno esse-
re tutti autenticati dall’Attuario 
e  spediti in triplice copia alla 
Congregazione per il Clero e non 
contenere eventuali illeggibili ma
noscritti, i  quali, se ritenuti di 
qualche importanza, dovranno 
essere trascritti in dattilografia. 
Dicasi altrettanto per le fotoco-
pie illeggibili.

Documenti richiesti, nota 
bene – Powyższe akta, uporządko
wane, zszyte i ponumerowane, po-
winny być uwierzytelnione przez 
notariusza i przesłane w trzech 
egzemplarzach do Kongregacji 
dla Duchowieństwa oraz nie 
powinny zawierać ewentualnych 
nieczytelnych rękopisów, które, je-
żeli się je uzna za mające pewne 
znaczenie, powinny być przepisa
ne maszynowo. To samo należy 
zastosować co do kopii nieczy-
telnych.

Secondo la legislazione cano‑
nica, n.  2  (2005)  – I  predetti 
atti, raccolti ed ordinamente 
rilegati, impaginati e  nume-
rati, dovranno essere autenti-
cati e spedito in un’unica copia 
alla Congregazione per il Clero 
e  non contenere eventuali il-
leggibili manoscritti, i  quali 
dovranno essere trascritti in dat
tilografia. Altrettanto dicasi per 
la illeggibilità delle fotocopie.

Secondo la legislazione cano‑
nica, n. 2 (2005) – Powyższe akta, 
uporządkowane, zszyte i ponu-
merowane, powinny być uwie-
rzytelnione i przesłane w jednym 
egzemplarzu do Kongregacji dla 
Duchowieństwa oraz nie po-
winny zawierać ewentualnych 
nieczytelnych rękopisów, które 
powinny być przepisane maszy
nowo. To samo należy zastoso-
wać co do kopii nieczytelnych.

Akta sprawy o dyspensę od celibatu kościelnego powinny być – nieza-
leżenie od modelu postępowania (zwyczajnego, nadzwyczajnego, skró-
conego) – jasne, czytelne, uporządkowane, zszyte, z ponumerowanymi 
kartami, przepisane (jeżeli chodzi o kopie nieczytelne czy też pisane od-
ręcznie), poświadczone i uwierzytelnione. Tego uwierzytelnienia doko-
nuje notariusz w modelu zwyczajnym i nadzwyczajnym (por. Documenti 
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richiesti 98, nota bene; Facendo seguito, nota bene, lit. B). W modelu skróco-
nym, skoro brak jest notariusza, akta poświadczyć może sam ordynariusz 
(por. powołany n. 2 w wersji z 2005 r. Secondo la legislazione canonica 99). 
Uwierzytelnienia dokonuje się na każdej karcie akt z odciśnięciem pie-
częci i podpisem (parafą) 100. Ewentualnie, jeżeli akta zostały odpowied-
nio zszyte tak, że nie jest możliwa ingerencja w ich integralność, można 
ograniczyć się do jednego poświadczenia.

Językiem, na który powinny być przetłumaczone akta, jest język uży-
wany przez Kurię Rzymską 101. Oprócz łaciny są to języki dziś bardziej 
znane, zatem język włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, 
portugalski. Słusznie podnosi się w literaturze 102, że tłumaczenie akt 
powinno ograniczyć się do najważniejszych czynności procesowych, 
jak prośba proszącego oraz wotum instruktora i ordynariusza. Taka 
jest też praktyka niektórych instytutów zakonnych w przesyłaniu akt 
sprawy przez prokuratora generalnego oraz praktyka samej Kongregacji 
odnośnie do akt przesyłanych w języku polskim 103.

W modelu zwyczajnym sprawy prezbiterów co do zasady powinny 
być przesłane w trzech egzemplarzach (por. Documenti richiesti, nota 
bene). To samo dotyczy spraw toczących się w modelu nadzwyczajnym 
(zob. Facendo seguito, nota bene, lit. B). W modelu skróconym dotyczą-
cym diakonów wystarczy jedna kopia (por. n. 2 w wersji z 2005 r. Secondo 
la legislazione canonica). Natomiast w modelu zwyczajnym prezbiterów 

 98 Chodzi o wersję nową Documenta necessaria, rozpowszechnianą przez aktualnie właści-
wą Kongregację dla Duchowieństwa; por. Congregatio pro Clericis, Documenti richie-
sti per l’istruttoria di una causa di dispensa dagli obblighi dell’ordinazione sacerdotale, 
b.d.w., 2005?, mps.

 99 Jest to odnowiona wersja tego dokumentu, rozpowszechniana przez obecną Kongregację 
dla Duchowieństwa po zmianie właściwości w tych sprawach; dotychczasowy n. 2 otrzy-
mał oznaczenie n. 3; por. Congregatio pro Clericis, Documento Secondo la legislazione 
canonica sulla perdita dello stato clericale con dispensa da tutti gli obblighi dell’ordi-
nazione diaconale, b.d.w., (2005?), mps. W powołanym tekście zachowano oryginalną 
kursywę, a pogrubienie druku słów in un’unica copia zastąpiono kursywą.

 100 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 498.
 101 Por. art. 16 ust. 1 PB; Documenta necessaria, nota bene, alinea 1.
 102 Zob. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 89, 236.
 103 Kongregacja dla Duchowieństwa dopuszcza nawet akta w całości przesłane w języku 

polskim, ale lepiej jest przesłać je z tłumaczeniem prośby proszącego, wotum instruk-
tora i ordynariusza oraz listu przewodniego ordynariusza.
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poniżej 40. roku życia wymagać się będzie – jak dotąd 104 – pięciu kopii 
akt, skoro jest pięciu komisarzy zaangażowanych w rozpatrzenie tej spra-
wy 105. W końcu w modelu naglącym wystarczy jedna kopia, co wiecej, 
wysłana faksem, jeżeli jest taka konieczność 106. W końcu, w praktyce 
niektórych instytutów zakonnych dodatkowa uwierzytelniona kopia 
akt przechowywana jest w archiwum generalnym 107.

Akta należy przesłać do Kongregacji dla Duchowieństwa (por. art. 7 
OC, Documenti richiesti, nb.; art. 6 In data 30 gennaio, n. 12 Facendo segui
to; n. 2 Secondo la legislazione canonica w wersji z 2005 r.). W instytutach 
zakonnych dokonuje się tego przesłania za pośrednictwem prokurato-
ra generalnego 108, czyli urzędu do kontaktów ze Stolicą Apostolską 109. 
W takich przypadkach jednak – jak słusznie podkreślono w literatu-
rze 110 – sprawa nie powinna być przedmiotem opinii przełożnego gene-
ralnego wraz z radą, skoro nie przyjmował on tej prośby, a sam proszący 
często nie jest już pod jego jurysdykcją jako wydalony z mocy samego 
prawa z instytutu zakonnego (por. kan. 694 § 1 n. 2 CIC/83).

 104 Por. Nuncjatura Apostolska w Warszawie, List do Wyższych Przełożonych Kleryckich 
Instytutów Zakonnych, N. 2426/92, 2.04.1992, cyt. przez: W. Kiwior, Dyspensa od celi
batu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 172, przyp. 68. Inaczej,wskazując na liczbę trzech egzem-
plarzy, por. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 88, przyp. 333.

 105 Zob. Prefetto della Congregazione per il Clero, Foglio di udienza Si evince per quanto 
concerne le dispense dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordinazione, Prot. N. 2008 
0056, 11.01.2008, mps, n. 3. W praktyce Kongregacji przyjmuje się jednak także sprawy, 
w których sporządzono tylko trzy kopie.

 106 Por. Ce dicastère, n. 5, przyp. 4.
 107 Zob. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 89.
 108 Zob. M.-A. Sánchez Gómez, Exoneración…, dz. cyt., s. 498.
 109 Przykładowo w Zakonie Braci Kaznodziejów (dominikanów), por. Liber Constitutionum 

et Ordinationum Fratrum Ordinis Praedicatorum, 1.11.1968, Romae 2010; przekład polski: 
Księga Konstytucji i Zarządzeń Zakonu Braci Kaznodziejów, Poznań 2003, n. 432–433.

 110 Por. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 90.
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IX.3. Faza decyzyjna

IX.3.1. Rozstrzygnięcie Kongregacji. Komentarz do art. 8 OC 
oraz art. 7 In data 30 gennaio

OC, art. 8 – Sacra Congregatio 
causam discutiet et decer-
net utrum petitio sit Romano 
Pontifici commendanda vel in-
structio complenda vel petitio 
reicienda utpote fondamento 
destituta.

OC, art. 8 – Święta Kongregacja 
rozpatruje sprawę i rozstrzyga, 
czy prośba ma być przedłożona 
Biskupowi Rzymskiemu lub in-
strukcja uzupełniona, lub proś-
ba odrzucona z uwagi na brak 
podstaw.

In data 30 gennaio, art. 7 – Se, 
a giudizio della Sede Apostolica, 
si richiede un supplemento 
d’istruttoria, ciò sarà segnalato 
all’Ordinario competente indi-
cando la materia circa la quale 
l’istruzione deve essere comple-
tata.

In data 30 gennaio, art.  7  – 
Jeżeli według osądu Stolicy 
Apostolskiej trzeba uzupełnić 
instrukcję, będzie o tym powia-
domiony właściwy ordynariusz 
ze wskazaniem okoliczności, co 
do których instrukcja ma być 
uzupełniona.

Si evince, n.  3  – Ancora per 
la dispensa dei Sacerdoti mi-
nori di 40 anni di età, il Santo 
Padre dispone che d’ora in 
poi, si sostituiscono le due 
Commissioni finora richieste 
dalla prassi (la Commissione 
Ordinaria e  la Commissione 
Speciale composta dai Sotto-

-Segretari delle Congregazione 
per il Clero, per la Disciplina 
dei Sacramenti e per gli Istituti 
di Vita Consacrata) per una 
Commissione ordinaria compo-
sta però di cinque Commissari.

Si evince, n.  3  – Jeszcze od-
nośnie do dyspensy dla kapła-
nów poniżej 40. roku życia 
Ojciec Święty postanawia, że 
odtąd zastępuje się dwie ko-
misje, dotąd wymagane przez 
praktykę (komisja zwyczajna 
i  komisja specjalna, złożona 
z podsekretarzy Kongregacji dla 
Duchowieństwa, dla Dyscypliny 
Sakramentów i dla Instytutów 
Życia Konsekrowanego), jedną 
komisją zwyczajną, złożoną jed-
nak z pięciu komisarzy.
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Po dotarciu do Kongregacji akta sprawy (tzw. pratica) o dyspensę od 
celibatu kościelnego są rejestrowane i  nadawana jest im sygnatura 
(tzw. protocollo) 111. O tym, że akta sprawy dotarły do Kongregacji, infor-
muje się ordynariusza (ewentualnie prokuratora generalnego instytutu 
zakonnego). Podobnie o przyjęciu sprawy przez Kongregację powinien 
być poinformowany proszący duchowny 112.

W postępowaniu nadzwyczajnym ad instantiam Ordinarii Kongregacja 
od razu może skierować sprawę na drogę postępowania zwyczajnego 
ad instantiam partis albo stwierdzić, że sprawa nie jest odpowiednia 
do tego postępowania i zwrócić akta ordynariuszowi, a w końcu nadać 
tej sprawie bieg w fazie apostolskiej, wzywając już teraz o ewentualne 
uzupełnienie akt sprawy 113. W tym miejscu Kongregacja informuje du-
chownego o możliwości uczestniczenia w postępowaniu osobiście lub 
za pośrednictwem obrońcy, zakreślając także stosowny termin na przed-
stawienie swego stanowiska 114. Jeżeli sprawa dotyczy zakonnika (członka 
stowarzyszenia życia apostolskiego), powinien on najpierw zostać wy-
dalony z instytutu zakonnego (stowarzyszenia życia apostolskiego) 115.

 111 W praktyce Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów używano następują-
cych sigle na oznaczenie poszczególnych rodzajów spraw:

  S.saec.lat. = Sacerdote secolare di rito latino [Kapłan diecezjalny rytu łacińskiego]
  S.rel.lat. = Sacerdote religioso di rito latino [Kapłan zakonny rytu łacińskiego]
  S.saec.or. = Sacerdote secolare di rito orientale [Kapłan diecezjalny rytu wschodniego]
  S.rel.or. = Sacerdote religioso di rito orientale [Kapłan zakonny rytu wschodniego]
  Por. G. Aquino, I procedimenti per l’abbandono dello stato clericale, Roma 2002, s. 21.
  Obecnie w praktyce Kongregacji dla Duchowieństwa system siglów jest prostszy: S = 

Sacerdote [Kapłan], D = Diacono [Diakon]. Zob. oryginały reskryptów w tych sprawach 
w posiadaniu Autora.

 112 Zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede Apostolica, „Ius et 
Iustitia” 16 (2012), s. 163; W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 172. 
Zawiadomienie o przyjęciu akt sprawy brzmi następująco: „Die […] mensis […] anni […] 
huc rite pervenerunt acta processus administrativi pro dispensatione ab obligationibus sac
rae Ordinationis in favorem D.ni […], presbyteri istius dioecesis. Eadem acta sub N. […] in 
tabulario Dicasterii persignata sunt. Quam primum ac iuxta proportionata tempora, de 
eorumdem pertratactione nuntium habebis” (A. Neri, La perdita dello stato clericale per 
rescritto…, dz. cyt., s. 163 z przyp. 20).

 113 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam…, dz. cyt., s. 123–124.
 114 Zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam…, dz. cyt., s.  124; M. Stokłosa, 

Utrata…, dz. cyt., s. 238.
 115 Por.  W.  Barszcz, Przyczyny…, dz. cyt., s.  54; F.  Pappadia, Ambito…, dz. cyt., s.  240; 

M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 240.
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W Kongregacji dla Duchowieństwa sprawa o dyspensę od celiba-
tu kościelnego jest badana przez IV Urząd ds. Dyspensy (Ufficio per le 
dispense) 116. W tym czasie sprawa prezbiterów przechodzi wewnętrzną 
procedurę. Jeden z pracowników Kongregacji bada sprawę (tzw. badanie 
wstępne), sporządzając z niej sprawozdanie. W tym sprawozdaniu wska-
zuje się, czy sprawa zawiera wszystko, co konieczne. Jeż na tym etapie 
sprawa może być przedstawiona ojcu świętemu do dyspensy, jeśli jest 
oczywista. W innych przypadkach sprawa trafia do Komisji 117. Jeśli zaś 
czegoś brakuje albo są wątpliwości, to pisze się do Ordynariusza albo do 
samego zainteresowanego o dopełnienie tego, czego brakuje 118. W spra-
wach prezbiterów poniżej 40. roku życia również przeprowadza się to 
badanie, ale komisja złożona jest z pięciu komisarzy (por. n. 3 Si evince). 
Natomiast nie przeprowadza się badania komisyjnego sprawy diakona 119.

Kongregacja podejmuje decyzję w sprawach prezbiterów na posie-
dzeniu specjalnej komisji (w piątki i soboty), w której uczestniczą komi-
sarze i przełożeni dykasterii 120. To komisarze mają największy wpływ na 
podejmowaną większością głosów decyzję, przedstawiając i uzasadniając 
swoje wnioski oraz wskazując tytuł dyspensy, jeżeli osiągnęli pewność 
moralną, a sama decyzja o odejściu jest definitywna 121. Komisarze mają 
odpowiedzieć na wątpliwość 122:

Utrum petitio sit Romano Pontifice commendanda vel instructio 
complenda, vel petitio reicienda utpote fundamento destituta.

 116 Taki urząd w Kongregacji został utworzony listem Prot. N. 64.730/P z 28 grudnia 2005 r.; 
zob. Annuario Pontificio per l’anno 2011, Città del Vaticano 2011, s. 1842. Urząd ten two-
rzy przewodniczący i komisarze, mianowani na pięciolecie, będący kapłanami, biegłymi 
w prawie kanonicznym, teologii moralnej i sakramentalnej czy psychologii; por. A. Neri, 
La perdita dello stato clericale per rescritto della Sede Apostolica, „Ius et Iustitia” 16 (2012), 
s. 163–164.

 117 Sprawę badają trzej komisarze wybrani według kryterium językowego.
 118 Procedura wewnętrzna obowiązująca w  Kongregacji Kultu Bożego i  Dyscypliny 

Sakramentów jest dostępna w  literaturze kanonistycznej; zob.  V.  Mosca, Le proce
dure…, dz. cyt., s.  347–348. Natomiast praktyka Kongregacji dla Duchowieństwa, 
por. W. Barszcz, Odejścia…, dz. cyt., s. 116–117.

 119 Zob. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 95.
 120 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto…, dz. cyt., s.  164; W. Barszcz, 

Odejścia…, dz. cyt., s. 116.
 121 Zob. W. Barszcz, Odejścia…, dz. cyt., s. 117.
 122 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto…, dz. cyt., s. 164.
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Decyzja Kongregacji zgodnie z art. 8 OC może być zatem trojakie-
go rodzaju 123:

1. commendanda  – prośba ma być przedłożona Biskupowi 
Rzymskiemu, czyli większość komisarzy zaaprobowało sprawę;

2. reicienda (respuenda) – prośbę należy odrzucić, gdyż brakuje jej 
podstaw do udzielenia dyspensy od celibatu kościelnego;

3. complenda (supplementum) – sprawa jako taka nadaje się do przy-
jęcia, ale dowody przeprowadzone w instrukcji sprawy doma-
gają się uzupełnienia.

Trzeba zauważyć przy tym, że decyzja Kongregacji o odrzuceniu 
prośby prezbitera nie oznacza zamknięcia drogi do dyspensy od ce-
libatu kościelnego. Proszący bowiem może przedłożyć nową prośbę, 
wskazując na inne tytuły lub nowe argumenty w sprawie 124. Może też 
skorzystać z instytucji remonstratio lub inaczej beneficium novae audien
tiae w Kongregacji 125, działając na podstawie art. 135 § 1 Regulaminu 
Generalnego Kurii Rzymskiej 126.

