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UTRATA URZEÎDU PROBOSZCZA NA GRUNCIE
PRAWA KANONICZNEGO I ZNACZENIE TEGO FAKTU
W PROCESIE EKSMISYJNYM

Przedstawione w tytule zagadnienie nie wydaje sieÎ mozÇe zbyt
pasjonujaÎce, jednakzÇe nie jest pozbawione praktycznego znaczenia.
Poczynione nizÇej rozwazÇania w pewnym przynajmniej zakresie mogaÎ
miecÂ bowiem zastosowanie do innych osoÂb, ktoÂre podlegajaÎ wøadzy
¹przeøozÇonychº w ramach zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, a z racji funkcji
peønionej w zwiaÎzku wyznaniowym czy tezÇ przynalezÇnosÂci do pewnej
grupy wiernych (np. zakonu) przysøuguje im prawo do zamieszkiwania w pomieszczeniach beÎdaÎcych wøasnosÂciaÎ zwiaÎzku wyznaniowego.
Z informacji medialnych wiadomo, zÇe tego typu sprawy trafiajaÎ roÂwniezÇ na wokandeÎ saÎdowaÎ.
1. RYS HISTORYCZNY

UwazÇam, zÇe w celu lepszego zrozumienia zagadnienia warto chociazÇ skroÂtowo przedstawicÂ obowiaÎzujaÎcy stan prawny w okresie II
Rzeczypospolitej, aspekt poroÂwnawczy bowiem pozwoli w szerszy
sposoÂb spojrzecÂ na specyfikeÎ poruszanego problemu.
Zgodnie z art. IV Konkordatu z 10 lutego 1925 r.1 wøadze cywilne
miaøy udzielacÂ swej pomocy w wykonywaniu postanowienÂ i dekretoÂw
1

Dz.U. z 1925 r., Nr 72, poz. 501.
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kosÂcielnych: a) w razie destytucji duchownego, pozbawienia go beneficjum kosÂcielnego, po ogøoszeniu dekretu kosÂcielnego o wspomnianej
destytucji lub pozbawieniu oraz w razie zakazu noszenia sukni duchownej; b) w razie poboru taks lub prestacyj przeznaczonych na cele
kosÂcielne, a przewidzianych przez ustawy panÂstwowe; c) we wszystkich
innych przypadkach przewidzianych przez ustawy obowiaÎzujaÎce.
Instytucja uregulowana w art. IV Konkordatu byøa tradycyjnie
okresÂlana mianem brachium saeculare, czyli ramienia sÂwieckiego,
søuzÇaÎcego wykonywaniu postanowienÂ kosÂcielnych w drodze przymusu panÂstwowego2. Jako akt wykonawczy do art. IV Konkordatu zostaøo wydane rozporzaÎdzenie Ministra WyznanÂ Religijnych i OsÂwiecenia Publicznego z 23 marca 1926 r. w sprawie udzielania pomocy
panÂstwowej przy wykonywaniu postanowienÂ i dekretoÂw kosÂcielnych3. W sprawach wskazanych w art. IV lit. a Konkordatu wøadza
kosÂcielna zwracaøa sieÎ do wøasÂciwego urzeÎdu wojewoÂdzkiego, na terenie ktoÂrego przebywaøa osoba duchowna lub znajdowaøo sieÎ beneficjum (§ 2). Stosowne zÇaÎdanie wøadzy kosÂcielnej musiaøo bycÂ zøozÇone
na pisÂmie oraz zawieracÂ zwieÎzøe przedstawienie faktoÂw beÎdaÎcych
jego podstawaÎ i stwierdzenie wydania odpowiedniej decyzji lub dekretu (§ 3). Po otrzymaniu zÇaÎdania wøadza panÂstwowa miaøa wydacÂ
niezwøocznie zarzaÎdzenia, zmierzajaÎce do jego wykonania (z tym zÇe
do niej nalezÇaø wyboÂr sÂrodkoÂw søuzÇaÎcych do realizacji celu), i najdalej
w ciaÎgu 14 dni powiadomicÂ wøadzeÎ kosÂcielnaÎ o podjeÎtych dziaøaniach
(§ 4). Poza wypadkami wymagajaÎcymi bezzwøocznego dziaøania wøadze panÂstwowe wyznaczaøy osobie obowiaÎzanej 14-dniowy termin na
wykonanie obowiaÎzku, a po jego bezskutecznym upøywie przysteÎpowaøy do przymusowego wykonania zarzaÎdzenia (§ 5).
Analiza art. IV Konkordatu oraz przepisoÂw rozporzaÎdzenia
wskazuje, zÇe organy panÂstwowe, do ktoÂrych wøadza kosÂcielna zwroÂciøa sieÎ ze stosownym wnioskiem, nie byøy uprawnione do badania
zasadnosÂci czy tezÇ zgodnosÂci z prawem kanonicznym dekretoÂw wy2

Szerzej na temat znaczenia tej instytucji w okresie II Rzeczypospolitej J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe Rzeczypospoliej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1967,
s. 460-477.
3
Dz.U. z 1926 r., Nr 44, poz. 271.
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danych przez wøadze kosÂcielne. Kompetencje wøadzy panÂstwowej
sprowadzaøy sieÎ jedynie do stwierdzenia, zÇe stosowny dekret lub
decyzja wøadz kosÂcielnych zostaøy wydane4. Znajdowaøy sieÎ wieÎc w sytuacji podobnej jak obecnie organ egzekucyjny, ktoÂremu przedstawiono tytuø wykonawczy (art. 804 k.p.c.). Omawiana instytucja byøa
wieÎc przykøadem bezposÂredniej skutecznosÂci dziaøanÂ prawnych podjeÎtych na podstawie prawa kanonicznego (wydanie dekretu o usunieÎciu duchownego) na gruncie prawa panÂstwowego. W tym miejscu
warto tezÇ zaznaczycÂ, zÇe prawo zwroÂcenia sieÎ do organoÂw panÂstwa
o wykonanie decyzji wøadz kosÂcielnych nie byøo w okresie II Rzeczypospolitej jedynie przywilejem KosÂcioøa Katolickiego, ale dotyczyøo
roÂwniezÇ innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych5; dwie ustawy przewidujaÎce
takie prawo obowiaÎzujaÎ jeszcze obecnie6.
2. OBOWIAÎZUJAÎCY STAN PRAWNY

W dniu 12 wrzesÂnia 1945 r. rzaÎd podjaÎø uchwaøeÎ, uznajaÎcaÎ Konkordat z 1925 r. za nieobowiaÎzujaÎcy, oficjalnie wskazujaÎc jako przyczyneÎ wielokrotne naruszanie przez StoliceÎ ApostolskaÎ jego postanowienÂ podczas II wojny sÂwiatowej7. Kolejnym aktem prawnym regulujaÎcym kompleksowo8 sytuacjeÎ KosÂcioøa Katolickiego w Polsce
4

