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OBOWIAÎZKI DUCHOWNEGO W PROCEDURZE
Â STWA WYZNANIOWEGO
ZAWIERANIA MAèZÇEN
ZE SKUTKAMI CYWILNYMI

ObowiaÎzki duchownego zwiaÎzane z zawarciem maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej okresÂlone zostaøy przez przepisy prawa polskiego o zawieraniu maøzÇenÂstw, jak i przez przepisy prawa
wewneÎtrznego kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w ktoÂrych mogaÎ bycÂ zawierane maøzÇenÂstwa o podwoÂjnym skutku1. Generalnie obowiaÎzki te mozÇna usystematyzowacÂ nasteÎpujaÎco:
± obowiaÎzki zwiaÎzane z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia
maøzÇenÂstwa,
± obowiaÎzek odebrania osÂwiadczenia woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych,
± obowiaÎzek asystowania przy maøzÇenÂstwie wyznaniowym,
± obowiaÎzek sporzaÎdzenia i przekazania zasÂwiadczenia o zawartym
maøzÇenÂstwie do urzeÎdu stanu cywilnego.
1. OBOWIAÎZKI DUCHOWNEGO ZWIAÎZANE Z PRZYGOTOWANIEM
Â STWA
DO ZAWARCIA MAèZÇEN

Aby moÂc nakresÂlicÂ peøny zakres obowiaÎzkoÂw zwiaÎzanych z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa, nalezÇy wskazacÂ
1

W niniejszym opracowaniu omoÂwione zostanaÎ kwestie zwiaÎzane z zawieraniem
maøzÇenÂstw w tych kosÂcioøach i zwiaÎzkach wyznaniowych, ktoÂre majaÎ mozÇliwosÂcÂ cywilnej rejestracji maøzÇenÂstw wyznaniowych zapewnionaÎ w ustawach regulujaÎcych w sposoÂb indywidualny ich status prawny.
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zaroÂwno te, ktoÂre duchowny ma speønicÂ w ramach przygotowywania
do zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego, jak i te, ktoÂre zwiaÎzane saÎ
z przygotowaniem nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego
w formie wyznaniowej.
1.1.OBOWIAÎZKI ZWIAÎZANE Z PRZYGOTOWANIEM
DO ZAWARCIA MAèZÇENÂSTWA WYZNANIOWEGO

Odpowiednie postanowienia dotyczaÎce przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego zawierajaÎ przepisy
prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa katolickiego2, KosÂcioøa EwangelickoAugsburskiego3, KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego4, KosÂcioøa
ZielonosÂwiaÎtkowego5 oraz Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa
Prawosøawnego6. Brak jest natomiast uregulowanÂ w tym zakresie
2

Zob. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. promulugatus. Kodeks
Prawa Kanonicznego, przekøad polski zatwierdzony przez KonferencjeÎ Episkopatu
Polski, PoznanÂ 1984; Instrukcja Episkopatu Polski z dnia 5 wrzesÂnia 1986 r. o przygotowaniu do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim, w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), pod red. Cz. Krakowiaka, L. Adamowicza, Lublin 1994, s. 151-209.
3
Zob. Pragmatyka SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1998 r., w: ZbioÂr przepisoÂw prawnych KosÂcioøa
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Bielsko-Biaøa 1999.
4
Zob. Prawo Zborowe KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1998. Tekst dosteÎpny na stronie internetowej: http://www.
adwentysci.pl.
5
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalone na synodzie nadzwyczajnym w Warszawie w dniu 9 maja 1998 r.
i zweryfikowane o postanowienia Naczelnej Rady KosÂcioøa z dnia 10 stycznia 2001 r.
Tekst Prawa WewneÎtrznego dosteÎpny na stronie internetowej: http://www.kz.pl.
6
W KosÂciele prawosøawnym nie istnieje zbioÂr przepisoÂw okresÂlonych jako prawo
wewneÎtrzne, ktoÂry zawieraøby przepisy o charakterze normatywnym dotyczaÎce maøzÇenÂstwa (w tym przygotowania narzeczonych do jego zawarcia). OdnosÂne zasady
wynikajaÎ wprost z zaøozÇenÂ teologiczno-doktrynalnych. ChociazÇ w KosÂciele tym moÂwi
sieÎ o istnieniu Prawosøawnego Prawa Kanonicznego, to jednak prawo to rozumiane
jest jako ¹zbioÂr starozÇytnych tekstoÂw, odzwierciedlajaÎcych dyscyplineÎ i praktykeÎ
pierwszego tysiaÎclecia historii chrzesÂcijanÂstwaº (J. Meyendorff, MaøzÇenÂstwo w Prawosøawiu. Liturgia, teologia, zÇycie, Lublin 1995, s. 115). Wskazywane saÎ tu jako obowiaÎzujaÎce w tym zakresie: kanony apostolskie, kanony siedmiu soboroÂw powszechnych,
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w prawie wewneÎtrznym KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego7,
KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego8, KosÂcioøa Polskokatolickiego9, KosÂcioøa Starokatolickiego MariawitoÂw, KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw10 oraz ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich11.
W KosÂciele katolickim obowiaÎzki duchownego zwiaÎzane z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego
okresÂlone zostaøy szczegoÂøowo w Instrukcji Episkopatu Polski z dnia
5 wrzesÂnia 1986 r. o przygotowaniu do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim12. Instrukcja ta przewiduje, izÇ duchowny (proboszcz,
administrator parafii), do ktoÂrego zgøaszajaÎ sieÎ nupturienci, pragnaÎcy
kanony soboroÂw lokalnych i prowincjonalnych, ktoÂre nasteÎpnie uzyskaøy powszechnaÎ
akceptacjeÎ, oraz kanony OjcoÂw KosÂcioøa (sÂw. Dionizy Aleksandryjski, sÂw. Bazyli
Wielki, sÂw. Tymoteusz Aleksandryjski, bø. Teofan). Zob. S. Hrycuniak, Prawosøawne
pojmowanie maøzÇenÂstwa, Biaøystok 1994, s. 88.
7
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 maja 1991 r., w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych nierzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997, s. 118-130.
8
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 1996 r., w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo
kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 139-157.
9
Zob. Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1995 r., w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 171-200.
10
Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 pazÂdziernika 1995 r. przewiduje jedynie, izÇ do zadanÂ zboru KosÂcioøa
wynikajaÎcych z Pisma SÂwieÎtego nalezÇy w szczegoÂlnosÂci dokonywanie obrzeÎdu zasÂlubin
maøzÇenÂskich (art. 25 ust. 1 pkt 2). Tekst Prawa WewneÎtrznego w: W. WysoczanÂski,
M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 171-200.
11
Statut ZwiaÎzku Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 grudnia 1992 r. w odniesieniu do kwestii zawierania maøzÇenÂstwa stanowi tylko,
izÇ podstawowym zadaniem rabina i podrabina jest udzielanie sÂluboÂw (art. 31 pkt 2).
Tekst Statutu w: W. WysoczanÂski, M. Pietrzak, Prawo kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, s. 369-380.
12
Przepisy tej Instrukcji ± w zakresie dotyczaÎcym przygotowania do maøzÇenÂstwa
± zostaøy utrzymane w mocy przez InstrukcjeÎ Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy z dnia 22 pazÂdziernika 1998 r. dotyczaÎcej maøzÇenÂstwa konkordatowego (¹Biuletyn KAIº 1998, nr 90, s. 15-18), ktoÂra stanowi, izÇ ¹z wejsÂciem w zÇycie niniejszej
Instrukcji uchyla sieÎ postanowienia Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu
do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim z dnia 5 wrzesÂnia 1986 r., ktoÂre saÎ
jej przeciwne, potwierdzajaÎc jednoczesÂnie obowiaÎzywalnosÂcÂ pozostaøych przepisoÂw
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zawrzecÂ zwiaÎzek maøzÇenÂski, powinien nie tylko dokonacÂ okresÂlonych
formalnosÂci urzeÎdowych, ale takzÇe zatroszczycÂ sieÎ o odpowiednie
przygotowanie narzeczonych do wstaÎpienia w ten zwiaÎzek. W tym
celu powinien poinformowacÂ ich o koniecznosÂci odbycia stosownych
konferencji i konsultacji przedmaøzÇenÂskich, a takzÇe o potrzebie duchowego przygotowania sieÎ do tego aktu. Duchowny powinien przekonacÂ sieÎ o dojrzaøosÂci narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa,
stwierdzicÂ, czy rozumiejaÎ, czym jest maøzÇenÂstwo i jakie wypøywajaÎ
z niego prawa i obowiaÎzki. UczynicÂ to winien na podstawie kanonicznego przesøuchania narzeczonych, ktoÂre nalezÇy odnotowacÂ w formie
protokoøu rozmoÂw kanoniczno-duszpasterskich13. CzynnosÂci te nalezÇaÎ bowiem do tzw. przygotowania bezposÂredniego, ktoÂre w KosÂciele
katolickim jest obowiaÎzkowe dla wszystkich nupturientoÂw.
Z kolei w ramach czynnosÂci formalnych duchowny obowiaÎzany
jest przede wszystkim uzyskacÂ od nupturientoÂw stosowne dokumenty, na podstawie ktoÂrych stwierdzi ich tozÇsamosÂcÂ14 oraz zdolnosÂcÂ do
zawarcia maøzÇenÂstwa. OproÂcz dowodu tozÇsamosÂci nupturientoÂw nieznanych duchownemu powinien on uzyskacÂ takzÇe metryki chrztu15
narzeczonych. Metryka chrztu jest dokumentem, ktoÂry nie tylko
identyfikuje osobeÎ16, ale przede wszystkim daje ochrzczonemu prawo przyjmowania innych sakramentoÂw. Ze wzgleÎdu zasÂ na to, zÇe na
w niej zawartychº. Zgodnie zasÂ z n. 11a Instrukcji KEP z 1998 r. przygotowanie do
zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego ma odbywacÂ sieÎ ¹tak jak dotychczasº.
13
WzoÂr tego protokoøu okresÂlony zostaø w Instrukcji Konferencji BiskupoÂw Polskich z dnia 9 wrzesÂnia 1946 r. o kanonicznym badaniu narzeczonych przed sÂlubem.
Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne wedøug kodeksu Jana Pawøa II, t. 3: Prawo maøzÇenÂskie, Olsztyn 1984, s. 101 (dalej: T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie).
14
Stosowne polecenie w tej sprawie zawarte jest w n. 44 Instrukcji EP z 1986 r.
Stanowi ona, zÇe imiona i nazwiska narzeczonych nieznanych duszpasterzowi powinny
zostacÂ stwierdzone na podstawie dowodu osobistego lub innego publicznego dokumentu, w ktoÂrym okresÂlone jest miejsce i data urodzenia nupturienta oraz znajduje sieÎ
jego fotografia.
15
Metryka ta jest dokumentem zawierajaÎcym peøny wypis z aktu chrztu znajduÎcego
ja
sieÎ w parafialnej ksieÎdze ochrzczonych albo jest tylko wyciaÎgiem z tego aktu.
Zob. T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie, s. 104.
16
Metryka chrztu pozwala duchownemu stwierdzicÂ imieÎ i nazwisko, wiek nupturientoÂw, wskazuje na brak przeszkody roÂzÇnej wiary, zawiera informacje o wyznaniu
stron oraz o obrzaÎdku øacinÂskim. TamzÇe.
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metryce tej dokonuje sieÎ wszystkich istotnych adnotacji o stanie osoby17, duchowny musi jaÎ otrzymacÂ, zanim przystaÎpi do dalszych czynnosÂci zwiaÎzanych z przygotowaniem narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa. Duchowny winien jaÎ uzyskacÂ zawsze od nupturientoÂw, ktoÂrzy zostali ochrzczeni w innej parafii nizÇ ta, w ktoÂrej chcaÎ zawrzecÂ
zwiaÎzek maøzÇenÂski. PrzyjmujaÎc metrykeÎ, duchowny powinien sprawdzicÂ dateÎ jej wystawienia oraz jakie saÎ na niej adnotacje. JezÇeli na
metryce brakuje adnotacji o przyjeÎtym bierzmowaniu, powinien poinformowacÂ nupturientoÂw o potrzebie doøaÎczenia stosownego dokumentu, a w razie nieprzyjeÎcia jeszcze tego sakramentu przez ktoÂraÎsÂ ze
stron o koniecznosÂci uczynienia zadosÂcÂ temu obowiaÎzkowi, o ile to
mozÇliwe jeszcze przed zawarciem maøzÇenÂstwa (kan. 1065 § 1 KPK).
Duchowny ± w ramach czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie
maøzÇenÂstwa ± zobowiaÎzany jest do ustalenia stanu wolnego stron,
a takzÇe do stwierdzenia, czy nie istniejaÎ mieÎdzy nimi przeszkody
maøzÇenÂskie lub inne okolicznosÂci, ktoÂre mogøyby wpøywacÂ na wazÇnosÂcÂ zgody maøzÇenÂskiej. W tym celu mozÇe zazÇaÎdacÂ innych odpowiednich dokumentoÂw. Tak np. gdy chodzi o osobeÎ, ktoÂra juzÇ wczesÂniej
pozostawaøa w zwiaÎzku maøzÇenÂskim, dokumentem takim jest prawomocne orzeczenie saÎdu kosÂcielnego o stwierdzeniu niewazÇnosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego lub reskrypt dyspensy papieskiej od maøzÇenÂstwa niedopeønionego (kan. 1706 KPK), lub dekret ordynariusza
miejsca, stwierdzajaÎcy rozøaÎczenie maøzÇonkoÂw na podstawie tzw.
przywileju Pawøowego18 (n. 54 Instrukcji EP z 1986 r.). W odniesieniu
17