Natomiast historycznie rzecz ujmując, pod rządem norm z 1971 r. 
sprawa zdecydowana przez Kongregację commendanda miała być jak 
najszybciej (statim) przedstawiana ojcu świętemu do udzielenia przed-
miotowej dyspensy. Tak samo szybko (brevi) miał być przesłany do no-
tyfikacji reskrypt ordynariuszowi proszącego 127. Z kolei za pontyfikatu 
św. Jana Pawła II, już pod rządem obowiązujacych norm z 1980 r., sprawa 

 123 Zob. B. Gangoiti, De dispensatione…, dz. cyt., s. 17.
 124 Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego…, dz. cyt., s. 172.
 125 Zob.  P.  Amenta, Il rescritto di dispensa dagli obblighi dello stato clericale nell’ambito 

dell’attività amministrativa della Chiesa, „Periodica de re canonica” 88 (1999), s. 492–493.
 126 Por. Secretaria Status, Rescriptum ex audientia SS.mi Il 4 febbraio quo Ordinatio ge-

neralis Romanae Curiae foras datur [Regolamento Generale della Curia Romana], 
30.04.1999, AAS 91  (1999), s. 629–699. W instytucji tej chodzi o rekursy przeciwko 
dekretom Kongregacji Kurii Rzymskiej do Sygnatury Apostolskiej. Kongregacja nie 
ma przełożonego wyższego, a zatem nie ma od niej rekursu hierarchicznego i stąd nie 
można złożyć także rekursu wstępnego. Jednakże art. 135 § 1 Regolamento Generale del
la Curia Romana przewiduje namiastkę rekursu wstępnego, tj. fakultatywne beneficium 
novae audientiae w terminie 10 dni użytecznych do Kongregacji, która wydała dekret. 
Por. G.P. Montini, De recursibus hierarchicis, Romae 2011, s. 50–52.

 127 Zob. Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Litteris encyclicis omni-
bus locorum Ordinariis et Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium de re-
ductione ad statum laicalem, Prot. 128/61, 13.01.1971, AAS 63 (1971) 309–312. Przekład 
włoski: EV, t. 4, s. 54–63, nb. 72–82, n. 3.
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rozstrzygnięta jako commendanda nie była natychmiast przedstawiana 
ojcu świętemu 128.

W postępowaniu nadzwyczajnym ad instantiam Ordinarii sprawa 
może być podobnie rozpatrzona jak w postępowaniu zwyczajnym na 
trzy sposoby. Może to być przekazanie ojcu świętemu do zdecydowania 
o utracie stanu duchownego wraz ze stosowną dyspensą od celibatu 
kościelnego. Sprawa może też domagać się uzupełnienia (por. art. 7 In 
data 30 gennaio). W końcu może się zakończyć decyzją o archiwizacji, 
czyli odmową udzielenia reskryptu 129.

IX.3.2. Udzielenie dyspensy

Streszczenie pracy Kongregacji (voto definitivo, foglio di udienza) trafia do 
ojca świętego 130. Ojciec święty udziela przedmiotowej dyspensy w mo-
delu zwyczajnym i nadzwyczajnym, chyba że chodzi o wyjątki, wcześniej 
omówione w modelu skróconym lub naglącym, kiedy to reskrypt wydaje 
Prefekt Kongregacji 131. Reskrypt papieski przez Sekretariat Stanu docie-
ra do Kongregacji dla Duchowieństwa, a ta przygotowuje odpowiedni 
reskrypt dla dalszego procedowania 132.

 128 Była odstawiana na tzw. „parking” (parcheggio); por. B. Gangoiti, De dispensatione…, 
dz. cyt., s. 17. Obecnie brak jest tego rodzaju praktyki.

 129 Por. A. Neri, La perdita dello stato clericale in poenam…, dz. cyt., s.  124; M. Stokłosa, 
Utrata…, dz. cyt., s. 238.

 130 Zob. A. Neri, La perdita dello stato clericale per rescritto…, dz. cyt., s.  165; W. Kiwior, 
Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, „Prawo Kanoniczne” 54 (2011) nr 3–4, s. 137; 
M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 92.

 131 Por. wyżej, VII.2.3.3.
 132 Zob. W. Barszcz, Odejścia…, dz. cyt., s. 117; M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 92.
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IX.3.3. Powiadomienie o reskrypcie

IX.3.3.1. Przeprowadzenie powiadomienia

IX.3.3.1.1. Źródła prawa

Brak jest regulacji powiadomienia o reskrypcie w modelu zwyczajnym 
dla prezbiterów i skróconym dla diakonów. Te w zasadzie czysto tech-
niczne postanowienia znajdują się w samych reskryptach 133, nie mając 
charakteru przepisów powszechnie obowiązujących. Są to postanowie-
nia następujące:

Rescriptum dispensationis  – 
1 (2, in princ.). Dispensationis 
Rescriptum, a  competenti 
Ordinario oratori quampri-
mum notificandum ad normam 
n. 2: […].

Reskrypt udzielający dyspen‑
sy  – 1 (2, in princ.). Reskrypt 
udzielający dyspensy, o którym 
proszący ma być powiadomio-
ny przez ordynariusza zgodnie 
z n. 2: […].

 133 Chodzi o wzór reskryptu z 2001 r.; por. Congregatio de Culto Divino et Disciplina 
Sacramentorum, Rescriptum dispensationis, (1.03.2001?), w:  J.E.  Horta Espinoza, 
Perseveranza e misericordia. Due risposte alla crisi di un religioso chierico. La Dispensa 
dall’Ordine sacro e dai Voti Perpetui, Roma 2003, s. 270–272. W nawiasie odpowied-
ni numer reskryptu udzielającego dyspensy diakonowi. Wzór reskryptu Kongregacji 
dla Duchowieństwa, niemal identyczny z  reskryptem dla prezbiterów proszących 
o  dyspensę od celibatu kościelnego  – w  posiadaniu Autora. Por.  Congregatio pro 
Clericis, Dispensatio ab oneribus Ordinationi conexis [rescriptum], b.d.w. (2005?), mps. 
Odnośnie do powołanego n. 1 reskryptu dla prezbiterów część zaznaczona kursywą nie 
znajduje się w reskrypcie dla diakonów, gdyż brak w nim odpowiednika n. 2 reskryptu 
dla prezbiterów.

2 (–). Notificatio dispensationis 
oratori fieri potest vel persona-
liter vel ab ipso Ordinario eiusve 
delegato aut per ecclesiasticum 
actuarium vel per „epistulas per-
scriptas” (raccomandata, certi-
ficada, enregistrée, registered, 
einschreiben). Ordinarius unum 
exemplar restituere debet rite ab 

2 (–). Powiadomienie proszące-
go o dyspensie może się odbyć 
czy to osobiście, czyli poprzez 
samego ordynariusza albo przez 
jego delegata lub też notariusza 
kościelnego, czy to listem pole-
conym. Ordynariusz powinien 
odesłać jeden egzemplarz, pod-
pisany przez proszącego według 



392  Rozdział IX

W modelu nadzwyczajnym ad instantiam Ordinarii regulacja jest 
wyraźna w samej ustawie:

In data 30 gennaio, art. 8 – Il 
rescritto della perdita dello stato 
clericale, con relativa dispensa 
dagli obblighi decorrenti dalla 
sacra Ordinazione, compreso il 
celibato, è trasmesso dalla Sede 
Apostolica all’Ordinario compe-
tente, che provvederà a render-
lo noto.

In data 30 gennaio, art.  8  – 
Reskrypt utraty stanu du-
chownego wraz z odpowiednią 
dyspensą od obowiązków wy-
nikających ze święceń, włącz-
nie z celibatem, jest przesyłany 
przez Stolicę Apostolską właś-
ciwemu ordynariuszowi, który 
zatroszczy się o  jego notyfiko-
wanie.

IX.3.3.1.2. Przesłanie reskryptu i powiadomienie

Reskrypt jest wysyłany przez Kongregację ordynariuszowi miej-
sca (w  przypadku duchownych diecezjalnych) lub przełożonemu 

oratore subsignatum ad fidem 
receptionis Rescripti dispen-
sationis ac simul acceptationis 
eiusdem praeceptorum.
3 (3). Notitia concessionis 
dispensationis adnotetur in 
libris baptizatorum paroeciae 
oratoris;

9 (8). Tempore autem opportu-
no Ordinarius competens bre-
viter ad Congregationem de pe-
racta notificatione referat, et si 
qua tandem fidelium admiratio 
adsit, prudenti explicatione pro-
videat.

przepisanej formy dla uwiary-
godnienia otrzymania reskryptu 
udzielającego dyspensy oraz jed-
noczesnej zgody na jego nakazy.
3 (3). Uwaga o udzieleniu dys-
pensy powinna zostać odnoto-
wana w księdze ochrzczonych 
prowadzonej w parafii proszą-
cego.
9 (8). Ordynariusz właściwy 
powinien natomiast w  czasie 
stosownym powiadomić krót-
ko Kongregację o  dokonanym 
powiadomieniu [o reskrypcie], 
a jeżeli by powstało zdziwienie 
wśród wiernych, powinien mu 
zaradzić roztropnym wyjaśnie-
niem.
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generalnemu (co do zakonników) celem powiadomienia (notyfikacji) 
proszącego (por. n. 1 [2, in princ.] reskryptu, art. 8 In data 30 gennaio) 134. 
O ile powiadomienia dyspensowanych duchownych inkardynowanych 
w diecezji dokonuje sam ordynariusz miejsca, o tyle w przypadku du-
chownych zakonnych dokonuje tego nie przełożony generalny, lecz 
przełożony prowincjalny, jeżeli instytut zakonny ma charakter hierar-
chiczny 135.

W myśl n. 2 reskryptu dla prezbiterów powiadomienia dokonuje się 
zwykle osobiście w obecności ordynariusza lub jego delegata, lub też 
notariusza. Gdyby to było niemożliwe, należy przesłać reskrypt pocztą 
listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Należy wówczas popro-
sić o odesłanie oryginału podpisanego wraz z jedną kopią z adnotacją 
o notyfikacji (opatrzoną podpisem proszącego wraz z datą). Ta druga 
kopia służy jako informacja do Kongregacji o dokonanej notyfikacji 136.

Oryginalny reskrypt notyfikowany proszącemu pozostaje w aktach 
sprawy, wraz z odnotowaną na nim datą i miejscem powiadomienia oraz 
z podpisami proszącego i ordynariusza dokonujacego powiadomienia. 
Gdyby powiadomienie nastąpiło drogą pocztową, dowód doręczenia na-
leży zachować wraz z oryginałem 137. Akta przechowuje się w archiwum 
tajnym kurii diecezjalnej czy zakonnej (prowincjalnej) 138.

Proszący może otrzymać jedynie kopię reskryptu. Gdyby zaś to było 
niemożliwe (na przykład z powodów technicznych), to przynajmniej 
dokonujący powiadomienia powinien wystawić inny dokument. W tym 
dokumencie należy stwierdzić, w którym dniu udzielono łaski oraz do-
konano powiadomienia o reskrypcie, ze wskazaniem numeru sygnatury, 
opatrując go podpisem i wyciskając pieczęć 139.

 134 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 348.
 135 Są to instytuty, w których władzę sprawują przełożeni kolejno podporządkowanych 

stopni (generał – prowincjał – przełożony lokalny), por. B.W. Zubert, Komentarz do 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2/III: Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia kon
sekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, Lublin 1990, s. 23.

 136 Por. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 93.
 137 Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 349.
 138 Por. kan. 489 § 1 CIC (kan. 259 § 1 CCEO); przykładowo w prawie dominikańskim, 

zob. Liber Constitutionum et Ordinationum…, dz. cyt., n. 382. Zob. M. Stokłosa, Utrata…, 
dz. cyt., s. 93.

 139 Zob. V. Ferrara, Normae…, dz. cyt., s. 539, n. 33, A.
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Dokonując powiadomienia, należy pouczyć eksduchownego o skut-
kach prawnych reskryptu 140. Obowiązek taki nakłada na dokonującego 
notyfikacji wyżej powoływany n. 5 (4) reskryptu, in princ. 141

IX.3.3.1.3. Brak akceptacji reskryptu

Może się zdarzyć, że proszący nie będzie chciał zaakceptować reskryp-
tu udzielającego dyspensy od celibatu kościelnego albo nie będzie się 
zgadzał z niektórymi jego postanowieniami (na przykład zakazami czy 
innymi skutkami 142). Może zatem wobec powyższego odmówić zło-
żenia podpisu w miejscu in signum acceptionis. W takim przypadku 
należy zastosować instytucję notyfikacji nadzwyczajnej (por. kan. 55 
CIC/83, kan. 1520 § 2 CCEO 143) lub równoznacznej (por. kan. 56 CIC/83, 
kan. 1520 § 3 CCEO 144).

W każdym razie reskrypt udzielający dyspensy od celibatu kościel-
nego nie jest warunkowany akceptacją ze strony proszącego 145. Podpis 
proszącego oznacza jedynie przyjęcie do wiadomości, a nie zgody na 
reskrypt. Sam zaś reskrypt wiąże od tej chwili dokonanej notyfikacji 146, 
w jakiejkolwiek formie. Brak akceptacji ze strony proszącego nie powo-
duje więc unieważnienia reskryptu ani dołączonych do niego zakazów 
czy innych skutków prawnych 147. Proszącemu, który zmienił zdanie lub 
nie zgadza się z postanowieniami reskryptu, pozostaje jedynie proś-
ba o ponowne włączenie do stanu duchownego (por. kan. 293 CIC/83, 
kan. 398 CCEO, art. 6 PA, n. 9 In data 30 gennaio) 148.

 140 Por. wyżej, rozdz. VI. Zob. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 349.
 141 Zob. wyżej, VI.3.3.2.3.
 142 Por. wyżej, VI.2, VI.3.
 143 Zatem przez odczytanie wobec notariusza i dwóch świadków ze sporządzeniem pro-

tokołu.
 144 Zatem poprzez prawidłowe wezwanie, gdy wezwany proszący bez słusznej przyczyny 

nie stawił się lub odmówił podpisu.
 145 Por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 490.
 146 Zob. wyżej, IV.3.3.2.2.
 147 Por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 491.
 148 Zob. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 491.
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IX.3.3.2. Poinformowanie o powiadomieniu

Ten, kto dokonuje powiadomienia (notyfikacji) reskryptu udzielające-
go dyspensy, powinien również poinformować o miejscu i czasie tejże 
notyfikacji właściwe podmioty. Są nimi:

a) ordynariusz miejsca aktualnego pobytu proszącego;
b) przełożony generalny instytutu zakonnego;
c) proboszcz parafii chrztu proszącego;
d) ewentualnie co do zakonników, jeżeli prowadzący sprawę jest 

różny od własnego przełożonego wyższego proszącego, należy 
także powiadomić własnego przełożonego wyższego 149.

Katalog tych osób nie jest – jak widać – przypadkowy. Wszystkie 
one mają wyraźny interes, aby wiedzieć o dokonanym powiadomieniu 
o udzielonej proszącemu dyspensie. W szczególności proboszcz parafii 
chrztu proszącego ma obowiązek odnotować tę informację w księdze 
ochrzczonych (por. n. 3 reskryptu papieskiego) 150.

Informację o dokonanej notyfikacji przesyła się także Kongregacji. 
Może się to dokonać poprzez odesłanie kopii reskryptu opatrzonej pod-
pisami oraz datą wraz z listem przewodnim ordynariusza 151. Może rów-
nież polegać na przesłaniu ogólnej, zbiorczej informacji o dokonanych 
w danym roku notyfikacjach, co jest praktyką w instytutach zakonnych. 
Gdyby udzielenie dyspensy od celibatu kościelnego wywołało zgorsze-
nie, należy o tym poinformować Kongregację 152.

IX.3.3.3. Odwołanie od reskryptu

Reskrypt papieski udzielający dyspensy od celibatu kościelnego nie pod-
lega procedurze odwoławczej w myśl kan. 1732 CIC/83 (kan. 996 CCEO), 
in fine. Przedmiot bowiem reskryptu, czyli utrata stanu duchownego, 
jest zastrzeżony wyłącznej kompetencji Biskupa Rzymskiego zgodnie 

 149 Por. V. Mosca, Le procedure…, dz. cyt., s. 349.
 150 Podobnie zresztą w n. 2 wzoru reskryptu z 1980 r.; zob. Sacra Congregatio pro Doctrina 

Fidei, Rescriptum, (14.10.1980), EV, t. 7, s. 556–559, nb. 576, przypis, n. 2.
 151 Zob. M. Stokłosa, Utrata…, dz. cyt., s. 93.
 152 Por. W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów…, dz. cyt., s.  140–141; M. Stokłosa, 

Utrata…, dz. cyt., s. 93, przyp. 349.
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z kan. 291 CIC/83 (kan. 396 CCEO), in fine, choć to Kongregacja reda-
guje ów reskrypt, dołączając do niego zakazy i inne skutki prawne 153.

Jednakże są i takie reskrypty udzielające dyspensy od celibatu kościel-
nego, które wydaje Prefekt Kongregacji (w sprawach diakonów oraz prez-
biterów in urgenti periculo mortis). Jak się wydaje – mimo że Prefekt działa 
wyposażony we władzę zastępczą (por. kan. 131 § 2 CIC/83, kan. 981 § 2 
CCEO) – to taki reskrypt nie jest wydany przez Biskupa Rzymskiego 154. 
W takim razie jest możliwy rekurs od takiego reskryptu udzielającego 
dyspensy od celibatu kościelnego 155.