Por. J. Osuchowski, Prawo wyznaniowe, s. 468-469.
TamzÇe, s. 476-477.
6
Jest ono przewidziane w art. 30 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku
PanÂstwa do MuzuømanÂskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 1936 r., Nr 30, poz. 240) oraz art. 21 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r.
o stosunku PanÂstwa do Karaimskiego ZwiaÎzku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1936 r., Nr 30, poz. 241).
7
Na ten temat, w tym faktycznych przyczyn zerwania Konkordatu, np.: J. Wisøocki, Konkordat polski 1993 ± tak czy nie?, PoznanÂ 1993, s. 61 n.; H. Misztal, Prawo
wyznaniowe, Lublin 2000, s. 134 n.; K. Krasowski, PanÂstwo a KosÂcioÂø katolicki w Polsce
1945-1955, PoznanÂ 1997, s. 27 n.
8
W okresie PRL obowiaÎzywaø najpierw dekret Rady PanÂstwa z 10 lutego 1953 r.
o obsadzaniu duchownych stanowisk kosÂcielnych (Dz.U. z 1953 r., Nr 10, poz. 32),
a nasteÎpnie dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk
kosÂcielnych (Dz.U. z 1957 r., Nr 1, poz. 6).
5
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byøa dopiero ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego w Rzeczypospliej Polskiej9, a nasteÎpnie Konkordat z 28 lipca 1993 r.10, ktoÂry wszedø w zÇycie 25 kwietnia 1998 r.
W pewnym zakresie do KosÂcioøa Katolickiego mogaÎ miecÂ roÂwniezÇ
zastosowanie przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania (patrz: art. 18 ust. 2 tej ustawy)11. OczywisÂcie do KosÂcioøa Katolickiego stosuje sieÎ przepisy innych powszechnie obowiaÎzujaÎcych aktoÂw prawnych, w tym przepisy Konstytucji. JuzÇ w tym miejscu mozÇna jednak wskazacÂ, zÇe obecnie zÇaden akt
prawny prawa panÂstwowego nie przewiduje instytucji analogicznej
do przewidzianej w art. IV Konkordatu z 1925 r. NalezÇy zatem rozwazÇycÂ, czy w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym utrata przez proboszcza urzeÎdu na gruncie prawa kanonicznego wywiera jakiekolwiek
skutki na gruncie prawa polskiego, a jezÇeli tak, to w jakim trybie saÎ
one realizowane. Do uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytanie niezbeÎdna jest z jednej strony analiza pozycji proboszcza w prawie
kanonicznym, a z drugiej wskazanie podstaw recepcji prawa kanonicznego do prawa polskiego.
3. KANONICZNA POZYCJA PROBOSZCZA

W Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. pozycja proboszcza
zostaøa uregulowana gøoÂwnie w rozdziale VI KsieÎgi II, traktujaÎcym
o parafiach, proboszczach i wikariuszach parafialnych (kan. 515552). W literaturze przedmiotu12 wskazuje sieÎ trzy podstawowe
funkcje proboszczowskie: nauczanie, usÂwieÎcanie i pasterzowanie.
W zakresie nauczania proboszcz obowiaÎzany jest zatroszczycÂ sieÎ
o to, aby przebywajaÎcym w jego parafii byøo gøoszone nieskazÇone
søowo BozÇe. Do jego zadanÂ w tym zakresie nalezÇy m.in. gøoszenie
homilii, organizowanie katechez, troska o katolickie wychowanie
9

Dz.U. z 1989 r., Nr 29, poz. 154 z poÂzÂn. zm.
Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318.
11
Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., Nr 231, poz. 1965 z poÂzÂn. zm.
12
Ks. E. Sztafrowski, Pozycja proboszcza w prawie kanonicznym, ¹Prawo Kanoniczneº 1992, nr 1-2, s. 35 n.
10
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dzieci i møodziezÇy. W zakresie usÂwieÎcania proboszcz sprawuje
przede wszystkim sakramenty sÂwieÎte. W zakresie funkcji pasterzowania proboszcz winien staracÂ sieÎ poznacÂ wiernych powierzonych
jego pieczy, nawiedzacÂ rodziny, wspieracÂ chorych, otaczacÂ troskaÎ
biednych i cierpiaÎcych, troszczycÂ sieÎ o rozwoÂj zÇycia chrzesÂcijanÂskiego
w rodzinach swojej parafii. Nadto, stosownie do kan. 532, proboszcz
w imieniu parafii zaøatwia wszystkie czynnosÂci prawne. Proboszcz
winien roÂwniezÇ zamieszkiwacÂ w swojej parafii w domu parafialnym
w poblizÇu kosÂcioøa, a odstaÎpienie od tego obowiaÎzku jest mozÇliwe
tylko za zgodaÎ ordynariusza miejsca (kan. 533 § 1). Z kan. 533 § 1
KPK wynika wieÎc funkcjonalne powiaÎzanie obowiaÎzku zamieszkiwania w domu parfialnym ze sprawowaniem urzeÎdu proboszcza13.
Dalej KPK przyznaje proboszczowi prawo do wakacji (kan. 533 § 2)
i wynagrodzenia (kan. 531). NiewaÎtpliwie wskazane wyzÇej prawa
i obowiaÎzki proboszcza speøniajaÎ definicjeÎ urzeÎdu kosÂcielnego, zgodnie z ktoÂraÎ urzaÎd kosÂcielny jest jakimkolwiek na staøe ustanowionym
zadaniem, z ustanowienia czy to BozÇego, czy to kosÂcielnego dla
realizacji celu duchowego (kan. 145 § 1)14.
OceniajaÎc wskazane wyzÇej prawa i obowiaÎzki proboszcza z punktu widzenia prawa panÂstwowego, mozÇna w nich dostrzec zaroÂwno
pewne elementy umowy o praceÎ (prawo do wakacji, wynagrodzenia),
jak i tezÇ umowy zlecenia i umowy o sÂwiadczenie usøug, do ktoÂrej
z mocy art. 752 k.c. stosuje sieÎ odpowiednio przepisy o zleceniu (obowiaÎzek troszczenia sieÎ o dobra doczesne parafii, co jest zwiaÎzane
z koniecznosÂciaÎ dokonywania czynnosÂci prawnych; brak charakterystycznego dla umowy o praceÎ kierownictwa). Z obowiaÎzku zamieszkiwania w domu parafialnym wynika w sposoÂb logiczny prawo do
zamieszkiwania w tym domu15, przy czym, jak juzÇ wyzÇej wskazano,
prawo to jest w funkcjonalny sposoÂb powiaÎzane z powoøaniem na
urzaÎd i wykonywaniem obowiaÎzkoÂw proboszcza, nie wynika zasÂ z od13