Adnotacje dokonane na metryce mogaÎ dotyczycÂ faktu przyjeÎcia sakramentu
bierzmowania, zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego, przyjeÎcia sÂwieÎcenÂ kapøanÂskich lub
zøozÇenia wieczystych sÂluboÂw zakonnych. TamzÇe.
18
¹Przywilej Pawøowyº ogøoszony zostaø przez sÂw. Pawøa w Pierwszym LisÂcie do
Koryntian (7, 12-15). Polega on na tym, zÇe maøzÇenÂstwo, ktoÂre zostaøo zawarte przez
dwie nieochrzczone osoby, mozÇe zostacÂ rozwiaÎzane, gdy jedna z nich przyjeÎøa chrzest,
druga zasÂ nie chce sieÎ ochrzcicÂ i albo zrywa wspoÂlne pozÇycie, albo je uniemozÇliwia, nie
chcaÎc zÇycÂ bez obrazy Boga. Przywilej ten ± zwany roÂwniezÇ przywilejem na korzysÂcÂ
wiary ± rozwiaÎzuje maøzÇenÂstwo zawarte przed chrztem z chwilaÎ zawarcia nowego
maøzÇenÂstwa, pod warunkiem jednak, zÇe maøzÇonek nieochrzczony odchodzi od maøzÇonka, ktoÂry sieÎ ochrzciø (kan. 1143 § 1 KPK). Zob. W. GoÂralski, MaøzÇenÂstwo, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3: KsieÎga IV. UsÂwieÎcajaÎce zadanie
KosÂcioøa, Lublin 1986, s. 328; T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie, s. 221.
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do wdowca prawodawca wymaga udokumentowania sÂmierci wspoÂømaøzÇonka poprzez zøozÇenie autentycznego dokumentu kosÂcielnego
lub sÂwieckiego potwierdzajaÎcego ten fakt. Dokumentem tym najczeÎsÂciej jest metryka sÂmierci wystawiona przez proboszcza na podstawie aktu zgonu znajdujaÎcego sieÎ w parafialnej ksieÎdze zmarøych.
MozÇe to bycÂ takzÇe wyciaÎg z cywilnego aktu zgonu wystawiony przez
urzaÎd stanu cywilnego19. JezÇeli jednak sÂmiercÂ jednego z maøzÇonkoÂw
nie mozÇe zostacÂ udowodniona ani na podstawie dokumentu kosÂcielnego, ani cywilnego, duchowny musi uzyskacÂ od nupturientoÂw tzw.
dekret wdowienÂstwa, czyli wydane przez biskupa diecezjalnego orzeczenie domniemanej sÂmieci wspoÂømaøzÇonka zaginionego (kan. 1707
§ 1 KPK). Dowodem stwierdzajaÎcym stan wolny osoby jest takzÇe sama
metryka chrztu stron. Musi bycÂ ona jednak ¹sÂwiezÇej datyº, czyli musi
bycÂ wydana nie wczesÂniej nizÇ szesÂcÂ miesieÎcy przed zgøoszeniem sieÎ
narzeczonych do urzeÎdu parafialnego (n. 44 Instrukcji EP z 1986 r.).
Niekiedy konieczne jest takzÇe zøozÇenie zezwolenia ordynariusza
miejsca na zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego. Dotyczy to sytuacji
okresÂlonych w kan. 1071 KPK. Zgodnie z tym kanonem zezwolenie
to konieczne jest w przypadku zawierania maøzÇenÂstwa przez tuøaczy20, przez osobeÎ, ktoÂra notorycznie porzuciøa wiareÎ21 lub jest zwiaÎzana cenzuraÎ22. W przypadku osoby, ktoÂra porzuciøa wiareÎ, oproÂcz
19