Wnioski

W modelach zwyczajnym i nadzwyczajnym postępowania o dyspensę 
od celibatu kościelnego widać wyraźnie wpływ procesu sądowego na te 
postępowania administracyjne. Ten wpływ jest jednak oczywisty wobec 
zasady jedności procedury kanonicznej. Ustawodawca kościelny mógłby 
w tych postępowaniach o dyspensę od celibatu kościelnego w ogóle zre-
zygnować z jakichkolwiek procedur; chodzi przecież o udzielenie łaski. 
Jednakże dyspensa od celibatu kościelnego jest poważną decyzją (z tego 
też względu zastrzeżoną Biskupowi Rzymskiemu), gdyż dotyczy nie tyl-
ko życia i zbawienia samego proszącego, ale i dobra Kościoła. Dlatego 
ustawodawca kościelny przewidział specjalne postępowania, aby każdą 
sprawę dobrze rozpatrzyć – dla zbawienia dusz.

 153 Por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 491–492.
 154 Zob. G.P. Montini, De recursibus…, dz. cyt., s. 17.
 155 Por. P. Amenta, Il rescritto…, dz. cyt., s. 492.



ZAKOŃCZENIE 

Wnioski końcowe i uwagi de lege ferenda

I. Wnioski końcowe

1. Celibat kościelny (celibat duchownych, celibat święty, celibat ka-
płański) jest instytucją prawnokanoniczną, która polega na zakazie za-
wierania małżeństwa przez duchownego (coelibatus) oraz na trwałym 
i pełnym zakazie używania małżeństwa wcześniej zawartego (in non 
contrahendo et in non utendo contracto) ze względu na królestwo niebie-
skie (perfecta et perpetua propter Regnum coelorum continentia). W istocie 
chodzi o zinstytucjonalizowany jeden z obowiązków stanu duchownego, 
którego przyjęcie następuje z mocy ustawy kościelnej w chwilą świę-
ceń diakonatu, a w prawie łacińskim także poprzez uprzednią czynność 
prawną, nie będącą jednak ślubem, choć o znaczeniu konsekrującym 1.

Termin „celibat”, kiedy jest on podejmowany z powodów religijnych, 
powinien być zawsze używany z przymiotnikiem lub innym określe-
niem bliższym, np.: „celibat k o ś c i e l n y”, „celibat ś w i ę t y”, „celibat 
d u c h o w n y c h”, „celibat k a p ł a ń s k i”, „celibat d l a  k r ó l e s t w a 
n i e b i e s k i e g o” 2.

2. Kiedy mowa jest o celibacie kościelnym, to jest on celibatem 
wstrzmięźliwości doskonałej i trwałej (continentia perfecta et perpetua), 

 1 Por. wyżej, I.2.3, II.2.3.3.1.
 2 Zob. wyżej, II.2.3.3.3.
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a nie tylko aktualnej (praktykowanej w niektórych Kościołach wschod-
nich i prawosławnych), obejmując również celibat bezżenności (caeliba
tus). Choć celibat ów wiąże wszystkich duchownych (celibat kościelny), 
to jednak w sposób szczególny dotyczy kapłanów – prezbiterów i bi-
skupów (celibat kapłański) 3. Te różnice teologiczne wpływają także na 
regulację kościelną dyspensy od celibatu kościelnego.

3. W Kościele od początku obowiązywał celibat wstrzemięźliwości 
(lex continentiae) z chwilą przyjęcia święceń wyższych. Natomiast nie był 
znany obowiązek celibatu bezżeństwa (lex caelibatus) 4. Celibat kapłań-
ski jest zatem factum apostolicum. Kościół nie może nie wziąć tego pod 
uwagę, nauczając o celibacie kościelnym i regulując w swych ustawach 
dyspensę od tego celibatu.

Zanim doszło w 308 r. do wydania pierwszej ustawy nakazującej 
celibat wstrzemięźliwości, Kościół pierwotny wzorem Apostołów wy-
magał zwyczajowo wstrzemięźliwości od duchownych wyższych 5. To 
za sprawą papieży nastąpiło rozszerzenie terytorialne (na cały Zachód) 
i podmiotowe (na wszystkich duchownych) formy nakazowej celibatu 
(ustawy) 6. Sobór Laterański II (1139 r.) z kolei, dołączając do ustawy 
o celibacie kościelnym sankcję nieważności małżeństwa, wprowadził 
w Kościele celibat bezżenny (lex caelibatus) 7.

4. Kościół łaciński nie może łatwo zrezygnować z ustawy o celiba-
cie kapłańskim, widząc wartości, które ze sobą niesie. Wskazuje na nie 
cała teologia celibatu, którą wypracowali zwłaszcza papieże XX wieku, 
łącząc ją z teologią kapłaństwa 8. Kryzys celibatu kościelnego jest zatem 
pochodną kryzysu kapłaństwa. W każdym razie założenia teologiczne 
wpływają z jednej strony, co naturalne, na regulacje prawne celibatu 
kościelnego, ale z drugiej strony, co nie mniej oczywiste, pozwalają zro-
zumieć podejście Kościoła do dyspensy od celibatu kościelnego.

5. Sobór Watykański II jasno wskazał w n. 16,1 PO na podstawę wią-
zania celibatu kościelnego: jest to ustawa (lex), a nie ślub (votum) czy 
święcenia. Celibat kapłański, choć nie wynika z natury kapłaństwa, to 

 3 Zob. wyżej, II.1.3.
 4 Por. wyżej, I.1.2.
 5 Zob. wyżej, I.2.2.1.
 6 Por. wyżej, I.2.2.2.
 7 Zob. wyżej, I.2.2.3.
 8 Por. wyżej, I.3.



Wnioski końcowe i uwagi de lege ferenda  399

jednak jest dla niego odpowiedni (multimoda convenientia). Obowiązki 
duchownych, w tym celibat kościelny, nie wynikają z istoty tego sakra-
mentu, a związane są ze s t a n e m  duchownym, który przez święcenia 
wierny nabywa. To odróżnienie jest także istotne dla właściwości dyka-
sterii Kurii Rzymskiej. W każdym razie Sobór Watykański II potwier-
dza ustawę o celibacie kapłańskim (lex coelibatus), wyłączając spod niej 
diakonów 9. Dokumenty Vaticanum II wyznaczają ramy teologiczne re-
gulacji kodeksów św. Jana Pawła II – łacińskiego z 1983 r. oraz wschod-
niego z 1990 r. W kodeksach tych celibat kościelny jest taką instytucją 
kanoniczną, z którą wiążą się zobowiązania o charakterze teologicznym 
(jest to przecież dar od Pana Boga), prawnym i moralnym 10.

6. Jako instytucja kanoniczna jest przyjęcie celibatu kościelnego 
czynnością prawną 11. Dotyczy jej zatem instytucja stwierdzenia nie-
ważności 12, a sama dyspensa od celibatu kościelnego może pełnić rolę 
remedium na ewentualne wady woli w przyjęciu święceń, zwykle nie 
powodujące ich nieważności 13.

7. Dyspensa od celibatu kościelnego powoduje utratę stanu duchow-
nego jedynie w znaczeniu prawnym, ale nigdy teologicznym 14. Te zało-
żenia telogiczne wpływają na regulację komentowanej instytucji.

8. Podobnie jak ewoluowała dyscyplina Kościoła odnośnie do ce-
libatu kościelnego, tak też burzliwą ewolucję przeszła instytucja dys-
pensy od tegoż celibatu, rozwijając się gwałtownie od drugiej połowy 
XX wieku. Instytycja dyspensy od celibatu kościelnego jest w pewnym 
sensie odpowiedzią na praktyczny problem odejść od kapłaństwa. Ta 
odpowiedź Kościoła zmieniała się co do kwestii materialnoprawnych 
i proceduralnych, ale również pod kątem techniki legislacyjnej. Można 
zaryzykować tezę, że chyba żadna z instytucji prawa kanonicznego nie 
przeszła tak głębokiej ewolucji, jak właśnie dyspensa od celibatu koś-
cielnego. Co więcej, ta ewolucja nie jest jeszcze zakończona 15. Stąd po-
znanie możliwych modeli teoretycznych dyspensy, które zna historia 

 9 Por. wyżej, II.1.2, II.2.3.1.3, II.2.3.2.
 10 Zob. wyżej, II.2.1.
 11 Por. wyżej, II.2.3.1.
 12 Zob. wyżej, II.2.3.1.2.
 13 Por. wyżej, II.2.3.1.1.
 14 Zob. wyżej, II.3.2.
 15 Por. wyżej, III.
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tej instytucji, jest bardzo pouczające i pomocne w pracach nad nową 
ustawą w tym przedmiocie.

9. Dyspensa od celibatu kościelnego może być analizowana pod ką-
tem materialnoprawnym (skutku prawnego – utrata stanu duchowne-
go) i proceduralnym (laicyzacja) 16. W każdym razie dyspensa od celibatu 
kościelnego odnosi się do praw, zadań i zobowiązań stanu duchownego 
(pozycji p r a w n e j  duchownego). Tymczasem stwierdzenie nieważ-
ności święceń dotyczy samej istoty święceń (stanu wiernego w Ludzie 
Bożym) 17. Nie ulega wątpliwości, że dyspensa od celibatu kościelnego 
jest czynnością administracyjno -prawną, będąc reskryptem 18.

10. Na podstawie n. 3 i 4 PLU można wyróżnić zasady podstawowe 
i zasadę pastoralną komentowanej instytucji. Do zasad podstawowych 
w n. 3 PLU należy zaliczyć 19:

1. z a s a d ę  ł a s k i, a nie uprawnienia do otrzymania dyspensy 
od celibatu kościelnego;

2. z a s a d ę  s z a c o w a n i a  d ó b r: indywidualnego proszącego 
o dyspensę, dobra wspólnego Kościoła powszechnego oraz 
dobra wspólnego Kościoła partykularnego;

3. z a s a d ę  s p r a w i e d l i w o ś c i  i   m i ł o ś c i.
Zasada pastoralna, wyrażona w  n.  4 PLU, jest wręcz oczywista. 

Wynika też ona z całej ewolucji historycznej tej instytycji, inspirując 
jej rozwój od początku. Jednak nie oznacza pominięcia innych zasad 
dyspensy od celibatu kościelnego, zwłaszcza sprawiedliwości 20.

11. Mimo wejścia w życie kodeksów łacińskiego z 1983 r. oraz wschod-
niego z 1990 r. nadal obowiązują w sprawach prezbiterów normy ma-
terialnoprawne Praeterquam aliis i proceduralne Ordinarius competens 
z 1980 r. 21 Natomiast ograniczony jest ich zakres podmiotowy, wyłącza-
jąc z ich obowiązywania diakonów, prezbiterów in periculo mortis oraz 
biskupów, opatów i przełożonych generalnych. W sprawach diakonów 
zatem obowiązują postanowienia kan. 290–293 CIC/83 co do zagadnień 
materialnoprawnych, a co do procedury – normy Secondo la legislazione 

 16 Zob. wyżej, IV.1.
 17 Por. wyżej, IV.1.3, IV.3.3.
 18 Zob. wyżej, IV.3.3.2.
 19 Zob. wyżej, IV.2.2.
 20 Por. wyżej, IV.2.3.
 21 Zob. wyżej, IV.3.1.
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canonica. Z kolei w sprawach prezbiterów in periculo mortis wiążą normy 
zawarte w n. 5 listu Ce dicastère z 1997 r. oraz w liście Sekretarza Stanu 
z 10 sierpnia 2005 r. Co do diakonów in periculo mortis ma zastosowanie 
kan. 1079 CIC/83 (kan. 796 CCEO). Na etapie lokalnym nie ma już spe-
cjalnych regulacji co do prezbiterów poniżej 40. roku życia; dokładniej-
sze badanie tych spraw przeprowadza się na etapie Kongregacji w myśl 
n. 3 Si evince z 2008 r. 22

12. Pod względem teoretycznym można zauważyć ewolucję od mo-
delu zależnego dyspensy deklaratywnej, udzielanej zależnie od deklara-
cji nieważności zobowiązań przyjętych w chwili święceń (por. kan. 214 
CIC/17), po model autonomiczny dyspensy konstytutywnej, niezależnej 
od ewentualnej nieważności zobowiązań (obecne w ustawodawstwie 
kanonicznym od norm z 1964 r.) 23. Wprowadzenie regulacji ustawowej 
dyspensy od celibatu kościelnego spowodowało też przejście z modelu 
uznaniowego do modelu określonych tytułów (podstaw) tej dyspensy. 
Tytuły (podstawy) dyspensy są takimi stanami faktycznymi, które wska-
zują na iusta et rationabilis causa (słuszną i racjonalną przyczynę), o któ-
rej w kan. 90 § 1 CIC/83 (por. kan. 84 § 1 CIC/17, kan. 1536 § 1 CCEO) 24.

13. Tytuły te mogą być określone w sposób ogólny, szeroki, bliżej 
nieokreślony (jak w sprawach diakonów) 25 albo precyzyjny, szczegółowy 
(w sprawach prezbiterów w n. 5,1 PLU, art. 2 i 3 PA). Biorąc pod uwagę kry-
terium czasu, te ostatnie tytuły można określić jako uprzednie i następ-
cze do święceń (tituli praeordinativi et postordinativi). Tytuły następcze 
(zwykle nieodwracalne porzucenie stanu duchownego) zostały wprowa-
dzone do porządku kanonicznego listem okólnym Sanctissimus z 1964 r. 
Są to zwykle modele umiarkowane (w ustawodawstwie św. Jana Pawła II) 
bądź nawet szerokie dyspensy od celibatu kościelnego (w Sacerdotalis 
caelibatus bł. Pawła VI z 1967 r.) 26. Ustawodawstwo z 1980 r. wprowa-
dziło nowy typ tytułów następczych kwalifikowanych, jak w przypadku 
prezbiterów in periculo mortis, a następnie za pontyfikatu Benedykta XVI 
ad instantiam Ordinarii (por. art. 1 In data 30 gennaio) 27. W każdym razie 

 22 Zob. wyżej, IV.3.2.1.
 23 Por. wyżej, V.1.1.
 24 Zob. wyżej, V.1.2.1.
 25 Por. wyżej, V.1.2.3.
 26 Zob. wyżej, V.1.3.
 27 Por. wyżej, V.1.3.2.3.
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obecny model jest modelem umiarkowanym z opcją szerszą 28. Modele 
materialnoprawne są powiązane organiczne z modelami procedural-
nymi 29, o czym niżej.

Tytuły uprzednie wskazują w rzeczywistości na quasi -prawo duchow-
nego do ubiegania się o dyspensę od celibatu kościelnego 30. Natomiast 
w tytule następczym zwykle występuje przyczyna uprzednia, zaniedba-
nie z czasów formacji 31. Dlatego sprawę o dyspensę od celibatu kościel-
nego należy tak prowadzić, by wiązać obecność obu rodzajów tytułów 32.

14. Obecne ustawodawstwo kościelne odróżnia skutki materialno-
prawne, związane z przedstawieniem p r o ś b y  o dyspensę od celibatu 
kościelnego (por. art. 4 PA) 33, od tych, które wynikają już z  r e s k r y p t u 
p a p i e s k i e g o, udzielającego przedmiotowej dyspensy (por. kan. 292 
CIC/83, kan. 395 CCEO, art. 5 i 6 PA) 34.

Skutkami wynikającymi z przedstawienia prośby o dyspensę od ce-
libatu kościelnego są:

1. zakaz wykonywania święceń 35;
2. tzw. zakazy, wynikające z Praeterquam aliis z 1980 r. 36

Natomiast można wyliczyć następujące skutki reskryptu papieskie-
go udzielającego dyspensy od celibatu kościelnego:

I. skutki podstawowe, o których stanowi kodeks, związane z utra-
tą stanu duchownego 37;

II. tzw. zakazy nie wynikające z utraty stanu duchownego, których 
przedmiotem jest głównie art. 5 PA 38;

III. skutki dodatkowe, o których mowa tylko w reskrypcie 39.
15. Modele proceduralne dyspensy od celibatu kościelnego przeszły – 

podobnie jak modele materialnoprawne – ciekawą ewolucję. Z modelem 

 28 Zob. wyżej, V.1.3.3.1.
 29 Por. wyżej, VII.1.1.1.
 30 Por. wyżej, V.1.3.3.3, V.2.
 31 Zob. wyżej, V.3.
 32 Por. wyżej, V.3.3.3.
 33 Zob. wyżej, VI.
 34 Por. wyżej, VIII.3.
 35 Zob. wyżej, VIII.3.2.
 36 Por. wyżej, VIII.3.3.
 37 Zob. wyżej, VI.2.
 38 Por. wyżej, VI.3.2.
 39 Zob. wyżej, VI.3.3.
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zależnym wraz z dyspensą deklaratoryjną związany był w sposób natu-
ralny model sądowy (proces) 40. Ta siła przyzwyczajenia była tak wielka, 
że model sądowy procesu pozostał w normach z 1964 r. mimo zmiany 
modelu materialnoprawnego samej dyspensy na autonomiczną o cha-
rakterze konstytutywnym 41. Ten błąd naprawił ustawodawca kościel-
ny dopiero w normach z 1971 r., wprowadzając jednak zbyt uproszczo-
ny model informacyjno -administracyjny 42. Ustawodawstwo św. Jana 
Pawła II z 1980 r. doprowadziło do równowagi między modelem ma-
terialnoprawnym a proceduralnym, przewidując szczególne (peculiare) 
postępowanie administracyjne w komentowanych sprawach 43.