E. Sztafrowski, PodreÎcznik prawa kanonicznego, t. II, Warszawa 1985, s. 210.
Szerzej na temat urzeÎdoÂw kosÂcielnych: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, pod red. J. Krukowskiego, t. I, Pallottinum 2003, s. 233-291, a na temat
pozycji kanonicznej proboszcza t. II/1, Pallottinum 2005, s. 409 n.
15
Por. Z. ZiembinÂski, Logika praktyczna, Warszawa 199720, rozdz. X. Wypowiedzi modalne.
14
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reÎbnej umowy zawieranej przy okazji powierzania urzeÎdu16. Istotne
jest tezÇ uprawnienie proboszcza do podejmowania czynnosÂci prawnych w imieniu parafii, co zgodnie z regulacjaÎ przyjeÎtaÎ w art. 7 ust. 3
pkt 5 ustawy o stosunku panÂstwa do KosÂcioøa katolickiego jest sprawowaniem funkcji organu osoby prawnej. Z punktu widzenia prawa
panÂstwowego kanoniczna pozycja proboszcza zawiera wieÎc w sobie
elementy roÂzÇnych umoÂw cywilnoprawnych powiaÎzanych w jednaÎ
funkcjonalnaÎ caøosÂcÂ17. Dla dalszych rozwazÇanÂ, z uwagi na temat artykuøu, najbardziej istotne jest jednak to, zÇe w czasie peønienia urzeÎdu
proboszcza osobie sprawujaÎcej ten urzaÎd przysøuguje tytuø prawny do
lokalu beÎdaÎcego wøasnosÂciaÎ osoby prawnej (parafii), ktoÂrej jest organem (sÂcisÂlej, prawo to przysøuguje osobie fizycznej peøniaÎcej aktualnie funkcjeÎ piastuna organu tej osoby prawnej).
Â STWA
4. AUTONOMIA I NIEZALEZÇNOSÂCÂ KOSÂCIOèA I PAN
Â
Â
± OBSADZANIE URZEÎDOW KOSCIELNYCH

Kolejnym zagadnieniem istotnym dla dalszych rozwazÇanÂ jest zasada autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa, kazÇdego w swoim zakresie, wyrazÇona w art. 25 ust. 3 Konstytucji oraz powtoÂrzona
16
SzczegoÂøowe regulacje uprawnienÂ i obowiaÎzkoÂw proboszcza oraz wikariuszy
parafialnych zwiaÎzanych z zamieszkiwaniem w budynkach stanowiaÎcych wøasnosÂcÂ parafii zawierajaÎ roÂwniezÇ postanowienia niektoÂrych synodoÂw diecezjalnych. Akty te
okresÂlajaÎ w szczegoÂlnosÂci standard, jaki powinno speøniacÂ mieszkanie, zasady ponoszenia kosztoÂw zwiaÎzanych z jego eksploatacjaÎ czy tezÇ kwestieÎ wøasnosÂci wyposazÇania
mieszkania. Regulacje te omawia S. Dubiel, Uprawnienia majaÎtkowe KosÂcioøa katolickiego w Polsce, Lublin 2007, s. 222-229.
17
Powoøanie i odwoøanie proboszcza przez biskupa diecezjalnego jest na gruncie
prawa kanonicznego stosunkiem o charakterze administracyjnym, a nie cywilnoprawnym (na ten temat np. J. Krukowski, Administracja w KosÂciele. Zarys kosÂcielnego
prawa administracyjnego, Lublin 1985), co sprawia istotnaÎ trudnosÂcÂ w analizie pozycji
prawnej proboszcza z punktu widzenia prawa polskiego. UwazÇam jednak, zÇe z punktu
widzenia prawa polskiego pozycja prawna proboszcza powinna bycÂ rozpatrywana
w kategoriach prawa cywilnego (z pewnymi ograniczeniami, o ktoÂrych beÎdzie mowa
w dalszej czeÎsÂci artykuøu), biskup nie jest bowiem na gruncie tego prawa organem
administracyjnym, a jego dekrety nie saÎ decyzjami administracyjnymi w rozumieniu
kodeksu posteÎpowania administracyjnego.
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w art. 1 Konkordatu. RoÂzÇnica mieÎdzy tymi przepisami polega na tym,
zÇe o ile Konkordat odnosi sieÎ tylko do KosÂcioøa Katolickiego, o tyle
Konstytucja dotyczy wszystkich kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych18. Sformuøowanie to zostaøo zaczerpnieÎte z konstytucji Soboru WatykanÂskiego II o obecnosÂci KosÂcioøa w sÂwiecie wspoÂøczesnym Gaudium et spes: ¹WspoÂlnota polityczna i KosÂcioÂø saÎ w swoich
dziedzinach od siebie niezalezÇne i autonomiczneº.
Autonomia i niezalezÇnosÂcÂ mogaÎ bycÂ pojmowane w aspekcie ontologicznym i normatywnym. W aspekcie ontologicznym termin ¹autonomiaº oznacza, zÇe zaroÂwno KosÂcioÂø, jak i panÂstwo istniejaÎ niezalezÇnie od siebie i majaÎ swojaÎ obiektywnaÎ wartosÂcÂ19, dlatego tezÇ zÇaden
z tych podmiotoÂw nie mozÇe nadacÂ autonomii drugiemu, ale mozÇe
jedynie jaÎ uznacÂ. O autonomii nie mozÇna moÂwicÂ w sposoÂb absolutny.
Ma ona znaczenie w okresÂlonym konteksÂcie i w odniesieniu do innych bytoÂw20. Autonomia w aspekcie normatywnym oznacza, zÇe zaroÂwno KosÂcioÂø, jak i panÂstwo rzaÎdzaÎ sieÎ wøasnym prawem (kazÇdy
w swoim zakresie)21. Autonomia wysteÎpuje w Konstytucji i w Konkordacie w powiaÎzaniu z niezalezÇnosÂciaÎ i stanowi jej najwyzÇszy stopienÂ. O ile jednak autonomia odnosi sieÎ przede wszystkim do stosunkoÂw wewneÎtrznych, o tyle niezalezÇnosÂcÂ dotyczy stosunkoÂw z innymi
podmiotami.
NiezalezÇnosÂcÂ i autonomia przysøuguje kazÇdemu w swoim zakresie. NiezalezÇnosÂcÂ KosÂcioøa utozÇsamia sieÎ z suwerennosÂciaÎ duchowaÎ,
niezalezÇnosÂcÂ panÂstwa zasÂ z suwerennosÂciaÎ terytorialnaÎ.
Konsekwencja proklamacji autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa
i panÂstwa, kazÇdego w swoim zakresie, w pøaszczyzÂnie prawnej oznacza, zÇe kazÇda z tych spoøecznosÂci ma wøasny system prawny oraz
zÇe mozÇe sieÎ nim rzaÎdzicÂ w swoim porzaÎdku. W stosunku do autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa wyrazÂnie potwierdza to art. 5 Konkordatu, zgodnie z ktoÂrym, przestrzegajaÎc prawa do wolnosÂci reli18

J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 63.
R. SobanÂski, NiezalezÇnosÂcÂ i autonomia KosÂcioøa i PanÂstwa podstawowaÎ przesøankaÎ Konkordatu, ¹Ateneum KapøanÂskieº 1996, nr 1, s. 16 n.
20
R. SobanÂski, KosÂcioÂø jako podmiot prawa, Warszawa 1983, s. 201.
21
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 289; J. Krukowski, Polskie
prawo wyznaniowe, s. 64.
19
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gijnej, panÂstwo zapewnia KosÂcioøowi Katolickiemu, bez wzgleÎdu na
obrzaÎdek, swobodne i publiczne peønienie jego misji, øaÎcznie z wykonywaniem jurysdykcji22 oraz zarzaÎdzaniem i administrowaniem
jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Zasada ta nie
oznacza natomiast automatycznego obowiaÎzywania norm prawa
kosÂcielnego w porzaÎdku panÂstwowym ani norm prawa panÂstwowego w porzaÎdku kosÂcielnym23. SkutecznosÂcÂ przepisoÂw tego prawa
i dziaøanÂ podjeÎtych na ich podstawie w panÂstwowym porzaÎdku
prawnym zalezÇy od ich uznania przez panÂstwo wyrazÇonego w normach prawa panÂstwowego24. W doktrynie i orzecznictwie sporne
jest jednak, czy za wystarczajaÎce odesøanie do prawa wewneÎtrznego
KosÂcioøa mozÇna juzÇ uznacÂ samaÎ zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci,
w szczegoÂlnosÂci zasÂ art. 5 Konkordatu i art. 2 ustawy o stosunku
panÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego25, czy tezÇ konieczne jest odesøanie do prawa kanonicznego w przepisach regulujaÎcych poszczegoÂl22