TamzÇe, s. 106.
Przez ¹tuøaczyº prawodawca kanoniczny nakazuje rozumiecÂ osoby, ktoÂre nie
majaÎ ani staøego, ani tymczasowego miejsca zamieszkania (kan. 100 KPK).
21
Przez ¹osobeÎ, ktoÂra notorycznie porzuciøa wiareÎº, nalezÇy rozumiecÂ tego, kto
nalezÇaÎc do peønej jednosÂci z KosÂcioøem katolickim poprzez przyjeÎcie w nim chrztu sÂw.
lub nawroÂcenie sieÎ do niego, zrywa z nim przez odrzucenie lub wyparcie sieÎ wyznawanej wiary. Istotne jest przy tym, aby wyparcie sieÎ wiary lub zerwanie z KosÂcioøem
byøo dokonane publicznie lub w takich okolicznosÂciach, zÇe nie da sieÎ tego ukrycÂ.
NalezÇy dodacÂ, izÇ w przypadku gdy taka osoba chce zawrzecÂ zwiaÎzek w KosÂciele katolickim, oproÂcz zezwolenia ordynariusza miejsca musi przedstawicÂ reÎkojmieÎ wiary
zgodnie z kan. 1125 KPK. Zob. T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie, s. 108.
22
¹Cenzuraº to kara, ktoÂra pozbawia osobeÎ, na ktoÂraÎ zostaøa ona naøozÇona,
pewnych doÂbr duchowych lub doczesnych tak døugo, azÇ zaprzestanie swego oporu
i uzyska rozgrzeszenie. RacjaÎ uzasadniajaÎcaÎ uzyskanie zezwolenia na zawarcie maøzÇenÂstwa przez osobeÎ, na ktoÂraÎ zostaøa naøozÇona cenzura, jest fakt, izÇ kara ta pozbawia
wiernego prawa przyjmowania sakramentoÂw. Zob. J. Krukowski, Kara kosÂcielna
20
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zezwolenia wymaga sieÎ takzÇe ± zgodnie z kan. 1125 KPK ± zøozÇenia
tzw. reÎkojmi wiary23. Zezwolenie ordynariusza miejsca konieczne
jest roÂwniezÇ przy maøzÇenÂstwie zawieranym przez osoby maøoletnie
bez wiedzy rodzicoÂw albo wobec ich uzasadnionego sprzeciwu, przy
maøzÇenÂstwie, ktoÂre nie mozÇe bycÂ uznane lub zawarte wedøug prawa
panÂstwowego, oraz przy maøzÇenÂstwie osoby, ktoÂraÎ wiaÎzÇaÎ naturalne
obowiaÎzki wobec innej strony lub wobec dzieci, wynikajaÎce z poprzedniego zwiaÎzku, a takzÇe przy maøzÇenÂstwie zawieranym przez
peønomocnika. W tym ostatnim przypadku duchowny oproÂcz zezwolenia powinien otrzymacÂ roÂwniezÇ dokument peønomocnictwa.
W sytuacji gdy mieÎdzy nupturientami istniejaÎ przeszkody maøzÇenÂskie, duchowny powinien zatroszczycÂ sieÎ o uzyskanie przez nich stosownej dyspensy, o ile od danej przeszkody mozÇna dyspensowacÂ.
Powinien w ich imieniu sporzaÎdzicÂ prosÂbeÎ o takaÎ dyspenseÎ, podajaÎc
w niej søusznaÎ przyczyneÎ jej udzielenia24.
Do czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa nalezÇy takÇze wygøoszenie zapowiedzi przedmaøzÇenÂskich, ktoÂre w KosÂciele katolickim saÎ obowiaÎzkowe25.
W Autokefalicznym KosÂciele Prawosøawnym do obowiaÎzkoÂw duchownego w ramach przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøw ogoÂlnosÂci, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4: KsieÎga VI.
Sankcje w KosÂciele, Lublin 1987, s. 163-164.
23
¹ReÎkojmia wiaryº to zøozÇenie przez osobeÎ nalezÇaÎcaÎ do KosÂcioøa katolickiego
osÂwiadczenia, zÇe jest gotowa odsunaÎcÂ od siebie niebezpieczenÂstwo utraty wiary i uczynicÂ wszystko, aby dzieci zrodzone z maøzÇenÂstwa zostaøy ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Zob. W. GoÂralski, MaøzÇenÂstwo, s. 244.
24
Kan. 90 § 1 KPK stanowi bowiem, zÇe ¹nie nalezÇy dyspensowacÂ bez søusznej
i racjonalnej przyczynyº. Szerzej: tamzÇe, s. 235-240; T. Pawluk, Prawo maøzÇenÂskie,
s. 117-124.
25
Prawodawca kanoniczny, wprowadzajaÎc wymoÂg gøoszenia zapowiedzi przedsÂlubnych, zaleciø kosÂcioøom w poszczegoÂlnych krajach wydanie norm partykularnych
regulujaÎcych ten obowiaÎzek (kan. 1067 KPK). Konferencja Episkopatu Polski wydaøa
odpowiednie przepisy w Instrukcji o przygotowaniu do zawarcia maøzÇenÂstwa w KosÂciele katolickim z dnia 5 wrzesÂnia 1986 r. Zgodnie z jej postanowieniami celem zapowiedzi ma bycÂ nie tylko upewnienie sieÎ o nieistnieniu mieÎdzy okresÂlonymi osobami
przeszkoÂd maøzÇenÂskich, ale takzÇe dlatego, zÇe maøzÇenÂstwo ma bycÂ faktem znanym caøej
wspoÂlnocie kosÂcielnej (n. 94). W razie niemozÇnosÂci ich wygøoszenia nalezÇy postaracÂ sieÎ
o odpowiedniaÎ dyspenseÎ. TamzÇe, s. 113.
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zÇenÂstwa nalezÇy przede wszystkim stwierdzenie braku przeszkoÂd mieÎdzy stronami. Stwierdzenia tego winien dokonacÂ proboszcz parafii,
w ktoÂrej jedna ze stron ma staøe miejsce zamieszkania. Duchowny
winien stwierdzicÂ imiona i nazwiska zgøaszajaÎcych sieÎ osoÂb, ich wiek,
nieistnienie mieÎdzy nimi pokrewienÂstwa lub powinowactwa, ich przynalezÇnosÂcÂ wyznaniowaÎ, miejsce staøego zamieszkania oraz czy zawierajaÎ zwiaÎzek maøzÇenÂski z wolnej woli. Stwierdzenia powyzÇszych danych duchowny ma dokonacÂ na podstawie zøozÇonych przez narzeczonych odpowiednich dokumentoÂw, tj. metryk chrztu, wyciaÎgu z akt
maøzÇenÂstwa zarejestrowanego w urzeÎdzie stanu cywilnego, a takzÇe ±
w sytuacji gdy jedna ze stron nalezÇy do innej parafii ± sÂwiadectwa
przedsÂlubnego proboszcza parafii rodzimej nupturienta. WiarygodnosÂcÂ danych ma zostacÂ potwierdzona podpisami zøozÇonymi przez
narzeczonych oraz przez dwoÂch sÂwiadkoÂw. OproÂcz stwierdzenia tozÇsamosÂci nupturientoÂw oraz braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa
duchowny winien sprawdzicÂ, czy narzeczeni znajaÎ zasady nauki
chrzesÂcijanÂskiej oraz czy saÎ sÂwiadomi obowiaÎzkoÂw wynikajaÎcych z zawarcia maøzÇenÂstwa26.
Do czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa nalezÇy takzÇe wygøoszenie zapowiedzi przedsÂlubnych, ktoÂre w KosÂciele prawosøawnym ± podobnie jak w KosÂciele katolickim ± saÎ obowiaÎzkowe,
a ich celem jest upewnienie sieÎ, zÇe mieÎdzy okresÂlonymi osobami nie
ma rzeczywisÂcie zÇadnych przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa27.
Odpowiednie postanowienia odnosÂnie do przygotowania narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa zawarte zostaøy w prawie wewneÎtrznym KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego. Zawiera je Pragmatyka
SøuzÇbowa z 1998 r. Przewiduje ona, zÇe obowiaÎzkiem proboszcza jest
sprawdzenie zdolnosÂci prawnej nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa, co uczynicÂ powinien na podstawie ich pisemnych osÂwiadczenÂ
oraz przedøozÇonych przez nich dokumentoÂw, ktoÂrymi saÎ:
± sÂwiadectwo chrztu sÂw. z adnotacjaÎ o konfirmacji i stanie cywilnym,
± wystawione przez urzaÎd stanu cywilnego dokumenty, stwierdzajaÎce zdolnosÂcÂ prawnaÎ do zawarcia maøzÇenÂstwa,
26
27

Zob. S. Hrycuniak, Prawosøawne pojmowanie maøzÇenÂstwa, s. 102.
TamzÇe, s. 103.
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± dodatkowe dokumenty okresÂlone przez prawo wewneÎtrzne KosÂcioøa lub przez porozumienia zawarte mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem (§ 116).
W ramach czynnosÂci przygotowujaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa duchowny ma obowiaÎzek wygøoszenia zapowiedzi maøzÇenÂskich. Przepis
§ 117 Pragmatyki SøuzÇbowej stanowi, zÇe ¹okres zapowiedzi maøzÇenÂskich wynosi miesiaÎc i jeden dzienÂ. Zapowiedzi gøoszone saÎ w kosÂcioøach parafialnych lub filialnych obojga narzeczonych oraz na tablicach informacyjnychº. OdnosÂnie do stwierdzenia nieistnienia przeszkoÂd maøzÇenÂskich Pragmatyka SøuzÇbowa stanowi, izÇ ¹osoby znajaÎce
przeszkody do zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego winne je zgøosicÂ na
pisÂmie do wøasÂciwego duchownegoº (§ 119). Oznacza to, zÇe prawodawca ewangelicko-augsburski zakøada, izÇ obowiaÎzkiem duchownego jest posiadanie wiedzy na temat nieistnienia mieÎdzy stronami
przeszkoÂd maøzÇenÂskich. Nie wyjasÂnia jednak, jaki wpøyw majaÎ one
na skutecznosÂcÂ zawieranego maøzÇenÂstwa. Z § 120 Pragmatyki SøuzÇbowej wynika ponadto, zÇe obowiaÎzkiem duchownego jest troska o pobranie przez narzeczonych nauki przedmaøzÇenÂskiej i zÇe obowiaÎzek
ten spoczywa na duchownym parafii, w ktoÂrej narzeczeni majaÎ zawrzecÂ zwiaÎzek maøzÇenÂski.
Prawo wewneÎtrzne KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego, odnoszaÎc sieÎ do przygotowania narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa,
zawiera jedynie ogoÂlne postanowienia w tej kwestii. Zawarte saÎ one
w Prawie Zborowym, gdzie w rozdziale 12 (¹ChrzesÂcijanÂskie zasady
zÇyciaº) stwierdza sieÎ, zÇe ¹narzeczenÂstwo jest czasem, w ktoÂrym meÎzÇczyzna i kobieta [...] coraz lepiej sieÎ poznajaÎ, przygotowujaÎc do planowanego zwiaÎzkuº oraz zÇe ¹osoby, ktoÂre pragnaÎ zawrzecÂ zwiaÎzek
maøzÇenÂski, winny wziaÎcÂ pod uwageÎ wszystkie poglaÎdy i rysy charakteru partnera, z ktoÂrym chcaÎ zwiaÎzacÂ swoje zÇycieº (s. 126). Prawo to
zawiera zatem wskazania dla samych narzeczonych, podkresÂlajaÎc
wageÎ okresu narzeczenÂskiego jako przygotowujaÎcego osoby do zawarcia maøzÇenÂstwa. Do duchownych odnosi sieÎ jedynie nasteÎpujaÎcy
zakaz: ¹KosÂcioÂø AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego mocno sprzeciwia sieÎ
maøzÇenÂstwom zawieranym pomieÎdzy adwentystami a nie adwentystami i zdecydowanie ostrzega duchownych adwentystycznych przed
udzielaniem sÂluboÂw takim osobomº, poniewazÇ ¹meÎzÇowie i zÇony wiaÎ-
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zÇaÎ sieÎ razem we wspoÂlnych wartosÂciach duchowych i zÇyciuº (s. 126127). Oznacza to, zÇe podstawowym obowiaÎzkiem duchownego przygotowujaÎcego narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa jest stwierdzenie przynalezÇnosÂci do KosÂcioøa adwentystycznego.
Z kolei Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego stanowi jedynie o dokonaniu stosownego ogøoszenia o planowanym sÂlubie.
Zgodnie z § 25 ust. 3 ¹ogøoszenie o sÂlubie nalezÇy podacÂ w zborze
macierzystym, co najmniej jeden miesiaÎc przed terminem zawarcia
maøzÇenÂstwaº. Z przepisu tego mozÇna domniemywacÂ, izÇ w KosÂciele
zielonosÂwiaÎtkowym istotne jest, aby przed zawarciem maøzÇenÂstwa
duchowny stwierdziø mozÇliwosÂcÂ jego zawarcia przez okresÂlone osoby.
Prawdopodobnie chodzi tu o stwierdzenie stanu wolnego stron oraz
braku przeszkoÂd do zawarcia maøzÇenÂstwa.

