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A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia maøźenÂstwa cywilnego, Warszawa 2007, Wydawnictwo C. H. Beck.
KsiaÎzÇka posÂwieÎcona jest problematyce wyznaniowej formy zawarcia
maøzÇenÂstwa cywilnego. Trzon przepisoÂw jej dotyczaÎcych znajduje sieÎ
w Kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym (kro). Mogøoby to sugerowacÂ, zÇe
mamy do czynienia z zagadnieniem przede wszystkim cywilnoprawnym.
O tym, zÇe tak nie jest, mogaÎ przekonacÂ sieÎ czytelnicy recenzowanej ksiaÎzÇki. Autorzy podejmujaÎ analizeÎ postanowienÂ Konkordatu (K), przepisoÂw
prawa mieÎdzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego i przepisoÂw wewneÎtrznych KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. ZaznaczycÂ nalezÇy, zÇe w przypadku tych ostatnich nie poprzestano jedynie na
przepisach wewneÎtrznych KosÂcioøa katolickiego, ale uwzgleÎdniono prawo
wewneÎtrzne wszystkich jedenastu KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych,
ktoÂre uprawnione saÎ do cywilnej rejestracji maøzÇenÂstw wyznaniowych.
Takie ujeÎcie zagadnienia pozwala przedstawicÂ je w peønym sÂwietle. Publikacja ma wieÎc charakter kompleksowy. Do przeprowadzenia takiej
wszechstronnej analizy autorzy majaÎ doskonaøe przygotowanie. TaÎ problematykaÎ zajmowali sieÎ juzÇ we wczesÂniejszych publikacjach. Ponadto ich
zainteresowania badawcze koncentrujaÎ sieÎ przede wszystkim na prawie
wyznaniowym, ktoÂre obejmuje swoim zakresem przepisy nalezÇaÎce do roÂzÇnych gaøeÎzi prawa. PodkresÂlajaÎ swoÂj rodowoÂd, dedykujaÎc niniejszaÎ ksiaÎzÇkeÎ profesorowi Henrykowi Misztalowi ± twoÂrcy lubelskiej szkoøy prawa
wyznaniowego.
Taka wszechstronna analiza zasøuguje na uznanie. Pozwala bowiem
dostrzec problemy, ktoÂre mogaÎ zostacÂ pominieÎte, jesÂli zagadnienie rozpatrywane jest tylko z punktu widzenia jednej dyscypliny prawnej. Zmusza
do poszukiwania spoÂjnych odpowiedzi. Przenosi na wspoÂlnaÎ platformeÎ
poglaÎdy zgøaszane w roÂzÇnych dyscyplinach naukowych, ktoÂre majaÎ maøaÎ
szanseÎ na wzajemnaÎ konfrontacjeÎ. Niesie jednak ze sobaÎ roÂwniezÇ pewne
trudnosÂci. Nie zawsze øatwo jest pogodzicÂ ze sobaÎ koncepcje i zasady
wysteÎpujaÎce w poszczegoÂlnych gaøeÎziach prawa. Podobne trudnosÂci mozÇe
sprawicÂ dialog z poglaÎdami przedstawicieli pisÂmiennictwa, beÎdaÎcymi reprezentantami roÂzÇnych dyscyplin. Dokonanie takiej swoistej syntezy nie
jest wieÎc proste. Z drugiej strony wspomniana odmiennosÂcÂ ujeÎcÂ powinna
sprzyjacÂ podjeÎciu dyskusji. Zwøaszcza zÇe zdaniem autoroÂw wiele zagadnienÂ jest nadal kontrowersyjnych. Nie kryjaÎ oni, zÇe ksiaÎzÇka ma na nowo
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rozniecicÂ dyskusjeÎ. Poruszony w ksiaÎzÇce temat wbrew zgøaszanym niekiedy opiniom, nie zostaø wyczerpany. Za trafnosÂciaÎ tej tezy przemawiajaÎ
krytyczne w wielu miejscach wypowiedzi autoroÂw skierowane pod adresem obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw i liczne propozycje zmian. SaÎ one formuøowane przy omawianiu spornych zagadnienÂ i dodatkowo syntetycznie
ujmowane we wnioskach konÂczaÎcych poszczegoÂlne rozdziaøy.
Krytyka obowiaÎzujaÎcego stanu prawnego zostaøa oparta na dwoÂch
fundamentach. Po pierwsze, dla wøasÂciwego zrozumienia instytucji wyznaniowej formy zawarcia maøzÇenÂstwa niezbeÎdne jest przyznanie (w procesie
wykøadni) wieÎkszego znaczenia Konkordatowi. Byø on nie tylko podstawaÎ
do wydania stosownych ustaw, lecz pozostaje nadal zÂroÂdøem prawa, regulujaÎcym (w sposoÂb bezposÂredni) zawarcie maøzÇenÂstwa wyznaniowego. Po
drugie, obowiaÎzujaÎce przepisy cechuje brak precyzji, przejrzystosÂci, czy
wreÎcz wzajemna sprzecznosÂcÂ.