PojeÎcie jurysdykcji (wøadzy rzaÎdzenia, pasterzowania) na gruncie prawa kanonicznego obejmuje wøadzeÎ ustawodawczaÎ, wykonawczaÎ i saÎdowniczaÎ. OproÂcz jurysdykcji w prawie kanonicznym wyroÂzÇnia sieÎ wøadzeÎ usÂwieÎcania i nauczania. Szeroko na
ten temat: J. Krukowski, Administracja w KosÂciele, s. 44.
23
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 65; roÂwniezÇ P. Stanisz, ZÂroÂdøa
prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Lublin 2004,
s. 331-332; P. Stanisz, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe,
Warszawa 2008, s. 60-61.
24
M. Pietrzak, Prawo, s. 290; J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 65.
25
W. Chmiel, ObroÂt nieruchomosÂciami przez parafieÎ rzymskokatolickaÎ, ¹Rejentº 2000, nr 6, s. 23; R. Sztyk, KosÂcioøy i zwiaÎzki wyznaniowe jako podmioty czynnosÂci prawnych w praktyce notarialnej (cz. II), ¹Rejentº 2005, nr 2, s. 68-70; M.
KrzeminÂski, Znaczenie prawa kanonicznego dla okresÂlenia sposobu reprezentacji kosÂcielnych osoÂb prawnych (Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00),
¹Prawo Bankoweº 2005, nr 10, s. 20 n. (chociazÇ ten autor zwraca uwageÎ na koniecznosÂcÂ odroÂzÇnienia zakresu, w jakim odesøanie do prawa kanonicznego wynika z art. 2
ustawy i art. 5 Konkordatu od odesøania wynikajaÎcego z przepisoÂw szczegoÂøowych);
B. Rakoczy, Glosa do wyroku NSA z 3 lipca 2000 r., II SA 1128/99, OSP 2002/7-8/98;
Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 r., IV CKN 88/00, OSP 2003/9/115; Glosa do
wyroku SN z 24 marca 2004 roku, IV CK 108/03, ¹Rejentº 2005, nr 1, s. 131 n., jak
roÂwniezÇ SN w wyroku z dnia 27 lipca 2000 r. (IV CKN 88/00, OSP 2003, nr 9, poz. 15).
Do tej grupy poglaÎdoÂw roÂwniezÇ: B. Rakoczy, Ustawa o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa
katolickiego w Polsce. Komentarz, Oficyna 2008; B. Rakoczy, Glosa do wyroku NSA
z 8 stycznia 2008 roku, II GSK 286/07, OSP 2009/2/125.
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ne instytucje prawne26. W mojej ocenie trafniejsze jest drugie
z przedstawionych stanowisk, jednak ze wzgleÎdu na problematykeÎ
artykuøu nie jest konieczne przedstawianie w tym miejscu argumentoÂw przemawiajaÎcych na jego rzecz27, albowiem w kwestii obsadzania urzeÎdoÂw kosÂcielnych art. 7 ust. 1 Konkordatu stanowi, zÇe obsadza je kompetentna wøadza kosÂcielna zgodnie z przepisami prawa
kanonicznego. Nie budzi zatem waÎtpliwosÂci, zÇe wskazany przepis
jest przykøadem skutecznosÂci w panÂstwowym porzaÎdku prawnym
dziaøanÂ podjeÎtych na podstawie prawa kanonicznego, a tym samym
gwarantuje KosÂcioøowi peønaÎ autonomieÎ w tej tak wazÇnej dla niego
dziedzinie28. WøadzaÎ taÎ w stosunku do urzeÎdu proboszcza jest biskup diecezjalny (kan. 524). NalezÇy zatem wskazacÂ, w jakich sytuacjach i w jakim trybie podejmowane saÎ decyzje o utracie urzeÎdu
przez proboszcza.
5. UTRATA URZEÎDU KOSÂCIELNEGO NA GRUNCIE
PRAWA KANONICZNEGO.