1.2. OBOWIAÎZKI DOTYCZAÎCE PRZYGOTOWANIA
DO ZAWARCIA MAèZÇENÂSTWA CYWILNEGO

Dla wszystkich kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
w ktoÂrych mogaÎ bycÂ zawierane maøzÇenÂstwa o podwoÂjnym skutku,
obowiaÎzki duchownego w zakresie przygotowania nupturientoÂw do
zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego okresÂlone zostaøy w kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym28 oraz w przepisach prawa o aktach stanu cywilnego29. W odniesieniu do KosÂcioøa katolickiego stosowne postanowienia zostaøy zawarte takzÇe w konkordacie z 1993 r.30
Pewne przepisy instruktazÇowe zawarte zostaøy w prawie statutowym niektoÂrych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Chodzi
tu przede wszystkim o InstrukcjeÎ KEP z 1998 r. dla duszpasterzy
dotyczaÎcaÎ maøzÇenÂstwa konkordatowego, InformacjeÎ dla duchownych
adwentystycznych w sprawie maøzÇenÂstw kosÂcielnych ze skutkami cy28

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. ± Kodeks rodzinny i opiekunÂczy (Dz. U.
z 1964 r., nr 9, poz. 57, zm. Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757).
29
Ustawa z dnia 29 wrzesÂnia 1986 r. ± Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 1986 r., nr 36, poz. 180, zm. Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757).
30
Konkordat mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczypospolitaÎ PolskaÎ podpisany
w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1993 r., nr 51, poz. 318).
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wilnymi z 1999 r.31, PragmatykeÎ SøuzÇbowaÎ KosÂcioøa EwangelickoAugsburskiego z 1998 r. oraz Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego z 1998 r. (znowelizowane w 2001 r.). NalezÇy jednak
zauwazÇycÂ, izÇ przepisy wewneÎtrzne kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, okresÂlajaÎc obowiaÎzki duchownego, nie mogaÎ miecÂ na
forum panÂstwowym charakteru wiaÎzÇaÎcego, poniewazÇ mielibysÂmy do
czynienia z recepcjaÎ prawa wewneÎtrznego kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych do systemu prawa polskiego, a to z kolei sprzeczne jest z konstytucyjnaÎ zasadaÎ autonomii i niezalezÇnosÂci panÂstwa
i kosÂcioøa (art. 53 konstytucji).
ObowiaÎzki duchownego, ktoÂre zwiaÎzane saÎ z przygotowaniem
nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego, dotyczaÎ odebrania
od nich zasÂwiadczenia kierownika USC o braku przeszkoÂd cywilnych
do zawarcia maøzÇenÂstwa oraz dokonania stosownego pouczenia narzeczonych.
ObowiaÎzek przyjeÎcia przez duchownego od nupturientoÂw zasÂwiadczenia kierownika USC wynika z art. 8 § 1 k.r.o. Przepis ten
brzmi: ¹duchowny, przed ktoÂrym zawierany jest zwiaÎzek maøzÇenÂski
podlegajaÎcy prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego, nie mozÇe przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ przewidzianych w art. 1 § 2
± bez uprzedniego przedstawienia mu zasÂwiadczenia stwierdzajaÎcego
brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa, sporzaÎdzonego przez kierownika urzeÎdu stanu cywilnegoº.
Przepisy prawa wewneÎtrznego niektoÂrych kosÂcioøoÂw okresÂlajaÎ ponadto termin przedøozÇenia duchownemu zasÂwiadczenia z urzeÎdu stanu cywilnego. Pragmatyka SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego zawiera przepis, zgodnie z ktoÂrym zamiar zawarcia maøzÇenÂstwa winien zostacÂ zgøoszony duchownemu ¹w czasie wystarczajaÎcym
dla potrzebnych czynnosÂci prawnych i proceduralnychº (§ 115). Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego przewiduje, zÇe nupturienci obowiaÎzani saÎ zgøosicÂ na pisÂmie zamiar zawarcia maøzÇenÂstwa, co
najmniej 2 miesiaÎce przed terminem zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiego,
dostarczajaÎc jednoczesÂnie zasÂwiadczenie urzeÎdu stanu cywilnego
31
Zob. Z. èyko, A. SicinÂski, Informacja dla duchownych adwentystycznych
w sprawie maøzÇenÂstw kosÂcielnych ze skutkami cywilnymi, Warszawa 1999.
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o braku przeszkoÂd do zawarcia zwiaÎzku (§ 25). Informacja dla duchownych adwentystycznych z 1999 r. stanowi, zÇe ¹duchowny adwentystyczny nie mozÇe udzielicÂ sÂlubu kosÂcielnego ze skutkami cywilnymi
[...] bez wczesÂniejszego przedøozÇenia mu [...] zasÂwiadczenia (w trzech
egzemplarzach) z urzeÎdu stanu cywilnego o braku przeszkoÂd maøzÇenÂskich, czyli zasÂwiadczenia stwierdzajaÎcego brak okolicznosÂci wyøaÎczajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwaº (s. 11). Instrukcja KEP z 1998 r. informuje, zÇe ¹proboszcz nie mozÇe zaøatwicÂ formalnosÂci zwiaÎzanych z zawarciem maøzÇenÂstwa, jezÇeli nie zostanie mu przedstawione wazÇne zasÂwiadczenie kierownika urzeÎdu stanu cywilnegoº (n. 13 zd. 2).
AnalizujaÎc powyzÇsze przepisy wewneÎtrzne kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw
wyznaniowych, odnoszaÎce sieÎ do terminu, w ktoÂrym ma nastaÎpicÂ
przygotowanie narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa, nalezÇy stwierdzicÂ, izÇ pewne niejasnosÂci rodzaÎ sieÎ w zwiaÎzku z poleceniem zawartym w n. 13 zd. 2 Instrukcji KEP. Wydaje sieÎ bowiem, izÇ nupturienci
nie muszaÎ skøadacÂ zasÂwiadczenia duchownemu w momencie zgøoszenia sieÎ do urzeÎdu parafialnego, poniewazÇ nie jest ono warunkiem
wsteÎpnym, koniecznym do rozpoczeÎcia kanonicznego przygotowania
narzeczonych do zawarcia maøzÇenÂstwa. ZasÂwiadczenie to jednak duchowny musi uzyskacÂ najpoÂzÂniej przed rozpoczeÎciem ceremonii sÂlubnej, gdyzÇ ± zgodnie z art. 8 § 2 k.r.o. ± nie mozÇe on przyjaÎcÂ osÂwiadczenÂ
dotyczaÎcych wywarcia skutkoÂw cywilnych, jezÇeli wczesÂniej nie otrzyma wazÇnego zasÂwiadczenia kierownika USC32. Wprowadzenie obowiaÎzku otrzymania przez duchownego zasÂwiadczenia od kierownika
USC o braku przeszkoÂd z prawa polskiego jako warunku wsteÎpnego
do rozpoczeÎcia przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa kanonicznego ± w przypadku gdy przygotowanie takie w KosÂciele katolickim trwa trzy miesiaÎce ± zbiegøoby sieÎ z upøywem daty
wazÇnosÂci tegozÇ zasÂwiadczenia33.
Wydaje sieÎ zasÂ, zÇe polecenia zawartego w art. 8 § 2 k.r.o. ¹trzyma
sieÎº prawodawca adwentystyczny. Potwierdza on bowiem w Informa32

Zob. A. Tunia, Forma kanoniczna a skutki cywilne maøzÇenÂstw zawieranych
w trybie art. 1 § 2 k.r.o., Lublin 2000, s. 61 (mps, BU KUL).
33
Zob. H. Misztal, Prawo maøzÇenÂskie, w: Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala, Lublin±Sandomierz 1999, s. 171.

OBOWIAÎZKI DUCHOWNEGO W PROCEDURZE ZAWIERANIA MAèZÇENÂSTWA167

cji, zÇe ¹duchowny adwentystyczny nie mozÇe udzielicÂ sÂlubu kosÂcielnego ze skutkami cywilnymi [...] bez wczesÂniejszego przedøozÇenia mu
[...] zasÂwiadczenia [...] z urzeÎdu stanu cywilnegoº. Dalej jednak dodaje, zÇe w okresie wazÇnosÂci zasÂwiadczenia ¹zwiaÎzek maøzÇenÂski powinien bycÂ zapowiedziany [...]º. To zasÂ stwierdzenie budzi waÎtpliwosÂcÂ co do jego søusznosÂci i nasuwa podobny wniosek jak wyzÇej.
Przepisy prawa wewneÎtrznego KosÂcioøa zielonosÂwiaÎtkowego,
przyjmujaÎc 2-miesieÎczny termin na przedøozÇenie zasÂwiadczenia
z USC i zgøoszenie zamiaru zawarcia maøzÇenÂstwa ± w sytuacji gdy
prawodawca polski ustanawia trzymiesieÎczny termin wazÇnosÂci zasÂwiadczenia ± powodujaÎ nie tylko niepotrzebne zamieszanie, ale i saÎ
niepraktyczne34. Na podstawie art. 41 § 2 duchowny obowiaÎzany jest
przyjaÎcÂ od stron zasÂwiadczenie, jezÇeli od jego wydania nie upøyneÎøo
wieÎcej jak trzy miesiaÎce.
Do obowiaÎzkoÂw duchownego w ramach przygotowania nupturientoÂw do zawarcia maøzÇenÂstwa, ktoÂre ma uzyskacÂ skutki cywilne,
nalezÇy takzÇe obowiaÎzek pouczenia narzeczonych o przepisach prawa
polskiego dotyczaÎcych maøzÇenÂstwa. WymoÂg ten zawarty zostaø w art.
62a p.a.s.c., ktoÂry stanowi, zÇe ¹przed zawarciem maøzÇenÂstwa, ktoÂre
podlega prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego, duchowny informuje osoby zamierzajaÎce zawrzecÂ to maøzÇenÂstwo o tresÂci podstawowych przepisoÂw prawa polskiego dotyczaÎcych zawarcia maøzÇenÂstwa i jego skutkoÂwº35. ObowiaÎzek pouczenia
nupturientoÂw zawarty zostaø takzÇe w konkordacie z 1993 r. Art. 10
ust. 2 konkordatu stanowi bowiem, izÇ przygotowanie do zawarcia
maøzÇenÂstwa kanonicznego powinno obejmowacÂ pouczenie stron