16. Obecnie w sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego usta-
wodawca kościelny zastosował wiele różnych modeli proceduralnych. 
Wynika to przede wszystkim z założeń teologicznych i regulacji ma-
terialnoprawnych. Można zatem wskazać na trzy modele postępowań 
administracyjnych 44:

1. m o d e l  z w y c z a j n y dla spraw o dyspensę od celibatu ka-
płańskiego prezbiterów (por. Ordinarius competens z 1980 r.);

2. m o d e l  n a d z w y c z a j n y odnośnie do spraw o dyspensę 
od celibatu kościelnego ad instantiam Ordinarii (tzw. laisatio 
imposita; por. In data 30 gennaio z 2009 r.);

3. m o d e l  s k r ó c o n y  co do spraw o dyspensę od celibatu 
kościelnego diakonów (zob. Secondo la legislazione canonica 
z 1989 r.).

Do tych modeli postępowań administracyjnych należy dodać jeszcze 
m o d e l  n a g l ą c y, który nie mieści się w kategoriach postępowania 
administracyjnego, nawet skróconego (por. Ce dicastère z 1997 r., list 
Sekretarza Stanu z 10 sierpnia 2010 r.).

17. W sprawach o dyspensę od celibatu kościelnego, prowadzonych 
w postępowaniu administracyjnym, można wyróżnić trzy zakresy właś-
ciwości:

1. właściwość odnośnie do instrukcji sprawy (w fazie lokalnej) 45;

 40 Por. wyżej, VII.1.1.2.
 41 Zob. wyżej, VII.1.1.3.
 42 Por. wyżej, VII.1.2.1.
 43 Zob. wyżej, VII.1.2.2.
 44 Por. wyżej, VII.1.3.
 45 Zob. wyżej, VII.2.1.
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2. właściwość w  celu rozstrzygnięcia tej sprawy (w  fazie 
rzymskiej) 46;

3. właściwość dla udzielenia dyspensy (w fazie rzymskiej) 47.
Instrukcję sprawy co do zasady prowadzi ordynariusz własny (inkar-

dynacji) proszącego (właściwość per se; por. art. 1 OC, art. 2 § 1 In data 
30 gennaio) 48, wyjątkowo zaś w sprawach prezbiterów inny ordynariusz 
(właściwość per accidens lub nadzwyczajna; por. art. 2 OC) 49.

Właściwość odnośnie do rozstrzygnięcia sprawy należy do Biskupa 
Rzymskiego w sensie materialnoprawnym. Konsekwetnie, od papieża 
też zależy, czy i która z dykasterii lub kto inny będzie rozstrzygał te spra-
wy 50. Obecnie jest to Kongregacja dla Duchowieństwa, słusznie, biorąc 
pod uwagę założenia teologiczne i teoretyczne celibatu kościelnego 51.

Zasadą materialną i proceduralną jest, że dyspensy udziela Biskup 
Rzymski 52. Ta zasada materialna doznaje wyjątku co do diakonów ur
gente periculo mortis (por. 1079 § 1 i 2 CIC/83) 53. Natomiast zasada pro-
ceduralna doznaje wyłomu na rzecz prefekta Kongregacji w sprawach 
zwyczajnych diakonów i w sprawach prezbiterów in periculo mortis 54.

18. W każdym modelu postępowania o dyspensę od celibatu koś-
cielnego występują w  fazie lokalnej proszący (orator) i  ordynariusz 
(ordinarius) 55. Poza tym dla postępowań o charakterze administracyj-
nym są charakterystyczni instruktor i notariusz (por. art. 4 OC, pars se
cunda, art. 2 § 2 In data 30 gennaio). Nie odnosi się to wszakże do spraw 
diakonów, w których nie ma instrukcji 56. W końcu w modelu nadzwy-
czajnym występują także inni uczestnicy, tj. rzecznik sprawiedliwości 
i ewentualnie obrońca z wyboru duchownego 57. Jak zatem widać, różnice 
między modelami postępowania wpływają na jego tzw. część statyczną. 

 46 Por. wyżej, VII.2.2.
 47 Zob. wyżej, VII.2.3.
 48 Por. wyżej, VII.2.1.2.
 49 Zob. wyżej, VII.2.1.3.
 50 Por. wyżej, VII.2.2.1.
 51 Zob. wyżej, II.2.3.2, VII.2.2.2.2, VII.2.2.3.
 52 Por. wyżej, VII.2.3.1.
 53 Zob. wyżej, VII.2.3.2.
 54 Por. wyżej, VII.2.3.3.
 55 Zob. wyżej, VII.3.1.
 56 Por. wyżej, VII.3.2.
 57 Zob. wyżej, VII.3.3.
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Jeżeli bowiem charakter sprawy tego nie wymaga, nie trzeba angażować 
wielu uczestników postępowania.

19. W tzw. części dynamicznej postępowania o dyspensę od celibatu 
kapłańskiego, a zatem w modelu zwyczajnym (dla prezbiterów), można 
wyróżnić następujące fazy proceduralne 58:

I. na etapie lokalnym:
1. fazę wprowadzającą sprawę, czyli prośbę i czynności 

ordynariusza odnoszące się do prośby 59;
2. fazę dowodową, czyli instrukcję sprawy 60;
3. fazę konkluzywną, czyli sporządzanie wotum 

w sprawie 61;
II. na etapie rzymskim:

4. fazę decyzyjną, na którą składają się:
a) rozstrzygnięcie Kongregacji 62;
b) udzielenie dyspensy 63;
c) jej notyfikacja (przez ordynariusza lokalnego) 64.
Model ten jest w sposób konieczny modyfikowany w modelu nad-

zwyczajnym (brak prośby duchownego) 65 i w modelu skróconym (brak 
instrukcji sprawy sensu stricto) 66.

20. Dyspensa od celibatu kapłańskiego ma charakter również dusz-
pasterski. Stąd istnieje konieczność działań przedproceduralnych ordy-
nariusza duchownego w modelu zwykłym i nadzwyczajnym 67.

21. Postępowanie w modelu zwyczajnym i skróconym oraz naglą-
cym rozpoczyna prośba proszącego (petitio). Ma to być prośba włas-
na. Jasno z niej ma wynikać definitywna wola proszącego utraty stanu 

 58 Por. wyżej, VIII.1.1.
 59 Zob. wyżej, VIII.1.3, VIII.2.
 60 Por. wyżej, IX.1.
 61 Zob. wyżej, IX.2.
 62 Por. wyżej, IX.3.1.
 63 Zob. wyżej, IX.3.2.
 64 Por. wyżej, IX.3.3.
 65 Por. wyżej, VIII.1.1.2.
 66 Zob. wyżej, VIII.1.1.3.
 67 Por. wyżej, VIII.1.2.
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duchownego 68. Postępowania o dyspensę od celibatu kościelnego ce-
chuje zatem zasada działania na wniosek (por. art. 1 § 1 PA) 69.

Wniosek ten podlega ocenie ordynariusza wydającego dekret 70. 
W dekrecie tym mogą znaleźć się także decyzje co do zakazu wykony-
wania święceń oraz odpowiednie nominacje 71.

22. Instrukcja sprawy w modelu zwyczajnym i nadzwyczajnym o dys-
pensę od celibatu kościelnego zmierza do dania odpowiedzi na wymóg 
istnienia iusta et rationabilis causa (kan. 90 § 1 CIC/83, kan. 1536 § 1 CCEO) 
oraz jej prawdziwości (por. kan. 63 CIC/83, kan. 1529 CCEO) 72. Nic więc 
dziwnego, że w tym postępowaniu wyraźny jest wpływ procesu sądowe-
go. Nie dziwi to, skoro panuje zasada jedności procedury kanonicznej 73, 
w szczególności zaś z zasadą dowodu pełnego albo pewności moralnej 
(por. n. 5,2 PLU, art. 3 In data 30 gennaio) 74. W końcu chodzi o prawdziwe 
postępowanie, a nie o proste dochodzenie czy zbieranie informacji jak 
w modelu skróconym. Jednak także w modelu skróconym w sprawach 
diakonów dokonuje się zbieranie dowodów, choć bez instrukcji sprawy. 
Tylko w modelu naglącym w sprawach prezbiterów in urgenti periculo 
mortis brak jest czasu na jakiekolwiek postępowanie dowodowe 75.

23. W tym postępowaniu w sprawach o dyspensę od celibatu koś-
cielnego, biorąc po uwagę wszystkie jego modele (zwykły, nadzwyczajny 
i skrócony), można posłużyć się następującymi dowodami (por. art. 5 
OC) 76:

a) wyjaśnieniami proszącego o dyspensę prezbitera 77;
b) zeznaniami świadków – czy to wskazanymi przez proszącego, 

czy też ex officio 78; wśród tych świadków szczególną rolę odgry-
wają przełożeni z okresu formacji 79;

 68 Zob. wyżej, VIII.1.3.
 69 Por. wyżej, VIII.1.3.3.
 70 Zob. wyżej, VIII.2.2.
 71 Por. wyżej, VIII.2.3.
 72 Zob. wyżej, IX.1.
 73 Por. wyżej, IX.1.1.3.
 74 Zob. wyżej, IX.1.1.2.
 75 Por. wyżej, IX.1.2.
 76 Zob. wyżej, IX.1.3.1.
 77 Por. wyżej, IX.1.2.
 78 Zob. wyżej, IX.1.3.1.
 79 Por. wyżej, IX.1.3.1.2.
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c) opinią biegłych 80;
d) dokumentami 81.
Pod tym względem procedowanie w sprawach o dyspensę od ce-

libatu kościelnego nie różni się od innych postępowań kanonicznych. 
Jednak cel i przedmiot tego postępowania jest specyficzny. Chodzi bo-
wiem o prawdziwość twierdzeń proszącego i sprawdzenie, czy istnieje 
słuszna i uzasadniona przyczyna dla udzielenia dyspensy.

24. Faza konkluzywna polega na przypatrzeniu się wszystkim dowo-
dom w sprawie w celu ich oceny i wyprowadzenia wniosków końcowych. 
Dokonuje tego instruktor sprawy 82 oraz ordynariusz własny proszącego 
przez sporządzenie wotów (vota) 83. Dotyczy to wszystkich modeli po-
stępowania o dyspensę od celibatu kościelnego, nawet w modelu nag-
lącym, gdyż wpływa znacząco na fazę decyzyjną przed Kongregacją 84. 
W modelu nadzwyczajnym rzecznik sprawiedliwości przedkłada swoje 
uwagi w sprawie 85.

25. Tak przygotowana sprawa o dyspensę od celibatu kościelnego jest 
przesyłana do Kongregacji 86. Kongregacja decyduje, czy sprawę przed-
stawić do udzielenia dyspensy 87. Ta dwufazowość postępowania – na 
fazę lokalną i rzymską – jest oczywista, skoro udzielenie dyspensy w tych 
sprawach jest zarezerwowane Biskupowi Rzymskiemu (kan. 291 CIC/83).

II. Uwagi de lege ferenda

1. Nowa ustawa o dyspensie od celibatu kościelnego powinna być 
oparta o  model regulacji kompleksowej (trójdzielnej: teologicznej  – 
prawno materialnej  – proceduralnej), co było ideą ustawodawstwa 
św. Jana Pawła II z 1980 r. Ustawodawca kościelny powinien połączyć 

 80 Zob. wyżej, IX.1.3.3.
 81 Por. wyżej, IX.1.3.2.
 82 Zob. wyżej, IX.2.1.
 83 Por. wyżej, IX.2.2.1.
 84 Zob. wyżej, IX.2.1.1.
 85 Por. wyżej, IX.2.2.3.
 86 Zob. wyżej, IX.2.3.
 87 Por. wyżej, IX.3.
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zagadnienia prawne z teologicznymi (w preambule 88, na wzór PLU), nie 
oddzielając działania nauczycielskiego od dyscyplinującego 89.

2. Należy jak najszybciej dokonać kodyfikacji ustawodawstwa doty-
czącego dyspensy od celibatu kościelnego, unikając „grzechu pierwo-
rodnego” ustaw św. Jana Pawła II z 1980 r. 90 Nawet bowiem gdyby nowa 
ustawa nie była reformatorska i nie wprowadzała żadnych ciekawych 
rozwiązań prawnych, to wystarczy skodyfikowanie dziś rozproszonej 
regulacji, aby osiągnęła ona swój cel – dyscypliny jasnej i zrozumiałej, 
zawartej w jednym akcie normatywnym.

3. Dlatego przyszła ustawa powinna objąć swoim zakresem przed-
miotowym i podmiotowym w miarę wszystkie przypadki. W ten sposób 
można uniknąć rozproszenia regulacji, czego nie udało się ustawodaw-
stwu św. Jana Pawła II z 1980 r. 91 Aby uniknąć rozrostu ustawy, można 
zastosować technikę odesłania 92.

4. Nie można się bać zwyczajnej promulgacji takiej ustawy. Błędy 
przy promulgowaniu ustawodawstwa z 1980 r. uczą 93, że warto zacho-
wywać zasady ogólne, nawet przy kwestiach bolesnych dla Kościoła 
(por. kan. 8 § 1 CIC/83, kan. 1489 § 1 CCEO). W żadnym zaś razie nie 
można powtórzyć błędu przy promulgacji w 1980 r. różnych brzmień 
w zależności od sposobu promulgacji (sic!) 94.

5. Należy przyjąć, że zasady podstawowe z n. 3 PLU i zasada pasto-
ralna z n. 4 PLU powinny być wykorzystane w pracach nad nowym, 
całościowym ustawodawstwem o dyspensie od celibatu kościelnego. 
Oczywiście, zastosowanie tych ogólnych zasad zmieni się wobec no-
wych warunków społecznych i kulturowych, w których przyszło działać 
Kościołowi na początku XXI wieku. Wydaje się jednak, że samo usta-
wienie znaczenia i treści tych zasad w ustawodawstwie św. Jana Pawła II 
jest dotąd aktualne, będąc niewątpliwym dorobkiem myśli kanonicznej 
w jej rozwoju historycznym.

 88 Zob. P. Kroczek, P. Skonieczny, Preamble of Law. Perspective of Legislator and Interpreter, 
„Angelicum” 90 (2013), s. 869–888.

 89 Por. wyżej, III.3.2.2.1.
 90 Zob. wyżej, III.3.2.2.2.
 91 Por. wyżej, III.3.2.3.
 92 Zob. wyżej, IV.3.2.3. O warunkach poprawności tej techniki zob. P. Kroczek, The Art of 

Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church, Kraków 2012, s. 174.
 93 Por. wyżej, III.3.2.2.3.
 94 Zob. wyżej, VIII.2.1. Ta uwaga dotyczy art. 4 OC.
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6. Należy postulować w przyszłej ustawie o dyspensie od celibatu koś-
cielnego ujednolicenie terminologii do obowiązujących kodeksów łaciń-
skiego i wschodniego. Obecnie obowiązujące ustawodawstwo z 1980 r. 
stosuje wszak terminy zgodnie z kodeksem z 1917 r. 95

7. Wydaje się, że należy w przyszłej regulacji utrzymać model dyspen-
sy tytułów określonych, jeżeli chodzi o dyspensę od celibatu kapłańskie-
go. Powinien to nadal być model umiarkowany z opcją szerszą 96. Trzeba 
jednak zauważyć, że znaczenie regulacji tytułów dyspensy od celibatu 
kościelnego w obecnym stanie prawnym jest coraz mniejsze. Bardziej 
chodzi o wybór właściwego postępowania, które stosuje się przy danym 
tytule, niż o możliwość udzielania dyspensy 97. Stąd najrozsądniejsze 
wydaje się być powiązanie danego rodzaju tytułu z odpowiednim ro-
dzajem procedowania.

8. W tym też kluczu, biorąc pod uwagę dzisiejszą praktykę, należy 
odwrócić zasadę z art. 3 PA. Przepis ten bowiem przewiduje jako wyjątek 
udzielanie dyspensy z tytułu następczego. Przyjąć trzeba zaś za możli-
we co do zasady udzielanie dyspensy z tego tytułu 98. Szczegółowo zaś 
analizując art. 3 PA, należy zrezygnować z przesłanki a multis iam annis, 
a to wobec art. 8 In data 30 gennaio 99.

9. Biorąc pod uwagę zlaicyzowanie współczesnego społeczeństwa, 
przynajmniej na Zachodzie, należy się zastanowić, czy postanowienie 
kan. 292 CIC/83 i kan. 395 CCEO oraz art. 5 § 1 PA o pozbawieniu by-
łego duchownego wszelkich urzędów i zadań w Kościele nie jest zbyt 
rygorystyczne. Być może trzeba uzależnić te pozbawienia od warunków 
lokalnych, zostawiając większą swobodę decydowania ordynariuszom. 
W tym kontekście warto przemyśleć, czy reskrypt z dyspensą od celi-
batu kościelnego powinien być nadal in forma gratiosa, a nie in forma 
commissoria.

10. Z punktu widzenia proceduralnego należy przyjąć model postę-
powania administracyjnego – bardziej lub mniej złożonego – w sprawach 
o dyspensę od celibatu kościelnego. Z pewnością trzeba odrzucić model 
sądowy procesu. Chodzi przecież o udzielenie łaski, a nie o ochronę praw 

 95 Por. wyżej, IV.3.3.3, VI.2.1.2, VI.2.2.1.
 96 Zob. wyżej, V.1.3.3.1.
 97 Por. wyżej, V.1.3.3.2.
 98 Zob. wyżej, V.3.1.
 99 Por. wyżej, V.3.2.2.
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podmiotowych; sprawdzenie prawdziwości twierdzeń proszącego, a nie 
ustalenie stanu faktycznego i stanu prawnego w sprawie 100. Proces sądo-
wy ewentualnie byłby teoretycznie możliwy tylko w sprawach o stwier-
dzenie nieważności zobowiązania do celibatu kościelnego.