OgoÂlnaÎ regulacjeÎ co do utraty urzeÎdu kosÂcielnego zawiera kan.
184 § 1, zgodnie z ktoÂrym urzaÎd kosÂcielny traci sieÎ po upøywie wyznaczonego czasu, po osiaÎgnieÎciu okresÂlonego prawem wieku, na
26
G. Radecki, Organy osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego w Polsce, ¹Rejentº
2003, nr 7-8, s. 144; tenzÇe, Glosa do wyroku SN z 27 lipca 2000 roku, IV CKN 88/00,
OSP 2004/5/58, jak roÂwniezÇ J. Krukowski, chociazÇ jego wypowiedzi w rozwazÇanym
zakresie saÎ dosycÂ ogoÂlne: Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, s. 108109, 181-182; Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, s. 219; taki poglaÎd wyraziø
SN w wyroku z 24 marca 2004 r. (IV CKN 108/03, OSNC 2005/4/65). W tym miejscu
przywoøacÂ nalezÇy tezÇ artykuø M. Pietrzaka, Prawo kanoniczne w polskim systemie
prawnym, ¹PanÂstwo i Prawoº 2006, nr 8, s. 16 n., oraz R. SobanÂskiego, Prawo kanoniczne a krajowy porzaÎdek prawny, ¹PanÂstwo i Prawoº 1999, z. 6, s. 15.
27
Argumenty te przedstawiøem w publikacjach: SkutecznosÂcÂ prawa kanonicznego
w zakresie reprezentacji osoÂb prawnych KosÂcioøa katolickiego, ¹Rejentº 2007, nr 9,
s. 49 n.; Wybrane zagadnienia zwiaÎzane z reprezentacjaÎ parafii przez proboszcza na
gruncie prawa kanonicznego i polskiego, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2008, nr 11,
s. 211 n.; Glosa do wyroku NSA z 8 stycznia 2008 roku, II GSK 286/07, OSP 2009/2/123.
28
W. GoÂralski, W. Adamczewski, Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczypospolitaÎ PolskaÎ z 28 lipca 1993 roku, Pøock 1994, s. 42-44; J. Krukowski, Konkordat polski, s. 115-118.
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skutek rezygnacji, przeniesienia, usunieÎcia, a takzÇe pozbawienia.
Podobnie w stosunku do proboszcza przyczyny utraty urzeÎdu reguluje kan. 538 § 1, stosownie do ktoÂrego proboszcz traci swoÂj urzaÎd
przez usunieÎcie lub przeniesienie, dokonane zgodnie z przepisami
prawa przez biskupa diecezjalnego; przez zrzeczenie sieÎ dla søusznej
przyczyny, dokonane przez samego proboszcza i, do wazÇnosÂci, przyjeÎte przez biskupa diecezjalnego, jak roÂwniezÇ po upøywie czasu, jezÇeli
proboszcz byø ustanowiony na okresÂlony czas. JuzÇ w tym miejscu
nalezÇy wyjasÂnicÂ, zÇe utrata urzeÎdu po upøywie okresÂlonego czasu lub
po osiaÎgnieÎciu wieku nie nasteÎpuje automatycznie, ale dopiero z chwilaÎ pisemnego powiadomienia przez kompetentnaÎ wøadzeÎ
(kan. 186). ChociazÇ kan. 538 nie przewiduje utraty urzeÎdu proboszcza przez pozbawienie, jednak taki sposoÂb utraty tego urzeÎdu jest
mozÇliwy z mocy kan. 196 znajdujaÎcego sieÎ w przepisach ogoÂlnych
KPK29. Pozbawienie urzeÎdu jest karaÎ za okresÂlone przesteÎpstwa i nasteÎpuje z chwilaÎ uprawomocnienia sieÎ wyroku saÎdu kosÂcielnego.
Przeniesienie jest utrataÎ jednego urzeÎdu kosÂcielnego przy jednoczesnym powierzeniu innego urzeÎdu (kan. 190-191, a w przypadku przeniesienia proboszczoÂw roÂwniezÇ kan. 1748-1752). UsunieÎcie z urzeÎdu
mozÇe nastaÎpicÂ albo na mocy dekretu kompetentnej wøadzy kosÂcielnej, albo na mocy samego prawa, zgodnie z przepisami kan. 194 (kan.
192). Stosownie do kan. 194 § 1 KPK mocaÎ samego prawa zostaje
usunieÎty z urzeÎdu kosÂcielnego: kto utraciø stan duchowny (1), kto
publicznie odstaÎpiø od wiary katolickiej lub wspoÂlnoty z KosÂcioøem
(2), duchowny, ktoÂry usiøowaø zawrzecÂ maøzÇenÂstwo, chocÂby tylko
cywilne (3). Jakkolwiek usunieÎcie z urzeÎdu z mocy prawa nasteÎpuje
z chwilaÎ zaistnienia wskazanych wyzÇej faktoÂw30, to jednak w przypadkach wskazanych w punkcie 2 i 3, z uwagi na koniecznosÂcÂ pewnosÂci
co do stanu prawnego, winno zostacÂ stwierdzone przez kompetentnaÎ
wøadzeÎ kosÂcielnaÎ (art. 194 § 2). Do usunieÎcia z urzeÎdu proboszcza na
mocy dekretu kompetentnej wøadzy ma zastosowanie kan. 193 oraz
kan. 1740-1747. SzczegoÂøowe opisywanie procedury usunieÎcia proboszcza z urzeÎdu jest ze wzgleÎdu na cel artykuøu zbeÎdne, dlatego nizÇej
29
30

Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II, s. 448-449.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I, s. 284.
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zostanaÎ wskazane tylko najwazÇniejsze regulacje z tego zakresu31.
Jako podstaweÎ do wydania przez biskupa diecezjalnego dekretu
o usunieÎciu proboszcza z parafii KPK wskazuje stan faktyczny, w ktoÂrym posøugiwanie jakiegosÂ proboszcza na skutek jakiejsÂ przyczyny,
nawet bez jego powazÇnej winy, staje sieÎ szkodliwe lub przynajmniej
nieskuteczne (kan. 1740). Przykøadowe przyczyny usunieÎcia proboszcza zostaøy wymienione w kan. 1741. SaÎ to: sposoÂb posteÎpowania
proboszcza, ktoÂry przynosi wspoÂlnocie kosÂcielnej powazÇnaÎ szkodeÎ
lub zamieszanie (1); nieudolnosÂcÂ albo trwaøa choroba umysøowa
lub fizyczna, ktoÂra czyni proboszcza nieuzÇytecznym w wypeønianiu
jego zadanÂ (2); utrata dobrego imienia u uczciwych i powazÇnych
parafian lub niecheÎcÂ w stosunku do proboszcza, ktoÂre wedøug przewidywania szybko nie ustanaÎ (3); powazÇne zaniedbanie lub naruszenie obowiaÎzkoÂw parafialnych, ktoÂre trwa mimo upomnienia (4); zøe
zarzaÎdzanie dobrami doczesnymi, z wielkaÎ szkodaÎ KosÂcioøa, ilekrocÂ
na zarzaÎdzenie zøu brak innego sÂrodka (5)32. Przykøadowe (a nie
enumeratywne) okresÂlenie przesøanek usunieÎcia proboszcza z urzeÎdu, jak rowniezÇ duzÇe nasycenie tych przesøanek okolicznosÂciami
o charakterze ocennym powodujaÎ, zÇe biskup ma duzÇaÎ dyskrecjonalnaÎ
wøadzeÎ do podjeÎcia decyzji o usunieÎciu. Dekret usunieÎcia ± dla swojej
skutecznosÂci ± musi zostacÂ przekazany na pisÂmie (kan. 193 § 4).
Proboszcz, w stosunku do ktoÂrego wydano dekret o usunieÎciu, mozÇe
decyzjeÎ teÎ zaskarzÇycÂ, wnoszaÎc specyficzny sÂrodek zaskarzÇenia, jakim
jest rekurs przeciw dekretom administracyjnym (kan. 1732-1739)33.
31

Szersze informacje na ten temat np. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, pod red. J. Krukowskiego, t. V, Pallottinum 2007, s. 437-446.
32
W literaturze wskazuje sieÎ, zÇe brak zrzeczenia sieÎ urzeÎdu proboszcza po ukonÂczeniu 75. roku zÇycia nie mozÇe bycÂ przyczynaÎ usunieÎcia proboszcza z urzeÎdu, gdy nie
wysteÎpujaÎ przyczyny wskazane w kan. 1741. E. Sztafrowski, PodreÎcznik, s. 216.
33
W pierwszym etapie proboszcz mozÇe skorzystacÂ ze sÂrodka zaskarzÇenia, jakim
jest rekurs hierarchiczny. Jest on wnoszony do jednej z kongregacji Kurii Rzymskiej.
PodstaweÎ jego wniesienia mogaÎ stanowicÂ zaroÂwno naruszenia prawa procesowego, jak
i materialnego, a takzÇe merytoryczna wadliwosÂcÂ dekretu formalnie zgodnego z prawem. Kongregacji przysøugujaÎ zaroÂwno kompetencje kasacyjne, jak i kompetencje do
merytorycznej zmiany aktu. W drugim etapie proboszcz od decyzji kongregacji mozÇe
odwoøacÂ sieÎ do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, jednakzÇe podstaweÎ odwoøania
mozÇe stanowicÂ jedynie naruszenie prawa, a druga sekcja Sygnatury Apostolskiej ma
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Do czasu rozpatrzenia rekursu przeciwko dekretowi usunieÎcia biskup nie mozÇe mianowacÂ nowego proboszcza, ale powinien na ten
czas ustanowicÂ administratora parafialnego (kan. 1747 § 3).
Zgodnie z kan. 1747 § 1 usunieÎty proboszcz powinien powstrzymacÂ sieÎ od wykonywania zadanÂ proboszcza, jak najszybciej pozostawicÂ wolny dom parafialny i wszystko, co nalezÇy do parafii przekazacÂ
temu, komu biskup parafieÎ powierzyø. JezÇeli chodzi o proboszcza
chorego, ktoÂry nie mozÇe bycÂ bez trudu przeniesiony z domu parafialnego na inne miejsce, biskup powinien mu pozostawicÂ jego uzÇywanie,
nawet wyøaÎczne, na czas trwania tej koniecznosÂci (kan. 1747 § 3).
6. EKSMISJA BYèEGO PROBOSZCZA