34

Zob. A. Mezglewski, PojeÎcie ¹duchownegoº w przepisach prawa polskiego
o zawieraniu maøzÇenÂstw, ¹Studia z Prawa Wyznaniowegoº 2(2001), s. 17-18.
35
Z przepisu tego mogøoby wynikacÂ, izÇ obowiaÎzek pouczenia nupturientoÂw
o przepisach prawa polskiego przerzucony zostaø w caøosÂci na duchownego, jednak
bioraÎc pod uwageÎ sformuøowanie art. 3 § 3 k.r.o., mozÇna dojsÂcÂ do przeciwnego wniosku. TakzÇe kierownik USC obowiaÎzany jest dokonacÂ stosownego pouczenia nupturientoÂw przed zawarciem maøzÇenÂstwa. Szerzej: A. Tunia, CzynnosÂci kierownika USC
podejmowane przed zawarciem maøzÇenÂstwa w formie wyznaniowej, ¹Studia z Prawa
Wyznaniowegoº 8(2005), s. 229-258.
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o nierozerwalnosÂci maøzÇenÂstwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczaÎcych skutkoÂw maøzÇenÂstwa36.
Prawodawca polski nakazuje zatem pouczycÂ narzeczonych o sposobie zawarcia maøzÇenÂstwa i jego skutkach. Zakres tego pouczenia
nie zostaø jednak precyzyjnie okresÂlony. Wydaje sieÎ bowiem, izÇ pouczanie stron o sposobie (trybie) zawarcia maøzÇenÂstwa nie jest konieczne, poniewazÇ w momencie, gdy narzeczeni zgøaszajaÎ sieÎ do duchownego, saÎ juzÇ zdecydowani na okresÂlony sposoÂb (formeÎ) zawarcia
zwiaÎzku maøzÇenÂskiego. Natomiast przepis nakøadajaÎcy na duchownego obowiaÎzek pouczenia narzeczonych o skutkach maøzÇenÂstwa cywilnego wprowadza pewnaÎ niejasnosÂcÂ, poniewazÇ polskie prawo rodzinne nie zna okresÂlenia ¹skutki maøzÇenÂstwaº. MozÇna jedynie przypuszczacÂ, izÇ prawodawcy chodzi o pouczenie nupturientoÂw o tych przepisach prawa polskiego, ktoÂre powodujaÎ zmianeÎ stanu prawnego
stron w relacjach mieÎdzy sobaÎ. BeÎdaÎ to wieÎc te przepisy, ktoÂre regulujaÎ wzajemne prawa i obowiaÎzki maøzÇonkoÂw, ich sprawy majaÎtkowe
oraz sprawy o charakterze sÂcisÂle osobistym37.
Zakres pouczenia, ktoÂrego winien dokonacÂ duchowny, okresÂlajaÎ
w sposoÂb wyrazÂny przepisy prawa wewneÎtrznego niektoÂrych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Chodzi tu przede wszystkim o postanowienia
Instrukcji KEP z 1998 r. i InformacjeÎ dla duchownych adwentystycznych z 1999 r. Instrukcja KEP poleca, by duchowny zapoznaø nupturientoÂw z tresÂciaÎ art. 1, art. 8 oraz art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego (n. 12b). Przepisy te stanowiaÎ: art. 1 k.r.o. ± o sposobie
zawarcia maøzÇenÂstwa, czyli o istnieniu dwoÂch mozÇliwosÂci zawarcia
maøzÇenÂstwa: albo tylko cywilnego, albo wyznaniowego ze skutkami
cywilnymi, art. 8 k.r.o. ± o obowiaÎzkach duchownego i maøzÇonkoÂw

36
Konkordat nie wskazuje jednak expressis verbis, kto miaøby dokonacÂ tego
pouczenia. Wyakcentowanie jednak w umowie konkordatowej kwestii pouczenia
stron o nierozerwalnosÂci zawieranego przez nich maøzÇenÂstwa kanonicznego ma na
celu peøne usÂwiadomienie im, izÇ ¹niezalezÇnie od stopnia trwaøosÂci zwiaÎzku cywilnego
± maøzÇenÂstwo kanoniczne jest nierozerwalneº. W. GoÂralski, Zawieranie maøzÇenÂstwa
w sÂwietle Konkordatu, w: Prawda o Konkordacie, pod red. W. GoÂralskiego, CzeÎstochowa 1994, s. 122-123.
37
Zob. A. Tunia, CzynnosÂci kierownika USC.
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zwiaÎzanych z zawarciem maøzÇenÂstwa ¹konkordatowegoº, art. 23 k.r.o.
zasÂ o roÂwnych prawach i obowiaÎzkach maøzÇonkoÂw.
W Informacji dla duchownych adwentystycznych postanowiono,
izÇ duchowny powinien zapoznacÂ nupturientoÂw nie tylko z doniosøosÂciaÎ zawieranego przez nich zwiaÎzku maøzÇenÂskiego w sÂwietle prawa
BozÇego, ale takzÇe z prawami i obowiaÎzkami maøzÇonkoÂw, ktoÂre istniejaÎ w prawie polskim38. Przede wszystkim ma to polegacÂ na zapoznaniu przyszøych maøzÇonkoÂw z tresÂciaÎ art. 23 k.r.o. (podobnie jak ma
to miejsce w odniesieniu do nupturientoÂw katolickich), a takzÇe z tresÂciaÎ art. 24 k.r.o., stanowiaÎcego o tym, zÇe maøzÇonkowie wspoÂlnie rozstrzygajaÎ o istotnych sprawach rodziny, oraz art. 26 k.r.o., w ktoÂrym
jest mowa o powstaniu mieÎdzy krewnymi maøzÇonkoÂw stosunku powinowactwa. Ponadto prawodawca adwentystyczny poleca zapoznanie stron z art. 30 i 31 k.r.o., ktoÂre stanowiaÎ o powstaniu wspoÂlnosÂci
majaÎtkowej mieÎdzy maøzÇonkami i koniecznosÂci przyczyniania sieÎ
kazÇdego z nich do zaspokajania potrzeb rodziny oraz solidarnej odpowiedzialnosÂci za zaciaÎgane zobowiaÎzania (zob. s. 12).
PoroÂwnujaÎc oba akty prawa wewneÎtrznego wymienionych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, zauwazÇycÂ mozÇna, izÇ prawodawca adwentystyczny
w wieÎkszym stopniu zwroÂciø uwageÎ na zapoznanie nupturientoÂw z tymi
przepisami prawa polskiego, ktoÂre odnoszaÎ sieÎ do skutkoÂw maøzÇenÂstwa, prawodawca katolicki zasÂ wyroÂzÇniø przede wszystkim kwestieÎ
sposobu zawarcia maøzÇenÂstwa, a w zakresie skutkoÂw maøzÇenÂstwa odnioÂsø sieÎ tylko do powstania mieÎdzy maøzÇonkami wzajemnych praw
i obowiaÎzkoÂw (tj. prawa do wspoÂlnego pozÇycia, pomocy i wiernosÂci oraz
wzajemnego podejmowania troski o zaspokajanie potrzeb rodziny).
2. PRZYJEÎCIE OSÂWIADCZENÂ WOLI
Â W CYWILNYCH
O UZYSKANIU SKUTKO

Aby zawierane przez strony maøzÇenÂstwo wyznaniowe mogøo
uzyskacÂ skutki w prawie polskim, duchowny musi przyjaÎcÂ od nupturientoÂw dodatkowe osÂwiadczenia woli w przedmiocie ich powsta38
ObowiaÎzki te powinny bycÂ ponadto zgodne z prawem BozÇym. Zob. Informacja
dla duchownych adwentystycznych, s. 12.
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nia39. ObowiaÎzek ten wynika z przepisoÂw kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego40, a takzÇe z postanowienÂ konkordatu41. Z analizy przepisoÂw kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego wynika, izÇ dodatkowe
osÂwiadczenia woli skøadane przez nupturientoÂw odbiera duchowny,
ktoÂry asystuje przy zawieraniu maøzÇenÂstwa wyznaniowego42, co
stwierdza wøasnoreÎcznym podpisem.
ProÂbujaÎc zasÂ okresÂlicÂ na postawie powoøanych przepisoÂw moment, w ktoÂrym duchowny ma odebracÂ te osÂwiadczenia ± zgodnie
z zasadaÎ lex retro non agit ± nalezÇy przyjaÎcÂ, izÇ osÂwiadczenia te winny
zostacÂ odebrane przed, a nie po zawarciu maøzÇenÂstwa wyznaniowego.
Przepisy dotyczaÎce koniecznosÂci przyjeÎcia przez duchownego dodatkowych osÂwiadczenÂ woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych zawarte
zostaøy takzÇe w niektoÂrych przepisach wewneÎtrznych kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, tj. w Pragmatyce SøuzÇbowej KosÂcioøa
Ewangelicko-Augsburskiego z 1998 r.43 oraz w Instrukcji KEP
39