11. Postanowienia o właściwości ordynariuszów w sprawach o dys-
pensę od celibatu kościelnego są dość jasne, ale de lege ferenda wyma-
gają korekty techniczej. Należy uprościć art. 1 OC za przykładem art. 2 
§ 1 In data 30 gennaio, wskazując wprost na ordynariusza inkardyna-
cji duchownego 101. W ten sposób uniknie się też problemów w przy-
szłości z nowymi instytucjami kanonicznymi, jak to się stało z norma-
mi z 1980 r., kiedy w 1983 r. wszedł w życie nowy kodeks łaciński 102. 
Podobnie należy uczynić z właściwością w sytuacjach naglących in peri
culo mortis proszącego. Należy postulować w tych sprawach właściwość 
jakiegokolwiek ordynariusza, a nie tylko własnego 103.

12. Przy okazji prac nad ustawą o Kurii Rzymskiej należy jasno okre-
ślić kompetencję Kongregacji dla Duchowieństwa w sprawach o dyspen-
sę od celibatu kościelnego. Wydaje się, że myśl teologiczna i kanonistycz-
na – dzięki niewątpliwemu wpływowi kard. Josepha Ratzingera – jest 
w tym względzie dojrzała 104. Stąd należy doprecyzować postanowienie 
art. 96 PB. Z drugiej strony w nowej ustawie o celibacie kościelnym na-
leży zrezygnować ze wskazywania imiennego dykasterii właściwej, po-
dążając za wzorem art. 1 § 2 PA (per competens Dicasterium) 105.

13. Prośba proszącego, która rozpoczyna procedowanie w sprawie 
o dyspensę od celibatu kościelnego, ma być obecnie jedynie podpisa-
na, a nie napisana w całości własnoręcznie. Takie postanowienie stoi 
w sprzeczności z postanowieniem kan. 1036 CIC/83, żądając własno-
ręcznego sporządzenia całej prośby o święcenia 106. De lege ferenda, należy 
rozważyć, czy ta prośba – jako czynność prawna przeciwna tej z kan. 1036 
CIC/83 – również nie powinna zostać sporządzona w całości, a nie tylko 
podpisana przez duchownego.

 100 Zob. wyżej, VII.1.2.2.
 101 Por. wyżej, VII.2.1.2.1., VII.2.1.2.3.
 102 Zob. wyżej, VII.2.1.2.2.
 103 Por. wyżej, VII.2.1.2.1.
 104 Zob. wyżej, VII.2.2.3.
 105 Por. wyżej, VII.2.2.1.
 106 Zob. wyżej, VIII.1.3.2.3.
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14. Regulacje postępowania dowodowego są lakoniczne i stąd należy 
stosować przepisy kodeksowe. Jest to zresztą poprawne, skoro rządzi 
zasada jedności procedury kanonicznej. Czy jednak w takim razie ma 
sens jakakolwiek regulacja w tym zakresie w przepisach szczególnych 
dotyczących dyspensy od celibatu kościelnego? Czy nie lepiej by było po 
prostu odesłać do odpowiednich przepisów kodeksowych? Wydaje się, 
że de lege ferenda należy wziąć pod uwagę taką możliwość.

15. Ustawodawca kościelny posługuje się obecnie różnymi pojęciami 
dla określenia tej samej instytucji kanonicznej wotum. Należy jednak 
postulować wprowadzenie jednolitego terminu votum. Skoro chodzi 
o tę samą instytucję proceduralną, ustawodawca powienien używać 
tego samego terminu 107.

16. W sumie obecne ustawodawstwo kanoniczne odnośnie do dys-
pensy od celibatu kościelnego jest na tyle dojrzałe, że trzeba je jedynie 
roztropnie i prawidłowo skodyfikować w jednej ustawie kościelnej, dla 
zbawienia dusz.

III. O refleksję teologiczną nad dyspensą  
od celibatu kościelnego

O ile regulacja dyspensy od celibatu kościelnego jest w miarę dojrza-
ła do całościowego i nowego uregulowania w ustawie, o tyle braku-
je poważnego namysłu nad podstawami teologicznymi tej instytucji. 
Celibat kościelny ma taką szeroką i pogłębioną refleksję, co więcej, 
można wręcz mówić o teologii celibatu. Natomiast zupełnie brakuje, 
zwłaszcza w Magisterium Kościoła, nauczania odnośnie do dyspensy 
od celibatu kościelnego. Wydaje się, że nie można podjąć się przygoto-
wywania nowej ustawy w tym zakresie bez poważnego przygotowania 
teologicznego tego zagadnienia. Taka nowa ustawa będzie może tech-
nicznie „sprawna”, ale teologicznie „ułomna”.

W  zmienionym kulturowo świecie Kościół musi podejmować 
swoją misję, także wobec swoich duchownych, gdyż także oni są jego 
członkami pielgrzymującymi do domu Ojca. Problemy dyscyplinarne 

 107 Por. wyżej, IX.2.1.1.
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duchowieństwa domagają się we współczesnej, skomunikowanej jak 
nigdy dotąd, „globalnej wiosce” szybkiej reakcji na zło. Dyspensa od 
celibatu kościelnego towarzyszy zatem procedurom karnym, podejmo-
wanym ex officio pro bono Ecclesiae. Zmienia się zatem rola tej instytucji: 
od jedynie łaski, miłosierdzia, wyświadczanego wobec słabości eksdu-
chownego – do tarczy ochronnej Kościoła, który w ten sposób broni 
się przed skutkami przestępczej działalności swego duchownego, jak 
najszybciej wykluczając go ze swojego duchowieństwa.

Zmienia się również myślenie o samych święceniach w kontekście 
instytucji dyspensy od celibatu kościelnego. Jak wskazano 108, kan. 291 
CIC/83 (kan. 396 CCEO) sugeruje, że obowiązek celibatu kościelnego 
jest bardziej związany z czynnością prawną przyjęcia święceń niż z włą-
czeniem do stanu duchownego. Mimo tego nie wydaje się, by duchowny, 
który naruszył ustawę o celibacie kościelnym i spłodził dziecko, bardziej 
zobowiązany był do wierności przyjętym święceniom i obowiązkom 
stanu duchownego. W takiej sytuacji prawo naturalne i zobowiązania 
alimentacyjne takiego duchownego wyprzedzają jego zobowiązania, wy-
nikające z przyjęcia święceń i stanu duchownego (z prawa kościelnego). 
Natomiast w świetle obowiązującego porządku kanonicznego łaciń-
skiego nie da się pogodzić obu tych zadań – ojca naturalnego dziecka 
i pasterza wspólnoty kościelnej. Dyspensa od celibatu kościelnego po-
maga prawnie rozwiązać konflikt tych obu ról społecznych w Kościele. 
Praktyka Kościoła przeszła niełatwą drogę w tym zakresie: od niemal 
całkowitego odrzucania takiego sposobu rozwiązywania tych proble-
mów do zupełnie swobodnego posługiwania się tą instytucją kanonicz-
noprawną, nawet w sprawach karnych.

Wydaje się, że takie myślenie o dyspensie od celibatu kościelnego 
znajduje oparcie w samej istocie sakramentu święceń. Stąd nie do koń-
ca jest słuszna argumentacja, która wierność zobowiązaniom przyjętym 
w święceniach (w tym, oczywiście, celibatowi kościelnemu) stawia na 
równi z wiernością i nierozerwalnością sakramentalnego małżeństwa. 
Porównywaniu obu tych sakramentów nie jest słuszne. Małżeństwo two-
rzy zgoda małżonków (por. kan. 1057 CIC/83, kan. 817 CCEO). Natomiast 
w sakramencie święceń nie wola przyjmującego jest istotna (jakkolwiek 
nie można jej zupełnie zmarginalizować), lecz charakter daru. Pod tym 

 108 Zob. wyżej, II.3.3.2.1.
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względem sakrament święceń o wiele bardziej przypomina sakrament 
chrztu (również ze względu na charakter) niż małżeństwo 109. Ten właś-
nie charakter daru powoduje podstawową różnicę z sakramentem mał-
żeństwa. O ile bowiem każdy wierny ma prawo naturalne do małżeństwa 
(ius connubii – por. kan. 1058 CIC/83, kan. 778 CCEO), o tyle prawa do 
żądania święceń (do daru) nie ma nikt z wiernych (por. kan. 1030 CIC/83 
a contrario, kan. 755 CCEO a contrario). Dlatego Kościół obecnie nie czy-
ni trudności z otrzymaniem dyspensy od celibatu kościelnego komuś, 
kto chce realizować prawo naturalne do życia w rodzinie i wychowy-
wania swego potomstwa.

Ta skromna refleksja teologiczna nad dyspensą od celibatu kościel-
nego pokazuje, przed jak trudnymi dylematami stawał i staje nadal usta-
wodawca kościelny. Wydaje się, że namysł teologiczny nad komentowa-
ną instytucją jest zaniedbany. Stosuje się ją mechanicznie niejako, nie 
zadając jednak poważnych pytań, a szkoda. Zubaża to bowiem samą 
działalność ustawodawczą. Bez poważnej refleksji teologicznej nie może 
powstać dobra ustawa kościelna 110. To wszystko zaś powinno dokony-
wać się w trosce o zbawienie dusz (por. kan. 1752 CIC/83).

 109 Por.  L.  Navarro, Commento alle Regole procedurali per la dichiarazione di nullità 
dell’ordinazione, w: Norme procedurali canoniche commentate, a cura di M. del Pozzo, 
J. Llobell, J. Miñambres, Roma 2013, s. 238–239.

 110 Zob.  P.  Kroczek, Prawodawca i  jego sztuka, „Prawo Kanoniczne” 50  (2007) nr  1–2, 
s. 179–180.
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Aneks 1.  Ewolucja historyczna ustawodawstwa kościelnego odnośnie do dyspensy od 

celibatu kościelnego 

Prawo materialne Prawo proceduralne i kompetencje

1908 – właściwość Św. Kongregacji Dyscypliny 
Sakramentów

1917 – Kodeks łaciński: kan. 214 § 1 + praktyka 
Kongregacji (grave dubium)

1917 – Kodeks łaciński: kan. 1993–1997

1924 – Regulamin Allo scopo

1930 – Quam ingens

1931 – Ut locorum Ordinarii

1936 – Penitencjaria Apostolska, Lex sacri 
caelibatus

1955 – Magna quidem

Pius XII – przesunięcie niektórych spraw do 
Św. Oficjum

1963 – Paweł VI: komisja ad hoc 
w Św. Oficjum

1964 – Sanctissimus 1964 – Normy proceduralne

1967  –  Paweł  VI,  Sacerdotalis caelibatus, 
nn. 83–84, 88

1967 – Paweł VI, Regimini Ecclesiae universae: 
właściwość Św. Kongregacji Nauki Wiary

1970 – Pro gratia dispensationis

1971 – Antequam causam reductionis

1972 – Die XIII Ianuarii

1980 – Per Litteras ad universos, Praeterquam 
aliis

1980 – Ordinarius competens

1983 – Kodeks łaciński: kan. 290–293

1989 – Jan Paweł II: właściwość Kongregacji 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

1989 – Secondo la legislazione canonica

1990 – Kodeks wschodni: kan. 394–398

1997 – Ce dicastère

2005 – Benedykt XVI: właściwość Kongregacji 
dla Duchowieństwa

2008 – Si evince

2009 – In data 30 gennaio

2010 – Facendo seguito
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Aneks 2.  Zakresy obowiązywania aktualnego ustawodawstwa w sprawach o dyspensę 

od celibatu kościelnego

Sytuacje zwyczajne
(ad instantiam oratoris)

Sytuacje nad-
zwyczajne

(ad instantiam 
Ordinarii)

Sytuacje naglące
(in periculo 

mortis)

Prezbiterzy kan. 290 n. 3, 
kan. 291–293 
CIC/83 (kan. 
394 n. 3, 

395–396, 398 
CCEO)

1. Praeterquam 
aliis z 1980 (nor-
my materialno-
prawne)
2. Ordinarius 
competens 
z 1980 (normy 
proceduralne)

In data 30 gen-
naio z 2009, n. 8

Ce dicastère 
z 1997, n. 5;
list Sekreta-
riatu Stanu 
z 10.08.2005

Diakoni Secondo la legis-
lazione canonica 
(1989?)

kan. 1079 
CIC/83 (kan. 796 
CCEO)
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Aneks 3. Obowiązujące tytuły dyspensy od celibatu kościelnego – zestawienie

Tytuły uprzednie
quasi-iura

(n. 5,1 PLU; art. 2 PA)

Tytuły następcze

zwykły
(art. 3 PA)

kwalifikowane

art. 1 n. 8 In  
data 30 
gennaio

n. 5 Ce 
dicastère;
list Sekreta-
riatu Stanu 
z 10.08.2005

„którzy nigdy nie powinni zostać wyświęceni”  
(qui numquam ordinari debuissent)

porzucenie czynne (dobrowolne i bezpraw-
ne) posługi przez duchownego

brak należytej 
wolności przy-
jęcia święceń  
(defectus liber-
tatis), wyraża-
jący się przede 
wszystkim 
w bojaźni 
ciężkiej (metus 
gravis) 

brak doj-
rzałości lub 
odpowiedzial-
ności w czasie 
święceń od-
nośnie do po-
dejmowanych 
w święceniach 
zobowiązań 
(defectus re-
sponsabilitatis), 
wyrażający 
się głównie 
w niewystar-
czającym ro-
zeznaniu umy-
słowym (non 
sufficiens men-
tis discretio)

brak zdatności 
do życia 
kapłańskiego 
(defectus 
idoneitatis), co 
oznacza ciężki 
brak fizyczny 
(w tym psy-
chiczny) lub 
moralny (gravis 
defectus 
physicus vel 
moralis), a po-
nadto trwałą 
niezdolność 
do celibatu 
kościelnego 
(incapacitas 
perpetua quo-
ad caelibatum)

od wielu już 
lat

czas ciągły 
ponad  
5 kolejnych 
lat

brak

nieodwracal-
ność

brak małżeństwo 
cywilne 
podlegające 
sanacji (wg n. 
5 Ce dicastère), 
czego nie 
wymaga list 
z 10.08.2005

prezbiterzy prezbiterzy 
i diakoni 

prezbiterzy 
w niebezpie-
czeństwie 
śmierci

ad instantiam 
partis 

ad 
instantiam 
Ordinarii

ad instantiam 
partis
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Aneks 4.  Skutki prawne reskryptu papieskiego udzielającego dyspensy od celibatu 

kapłańskiego

I. Skutki pod-
stawowe
(związane 
z utratą 
stanu du-
chownego)

kan. 292 
CIC/83
art. 5 § 1-2 
PA
n. 5 lit. a) i b) 
reskryptu

1. utrata stanu duchownego (ale nie kapłaństwa: kan. 293 
CIC/83 in princ.  kan. 976, 986 § 2 CIC/83) 
 powrót do stanu duchownego: kan. 293 CIC/83 (art. 6 PA)

2. utrata wszelkich praw związanych ze stanem duchownym
3. zwolnienie z obowiązków stanu duchownego (też celibatu 
kościelnego)  zawarcie małżeństwa: n. 4 reskryptu

4. zakaz wykonywania władzy święceń: art. 5, § 2 PA  wyjątek, 
kan. 976, 986 § 2 CIC/83

5. pozbawienie wszystkich urzędów, zadań (munera) i wszelkiej 
władzy delegowanej: art. 5 § 1 PA; n. 5 lit. a) reskryptu

II. Zakazy 
szczególne
(nie związa-
ne z utratą 
stanu du-
chownego)

art. 5 § 2–6 
PA
n. 5 i 6 
reskryptu 

1. dotyczące munus sanctificandi (art. 5 § 2 PA; n. 5 lit. f i n. 6 
reskryptu): 
zakaz wykonywania funkcji: 
– szafarza nadzwyczajnego Komunii św., 
– lektora, 
– akolity
2. dotyczące munus directivum: zakaz pełnienia jakiejkolwiek 
funkcji kierowniczej w duszpasterstwie (art. 5 § 2 PA) i admini-
strowania parafią (n. 5 lit. b reskryptu)

3. dotyczące munus docendi: 
zakres zakazu zależy od typu szkoły

  A.  szkoły podległe władzy kościelnej
    a)  seminaria duchowne itp. – zakaz pełny (nullum 

munus; art. 5 § 3 PA; n. 5 lit. c reskryptu)
    b)  inne stopnia wyższego – zakaz niepełny: 

- zawsze dotyczący munus directivum oraz 
- jakiegokolwiek officium docendi (według art. 5 § 3 
PA, część druga) lub też tylko nauczania dyscypliny 
ściśle teologicznej lub z teologią mocno związanej 
(według n. 5 lit. c reskryptu)

    c)  stopnia niższego – zakaz niepełny (uwaga jak wyżej, 
z tym że reskrypt zawęża zakaz nauczania tylko do 
nauk teologicznych; art. 5 § 5 PA; n. 5 lit. e; n. 6 
reskryptu)

  B.  szkoły nie podlegające władzy kościelnej
    a)  wyższe – zakaz niepełny (nauczania przedmiotów 

teologicznych i ściśle z nim związanych; art. 5 § 4 
PA; n. 5 lit. d reskryptu)  utrata mandatum (kan. 
812 CIC/83)

    b)  stopnia niższego – zakaz niepełny (nauczania religii; 
art. 5 § 5 PA, część druga; n. 5 lit. e; n. 6 reskryptu)

III. Skutki 
dodatkowe

n. 1, lit. c), d); 
n. 5; 6; 8 
reskryptu

1. dyspensa od ślubów zakonnych (n. 1 lit. c reskryptu)
2. zwolnienie z wszystkich kar (n. 1 lit. d reskryptu)
3. obowiązek oddalenia się (n. 5 lit. f; n. 6 reskryptu)
4. opus pietatis vel caritatis (n. 8 reskryptu)
5. inny obowiązek
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Aneks 6. Uczestnicy postępowań o dyspensę od celibatu kościelnego (faza lokalna)

Model 
zwyczajny

Model 
nadzwyczajny

Model 
skrócony

Model naglący

1. proszący (orator) x x x x

2.  ordynariusz 
(ordinarius) x x x x

3. instruktor (instructor) x x

4.  notariusz (notarius, 
actuarius) x x

5.  rzecznik 
sprawiedliwości 
(promotore di giustizia)

x

6.  obrońca z wyboru 
(patrono di fiducia) x
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Aneks 7. Schemat postępowania w sprawach o dyspensę od celibatu kapłańskiego (OC)

Faza przedproceduralna: działanie duszpasterskie ordynariusza

I. faza lokalna: wprowadzenie sprawy

1. prośba duchownego  	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 
2. działanie duszpasterskie ordynariusza          
(n. 6 PLU)
	 	 	 	 	 	 	 	 
3. przyjęcie lub odrzucenie prośby (art. 4 OC in princ.)    