NiewaÎtpliwie z uwagi na tresÂcÂ art. 7 ust. 1 Konkordatu utrata
przez proboszcza urzeÎdu kosÂcielnego wywiera na gruncie prawa polskiego ten skutek, zÇe przestaje on sprawowacÂ funkcjeÎ organu osoby
prawnej, jakaÎ jest parafia, a podejmowane przez niego czynnosÂci
prawne w imieniu parafii nie wywierajaÎ dla parafii zÇadnych skutkoÂw
prawnych (art. 39 k.c.). Z uwagi na funkcjonalne powiaÎzanie prawa
do zamieszkiwania na plebanii ze sprawowaniem urzeÎdu kosÂcielnego
z chwilaÎ utraty tego urzeÎdu proboszcz traci roÂwniezÇ prawo do zamieszkiwania na plebanii, co zresztaÎ wprost wysøawia kan. 1747 § 1.
O ile jednak utrata funkcji organu osoby prawnej ma charakter abstrakcyjny, o tyle eksmitowanie proboszcza, w przypadku gdy nie
chce on dobrowolnie opusÂcicÂ i wydacÂ plebanii, wymaga juzÇ podjeÎcia
konkretnych dziaøanÂ. NalezÇy sieÎ zatem zastanowicÂ, na jakiej drodze
obowiaÎzek byøego proboszcza w tym zakresie mozÇe bycÂ zrealizowany.
Z caøaÎ pewnosÂciaÎ nie mozÇe wchodzicÂ w greÎ egzekwowanie przez
organy panÂstwowe decyzji wøadz kosÂcielnych o usunieÎciu proboszcza
z parafii, tak jak to byøo w czasie obowiaÎzywania Konkordatu
z 1925 r., albowiem w obowiaÎzujaÎcym stanie prawnym brak przepisu,
ktoÂry nakøadaøby na organy panÂstwa takie obowiaÎzki34. Stosowny
jedynie kompetencje kasacyjne. Na ten temat szeroko: J. Krukowski, Administracja
w KosÂciele, s. 181-251.
34
Por. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 124-125.
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dekret biskupa nie jest zatem wykonywany ani w drodze egzekucji
saÎdowej, ani w drodze egzekucji administracyjnej, dlatego zÇe nie jest
ani saÎdowym, ani administracyjnym tytuøem wykonawczym. Nie ma
roÂwniezÇ podstaw, aby traktowacÂ go jako tytuø egzekucyjny w rozumieniu k.p.c., poniewazÇ zÇaden akt prawny nie stanowi, zÇe podlega on
wykonaniu w drodze egzekucji saÎdowej (art. 777 § 1 pkt 3 k.p.c.).
Wobec tego nalezÇy przyjaÎcÂ, zÇe jedynym sposobem na usunieÎcie byøego proboszcza wbrew jego woli jest uzyskanie tytuøu prawnego
(innego nizÇ sam dekret), ktoÂry moÂgøby zostacÂ wykonany w drodze
egzekucji przez organy panÂstwowe. Nie budzi waÎtpliwosÂci, zÇe sprawa
o eksmisjeÎ jest sprawaÎ cywilnaÎ pod wzgleÎdem materialnoprawnym,
a zatem wøasÂciwy do jej rozpoznania beÎdzie saÎd powszechny stosujaÎcy przepisy procedury cywilnej (art. 1 k.p.c.), a stosownym tytuøem
wykonawczym beÎdzie wyrok eksmisyjny zaopatrzony w klauzuleÎ wykonalnosÂci. NalezÇy zatem rozstrzygnaÎcÂ, kto z takim powoÂdztwem
mozÇe wystaÎpicÂ. Zgodnie z art. 222 § 1 k.c. z powoÂdztwem windykacyjnym mozÇe wystaÎpicÂ wøasÂciciel rzeczy, a zatem sama parafia jako
osoba prawna beÎdaÎca wøasÂcicielem nieruchomosÂci, na ktoÂrej poøozÇona jest plebania, a nie biskup diecezjalny, ktoÂremu przysøuguje jedynie prawo do powoøywania i odwoøywania proboszcza, beÎdaÎcego
z punktu widzenia prawa cywilnego organem parafii. Aby parafia
mogøa skutecznie wystaÎpicÂ z powoÂdztwem windykacyjnym, musi
w jej imieniu dziaøacÂ uprawniony organ (art. 67 § 1 k.p.c.). Zatem
po usunieÎciu dotychczasowego proboszcza biskup musi powierzycÂ
parafieÎ nowemu proboszczowi lub mianowacÂ administratora parafii,
ktoÂry stosownie do tresÂci kan. 540 § 1 ma te same obowiaÎzki co
proboszcz. W czasie wniesienia rekursu przeciwko dekretowi usunieÎcia biskup nie mozÇe mianowacÂ nowego proboszcza, lecz powinien
ustanowicÂ administratora parafialnego (kan. 1747 § 3). Nie budzi
waÎtpliwosÂci, zÇe administrator jest organem parafii w rozumieniu prawa polskiego (art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Katolickiego)35.
35
NalezÇy zwroÂcicÂ uwageÎ, zÇe stosownie do art. 68 k.p.c. organ osoby prawnej,
a wieÎc w tym wypadku proboszcz lub administrator parafii, ma obowiaÎzek wykazacÂ
swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynnosÂci procesowej. Osoba wysteÎ-
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Warunkiem uwzgleÎdnienia powoÂdztwa o eksmisjeÎ (beÎdaÎcego rodzajem powoÂdztwa windykacyjnego) jest stosownie do tresÂci art.
222 § 1 k.c. wykazanie przez powoda, zÇe jest on wøasÂcicielem rzeczy
oraz zÇe pozwanemu nie przysøuguje skuteczne wzgleÎdem niego prawo do wøadania rzeczaÎ. Wykazanie wøasnosÂci rzeczy w przypadku
procesu o eksmisjeÎ proboszcza beÎdzie wyglaÎdaøo tak samo jak w kazÇdym innym procesie windykacyjnym; najczeÎsÂciej beÎdzie to przedstawienie odpisu z ksieÎgi wieczystej. Wydaje sieÎ natomiast, zÇe sÂrodki
obrony pozwanego, zmierzajaÎce do wykazania, zÇe przysøuguje mu
skuteczne wzgleÎdem wøasÂciciela uprawnienie do wøadania rzeczaÎ,
beÎdaÎ ograniczone w poroÂwnaniu z typowym procesem eksmisyjnym.
Jako przykøad takiego typowego procesu eksmisyjnego mozÇna wskazacÂ proces, w ktoÂrym powoÂd domaga sieÎ, aby saÎd nakazaø opuszczenie, oproÂzÇnienie i wydanie lokalu przez (byøego) najemceÎ. W takiej
sytuacji saÎd rozpoznajaÎcy spraweÎ beÎdzie badaø nie tylko, czy pozwany
utraciø prawo do lokalu, dlatego zÇe powoÂd (wynajmujaÎcy) zøozÇyø
osÂwiadczenie woli o wypowiedzeniu umowy, ale roÂwniezÇ czy osÂwiadczenie takie rzeczywisÂcie wywarøo skutek w postaci wypowiedzenia
umowy najmu, a w efekcie, czy najemca utraciø skuteczne wzgleÎdem
wøasÂciciela prawo do wøadania lokalem. Tak wieÎc saÎd beÎdzie np.
badaø, czy zostaøy speønione przesøanki skutecznego wypowiedzenia
umowy najmu przewidziane w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatoroÂw36 w postaci zwøoki przez najemceÎ
z zapøataÎ czynszu za trzy peøne okresy pøatnosÂci, uprzedzenia najemcy