ObowiaÎzek ten jest ¹oryginalnym elementem konkordatu polskiegoº, ktoÂrego
nie znajaÎ inne umowy konkordatowe, gwarantujaÎce skutki cywilne maøzÇenÂstwom kanonicznym (J. Krukowski, Konkordaty wspoÂøczesne. Doktryna i teksty (1964-1994),
Warszawa 1995, s. 179). JednoczesÂnie jest oryginalnym elementem polskiego prawa
rodzinnego. Skoro jednak zostaø wprowadzony, nalezÇy go traktowacÂ jako ¹sui generis
umoweÎ w rozumieniu prawa cywilnegoº. M. Nazar, Zawarcie maøzÇenÂstwa wedøug
prawa polskiego z uwzgleÎdnieniem postanowienÂ podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu mieÎdzy StolicaÎ ApostolskaÎ i RzeczypospolitaÎ PolskaÎ, ¹Kwartalnik Prawa Prywatnegoº 1996, z. 3, s. 488.
40
Kodeks rodzinny i opiekunÂczy w art. 1 § 2 stanowi, zÇe ¹maøzÇenÂstwo zostaje
roÂwniezÇ zawarte, gdy meÎzÇczyzna i kobieta zawierajaÎcy zwiaÎzek maøzÇenÂski podlegajaÎcy
prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowego w obecnosÂci duchownego osÂwiadczaÎ woleÎ jednoczesnego zawarcia maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu
polskiemu [...]º.
41
Konkordat stanowi bowiem, izÇ ¹od chwili zawarcia maøzÇenÂstwo kanoniczne
wywiera takie skutki, jakie pociaÎga za sobaÎ zawarcie maøzÇenÂstwa zgodnie z prawem
polskim, jezÇeli [nupturienci] zøozÇaÎ przy zawieraniu maøzÇenÂstwa zgodne osÂwiadczenie
woli dotyczaÎce wywarcia takich skutkoÂw [...]º. Zob. art. 10 ust. 1 pkt 2.
42
Art. 8 § 2 stanowi bowiem, zÇe ¹duchowny, przed ktoÂrym zawierany jest zwiaÎzek maøzÇenÂski podlegajaÎcy prawu wewneÎtrznemu kosÂcioøa, albo innego zwiaÎzku wyznaniowego, nie mozÇe przyjaÎcÂ [dodatkowych] osÂwiadczenÂ [...]º.
43
Pragmatyka ta powtarza jedynie przepisy prawa polskiego, wskazujaÎc, zÇe ¹maøzÇenÂstwo zostaje zawarte, gdy meÎzÇczyzna i kobieta jednoczesÂnie obecni [...], zøozÇaÎ wobec
uprawnionego duchownego zgodne osÂwiadczenie woli jego zawarcia [...]º (§ 121).
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z 1998 r. Instrukcja KEP stanowi, zÇe nupturienci majaÎ potwierdzicÂ
woleÎ wywarcia skutkoÂw cywilnych maøzÇenÂstwa kanonicznego bezposÂrednio przed celebracjaÎ maøzÇenÂstwa w kosÂciele w obecnosÂci duchownego, ktoÂry beÎdzie asystowaø przy zawarciu maøzÇenÂstwa oraz
wobec dwoÂch peønoletnich sÂwiadkoÂw (n. 19).
NalezÇy zauwazÇycÂ, izÇ uzÇyte w Instrukcji KEP wyrazÇenie ¹nupturienci [...] potwierdzajaÎ woleÎº oznacza, zÇe owa wola wywarcia skutkoÂw cywilnych musiaøa zostacÂ wyrazÇona przez strony juzÇ wczesÂniej
w jakisÂ nieformalny sposoÂb. Nupturienci mogli jaÎ wyrazicÂ wobec
duchownego juzÇ podczas kanoniczno-duszpasterskich rozmoÂw
przedsÂlubnych. JezÇeli bowiem nie wyraziliby tej woli wczesÂniej, znaczyøoby to, izÇ nie chcaÎ, aby zawierane przez nich maøzÇenÂstwo kanoniczne uzyskaøo roÂwniezÇ skutki w prawie polskim i woÂwczas duchowny musiaøby zazÇaÎdacÂ od nich zøozÇenia zezwolenia ordynariusza miejsca na zawarcie maøzÇenÂstwa o skutkach wyøaÎcznie kanonicznych44.
Konferencja Episkopatu Polski postanowiøa bowiem uchwaøaÎ z dnia
4 czerwca 1998 r.45, zÇe wszyscy wierni KosÂcioøa katolickiego w Polsce,
zawierajaÎc maøzÇenÂstwo kanoniczne, majaÎ obowiaÎzek uzyskania dla
niego skutkoÂw cywilnych zapewnionych w konkordacie. Tym samym
nie wolno zÇadnemu duchownemu bez zgody ordynariusza miejsca
asystowacÂ przy maøzÇenÂstwie tych osoÂb, ktoÂre nie chcaÎ, aby zawierany
przez nich zwiaÎzek kanoniczny wywarø roÂwniezÇ skutki w prawie polskim. Ordynariusz miejsca zasÂ mozÇe udzielicÂ stosownego zezwolenia
tylko w wyjaÎtkowych wypadkach i tylko z wazÇnych powodoÂw pastoralnych (n. 3 Instrukcji KEP z 1998 r.).
44

WymoÂg ten okresÂlony jest zaroÂwno w kan. 1071 § 1 KPK, jak i w n. 15 Instrukcji KEP z 1998 r., ktoÂra stanowi, izÇ ¹maøzÇenÂstwo kanoniczne bez skutkoÂw cywilnych mozÇe bycÂ zawarte wyøaÎcznie po uzyskaniu pisemnej zgody ordynariusza miejscaº. NalezÇy jednak zauwazÇycÂ, izÇ postanowienie Instrukcji zaweÎzÇyøo interpretacjeÎ kan.
1071 § 1 n. 2 KPK. Wedøug wykøadni stosowanej w Polsce w latach poprzedzajaÎcych
wejsÂcie w zÇycie postanowienÂ konkordatu mozÇliwe byøo zawarcie maøzÇenÂstwa kanonicznego, jesÂli np. maøzÇenÂstwo cywilne byøo w trakcie ¹zaøatwianiaº, w szczegoÂlnosÂci gdy
byø juzÇ zaplanowany konkretny termin zawarcia maøzÇenÂstwa w urzeÎdzie stanu cywilnego.
45
Uchwaøa ta uzyskaøa recognitio Stolicy Apostolskiej pismem (n. 8426/98/RS)
z dnia 29 pazÂdziernika 1998 r. i niniejszym zostaøa promulgowana jako obowiaÎzujaÎca
od dnia 15 listopada 1998 r. (zob. n. 4 Instrukcji KEP z 1998 r.).
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3. OBOWIAÎZEK ASYSTOWANIA PRZY ZAWIERANIU MAèZÇENÂSTWA

ObowiaÎzek asystowania przez duchownego przy zawieranym
przez strony maøzÇenÂstwie wyznaniowym obejmuje przede wszystkim
obowiaÎzek przyjeÎcia zgody maøzÇenÂskiej (osÂwiadczenia o zawarciu
maøzÇenÂstwa religijnego), a takzÇe koniecznosÂcÂ odebrania od maøzÇonkoÂw (i sÂwiadkoÂw) podpisoÂw na zasÂwiadczeniu potwierdzajaÎcym zawarcie przez nich zwiaÎzku maøzÇenÂskiego, ktoÂry ma bycÂ skuteczny na
forum panÂstwowym.
W zakresie okresÂlenia podmiotu zobowiaÎzanego (uprawnionego)
do asystowania przy zawieraniu maøzÇenÂstw ustawy regulujaÎce w sposoÂb indywidualny status prawny poszczegoÂlnych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych odsyøajaÎ do przepisoÂw prawa wewneÎtrznego tych zwiaÎzkoÂw46. WspomniecÂ jednak nalezÇy, zÇe zgodnie z prawem wewneÎtrz46

Jest to art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 154,
zm. Dz. U. z 1998 r., nr 117, poz. 757), ktoÂry stanowi, zÇe ¹osobeÎ duchownaÎ, przed
ktoÂraÎ skøada sieÎ osÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa okresÂla prawo kanoniczneº;
art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku PanÂstwa do Polskiego Autokefalicznego KosÂcioøa Prawosøawnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1991 r.,
nr 66, poz. 287 z pozÂn. zm.), ktoÂry w powyzÇszej kwestii odwoøuje sieÎ do ¹prawa
wewneÎtrznego tego KosÂcioøaº; art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku
PanÂstwa do KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. z 1994 r., nr 73, poz. 323) odwoøuje sieÎ do ¹Zasadniczego Prawa WewneÎtrznego
KosÂcioøaº; art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku PanÂstwa do
KosÂcioøa Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r.,
nr 73, poz. 324) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 11a ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa EwangelickoMetodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 479)
odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 9a ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 482) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku PanÂstwa
do KosÂcioøa ChrzesÂcijan BaptystoÂw w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1995 r.,
nr 97, poz. 480) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 8a ust. 2
ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Starokatolickiego
MariawitoÂw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 253) odwoøuje sieÎ
do ¹prawa wewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r.
o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego w Rzeczypospolitej

OBOWIAÎZKI DUCHOWNEGO W PROCEDURZE ZAWIERANIA MAèZÇENÂSTWA173

nym wieÎkszosÂci kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych osobaÎ
asystujaÎcaÎ przy zawieraniu maøzÇenÂstwa nie musi bycÂ duchowny tego
zwiaÎzku wyznaniowego47.
ObowiaÎzkiem duchownego zwiaÎzanym z uzyskaniem skutkoÂw
cywilnych przez maøzÇenÂstwo wyznaniowe jest ponadto odebranie
od nupturientoÂw i ich sÂwiadkoÂw podpisoÂw na zasÂwiadczeniu potwierdzajaÎcym zawarcie maøzÇenÂstwa.
Przepisy Instrukcji KEP z 1998 r. polecajaÎ, aby ¹bezposÂrednio
przed celebracjaÎ maøzÇenÂstwa konkordatowegoº swoje podpisy na
wszystkich trzech egzemplarzach zasÂwiadczenia zøozÇyli zawierajaÎcy
maøzÇenÂstwo oraz sÂwiadkowie, duchowny zasÂ asystujaÎcy ma zøozÇycÂ
swoÂj podpis ¹dopiero po zawarciu maøzÇenÂstwa konkordatowegoº
(n. 19).
Wydaje sieÎ jednak, zÇe takie rozwiaÎzanie nie jest wøasÂciwe, poniewazÇ zøozÇenie podpisu przez sÂwiadkoÂw przed celebracjaÎ maøzÇenÂstwa,
a po zøozÇeniu dodatkowych osÂwiadczenÂ woli o uzyskaniu skutkoÂw
cywilnych, sugerowaøoby, jakoby obecni podczas ceremonii sÂlubnej
sÂwiadkowie mieli sÂwiadczycÂ na okolicznosÂcÂ, zÇe osÂwiadczenia zostaøy
zøozÇone w obecnosÂci duchownego. Tymczasem podstawowaÎ rolaÎ
sÂwiadkoÂw jest sÂwiadczenie, zÇe zostaøo zawarte maøzÇenÂstwo, zatem
winni swoÂj podpis zøozÇycÂ dopiero po jego zawarciu.