	 	 	 	 	 	 	 	 
4. zawieszenie  a) rekurs do Kongregacji właściwej      
   b) przedstawienie poprawionej prośby (kan. 1505 § 3 CIC/83) 
 
5. nominacje (art. 4 OC)  a) istruktora  przysięga
      b) notariusza przysięga

II. faza lokalna: 6. instrukcja sprawy (art. 5 OC)
a) przesłuchanie proszącego
b) przesłuchanie świadków, oświadczenia pisemne przełożonych z czasów formacji 

*************

schemat przesłuchań: pytania (art. 6 OC)  wezwanie (kan. 1508 § 1 CIC/83)  przysięga 
de veritate dicenda (art. 5 OC)  przesłuchanie  podpisanie protokołu (kan. 1569 CIC/83)

*************

c) biegli: wysłuchanie proszącego  nominacja  pytania  przesłanie akt  opinia biegłego
d) dokumenty 
	 
III. faza lokalna: 7. konkluzywna (wota)
7. wota (art. 7 OC):   a) instruktora (i, ii: a, b, c, d)
i. opis akt sprawy   b) ordynariusza właściwego (i, ii: a, c, d)
ii. wotum:   c) ordynariusza aktualnego pobytu proszącego (ii: d)
  a. de rei veritate
  b. co do pomocy proszącemu przez ordynariusza (por. faza przedproceduralna)
  c. quoad meritum
  d. quoad scandalum

prześłanie akt sprawy do właściwej Kongregacji (art. 7 OC) 
(zakonnicy: przez kurię generalną)

	 
IV. faza rzymska: decyzyjna – po analizie przez komisarzy w Kongregacji:
I. commendanda – przedstawienie sprawy Biskupowi Rzymskiemu
II. reicienda (respuenda) – prośbę należy odrzucić (ale przoszący może przedstawić nową prośbę, 
wskazując na nowe tytuły i argumenty);
III. complenda (supplementum) – sprawa jako taka nadaje się do przyjęcia, ale dowody przepro-
wadzone w instrukcji sprawy domagają się uzupełnienia
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1. Biskup Rzymski: udzielenie łaski
	  przesłanie decyzji papieskiej przez Sekretariat Stanu
2. Kongregacja dla Duchowieństwa: przygotowanie i przesłanie reskryptu (podpisanego przez 
Prefekta i sekretarza Kongregacji) do:
   reskrypt   
Ordinariusza miejsca (który prowadził instrukcję)  zakonnik: przełożony generalny
       reskrypt
                 przełożony wyższy (który prowadził instrukcję)
      
3.               notifikacja reskryptu
            
4.    powiadomienie o notyfikacji (miejsce, czas) :
 	            	            	        
a) ord. miejsca aktualnego pobytu   b) ord. własnego  c) proboszcza  d) przełożonego 
                (gdy nie prowadził         generalnego
                instrukcji)

5. informacja o notyfikacji Kongregacji (przez ord. prowadzącego instrukcję, a co do zakonnika 
przez przełożonego generalnego)

Legenda:     wytłuszczenie – dekret ordynariusza
  podkreślenie – dekret instruktora
    ord. – ordynariusz
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ABSTRACT

Dispensation from Ecclesiastical Celibacy. 
Theoretical Synthesis

The present work is a theoretical analysis of the dispensation from 
ecclesiastical celibacy in an attempt to examine it from a comprehensive 
perspective. In its theoretical aspect, however, this subject has not been 
comprehensively developed in the canonical literature. Thus, this work 
discusses an ecclesiastical celibacy and not merely a clerical celibacy. 
However, it pertains only to such a dispensation that results in a loss 
of clerical state for presbyters and deacons.

This work has a  threefold structure. The theologico -theoretical 
theme of the first part introduces normative issues, then substantive 
(part two) and procedural (part three). The first part, however, outlines 
selected issues which are foundational for a statutory regulation of the 
dispensation from the ecclesiastical celibacy.

The first chapter describes the history and theology of celibacy. The 
presentation of the history of ecclesiastical celibacy is based on the 
latest thesis that the celibacy of continence (coelibatus continentiae) is 
factum apostolicum (see I.1.) which then is followed by the law on celibacy 
(lex coelibatus) (see I.2.). Hence, the theology of celibacy is presented 
systematically (see I.3.) and not historically, as it is has been a common 
practice in the literature. This approach allows an exploration of various 
aspects of celibacy (particularly SaC and PLU). It seems impossible 
for the Church not to take the history and theology of celibacy into 
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consideration in order to teach about celibacy and promulgate 
dispensation laws from the aforementioned celibacy.

The second chapter studies ecclesiastical celibacy as an institution 
derived from merely ecclesial law. The definition and jurisprudence of 
celibacy naturally affect the legislation of dispensation from celibacy. 
Therefore, the argument presented originates in the norms of Vatican 
II (see II.2.) along with its legal construct (see II.2.3.) and application 
to canon law (see II.2.3.3.). The chapter concludes with reflections 
regarding the loss of clerical state and the obligation to observe clerical 
celibacy (see II.3.).

According to the author, ecclesiastical celibacy (clerical celibacy, holy 
celibacy, priestly celibacy) arises from ecclesiastical law, which prohibits 
a cleric from entering into a marriage (coelibatus) and to perpetual and 
perfect continence within the marriage already established (in non 
contrahendo et in non utendo contracto) for the sake of the kingdom 
of heaven (perfecta et perpetua propter Regnum coelorum continentia). 
In essence, it pertains to one of institutionalized obligations arising 
from the clerical state, which becomes normative with the ordination 
to diaconate, as well as in the Latin Church with a previous juridic act. 
Although it is not a vow it possesses a characteristic of consecration (see 
I.2.3., II.2.3.3.1.). Moreover, the author maintains that when celibacy is 
motivated by a religious reason it ought to always be associated with 
an adjective or other synonym e.g. “e c c l e s i a s t i c a l  celibacy, h o l y 
celibacy, c l e r i c a l  celibacy or celibacy f o r  t h e  s a k e  o f  t h e 
k i n g d o m  o f  h e a v e n” (see II.2.3.3.3.).

However, the author points out that the term ecclesiastical celibacy, 
which is a celibacy of perpetual and perfect continence (continentia 
perfecta et perpetua), and not merely actual (practised in some sui iuris and 
orthodox Churches) that embraces the non -marital celibacy (caelibatus). 
Although it binds all clerics (ecclesiastical celibacy) it particularly is 
relevant to priests – presbyters and bishops (clerical celibacy; see II.1.3.). 
These theological differences also directly affect the Church’s legislation 
on the dispensation from ecclesiastical celibacy.

The Second Vatican Council clearly stated in PO 16,1 that the law 
(lex) and not a vow (votum) or ordination constitutes the foundation 
for ecclesiastical celibacy. Although it is not demanded by the nature 
of priesthood, clerical celibacy is appropriate (multimoda convenientia). 
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The cleric’s obligations, which include celibacy, do not arise from 
the ordination itself but from the clerical state that one assumes at 
the ordination. Thus, the author highlights the importance of such 
a distinction in the competence of the dicasteries of the Roman Curia. 
Nevertheless, the Second Vatican Council affirms the law on priestly 
celibacy (lex coelibatus), with the exception of deacons (see II.1.2., II.2.3.1.3., 
II.2.3.2.). The documents of Vatican II provide a theological frame for 
St. John Paul’s later promulgation of codes – Latin in 1983 and Oriental 
in 1990. These codes of canon law present the obligation of celibacy in 
its theological (as a gift from God), legal and moral aspects (see II.2.1.).

As a canonical norm, to be subject to ecclesiastical celibacy is a jurudic 
act (see II.2.31.). At the same time, it also pertains to the declaration of its 
invalidity (see II.2.3.1.2.). However, the dispensation from ecclesiastical 
celibacy may serve as an intermediate to resolve defects of the will to be 
ordained, which normally do not invalidate the orders already received 
(see II.2.3.1.1.).

The dispensation from ecclesiastical celibacy causes the loss of the 
clerical state only in a canonical aspect and never in a theological one 
(see II.3.2.). These theological characteristics influence the legal notion 
of celibacy.

The third chapter presents historically the legal sources regarding 
the dispensation from ecclesial celibacy. This approach allows for a close 
analysis of the ratio legis pertaining to the juridical development of 
celibacy (see III.1.2.). The examination of its tumultuous history lends 
itself to the discovery of the evolution of celibacy and its jurisprudence 
as well as possible conclusions de lege ferenda. Thus, this inquiry does not 
simply describe the legal history of celibacy, but provides opportunities 
to discovery of the legal theoretical models of this norm. Three stages 
mark the development of such evolution: I – individual canonical norms 
(until 1917, see III.1.3.), II – transition from the practice of a declarative 
dispensation to a constitutive dispensation (1917–1967, see III.2.), III – 
an amplification of comprehensive dispensation (1967 until now, since 
this stage has not been yet concluded; see III.3.).

The second part addresses aspects of substantive law. Chapter IV 
is designed to provide definitions of terminology (see IV.1.), indicate 
reasons for celibacy and address the scope of time, subject and object 
of the legislation on celibacy from 1980 (see IV.3.).
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The dispensation from ecclesiastical celibacy can be analyzed 
from substantive (legal consequence – the loss of the clerical state) 
and procedural (laicization; see IV.1.) perspectives. In either situation, 
the dispensation from ecclesiastical celibacy pertains to laws, duties 
and obligations of the clerical state (the legal condition of the cleric). 
Nevertheless, the declaration of invalid ordination relates to the very 
essence of the holy orders (one’s state of life among the People of God; 
see IV.1.3., IV.3.3.). Undoubtedly, the dispensation from ecclesiastical 
celibacy as a rescript is an administrative act (see IV.3.3.2.).

According to the author, in the light of PLU 3 and 4 it is possible to 
distinguish primary and pastoral principles of celibacy. In the light of 
PLU 3 the following belong to the primary principles:

1. T h e  p r i n c i p l e  o f  f a v o u r – no one has a right to obtain 
a dispensation from ecclesiastical celibacy.

2. T h e  p r i n c i p l e  o f  d i s c r e t i o n – the good of the peti-
tioner, the good of the universal Church and the good of the 
particular Church.

3. T h e  p r i n c i p l e  o f  j u s t i c e  a n d  c h a r i t y (see IV.2.2.).
The pastoral principle expressed in PLU 4 is self -explanatory. It is an 
outcome of the entire historical evolution of celibacy, motivated by 
its development from the very beginning. At the same time, such an 
approach may not overlook other aspects of dispensation, especially 
the principle of justice (see IV.2.3.).
Although the 1983 Latin code and the 1990 Oriental code have been 
promulgated, the author notes that the substantial norms Praeterquam 
aliis and procedural norms Ordinarius competens from 1980 are still 
in place (see IV.3.1.). However, the competence of the 1980 norms 
has been restricted to exclude deacons, presbyters in periculo mortis 
as well as bishops, abbots and general superiors. In terms of deacons, 
can. 290–293 CIC/83 constitute the substantive norms, and Secondo la 
legislazione canonica the procedural norms. Then the norms issued in 
a letter Ce dicastère 5 from 1997 pertain to presbyters in periculo mortis. 
However, can. 1079 CIC/83 (can. 796 CCEO) refers to deacons in periculo 
mortis. Moreover, there are no longer special norms on the local level for 
presbyters under forty years of age, as the Congregation is competent 
to initiate a detailed investigation in the light of Si evince 3 from 2008 
(see IV.3.2.1.).
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These introductory matters mark a transition to the analysis of the 
reasons (grounds) for granting a dispensation from ecclesiastical celibacy 
in chapter five. This chapter begins with a presentation of the different 
theoretical concepts according to the aims of theoretical monographs 
(see V.1). Then in the theoretical background, there is an analysis of 
individual grounds for a  dispensation from ecclesiastical celibacy 
(see V.2., V.3.).
According to the author, in the theoretical aspect there might be observed 
a development from a dependent model of the declarative dispensation, 
granted upon the declaration of the invalidity of received ordination 
(cf.  can. 214 CIC/17), to a  model of an independent constitutive 
dispensation, unrelated to a potential invalidity of obligations (current 
legislation since the 1964 Norms; see V.1.1.). The introduction of the 
statutory regulation of the dispensation from the ecclesiastical celibacy 
also initiated a change from a discretionary model to a praxis of requiring 
certain grounds (reasons) for the dispensation. These grounds (reasons) 
are actual conditions which point to the iusta et rationabilis causa (just 
and reasonable cause) that is mentioned in can. 90 § 1 CIC/83 (cf. can. 
84 § 1 CIC/17, can. 1536 § 1 CCEO; see V.1.2.1.).
As the author points out, these grounds may be described in various 
ways: general, broad, undefined (in regard to deacons; see V.1.2.3.) 
or precise, detailed (in regard to presbyters in PLU 5,1 and PA 2 & 3). 
In terms of the passage of time, these grounds might be interpreted 
as antecedent and subsequent to the reception of holy orders (tituli 
praeordinativi et postordinativi). The subsequent grounds (usually an 
irremediable abandonment of the clerical state) became a part of the 
legislation since the promulgation of Sanctissimus in 1964. These are 
ordinarily moderate models (in the legislation of St.  John Paul  II) 
and sometimes broad dispensations from ecclesiastical celibacy (in 
Blessed Paul VI’s Sacerdotalis caelibatus from 1967; see V.1.3.). The 1980 
legislation introduced new eligible consequential grounds, as in the 
case of presbyters in periculo mortis, as well as during the pontificate 
of Benedict XVI ad instantiam Ordinarii (por. art. 1 In data 30 gennaio; 
see V.1.3.2.3.). Nevertheless, the current praxis is a moderate model 
with the broader option (see V.1.3.3.1.). The substantive principles are 
harmoniously linked with the procedural models (see VII.1.1.1.).
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The anteceded principles point to the existence of quasi -right for the 
cleric to petition for a dispensation from the ecclesiastical celibacy (see 
V.1.3.3.3., V.2). However, in the subsequent principle there usually occurs 
an antecedent cause such as negligence during the seminary formation 
(see V.3.). Therefore, the instruction of the dispensation of ecclesiastical 
celibacy ought to include both kinds of grounds (see V.3.3.3.).
The substantive part conclude the sixth chapter regarding the effects 
of the rescript granting the dispensation from ecclesiastical celibacy. 
The consequences are presented not only in the light of the legislation, 
with the attempt to outline its systematical approach, but also based 
on the praxis of rescripts issued by the Congregation for the Clergy in 
reference to presbyters and deacons (see VI.2., VI.3.).
The current ecclesiastical legislation distinguishes between the 
substantive outcomes resulting from a request for a dispensation from 
ecclesiastical celibacy (cf. PA 4; see VI.) and the consequences arising 
from the Supreme Pontiff’s rescript granting such a  dispensation in 
question (cf. can. 292 CIC/83, can. 395 CCEO, PA 5 &6; see VIII.3.).
The author identifies and arranges the consequences of the papal rescript 
granting the dispensation from ecclesiastical celibacy:

I. essential consequences, which are included in the code, per-
taining to the loss of clerical state (see VI.2.);

II. so -called prohibitions which do not result in the loss of the 
clerical state, which are mainly presented in PA 5 (see VI.3.2.);

III. additional consequences, which are only included in a rescript 
(see VI.3.3.).

The third part concerns the procedural matters. It begins in chapter 
VII, which describes a so -called passive proceeding in the dispensation 
from ecclesiastical celibacy that is its characteristics (see VII.2.) and its 
participants on the local level (see VII.3.). However, it is preceded by 
analysis of theoretical aspects of these standards (see VII.1).

The procedural norms of the dispensation from ecclesiastical 
celibacy, similar to the legislative aspects, have undergone an interesting 
evolution. As the author points out the dependent model, along with the 
declarative dispensation, had been closely associated with the judicial 
model (process; see VII.1.1.2.). This connotation was so intermingled 
that the judicial model remained a part of the 1964 Norms, although 
the change occurred from a  substantive aspect to an autonomous 
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constitutive model of the dispensation (see VII.1.1.3.). This oversight 
was corrected in the 1971 Norms with an introduction of the over-

-simplified administrative procedure (see VII.1.2.1.). Moreover, St. John 
Paul  II’s legislation led to an equilibrium between substantive and 
procedural models hrough the implementation of the special (peculiare) 
administrative procedure in the aforementioned matters (see VII.1.2.2.).

The author summarizes that currently the legislator in the Church 
applies various procedural models concerning the dispensation 
from the ecclesiastical celibacy. It is a result of theological premisses 
and substantive regulations. Thus, it is possible to point out three 
administrative procedures (see VII.1.3.):

1. O r d i n a r y  p r o c e d u r e for petitions for a dispensation from 
priestly celibacy for presbyters (cf. Ordinarius competens from 
1980);

2. E x t r a o r d i n a r y  p r o c e d u r e pertaining to a dispensation 
from ecclesiastical celibacy ad instantiam Ordinarii (cf. In data 
30 gennaio from 2009);

3. A b b r e v i a t e d  p r o c e d u r e for a dispensation from the ec-
clesiastical celibacy for deacons (cf. Secondo la legislazione ca
nonica from 1989?).