o zamiarze wypowiedzenia i wyznaczenia dodatkowego miesieÎcznego terminu na zapøateÎ biezÇaÎcych i zalegøych nalezÇnosÂci.
W przypadku domagania sieÎ eksmisji proboszcza dowodem na
utrateÎ przez proboszcza uprawnienia do zamieszkiwania na plebanii
beÎdzie najczeÎsÂciej dekret biskupa diecezjalnego o usunieÎciu proboszcza37. NalezÇy sieÎ zatem zastanowicÂ, czy pozwany mozÇe skutecznie
pujaÎca w procesie jako organ parafii beÎdzie zatem obowiaÎzana zaøaÎczycÂ oryginaø dekretu powoøania do sprawowania tej funkcji lub jego notarialnie (a wieÎc przez notariusza panÂstwowego, a nie kosÂcielnego) posÂwiadczony odpis.
36
Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 733 z poÂzÂn. zm.
37
W dalszych rozwazÇaniach pomijam pozostaøe przypadki utraty przez proboszcza jego urzeÎdu.
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przed saÎdem panÂstwowym, orzekajaÎcym w przedmiocie eksmisji,
podnosicÂ zarzuty dotyczaÎce zaistnienia przesøanek do wydania dekretu lub uchybienÂ formalnych samego dokumentu, beÎdaÎcych podstawaÎ
zaskarzÇenia dekretu na gruncie prawa kanonicznego. Z punktu widzenia procedury cywilnej dekret biskupa nalezÇy uznacÂ za dokument
prywatny (art. 245 k.p.c.).
W mojej ocenie byøy proboszcz nie mozÇe w procesie eksmisyjnym
skutecznie podnosicÂ tego typu zarzutoÂw z uwagi na powoøywany juzÇ
wczesÂniej art. 7 ust. 1 Konkordatu, zgodnie z ktoÂrym urzeÎdy kosÂcielne obsadza kompetentna wøadza kosÂcielna, stosownie do przepisoÂw
prawa kanonicznego. Badanie przez saÎd panÂstwowy przesøanek usunieÎcia proboszcza przewidzianych w prawie kanonicznym prowadziøoby do ingerencji panÂstwa w dziedzineÎ zastrzezÇonaÎ do wyøaÎcznej
kompetencji wøadz kosÂcielnych, a tym samym naruszaøoby nie tylko
przepis art. 7 ust. 1 Konkordatu, ale roÂwniezÇ konkordatowaÎ (art. 1 i 5)
i konstytucyjnaÎ zasadeÎ autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa
(art. 25 ust. 3 Konstytucji). UwazÇam, zÇe z tego samego powodu pozwany nie moÂgøby skutecznie podnosicÂ zarzutoÂw co do formy dekretu, beÎdaÎcych podstawaÎ zaskarzÇenia dekretu na gruncie prawa kanonicznego, jak roÂwniezÇ wykazywacÂ, zÇe nowy proboszcz nie jest w rzeczywistosÂci uprawniony do dziaøania w imieniu parafii beÎdaÎcej powodem ze wzgleÎdu na naruszenie przy jego powoøaniu przepisoÂw
prawa kanonicznego (np. mianowanie nowego proboszcza, a nie administratora parafii, podczas rekursu przeciwko dekretowi usunieÎcia
byøoby sprzeczne z kan. 1747 § 3). PodsumowujaÎc, uwazÇam, zÇe w procesie o eksmisjeÎ proboszcza saÎd powinien ograniczycÂ sieÎ do badania,
czy parafia jest wøasÂcicielem nieruchomosÂci zajmowanej przez proboszcza, czy nowy proboszcz dziaøajaÎcy w imieniu parafii (powoÂdki)
ma stosowny dekret o powoøaniu na to stanowisko przez biskupa
diecezjalnego oraz czy zostaø wydany dekret o usunieÎciu poprzedniego proboszcza (pozwanego). Tak wieÎc kognicja saÎdu panÂstwowego
w rozwazÇanym przypadku nie obejmuje badania skutecznosÂci dziaøanÂ
prawnych podjeÎtych na podstawie prawa kanonicznego. PowyzÇsze
nie wyklucza oczywisÂcie mozÇliwosÂci podnoszenia przez pozwanego
zarzutoÂw wskazujaÎcych na podrobienie dokumentu (dekretu). NalezÇy roÂwniezÇ przyjaÎcÂ, zÇe gdyby przed wydaniem wyroku dekret o usu-
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nieÎciu proboszcza zostaø wzruszony na drodze przewidzianej przez
prawo kanoniczne, pozwany moÂgøby sieÎ powoøacÂ na teÎ okolicznosÂcÂ,
albowiem saÎd wydaje wyrok na podstawie stanu prawnego z chwilaÎ
zamknieÎcia rozprawy, a nie wniesienia pozwu (art. 316 § 1 k.p.c.).
Gdyby pozwany wzruszenie dekretu uzyskaø juzÇ po wydaniu wyroku,
moÂgøby okolicznosÂcÂ teÎ podniesÂcÂ w apelacji bez ograniczenÂ wynikajaÎcych z art. 381 k.p.c.
UwazÇam, zÇe przedstawione wyzÇej uwagi co do kognicji saÎdu nie
stojaÎ na przeszkodzie zastosowaniu do byøego proboszcza ustawy
o ochronie praw lokatoroÂw, gdyzÇ proboszcz korzystaø z plebanii na
podstawie innego tytuøu prawnego nizÇ prawo wøasnosÂci (a wieÎc speønia definicjeÎ lokatora opisanaÎ w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
praw lokatoroÂw), a plebania nie jest pomieszczeniem przeznaczonym
dla kroÂtkotrwaøego, lecz staøego pobytu proboszcza, a zatem jest lokalem w rozumieniu tejzÇe ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 4). W konsekwencji
o procesie eksmisyjnym saÎd powinien powiadomicÂ gmineÎ wøasÂciwaÎ ze
wzgleÎdu na miejsce poøozÇenia parafii w celu umozÇliwienia jej wstaÎpienia do sprawy (art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatoroÂw). SaÎd
mozÇe roÂwniezÇ orzec o uprawnieniu byøego proboszcza do otrzymania
lokalu socjalnego ze wzgleÎdu na jego sytuacjeÎ materialnaÎ (art. 14
ust. 3 cyt. ustawy) i w takim wypadku nakazuje wstrzymanie wykonania oproÂzÇnienia lokalu do czasu zøozÇenia przez gmineÎ oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (art. 14 ust. 6 cyt. ustawy). W przypadku orzeczenia o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego saÎd mozÇe wyznaczycÂ pozwanemu odpowiedni termin na opuszczenie i oproÂzÇnienie plebanii (art. 320 k.p.c.). Do wykonania wyroku
orzekajaÎcego eksmisjeÎ proboszcza, tak jak i kazÇdego innego wyroku
eksmisyjnego beÎdzie miaø zastosowanie art. 1046 k.p.c., a wieÎc komornik wstrzyma wykonanie czynnosÂci eksmisyjnych do czasu wskazania
przez gmineÎ (lub wierzyciela) pomieszczenia tymczasowego, speøniajaÎcego kryteria wskazane w art. 1046 § 6 k.p.c. i rozporzaÎdzeniu wydanym na podstawie art. 1046 § 11 k.p.c.38