Polskiej (Dz. U. z 1995 r., nr 97, poz. 481) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa KosÂcielnegoº; art.
11a ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 245) odwoøuje sieÎ do ¹Prawa WewneÎtrznego KosÂcioøaº; art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego
1997 r. o stosunku PanÂstwa do Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1997 r., nr 41, poz. 251) odwoøuje sieÎ do ¹prawa wewneÎtrznego
gmin zÇydowskichº. Przepisy prawa wewneÎtrznego wymienionych kosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych majaÎ zatem w tym wypadku charakter prawa powszechnie obowiaÎzujaÎcego.
47
W zasadzie tylko w KosÂciele prawosøawnym oraz w KosÂciele Starokatolickim
MariawitoÂw osobaÎ asystujaÎcaÎ przy maøzÇenÂstwie musi bycÂ duchowny. Przepisy wewneÎtrzne pozostaøych dziewieÎciu kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych dopuszczajaÎ zawarcie zwiaÎzku maøzÇenÂskiego wobec innej jak duchowny uprawnionej osoby.
Szerzej zagadnienie to omawia A. Mezglewski (PojeÎcie ¹duchownegoº, s. 5-21).
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4. OBOWIAÎZKI ZWIAÎZANE ZE SPORZAÎDZENIEM ZASÂWIADCZENIA
Â STWIE
O ZAWARTYM MAèZÇEN

Zgodnie z art. 61a ust. 1 p.a.s.c. podstawaÎ sporzaÎdzenia aktu
maøzÇenÂstwa zawartego w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 i 3 k.r.o. jest
zasÂwiadczenie sporzaÎdzone zgodnie z art. 8 § 2 k.r.o. i przekazane do
urzeÎdu stanu cywilnego48. OsobaÎ upowazÇnionaÎ do sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie ± zgodnie z art. 27 ust. 2 p.a.s.c.
± jest duchowny wymieniony w zaøaÎczniku do obwieszczenia MSWiA
z 2004 r.49 Zgodnie zasÂ z wykazem zawartym w tym zaøaÎczniku obowiaÎzek sporzaÎdzenia stosownego zasÂwiadczenia naøozÇony zostaø na
nasteÎpujaÎce osoby:
± KosÂcioÂø katolicki ± ordynariusz miejsca, proboszcz, administrator
parafii, wikariusz w zasteÎpstwie proboszcza, duchowny w zasteÎpstwie proboszcza,
± Polski Autokefaliczny KosÂcioÂø Prawosøawny ± biskup, proboszcz,
wikariusz z upowazÇnienia proboszcza,
± KosÂcioÂø Ewangelicko-Augsburski ± biskup, proboszcz, administrator, wikariusz,
± KosÂcioÂø Ewangelicko-Reformowany ± wszyscy ordynowani duchowni,
± KosÂcioÂø Ewangelicko-Metodystyczny ± pastor parafii,
± KosÂcioÂø ChrzesÂcijan BaptystoÂw ± prezbiter, kaznodzieja,
± KosÂcioÂø AdwentystoÂw Dnia SioÂdmego ± duchowni starsi,
± KosÂcioÂø Polskokatolicki ± ordynariusz diecezji, proboszcz, administrator parafii,
± ZwiaÎzek Gmin Wyznaniowych ZÇydowskich ± rabin i podrabin,
48

Art. 8 § 2 k.r.o. stanowi, zÇe ¹niezwøocznie po zøozÇeniu [osÂwiadczenÂ o uzyskaniu
skutkoÂw cywilnych], duchowny sporzaÎdza zasÂwiadczenie, zÇe osÂwiadczenia te zostaøy
zøozÇone w jego obecnosÂci przy zawarciu zwiaÎzku maøzÇenÂskiego podlegajaÎcego prawu
wewneÎtrznemu kosÂcioøa albo innego zwiaÎzku wyznaniowegoº.
49
Zob. Obwieszczenie Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z dnia
14 maja 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk, ktoÂrych zajmowanie upowazÇnia do
sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia stanowiaÎcego podstaweÎ sporzaÎdzenia aktu maøzÇenÂstwa
zawartego w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego
(MP z 2004 r., nr 22, poz. 392).
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± KosÂcioÂø Starokatolicki MariawitoÂw ± Biskup Naczelny, ordynariusz, biskup, proboszcz, administrator parafii,
± KosÂcioÂø ZielonosÂwiaÎtkowy ± prezbiter.
PewnaÎ niejasnosÂcÂ w okresÂleniu duchownego, ktoÂry uprawniony
jest do sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia kierowanego do USC wprowadza
n. 18 Instrukcji KEP z 1998 r., zgodnie z ktoÂrym ¹duchowny, wobec
ktoÂrego nupturienci zawierajaÎ maøzÇenÂstwo konkordatowe, ma obowiaÎzek zatroszczycÂ sieÎ o sporzaÎdzenie zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa, czyli o wypeønienie formularza znajdujaÎcego sieÎ na drugiej
stronie zasÂwiadczenia otrzymanego z urzeÎdu stanu cywilnegoº. Nie
mniej niejasnosÂci zawartych jest w Informacji dla duchownych adwentystycznych z 1999 r., ktoÂra podaje, zÇe ¹po zøozÇeniu przez nupturientoÂw przyrzeczenia maøzÇenÂskiego podczas sÂlubu kosÂcielnego ze
skutkami cywilnymi, duchowny sporzaÎdza zasÂwiadczenie stwierdzajaÎce, zÇe przyrzeczenie maøzÇenÂskie zostaøo zøozÇone w jego obecnosÂci
[...]º oraz zÇe ¹zasÂwiadczenie to podpisujaÎ: duchowny, maøzÇonkowie
i sÂwiadkowieº (s. 13). Ponadto w Informacji tej dodano, zÇe ¹ze wzgleÎdoÂw praktycznych zasÂwiadczenie powinno bycÂ juzÇ wczesÂniej przygotowane (wypeønione i ostemplowane) przez duchownego, tj. jeszcze
przed uroczystosÂciaÎ sÂlubnaÎ, a podczas uroczystosÂci sÂlubnej ± po zøozÇeniu przyrzeczenia maøzÇenÂskiego ± jedynie uroczysÂcie podpisaneº
(s. 14).
ZaroÂwno Instrukcja KEP, jak i Informacja dla duchownych adwentystycznych nie przewidujaÎ sytuacji, gdy maøzÇenÂstwo mozÇe zostacÂ zawarte przed duchownym uprawnionym do asystowania, ale nieuprawnionym do sporzaÎdzenia zasÂwiadczenia, o ktoÂrym mowa w art. 8 § 2
k.r.o., czyli przed duchownym, ktoÂry nie zostaø zamieszczony w wykazie
stanowisk Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z 2004 r.
5. OBOWIAÎZKI ZWIAÎZANE Z PRZEKAZANIEM ZASÂWIADCZENIA
Â STWIE DO URZEÎDU STANU CYWILNEGO
O ZAWARTYM MAèZÇEN

Ostatnim obowiaÎzkiem duchownego w procesie zawierania maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej jest przekazanie zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie do urzeÎdu stanu cywilnego. Zgodnie
z art. 10 ust. 1 pkt 3 konkordatu, aby zawarte przed duchownym
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maøzÇenÂstwo kanoniczne mogøo uzyskacÂ skutki cywilne, musi zostacÂ
przekazany do urzeÎdu stanu cywilnego odpowiedni wniosek o dokonanie wpisu tego maøzÇenÂstwa do akt stanu cywilnego. Wniosek ten
duchowny obowiaÎzany jest przekazacÂ w terminie pieÎciu dni od zawarcia maøzÇenÂstwa50. Podobny termin przekazania zasÂwiadczenia
okresÂlony zostaø w art. 8 § 3 k.r.o. Stanowi on, zÇe ¹zasÂwiadczenie,
o ktoÂrym mowa w § 2, wraz z zasÂwiadczeniem sporzaÎdzonym przez
kierownika urzeÎdu stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1 duchowny przekazuje do urzeÎdu stanu cywilnego przed upøywem pieÎciu dni
od zawarcia maøzÇenÂstwa [...]º51.
Przewidziany w konkordacie i w przepisach prawa polskiego termin pieÎciu dni na przekazanie zasÂwiadczenia do USC uksztaøtowany
zostaø jako termin zawity. Oznacza to, izÇ w razie niedopeønienia przez
50
NalezÇy jednak zaznaczycÂ, izÇ chociazÇ w konkordacie mowa jest o ¹wpisaniuº do
akt cywilnych zawartego maøzÇenÂstwa, to jednak majaÎc na uwadze art. 1 § 2 k.r.o. oraz
przepisy rozporzaÎdzenia Ministra Spraw WewneÎtrznych i Administracji z dnia
26 pazÂdziernika 1998 r. w sprawie szczegoÂøowych zasad sporzaÎdzania aktoÂw stanu
cywilnego, sposobu prowadzenia ksiaÎg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania
i zabezpieczania oraz wzoroÂw aktoÂw stanu cywilnego, ich odpisoÂw, zasÂwiadczenÂ i protokoøoÂw (Dz. U. z 1998 r., nr 136, poz. 884), nalezÇy przyjaÎcÂ, izÇ chodzi tu o sporzaÎdzenie
aktu maøzÇenÂstwa, a nie o jakikolwiek rodzaj adnotacji.
51
Podobne postanowienia dotyczaÎce przekazania zasÂwiadczenia do USC zawarte saÎ w przepisach wewneÎtrznych niektoÂrych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Instrukcja
KEP z 1998 r. informuje duchownych, izÇ ¹przed upøywem pieÎciu dni od zawarcia
maøzÇenÂstwa konkordatowego proboszcz parafii (lub osoba go zasteÎpujaÎca), na terenie
ktoÂrej zostaøo zawarte maøzÇenÂstwo konkordatowe, ma obowiaÎzek przekazania do
USC, wøasÂciwego ze wzgleÎdu na miejsce zawarcia maøzÇenÂstwa, jednego wypeønionego
egzemplarza ¹zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwaº (n. 20a). Informacja dla duchownych adwentystycznych zasÂ powtarza, zÇe ¹jeden egzemplarz wypeønionego [...]
zasÂwiadczenia duchowny ma obowiaÎzek wreÎczycÂ maøzÇonkom, a drugi przesøacÂ w ciaÎgu
5 dni do urzeÎdu stanu cywilnego miejsca zawarcia zwiaÎzku maøzÇenÂskiegoº (s. 13).
Pewne polecenie w tej kwestii zawiera takzÇe Prawo WewneÎtrzne KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego oraz Pragmatyka SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego. W Prawie WewneÎtrznym KosÂcioøa ZielonosÂwiaÎtkowego postanowiono, izÇ ¹fakt zawarcia maøzÇenÂstwa upowazÇniony pastor zgøasza do urzeÎdu stanu cywilnego w terminie 5 dniº
(§ 25 ust. 5), natomiast Pragmatyka SøuzÇbowa informuje zÇe ¹duchowny udzielajaÎcy
sÂlubu jest odpowiedzialny za terminowe przekazanie [...] dokumentoÂw do UrzeÎdu
Stanu Cywilnego miejsca zawarcia maøzÇenÂstwa w terminach ustalonych przez odpowiednie przepisyº (§ 129).
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duchownego obowiaÎzku przekazania zasÂwiadczenia w tym terminie
kierownik USC nie beÎdzie moÂgø sporzaÎdzicÂ aktu maøzÇenÂstwa i zawarte przed duchownym maøzÇenÂstwo wyznaniowe nie osiaÎgnie skutkoÂw
na forum panÂstwowym. Prawodawca postanowiø jednak, izÇ w razie
niemozÇnosÂci zachowania tego terminu z powodu siøy wyzÇszej52 bieg
terminu ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody (art. 8 § 3
zd. 2 k.r.o.)53.