In addition to these administrative procedures, there is also a n 
u r g e n t  p r o c e d u r e, which does not fall within the other administrative 
models, even the abbreviated one (cf. Ce dicastère from 1997).

Furthermore, the author distinguishes three levels of competence 
in cases of the dispensation from ecclesiastical celibacy within the 
administrative procedure:

1. Competence to instruct the case (the first instance [local], see. 
VII.2.1.);

2. Competence to adjudicate the case (the Roman phase, see 
VII.2.2.);

3. Competence to grant the dispensation (the Roman phase, see 
VII.2.3.).

The ordinary of the petitioner’s place of incardination has the 
competence to instruct the case (competence per se; cf. art. 1 OC, art. 2 
§1 In data 30 gennaio; see VII.2.1.2.). In pertaining to presbyters, in rare 
situations also another ordinary may have competence to instruct the 
case (competence per accidens or extraordinary; cf. art. 2 OC; see VII.2.1.3.).
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The competence to adjudicate the case belongs to the Roman Pontiff 
in the light of substantive norms. Therefore, it is the pope’s discretion 
to decide who will be competent to have jurisdiction over the case (see 
VII.2.2.1.). Currently the Congregation for the Clergy is the competent 
one, which in the opinion of the author is the proper Congregation 
taking into account the theological and theoretical approach to the 
ecclesiastical celibacy (see. II.2.3.2., VII.2.2.2.2., VII.2.2.3.).

The substantive and procedural norms point out that the Roman 
Pontiff grants the dispensation (see VII.2.3.1.). However, the procedural 
norms foresee exceptions to grant such a competence to the Prefect 
of the Congregation in cases of deacons (cfr. 1079, §§ 1 e 2 CIC/83; cfr. 
VII.2.3.2.) and presbyters in periculo mortis (see VII.2.3.3.).

Moreover, the author observes (VII.3.1.) that the first instance 
phase of the dispensation from ecclesiastical celibacy includes always 
the petitioner (orator) and the ordinary (ordinarius). In addition, the 
administrative procedure consists of an instructor and notary (cf. 
art. 4 OC, pars secunda, art. 2 §2 In data gennaio). Nonetheless, it is 
not applicable to deacons as there is no such instruction (see VII.3.2.). 
Finally, the extraordinary procedure encompasses other participants 
such a  promoter of justice and an advocate selected by the cleric 
(see VII.3.3.). The differences between different models affect the so-

-called static component. If there is no compelling reason only a few 
representatives are involved in the procedure.

Chapters VIII and IX are given over to what is referred to as the 
dynamic aspect of the procedure for the dispensation from ecclesiastical 
celibacy. After the introduction of the phases of the procedure (see 
VIII.1.1.), attention is given to the petition for the dispensation from the 
ecclesiastical celibacy (see VIII.2.) and then its substantive (see VIII.3.) 
and procedural (see VIII.2.) consequences, followed by the stages of 
collecting proofs (see IX.1.), reaching a conclusion and making a decision 
also known as Roman (see IX.3.).

In the ordinary procedure (for presbyters) the author distinguishes 
the following procedural phases:

I. In the first instance stage (local):
1. The phase of introduction of the case such as a petition and acts 

of the ordinary in reference to the petition (see VIII.1.3.; VIII.2.);
2. The phase of proofs such as an instruction of the case (see IX.1.);
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3. The phase of conclusion that is issuing a decree of the case (see 
IX.2.);

II. The Roman stage:
4. The phase of pronouncement, which includes:
a) Decision by the Congregation (see IX.3.1.);
b) Granting of the dispensation (see IX.3.2.);
c) Its notification (by the local ordinary; see IX.3.3).
This model is necessarily amended in the extraordinary procedure 

(lack of petition by the cleric; see VII.1.1.2.) and the abbreviated procedure 
(lack of the instruction of the case sensu stricto; see VIII.1.1.3.).

According the author, the pastoral dimension of the dispensation 
from ecclesiastical celibacy requires the ordinary to initiate a preliminary 
investigation in ordinary and extraordinary procedures (see VIII.1.2.).

The ordinary and extraordinary, as well as an urgent procedure, 
begin with the petition by the petitioner (petitio). This petition is on 
his own initiative. The petitioner needs to indicate clearly his free will 
and resolve to lose his clerical state (see VIII1.3.). The procedure of the 
dispensation from clerical celibacy is characterized as ad instantiam, not 
ex officio (cf. art. 1 §1 PA; see VIII.2.2).

Such a request is evaluated by the ordinary who issues a decree (see 
VIII.3.2.). In the decree might be included decisions to exclude one from 
the sacred ministry or relevant appointments (VIII.2.3.).

Here the author explains the legal consequences deriving from 
the request for the dispensation from ecclesiastical celibacy such as 
a prohibition for the exercise of the orders received (see VIII.3.2.) as well 
as prohibitions resulting from praeterquam aliis from 1980 (see VIII.3.3.).

In the explanation of the instruction of the case in the ordinary 
and extraordinary procedures for the dispensation from ecclesiastical 
celibacy (see IX.1.), the author highlights that such an instruction needs 
to provide an answer to the doubt whether or not there is iusta et 
rationabilis causa (can. 90 §1 CIC/83, can. 1536 §1 CCEO) and whether or 
not the presented facts are credible (cf. can. 63 CIC/83, can. 1529 CCEO). 
Thus, it is without any surprise that there is an influence of a judicial 
trail. It is not a surprise because there is a principle of the integration of 
canonical procedures (see IX.1.1.1.3.) with a credible evidence or moral 
certitude (cf. PLU 5,2; art. 3 In data 30 gennaio; see IX.1.1.1.2.). At the 
end, the aim is to initiate a trial and a simple investigation or collection 
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of facts as it is in the abbreviated procedure. However, the abbreviated 
model in regard to deacons collects proofs, but without the instruction 
of the case. Hence, only the urgent procedure in urgenti periculo mortis in 
regard to presbyters does not allot time for an additional investigation 
(see IX.1.1.2.).

In procedure for the dispensation from ecclesiastical celibacy, taking 
into consideration all models (ordinary, extraordinary and abbreviated) 
one could employ the following proofs (cf. art. 5 OC; see IX.1.3.1.):

a) Explanations of the petitioning presbyter for a dispensation 
(see IX.1.2.);

b) Testimonies of witnesses – either introduced by the petitioner 
or ex officio (see IX.1.3.1); among them a particular significance 
is given to formators from the time of seminary formation (see 
IX.1.3.1.2.);

c) The assistance of experts (see IX. 1.3.3.);
d) The acts of the case (see IX.1.3.2.).
In this respect, the procedure for the dispensation from ecclesiastical 

celibacy does not vary from other canonical procedures. However, 
the aim and subject of the procedure are peculiar. It pertains to the 
credibility of the petitioner and the determination whether or not there 
is a just and reasonable cause to grant a dispensation.

The conclusive phase consists of the analysis of all the facts of 
the case, their assessment and the submission of a final proposal. It 
is accomplished by the auditor (see IX.2.1.) as well as the petitioner’s 
ordinary through the issuing of decrees (vota; see IX.2.2.1.). It applies 
to all procedures for the dispensation from ecclesiastical celibacy, even 
the urgent model as it favourably affects the decision -making phase 
by the Congregation (see IX.2.1.1.). In the extraordinary procedure the 
promoter of justice submits comments on the case (see IX.2.2.3.).

Such instructed cases for the dispensation from ecclesiastical 
celibacy are submitted to the Congregation (see IX.2.3.). It is the decision 
of the Congregation to grant the petition for dispensation. This twofold 
approach in the procedure – the local and the Roman phase – is obvious, 
since the granting of the dispensation in the aforementioned matters 
is reserved to the Bishop of Rome (can. 291 CIC/83).

This study concludes with findings and comments de lege ferenda.

Translated by Remigiusz Błaszkowski
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SOMMARIO

La dispensa dal celibato ecclesiastico. 
Prova di una sintesi teorica

La presente opera è un’analisi teorica della dispensa dal celibato eccle-
siastico, provando ad esaminarla da una prospettiva complessiva. Dal 
punto di vista teorico il tema, infatti, non è stato elaborato complessi-
vamente nella letteratura canonistica. L’opera tratta del celibato eccle-
siastico e non, quindi, soltanto sacerdotale. Si riferisce, tuttavia, soltanto 
a quella dispensa che provoca la perdita dello stato clericale da parte di 
presbiteri e diaconi.

L’opera ha una struttura tripartita. La parte prima, di carattere 
teologico -teorico, è un’introduzione alle questioni normative, cioè so-
stanziali (parte seconda) e procedurali (parte terza). La parte prima, in-
fatti, presenta gli argomenti che sono fondamentali ai regolamenti spe-
cifici della dispensa dal celibato ecclesiastico.

Il capitolo I tratta della storia e della teologia del celibato. La presen-
tazione della storia del celibato ecclesiastico è fondata sulla tesi più re-
cente e, cioè, che il celibato della continenza (coelibatus continentiae) è il 
factum apostolicum (cfr. I.1.), e che la legge sul celibato (lex coelibatus) lo 
segue posteriormente (cfr. I.2.). La teologia del celibato viene presentata 
sistematicamente (cfr. I.3.) e non storicamente, come di solito si fa nella 
letteratura. Questo metodo rende possibile esaminare i diversi aspetti 
teologici del celibato ecclesiastico, a cui si riferiscono poi le normative 
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complessive sulla dispensa da questo celibato, in modo particolare SaC 
e PLU. La Chiesa non può non prendere in considerazione questa storia 
e teologia del celibato, insegnando sul celibato ecclesiastico e discipli-
nandolo nelle sue leggi.

Nel capitolo II viene analizzato il celibato ecclesiastico come istituto 
del diritto canonico. La definizione e il modello giuridico dello stesso 
celibato influisce in modo naturale sulla disciplina giuridica della di-
spensa da questo celibato. L’istituto, pertanto, è presentato partendo 
dalla normativa del Concilio Vaticano II (cfr. II.1.), tramite la normativa 
vigente della Chiesa (cfr. II.2.), la sua costruzione giuridica (cfr. II.2.3.) 
e il concetto nell’ordinamento canonico (cfr. II.2.3.3.). Il capitolo fini-
sce con alcune considerazioni sulla relazione tra la perdita dello stato 
clericale e il dovere del celibato dei chierici (cfr. II.3.).

Secondo l’Autore il celibato ecclesiastico (il celibato clericale, sacro, 
sacerdotale) è un istituto giuridico -canonico che consiste nel proibire 
di contrarre il matrimonio da parte del chierico (coelibatus) e nel proi-
bire stabilmente e pienamente di usare il matrimonio prima contratto 
(in non contrahendo et in non utendo contracto) per il regno dei cieli (per
fecta et perpetua propter Regnum coelorum continentia). Si tratta, infatti, 
di un dovere istituzionalizzato dello stato clericale, la cui assunzione 
risulta in forza della stessa legge meramente ecclesiastica dal momento 
dell’ordinazione sacra del diaconato, e nel diritto latino anche tramite 
un atto giuridico precedente che non è un voto, anche se ha un valo-
re consacratorio (cfr. I.2.3., II.2.3.3.1.). L’Autore, inoltre, sostiene che il 
termine “celibato”, assunto per motivi religiosi, dovrebbe essere usato 
sempre con un aggettivo oppure con un’altra espressione determinante, 
ad es.: “celibato ecclesiastico”, “celibato sacro”, “celibato clericale”, “celi-
bato sacerdotale”, “celibato per il regno dei cieli” (cfr. II.2.3.3.3.).

Come mette in rilievo l’Autore, quando si tratta del celibato eccle-
siastico, si intende il celibato della continenza perfetta e perpetua (con
tinentia perfecta et perpetua), e non soltanto attuale (tale è praticato in 
alcune Chiese orientali e ortodosse), abbracciando anche il celibato di 
non sposarsi (caelibatus). Sebbene questo celibato viga per tutti i chie-
rici (il celibato ecclesiastico), tuttavia riguarda in modo particolare i sa-
cerdoti, cioè i presbiteri e vescovi (il celibato sacerdotale; cfr. II.1.3.). 
Queste differenze teologiche influiscono sulla disciplina ecclesiastica 
del celibato ecclesiastico.
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Il Concilio Vaticano II ha stabilito chiaramente, nel n. 16,1 di PO, che 
la base vincolante del celibato ecclesiastico è la legge (lex) e non il voto 
(votum) oppure l’ordinazione sacra. Il celibato sacerdotale, anche se non 
deriva dalla natura del sacerdozio, è, però, adatto ad esso (multimoda 
convenientia). I doveri clericali, tra cui il celibato ecclesiastico, non de-
rivano dall’essenza di questo sacramento, ma sono collegati con lo stato 
clericale che un fedele assume con l’ordinazione sacra. L’Autore nota 
che questa differenza è importante per la competenza dei dicasteri della 
Curia Romana in proposito. Il Concilio Vaticano II, comunque, confer-
ma la legge sul celibato sacerdotale (lex coelibatus), escludendo i diaconi 
(cfr. II.1.2., II.2.3.1.3., II.2.3.2.). I documenti del Concilio Vaticano II in-
quadrano teologicamente le normative codiciali di S. Giovanni Paolo II 
(il codice latino del 1983 e quello orientale del 1990). In questi codici il 
celibato ecclesiastico si presenta come dovere di carattere teologico (in 
quanto dono dello stesso Dio), giuridico e morale (cfr. II.2.1.).

L’assunzione del celibato ecclesiastico come istituto canonico è un 
atto giuridico (cfr. II.2.3.1.). Un altro, quindi, istituto della dichiarazione 
di nullità pure lo riguarda (cfr. II.2.3.1.2.). Anzi, la dispensa dal celiba-
to ecclesiastico può svolgere il ruolo importante di un rimedio per le 
eventuali difetti della volontà nel ricevere gli ordini sacri, di solito non 
provocanti la loro nullità (cfr. II.2.3.1.1.).

La dispensa dal celibato ecclesiastico provoca la perdita dello sta-
to clericale soltanto nel senso giuridico e mai teologico (cfr. II.3.2.). 
Questi presupposti teologici influiscono sulla disciplina dell’istituto 
commentato.

Il capitolo III presenta le fonti giuridiche riguardanti la dispensa dal 
celibato ecclesiastico nel loro aspetto storico. Tale metodo permette di 
esaminare anche la ratio legis, vista nella prospettiva evolutiva di questo 
istituto canonico (cfr. III.1.2.). L’analisi della tempestosa storia dell’isti-
tuto commentato è necessaria per poter indicare alcune linee evoluti-
ve oppure i suoi modelli giuridici, il che è importante per le eventuali 
considerazioni de lege ferenda. Non si tratta, infatti, di una semplice 
descrizione storico -giuridica, ma piuttosto della scoperta dei possibili 
modelli teorico -giuridici della normativa. Si possono individuare tre fasi 
di questa evoluzione: I – la norma canonica individuale (fino al 1917, cfr. 
III.1.3.), II – il passaggio dal modello della dispensa dichiarativa al mo-
dello della dispensa costitutiva (1917–1967, cfr. III.2.), III – l’elaborazione 



504  Sommario

della normativa complessa (dal 1967 fino ad oggi, perché questa fase non 
è ancora finita; cfr. III.3.).

La parte seconda riguarda le questioni sostanziali. Il capitolo IV è de-
dicato alla definizione della terminologia (cfr. IV.1.), all’indicazione dei 
principi dell’istituto commentato (cfr. IV.2.) e dell’ambito temporale, 
soggettivo e oggettivo della normativa vigente, partendo dalla discipli-
na del 1980 (cfr. IV.3.).

La dispensa dal celibato ecclesiastico può essere analizzata dal punto 
di vista sostanziale (dell’effetto giuridico – la perdita dello stato cleri-
cale) e procedurale (la laicizzazione; cfr. IV.1.). La dispensa dal celibato 
ecclesiastico, comunque, si riferisce ai diritti e obblighi dello stato cle-
ricale (alla posizione giuridica di un chierico), mentre la dichiarazione di 
nullità degli ordini sacri riguarda la stessa essenza dell’ordinazione (lo 
stato di un fedele nel popolo di Dio; cfr. IV.1.3., IV.3.3.). Non c’è dubbio 
che la dispensa dal celibato ecclesiastico è un atto amministrativo in 
quanto rescritto (cfr. IV.3.3.2.).

Secondo l’Autore, in base ai nn. 3 e 4 di PLU, si possono indicare tre 
principi fondamentali e un principio pastorale dell’istituto commenta-
to. A questi principi fondamentali al n. 3 di PLU si devono annoverare:

1. i l  p r i n c i p i o  d e l l a  g r a z i a, e non di un diritto ad ottenere 
la dispensa dal celibato ecclesiastico;

2. i l  p r i n c i p i o  d i  v a l u t a r e  i  b e n i, cioè il bene individua-
le dello stesso petente la dispensa, il bene comune della Chiesa 
universale e il bene comune della Chiesa particolare;

3. i l  p r i n c i p i o  d i  g i u s t i z i a  e   d i  c a r i t à (cfr. IV.2.2.).
Il principio pastorale, espresso nel n. 4 di PLU, è davvero ovvio. Esso 

deriva dall’evoluzione intera dell’istituto commentato, ispirando il suo 
sviluppo fin dal principio. Non significa, tuttavia, tralasciare gli altri 
principi della dispensa dal celibato ecclesiastico, soprattutto quello di 
giustizia (cfr. IV.2.3.).