38
RozporzaÎdzenie Ministra SprawiedliwosÂci z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie
szczegoÂøowego trybu posteÎpowania w sprawach o oproÂzÇnienie lokalu lub pomieszcze-
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PODSUMOWANIE

UwazÇam, zÇe wskazane wyzÇej rozwiaÎzania dotyczaÎce eksmisji proboszcza beÎdaÎ mogøy w peønym zakresie znalezÂcÂ zastosowanie w stosunku do tych wszystkich osoÂb, ktoÂre na gruncie prawa kanonicznego
sprawujaÎ jakisÂ urzaÎd kosÂcielny (art. 7 ust. 1 Konkordatu) i ktoÂrym
z uwagi na sprawowanie tego urzeÎdu przysøuguje prawo zamieszkiwania w lokalu stanowiaÎcym wøasnosÂcÂ kosÂcielnej osoby prawnej. Tak
wieÎc w tych wypadkach kompetencja saÎdu powszechnego w zakresie
badania, czy pozwany utraciø prawo do zamieszkiwania w lokalu,
beÎdzie sieÎ sprowadzaøa do stwierdzenia, czy zostaøa wydana stosowna
decyzja wøadzy kosÂcielnej o usunieÎciu (pozbawieniu) urzeÎdu kosÂcielnego. Natomiast w przypadkach osoÂb, ktoÂre utraciøy prawo do zamieszkiwania w lokalach kosÂcielnych osoÂb prawnych, a ktoÂre nie
sprawujaÎ zÇadnego urzeÎdu kosÂcielnego, art. 7 ust. 1 Konkordatu nie
beÎdzie miaø zastosowania. W konsekwencji saÎd powszechny beÎdzie
obowiaÎzany do badania, czy rzeczywisÂcie na gruncie prawa kanonicznego utraciøy one prawo do zamieszkiwania w takim lokalu, innymi
søowy, stosowny dekret wøadzy kosÂcielnej nie beÎdzie miaø tutaj decydujaÎcego znaczenia, nalezÇaøoby go bowiem traktowacÂ analogicznie
jak wypowiedzenie umowy najmu; zøozÇenie takiego osÂwiadczenia nie
przesaÎdza zasÂ automatycznie jego skutecznosÂci w postaci wygasÂnieÎcia
stosunku prawnego. Wydaje sieÎ, zÇe w takiej sytuacji pozostawacÂ beÎdaÎ
np. zakonnicy. OczywisÂcie, w takiej sytuacji prawo kanoniczne
z punktu widzenia prawa polskiego nalezÇy traktowacÂ jedynie jak
element umowy cywilnoprawnej.
ZdajeÎ sobie spraweÎ, zÇe zaproponowane rozwiaÎzanie ma tezÇ søabe
punkty. Z jednej strony bowiem pojeÎcie urzeÎdu kosÂcielnego nie jest
w prawie kanonicznym rozumiane jednolicie39, co wymagaøoby od
saÎdu powszechnego znajomosÂci nie tylko poszczegoÂlnych kanonoÂw,
ale roÂwniezÇ doktryny prawa kanonicznego dla okresÂlenia, jaki jest
zakres jego kognicji w procesie eksmisyjnym, z drugiej zasÂ przyjeÎcie,
nia albo o wydanie nieruchomosÂci oraz szczegoÂøowych warunkoÂw, jakim powinno
odpowiadacÂ tymczasowe pomieszczenie (Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 155).
39
R. SobanÂski, KosÂcioÂø jako podmiot prawa, s. 134-170.
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zÇe saÎd powszechny w procesie eksmisyjnym bada przesøanki usunieÎcia z danej funkcji o charakterze czysto teologicznym (jako podstaweÎ
do wydalenia z instytutu zÇycia konsekrowanego kan. 696 § 1 przewiduje np. rozpowszechnianie poglaÎdoÂw poteÎpionych przez Nauczycielski UrzaÎd KosÂcioøa), pozostawaøoby w sprzecznosÂci z zasadaÎ autonomii i niezalezÇnosÂci KosÂcioøa i panÂstwa.
Wydaje sieÎ, zÇe pewnym sposobem wyjsÂcia z zaistniaøej sytuacji mogøoby bycÂ przyjeÎcie, zÇe pojeÎcie powierzenia urzeÎdu kosÂcielnego
ma na gruncie art. 7 ust. 1 Konkordatu charakter autonomiczny
(w gruncie rzeczy szerszy nizÇ w prawie kanonicznym) i oznacza powoøanie (odwoøanie) z jakiejkolwiek funkcji w ramach struktury organizacyjnej KosÂcioøa. Kwestia ta wymaga jednak dalszych badanÂ.
THE LOSS OF THE OFFICE OF PASTOR UNDER CANON LAW
AND ITS SIGNIFICANCE IN THE EVICTION PROCESS

Summary
The author discusses the problem of removal of a pastor from his
parish by a bishop and ponders upon the effects of such a decision in
Polish law, in particular when it comes to the eventual eviction process.
Canon law stipulates that a pastor removed from his office should leave
the parish house. As the author points out, the constitution and other
statutes sanction the principle of Church's autonomy and independence;
for this reason, state authorities are not empowered to assess the decision of the ecclesiastical office on the removal of a pastor. Moreover, the
same principle says that such decisions may not be (as opposite to the
period of the 2nd Republic of Poland) executed by state authorities.
Should a pastor refuse to vacate the parish of his own accord, it is
necessary to petition a state court for issuing an eviction order. Only
such a judicial decision may be suitably enforced. In the author's opinion, the pastor's position in the eviction process is less advantageous,
compared with other respondents, for ± due to the Church's liberty in
filing ecclesiastical officials ± he is not in a position to dispute the reasons
behind or draw attention to formal defects of the bishop's decree of
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removal. As a matter of fact, evidentiary proceedings are confined to an
evaluation of whether the decree in question has been issued. Nevertheless, the Church's autonomy does not rule out the option of recourse
to the regulations of Polish law pertaining to the protection of tenants in
an eviction process.
The author reckons that the opinions concerning the removal of a pastor and put forth in the article may prove workable also in the eviction of
persons holding other ecclesiastical offices as well as those in other functions in the Church's organisational structure ± this issue requires further
study.
Translated by Konrad Szulga