52
PojeÎcie siøy wyzÇszej nie zostaøo zdefiniowane w kodeksie cywilnym, dlatego tezÇ
jest roÂzÇnie interpretowane. W polskiej doktrynie przyjeÎto, izÇ siøa wyzÇsza (vis maior) to
zdarzenie nadzwyczajne, zewneÎtrzne i niemozÇliwe do zapobiezÇenia. Jest to zdarzenie
o charakterze katastroficznym, ktoÂrego przyczynaÎ mogaÎ bycÂ nieprzewidziane dziaøania siø przyrody (powoÂdzÂ, trzeÎsienie ziemi) lub nadzwyczajne zdarzenia, powodujaÎce
zaburzenia w zÇyciu zbiorowym ludnosÂci (wojna, zamieszki w kraju). Jego przyczynaÎ
mogaÎ bycÂ takzÇe akty wøadzy publicznej, ktoÂrym jednostka nie jest w stanie sieÎ przeciwstawicÂ (zob. W. CzachoÂrski, ZobowiaÎzania. Zarys wykøadu, Warszawa 1998, s. 182).
NalezÇy zatem odroÂzÇnicÂ siøeÎ wyzÇszaÎ od zwykøego przypadku (casus) i przyjaÎcÂ, izÇ przytaczane w literaturze przedmiotu przypadki choroby proboszcza lub jego sÂmierci nie
wyczerpujaÎ znamion siøy wyzÇszej, gdyzÇ nawet w razie nagøej choroby duchownego,
uniemozÇliwiajaÎcej mu speønienie ciaÎzÇaÎcego na nim obowiaÎzku, istniejaÎ podstawy legalnego sprawowania ¹funkcji proboszczowskichº. W KosÂciele katolickim zastosowacÂ
mozÇna kan. 541 § 1 KPK, dotyczaÎcy wakatu urzeÎdu proboszcza. Znamiona siøy wyzÇszej
mogøaby wypeønicÂ dopiero epidemia choroby zakazÂnej, ktoÂra dotkneÎøaby szerszaÎ grupeÎ ludzi, w tym takzÇe uprawnionego duchownego. Nie mozÇe to bycÂ tylko indywidualny
przypadek zachorowania. Uznanie, izÇ siøa wyzÇsza miaøa miejsce z powodu choroby lub
sÂmierci duchownego, mogøoby nastaÎpicÂ woÂwczas, gdyby obowiaÎzek przekazania zasÂwiadczenia spoczywaø na duchownym jako osobie fizycznej. Duchowny jednak w tym
przypadku traktowany jest jako organ osoby prawnej. Dlatego jezÇeli nie ten organ, to
inny powinien dopeønicÂ wymaganego obowiaÎzku. Zob. A. Mezglewski, Przepisy wprowadzajaÎce w zÇycie instytucjeÎ maøzÇenÂstwa konkordatowego, ¹Roczniki Nauk Prawnychº 1999, z. 1, s. 266-267.
53
Instrukcja KEP z 1998 r. stanowi w tej kwestii, izÇ ¹nieprzekazanie zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa w przewidzianym terminie 5 dni spowoduje, zÇe urzaÎd stanu
cywilnego nie beÎdzie moÂgø sporzaÎdzicÂ aktu maøzÇenÂstwa i w konsekwencji maøzÇenÂstwo
kanoniczne nie uzyska skutkoÂw cywilnych (n. 21a). Zagadnienie to wyjasÂnia takzÇe
Informacja dla duchownych adwentystycznych: ¹termin pieÎciu dni jest zawity, czyli
w przypadku jego przekroczenia nie mozÇe zostacÂ przywroÂcony. Po jego upøywie zasÂwiadczenie sporzaÎdzone przez duchownego traci moc prawnaÎ, w nasteÎpstwie czego
kierownik urzeÎdu stanu cywilnego nie mozÇe sporzaÎdzicÂ aktu maøzÇenÂstwa, a przyrzeczenie maøzÇenÂskie nie mozÇe rodzicÂ skutkoÂw cywilnychº (s. 14).
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W razie zaistnienia siøy wyzÇszej zasÂwiadczenie nalezÇy przekazacÂ
do wøasÂciwego urzeÎdu stanu cywilnego niezwøocznie po jej ustaniu,
podajaÎc przyczyneÎ, ktoÂra spowodowaøa zwøokeÎ. Oceny, czy przyczynaÎ spoÂzÂnionego przekazania przez duchownego zasÂwiadczenia do
USC byøo dziaøanie siøy wyzÇszej, dokonacÂ mozÇe wyøaÎcznie kierownik
USC, ktoÂry w tym celu ma prawo przeprowadzicÂ posteÎpowanie wyjasÂniajaÎce (art. 22 p.a.s.c.)54.
Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozporzaÎdzenia
MSWiA z 1998 r. wskazujaÎ, do ktoÂrego urzeÎdu stanu cywilnego duchowny ma przekazacÂ zasÂwiadczenie. Przepis § 18 ust. 3 rozporzaÎdzenia MSWiA stanowi bowiem, zÇe ¹jeden [egzemplarz zasÂwiadczenia] przeznaczony jest dla kierownika urzeÎdu stanu cywilnego sporzaÎdzajaÎcego akt maøzÇenÂstwaº, natomiast art. 12 ust. 3 p.a.s.c. dodaje,
zÇe ¹akt maøzÇenÂstwa zawartego w sposoÂb okresÂlony w art. 1 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego sporzaÎdza sieÎ w urzeÎdzie stanu
cywilnego wøasÂciwym ze wzgleÎdu na miejsce zawarcia maøzÇenÂstwaº.
SposoÂb, w jaki mozÇe zostacÂ przekazane zasÂwiadczenie do urzeÎdu
stanu cywilnego, okresÂlony zostaø w art. 8 § 3 k.r.o. oraz art. 61a
p.a.s.c. ChocÂ ustawodawca nie postanowiø tego wyrazÂnie, z przepisoÂw
tych wynika, izÇ duchowny mozÇe przekazacÂ zasÂwiadczenie na dwa
sposoby. MozÇe to uczynicÂ bezposÂrednio lub za posÂrednictwem poczty. Art. 8 § 3 k.r.o. stanowi bowiem, zÇe ¹nadanie [zasÂwiadczenia]
jako przesyøki poleconej w polskiej placoÂwce pocztowej operatora
publicznego jest roÂwnoznaczne z przekazaniem do urzeÎdu stanu cywilnegoº. Podobnie o mozÇliwosÂci przekazania zasÂwiadczenia za posÂrednictwem poczty stanowi art. 61a p.a.s.c., regulujaÎc zasady posteÎpowania w przypadku utraty zasÂwiadczenia nadanego jako przesyøka
w urzeÎdzie pocztowym. Zgodnie bowiem z art. 61a ust. 4 p.a.s.c.,
jezÇeli zasÂwiadczenie przekazywane do USC jako przesyøka polecona
54

PieÎciodniowy termin, ktoÂry zostaø zawieszony z powodu dziaøania siøy wyzÇszej,
po jej ustaniu nie biegnie od poczaÎtku, lecz nabiera swej mocy. Oznacza to, zÇe jezÇeli
zdarzenie posiadajaÎce znamiona siøy wyzÇszej nastaÎpiøo w trzecim dniu biegu pieÎciodniowego terminu przekazania zasÂwiadczenia do USC, to po ustaniu jej dziaøania
terminem niezwøocznym dla przekazania zasÂwiadczenia byøby termin dwudniowy.
Wydaje sieÎ jednak, izÇ w konkretnym przypadku trudno beÎdzie ocenicÂ, czy dziaøanie
siøy wyzÇszej juzÇ ustaÎpiøo.
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zostanie utracone przed dotarciem, duchowny obowiaÎzany beÎdzie
(na wniosek kierownika USC) potwierdzicÂ tresÂcÂ przekazanego zasÂwiadczenia oraz dostarczycÂ dowoÂd nadania przesyøki pocztowej.
Dokøadniej sposoÂb przekazania zasÂwiadczenia okresÂla Instrukcja
KEP z 1998 r., ktoÂra przewiduje, zÇe duchowny mozÇe sporzaÎdzone
przez siebie zasÂwiadczenie przekazacÂ do wøasÂciwego USC wprost za
potwierdzeniem odbioru (osobisÂcie lub przez posøanÂca) lub mozÇe je
nadacÂ ± zgodnie z art. 8 § 3 k.r.o. ± w polskim urzeÎdzie pocztowym,
w takim jednak wypadku powinien zachowacÂ dowoÂd nadania przesyøki poleconej (n. 20b).
MozÇliwosÂcÂ dostarczenia zasÂwiadczenia za posÂrednictwem poczty
podkresÂla nie tylko Instrukcja KEP z 1998 r., ale takzÇe Pragmatyka
SøuzÇbowa KosÂcioøa Ewangelicko-Augsburskiego, stanowiaÎc, zÇe duchowny jest odpowiedzialny za przekazanie listem poleconym dokumentoÂw do USC (§ 129).
MozÇna by jednak rozwazÇycÂ kwestieÎ, czy zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie nie mogliby dostarczacÂ sami maøzÇonkowie, wszakzÇe
chodzi o ich interes prawny55.
*

MajaÎc na uwadze wszystkie obowiaÎzki duchownego zwiaÎzane
z zawarciem maøzÇenÂstwa cywilnego w formie wyznaniowej, mozÇna
dojsÂcÂ do przekonania, izÇ ± nie odejmujaÎc wagi innym ± obowiaÎzek
sporzaÎdzenia i przekazania zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie
jest obowiaÎzkiem najwazÇniejszym. ZasÂwiadczenie to jest bowiem jedynym dowodem dopeønienia ciaÎzÇaÎcych na duchownym (ale takzÇe na
maøzÇonkach i sÂwiadkach) obowiaÎzkoÂw zwiaÎzanych z uzyskaniem
skutkoÂw cywilnych dla maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Dlatego mozÇna
uznacÂ, izÇ zasÂwiadczenie to jest jedynaÎ podstawaÎ rejestracji maøzÇenÂstwa w urzeÎdzie stanu cywilnego.
55
Por. A. Mezglewski, Wyznaniowa forma zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego,
w: Prawo wyznaniowe, red. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Warszawa 2006,
s. 148-149.