Come nota l’Autore, sebbene siano entrati in vigore i codici latino 
del 1983 e orientale del 1990, ancora vigono nelle cause dei presbiteri le 
norme sostanziali di Praeterquam aliis e procedurali di Ordinarius com
petens del 1980 (cfr. IV.3.1.). Il loro ambito soggettivo è limitato, perché 
sono stati esclusi i diaconi, i presbiteri in periculo mortis nonché i vesco-
vi, gli abati e i superiori generali. Per quanto riguarda i diaconi vigono 
i cann. 290–293 CIC/83 relativamente alle questioni sostanziali, mentre 
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a quelle procedurali si applicano le norme Secondo la legislazione canoni
ca. Per quanto riguarda i presbiteri in periculo mortis, poi, vige la norma 
del n. 5 della lettera Ce dicastère del 1997. Per quanto riguarda i diaconi 
in periculo mortis, infine, si applica il can. 1079 CIC/83 (kan. 796 CCEO). 
Non esiste più, infine, una speciale normativa nella fase locale riguardo 
ai presbiteri sotto i 40 anni di vita. L’esame più attento di queste cause 
si effettua nella fase della Congregazione secondo il n. 3 di Si evince del 
2008 (cfr. IV.3.2.1.).

Le suddette questioni introduttorie permettono di passare, nel ca-
pitolo V, all’analisi delle cause (dei titoli) per concedere la dispensa dal 
celibato ecclesiastico. Questo capitolo comincia con la presentazione 
dei modelli teorici dei titoli in conformità ai fini teorici di questa mo-
nografia (cfr. V.1.). In seguito, in questo panorama teorico, vengono ana-
lizzati i singoli titoli di dispensa dal celibato ecclesiastico (cfr. V.2., V.3.).

Secondo l’Autore, dal punto di vista teorico si può notare lo sviluppo 
dal modello dipendente della dispensa dichiarativa, concessa a seconda 
della dichiarazione della nullità degli obblighi assunti nel momento degli 
ordini sacri (cfr. can. 214 CIC/17), al modello autonomico della dispensa 
costitutiva, indipendente dall’eventuale nullità degli obblighi (presente 
nel diritto canonico dalle Norme del 1964; cfr. V.1.1.). L’introduzione 
della legge sulla dispensa dal celibato ecclesiastico ha causato, inoltre, 
il passaggio dal modello discrezionale al modello dei titoli (delle cause) 
di tale dispensa. I titoli (le cause) della dispensa sono tali fattispecie che 
indicano la iusta et rationabilis causa (la giusta e ragionevole causa), di cui 
al can. 90 § 1 CIC/83 (cfr. cann. 84 § 1 CIC/17, 1536 § 1 CCEO; cfr. V.1.2.1.).

Come osserva lo stesso l’Autore, i titolo possono essere indicati in 
modo generico, largo, impreciso appunto (come nelle cause dei diaconi; 
cfr. V.1.2.3.), oppure, in modo preciso, dettagliato (nelle cause dei presbi-
teri al n. 5,1 di PLU, e agli artt. 2 e 3 di PA). Prendendo in considerazione 
il criterio del tempo, questi ultimi titoli possono essere descritti come 
previ oppure seguenti all’ordinazione sacra (tituli praeordinativi et po
stordinativi). I titoli postordinativi (di solito l’abbandono irrecuperabile 
dello stato clericale) erano introdotti nell’ordinamento canonico con la 
lettera circolare Sanctissimus del 1964. Essi risultano modelli moderati 
(nella normativa di S. Giovanni Paolo II) oppure larghi della dispensa 
dal celibato ecclesiastico (nella Sacerdotalis caelibatus del B. Paolo VI del 
1967; cfr. V.1.3.). La normativa del 1980 ha introdotto un nuovo tipo di 
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titoli postordinativi qualificati, come nei casi dei presbiteri in pericu
lo mortis, e in seguito ad instantiam Ordinarii durante il pontificato di 
Benedetto XVI (cfr. art. 1 di In data 30 gennaio; cfr. V.1.3.2.3.). Il modello 
attuale risulta, comunque, moderato con l’opzione larga (cfr. V.1.3.3.1.). 
I modelli sostanaziali sono collegati ex natura rei con i modelli proce-
durali (cfr. VII.1.1.1.).

I titoli preordinativi indicano in realtà il quasi -diritto di un chieri-
co a chiedere la dispensa dal celibato ecclesiastico (cfr. V.1.3.3.3., V.2.). 
Nel titolo postordinativo, invece, di solito è presente una causa previa, 
un’omissione dai tempi di formazione (cfr. V.3.). La causa della dispensa 
dal celibato ecclesiastico, quindi, dovrebbe essere istruita in tal modo 
che siano collegati tutti e due tipi di titoli (cfr. V.3.3.3.).

Il capitolo VI, sugli effetti del rescritto concedente la dispensa dal 
celibato ecclesiastico, conclude la parte sostanziale del libro. Questi 
effetti sono presentati non soltanto alla luce della disciplina vigente, 
provando a sistematizzarli (cfr. VI.1.), ma pure in base ai rescritti usati 
nella prassi della Congregazione per il Clero nelle cause dei presbiteri 
e dei diaconi (cfr. VI.2., VI.3.).

L’attuale normativa della Chiesa differenzia gli effetti sostanziali de-
rivanti dalla petizione della dispensa dal celibato ecclesiastico (cfr. art. 4 
PA; cfr. VI.) da quelli che sono legati al rescritto pontificio concedente tale 
dispensa (cfr. cann. 292 CIC/83, 395 CCEO, artt. 5 e 6 di PA; cfr. VIII.3.).

L’Autore indica e sistematizza gli effetti del rescritto pontificio con-
cedente la dispensa dal celibato ecclesiastico:

I. gli effetti basilari, stabiliti dal codice e che sono collegati con la 
perdita dello stato clericale (cfr. VI.2.);

II. le cosiddette proibizioni non connesse con la perdita dello stato 
clericale e di cui soprattutto all’art. 5 di PA (cfr. VI.3.2.);

III. gli effetti aggiunti, di cui soltanto nel rescritto (cfr. VI.3.3.).
La parte terza dell’opera riguarda le questioni procedurali. La apre 

il capitolo VII, che presenta la cosiddetta parte statica dei procedimen-
ti sulla dispensa dal celibato ecclesiastico, cioè la competenza in que-
ste cause (cfr. VII.2.) e i loro partecipanti nella fase locale (cfr. VII.3.). 
L’analisi dei modelli teorici di questi procedimenti precede queste con-
siderazioni (cfr. VII.1.).

I modelli procedurali della dispensa dal celibato ecclesiastico, simil-
mente ai modelli sostanziali, hanno vissuto un’interessante evoluzione. 
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L’Autore nota che il modello giudiziario fu legato in modo naturale con 
il modello dipendente insieme alla dispensa dichiarativa (il processo, 
appunto; cfr. VII.1.1.2.). Questa pratica era così forte, che il modello 
giudiziario rimase nelle Norme del 1964 nonostante il cambiamento 
del modello sostanziale della stessa dispensa a quella autonoma di ca-
rattere costitutivo (cfr. VII.1.1.3.). Questo errore fu corretto dal legi-
slatore ecclesiastico solo nelle Norme del 1971 r., avendo introdotto 
però il modello informativo -amministrativo, troppo semplificato (cfr. 
VII.1.2.1.). La normativa di S. Giovanni Paolo II del 1980 è riuscita a cre-
are un equilibrio tra il modello sostanziale e quello procedurale, aven-
do introdotto il procedimento speciale (peculiare) amministrativo nelle 
cause commentate (cfr. VII.1.2.2.).

L’Autore conclude affermando che il legislatore ecclesiastico ha ap-
plicato diversi modelli procedurali nelle cause per la dispensa dal celibato 
ecclesiastico. Ciò è una conseguenza dei presupposti teologici e delle 
norme sostanziali. Si possono, quindi, indicare tre modelli procedurali 
amministrativi (cfr. VII.1.3.):

1. i l  m o d e l l o  o r d i n a r i o nelle cause per la dispensa dal ce-
libato sacerdotale dei presbiteri (cfr. Ordinarius competens del 
1980);

2. i l  m o d e l l o  s t r a o r d i n a r i o nelle cause per la dispensa 
dal celibato ecclesiastico ad instantiam Ordinarii (cfr. In data 
30 gennaio del 2009);

3. i l  m o d e l l o  b r e v e nelle cause per la dispensa dal celibato 
ecclesiastico dei diaconi (cfr. Secondo la legislazione canonica 
del 1989).

Ai suddetti modelli dei procedimenti amministrativi si aggiunge il 
m o d e l l o  u r g e n t e. Questo modello non è un procedimento ammi-
nistrativo, neppure breve (cfr. Ce dicastère del 1997).

In seguito l’Autore distingue tre ambiti di competenza nelle cause 
per la dispensa dal celibato ecclesiastico, esaminate nel procedimento 
amministrativo:

1. la competenza a istruire la causa (nella fase locale, cfr. VII.2.1.);
2. la competenza a  giudicare la causa (nella fase romana, cfr. 

VII.2.2.);
3. la competenza a concedere la dispensa (nella fase romana, cfr. 

VII.2.3.).
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In linea di massima l’Ordinario proprio (dell’incardinazione) del 
petente istruisce la causa (la competenza per se; cfr. art. 1 di OC, art. 2, 
§ 1 di In data 30 gennaio; cfr. VII.2.1.2.), e soltanto eccezionalmente può 
farlo un altro Ordinario nelle cause dei presbiteri (la competenza per 
accidens o straordinaria; cfr. art. 2 di OC; cfr. VII.2.1.3.).

La competenza a giudicare la causa spetta al Romano Pontefice 
nel senso sostanziale. Di conseguenza, dipende dallo stesso Pontefice 
se e  quale dicastero debba giudicare queste cause (cfr. VII.2.2.1.). 
Attualmente questa competenza è affidata alla Congregazione per il 
Clero. Secondo l’Autore tale decisione è giusta, prendendo in conside-
razione i presupposti teologici e teorici del celibato ecclesiastico (cfr. 
II.2.3.2., VII.2.2.2.2., VII.2.2.3.).

È un principio sostanziale e procedurale che sia il Romano Pontefice 
a concedere la dispensa (cfr. VII.2.3.1.). Questo principio sostanziale 
subisce un’eccezione nelle cause dei diaconi urgente periculo mortis (cfr. 
1079, §§ 1 e 2 CIC/83; cfr. VII.2.3.2.). Il principio procedurale, invece, 
viene rotto per il prefetto della Congregazione competente nelle cause 
dei diaconi e dei presbiteri in periculo mortis (cfr. VII.2.3.3.).

L’Autore nota in seguito (cfr. VII.3.1.) che in ogni modello del pro-
cedimento per la dispensa dal celibato ecclesiastico nella fase locale ci 
sono sempre il petente (orator) e l’Ordinario (ordinarius). Per quanto 
riguarda i procedimenti amministrativi, sono inoltre caratteristici l’i-
struttore e il notaio (cfr. art. 4 di OC, pars secunda; art. 2, § 2 di In data 
30 gennaio). Tale osservazione non si riferisce alle cause dei diaconi, in 
cui non c’è l’istruzione (cfr. VII.3.2.). Nel modello straordinario, infine, 
partecipano anche il promotore di giustizia ed eventualmente l’avvoca-
to di fiducia del chierico (cfr. VII.3.3.). Le differenze, quindi, tra i diversi 
modelli procedurali influiscono sulla cosiddetta parte statica dello stes-
so procedimento. Se, infatti, il carattere della causa non lo esiga, non si 
deve assumere tanti partecipanti nel procedimento.

I capitoli VIII e IX sono dedicati alla cosiddetta parte dinamica delle 
cause per la dispensa dal celibato ecclesiastico. Dopo la presentazione 
delle fasi del procedimento (VIII.1.1.) si tratta della petizione per la di-
spensa dal celibato ecclesiastico (VIII.1.3.) insieme ai suoi effetti giuri-
dici sostanziali (VIII.3.) e procedurali (VIII.2.), e poi della fase istruttoria 
(IX.1.), conclusiva (IX.2.) e, infine, decisiva, cioè romana (IX.3.).
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Nel modello ordinario (dei presbiteri) l’Autore distingue le seguenti 
fasi procedurali (cfr. VIII.1.1.):

I. nello stadio locale:
1. la fase introduttoria, cioè la petizione e gli atti dell’Ordinario 

relativi alla petizione (cfr. VIII.1.3., VIII.2.);
2. la fase probatoria, cioè l’istruzione della causa (cfr. IX.1.);
3. la fase conclusiva, cioè la redazione del voto nella causa 

(cfr. IX.2.);
II. nello stadio romano:

4. la fase decisoria, di cui parti sono:
a) il giudizio della Congregazione (cfr. IX.3.1.);
b) la concessione della dispensa (cfr. IX.3.2.);
c) la sua notifica (dall’Ordinario locale; cfr. IX.3.3.).

Questo modello viene necessariamente modificato nel modello stra-
ordinario (la mancata petizione del chierico; cfr. VIII.1.1.2.) e nel model-
lo breve (la mancata istruzione della causa sensu stricto; cfr. VIII.1.1.3.).

Secondo l’Autore, dal carattere pastorale della dispensa dal celibato 
ecclesiastico deriva l’esigenza delle azioni pre -procedurali, compiute 
dall’Ordinario del chierico nel modello ordinario e straordinario (cfr. 
VIII.1.2.).

Il procedimento nel modello ordinario, breve e urgente comincia con 
la petizione del petente (petitio). Questa petizione deve essere propria. 
La volontà definitiva del petente di abbandonare lo stato clericale deve 
essere manifestata chiaramente (cfr. VIII.1.3.). Il principio dell’istanza 
(ad instantiam), quindi, è una caratteristica del procedimento per la di-
spensa dal celibato ecclesiastico (cfr. art. 1, § 1 PA; cfr. VIII.1.3.3.).

All’Ordinario che emette il decreto spetta la valutazione della pe-
tizione (cfr. VIII.2.2.). In questo decreto possono essere inserite anche 
le decisioni riguardanti la proibizione di esercitare gli ordini sacri e le 
relative nomine (cfr. VIII.2.3.).

In questa sede l’Autore descrive gli effetti derivanti dalla presenta-
zione della petizione per la dispensa dal celibato ecclesiastico, cioè la 
proibizione di esercitare gli ordini sacri (cfr. VIII.3.2.) e le cosiddette 
proibizioni che risultano dalla Praeterquam aliis del 1980 (cfr. VIII.3.3.).

Trattando dell’istruzione della causa per la dispensa dal celibato 
ecclesiastico nel modello ordinario e straordinario (cfr. IX.1.), l’Autore 
mette in rilievo che l’istruzione deve rispondere alla questione se esista la 
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iusta et rationabilis causa (cann. 90, § 1 CIC/83; 1536, § 1 CCEO), nonché 
se i fatti presentati dal petente siano veraci (cfr. cann. 63 CIC/83, 1529 
CCEO). Non deve stupire quindi che in tale procedimento si osservi un 
certo influsso del processo giudiziale, dal momento che nell’ordinamen-
to canonico regge il principio dell’unità del procedimento canonico (cfr. 
IX.1.1.1.3.) insieme al principio della prova piena oppure della certezza 
morale (cfr. n. 5,2 di PLU, art. 3 di In data 30 gennaio; cfr. IX.1.1.1.2.). Si 
tratta, infine, di un vero procedimento e non di una semplice investi-
gazione oppure raccolta delle informazioni, come invece nel modello 
breve. Però anche nel modello breve dei diaconi si raccolgano le prove, 
benché senza l’istruzione della causa. Soltanto nel modello urgente, per 
quanto riguarda le cause dei presbiteri in urgenti periculo mortis, non 
c’è il tempo per qualsiasi stadio probatorio (cfr. IX.1.1.2.).

In questo stadio, infatti, nelle cause per la dispensa dal celibato ec-
clesiastico, prendendo in considerazione tutti i modelli (ordinario, stra-
ordinario e breve), si possono usare le seguenti prove (cfr. art. 5 OC; cfr. 
IX.1.1.3.1.):

a) le dichiarazioni del presbitero petente la dispensa (cfr. IX.1.2.);
b) le testimonianze dei teste, sia indicati dal petente, sia ex officio 

(cfr. IX.1.3.1.); i superiori dal tempo della formazione iniziale 
hanno una speciale importanza fra questi teste (cfr. IX.1.3.1.2.);

c) le perizie (cfr. IX.1.3.3.);
d) i documenti (cfr. IX.1.3.2.).
In questo aspetto il procedimento nelle cause per la dispensa dal ce-

libato ecclesiastico non si differenzia dagli altri procedimenti canonici. Il 
fine e l’oggetto del procedimento commentato, però, è specifico. Si trat-
ta, infatti, della veridicità delle dichiarazioni del petente e di verificare 
se ci sia la giusta e ragionevole causa per la concessione della dispensa.

La fase conclusiva consiste nella valutazione di tutte le prove nel-
la causa e nel dedurre le conclusioni finali. Lo fanno l’istruttore della 
causa (cfr. IX.2.1.) e l’Ordinario proprio del petente tramite la redazione 
dei loro voti (vota; cfr. IX.2.2.1.). Ciò riguarda tutti i modelli procedurali 
della dispensa dal celibato ecclesiastico, anche il modello urgente, per-
ché è di grande importanza nella fase decisiva presso la Congregazione 
(cfr. IX.2.1.1.). Nel modello straordinario è il promotore di giustizia che 
presenta le sue osservazioni nella causa (cfr. IX.2.2.3.).
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La causa per la dispensa dal celibato ecclesiastico, così preparata, 
è mandata alla Congregazione (cfr. IX.2.3.). La Congregazione decide 
se la causa possa essere presentata per la concessione della dispensa 
(cfr. IX.3.). Il principio di due fasi del procedimento – locale e romana – 
è ovvio, perché la concessione della dispensa è riservata al Romano 
Pontefice (cfr. can. 291 CIC/83).

Il libro termina con le considerazioni finali e le osservazioni de lege 
ferenda.
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