KsiaÎzÇka dzieli sieÎ na dziesieÎcÂ rozdziaøoÂw. Pierwszy dotyczy zawarcia
Ç
maøzenÂstwa wyznaniowego w ujeÎciu historycznym, kolejny zÂroÂdeø prawa
dotyczaÎcych zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego. OmoÂwiona w nim zostaøa geneza, wprowadzenie i tresÂcÂ Konkordatu a zwøaszcza jego art. 10.
NasteÎpnie analizie poddano wywoøane ratyfikacjaÎ Konkordatu zmiany
prawa stanowionego. ZwroÂcono uwageÎ na sprzecznosÂcÂ pomieÎdzy tresÂciaÎ
Konkordatu i wprowadzonych na jego podstawie aktoÂw prawnych. Konkordat opiera sieÎ na zaøozÇeniu jednego maøzÇenÂstwa kanonicznego, ktoÂre
zyskuje uznanie w sÂwietle prawa stanowionego. Tymczasem art. 1 § 2 kro
moÂwi o jednoczesnym zawarciu maøzÇenÂstwa podlegajaÎcego prawu polskiemu, co wskazuje, zÇe maøzÇonkowie zawarli dwa maøzÇenÂstwa kanoniczne i cywilne. Autorzy saÎ zdania, zÇe Konkordat, jako czeÎsÂcÂ systemu prawa,
stanowi nadal podstaweÎ prawnaÎ zawieranych maøzÇenÂstw. Nie mozÇna go
wieÎc jedynie postrzegacÂ, jak czyni wieÎkszosÂcÂ przedstawicieli nauki, jako
impulsu do wprowadzenia norm szczegoÂøowych.
W rozdziale III w oparciu o postanowienia Konkordatu i przepisy
kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego przeanalizowano pojeÎcie maøzÇenÂstwa
wyznaniowego (kanonicznego). Stanowi ono podstaweÎ wystaÎpienia skutkoÂw cywilnoprawnych maøzÇenÂstwa. Zdaniem autoroÂw, wspomniany termin oznacza jedynie zdarzenie prawne polegajaÎce na zøozÇeniu osÂwiadczenia woli o zawarciu maøzÇenÂstwa przez nupturientoÂw wobec duchownego
upowazÇnionego wedøug przepisoÂw prawa wewneÎtrznego KosÂcioøoÂw
i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Stanowisko to odbiega od poglaÎdoÂw zgøaszanych w nauce a wsparte zostaøo na argumencie potrzeby zapewnienia
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stabilnosÂci prawa. OstatniaÎ poruszonaÎ kwestiaÎ jest wpøyw ustania maøzÇenÂstwa wyznaniowego na sytuacjeÎ prawnaÎ maøzÇonkoÂw w prawie cywilnym.
Rozdziaø IV posÂwieÎcony zostaø analizie terminu ¹duchownyº. Z ustaw
wyznaniowych (odsyøajaÎcych do prawa wewneÎtrznego KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych) nie wynika zawsze jednoznacznie, kogo nalezÇy uwazÇacÂ za duchownego. NasteÎpnie autorzy zwracajaÎ uwageÎ, zÇe rozporzaÎdzenie oparte na ustawie ± prawo o aktach stanu cywilnego podaje kolejne
znaczenie terminu ¹duchownyº, co prowadzi, ich zdaniem do znacznych
komplikacji. Przeprowadzona przez autoroÂw krytyka jest interesujaÎca,
podobnie jak wnioski de lege ferenda. Rodzi sieÎ jednak pytanie, czy opierajaÎc sieÎ na dyrektywach wykøadni nie udaøoby sieÎ obecnie zaproponowacÂ
bardziej spoÂjnej wykøadni terminu ¹duchownyº.
PodstawaÎ rozwazÇanÂ zawartych w rozdziale V (¹Warunki zaistnienia
Ç
maøzenÂstwa cywilnegoº) saÎ postanowienia Konkordatu i Kodeksu rodzinnego i opiekunÂczego. W oparciu o nie zaproponowano podziaø przesøanek
zawarcia maøzÇenÂstwa wyznaniowego na wynikajaÎce z Konkordatu i z art. 1
§ 2 kro (tzw. przesøanki konstytutywne) oraz z art. 1 § 1 kro (tzw. przesøanki konieczne zawarcia maøzÇenÂstwa). NiewystaÎpienie obu powoduje, zÇe
maøzÇenÂstwo nie dochodzi do skutku. Do przesøanek konstytutywnych zaliczono: osÂwiadczenie woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych, sporzaÎdzenie
aktu maøzÇenÂstwa oraz przeszkody maøzÇenÂstwa wynikajaÎce z prawa polskiego. WyroÂzÇnienie ostatniej na podstawie postanowienia Konkordatu
mozÇe bycÂ uznane za dyskusyjne, zwøaszcza zÇe w dalszej czeÎsÂci ksiaÎzÇki
zostaøa ona oceniona jako zbeÎdny zapis w Konkordacie. OmawiajaÎc natomiast przesøanki konieczne z art. 1 § 1 kro, autorzy wskazujaÎ søusznie, zÇe
chocÂ saÎ one identyczne z przesøankami towarzyszaÎcymi zawarciu maøzÇenÂstwa w formie cywilnej, to majaÎ one swojaÎ specyfikeÎ. W obowiaÎzujaÎcej
regulacji najwieÎkszaÎ krytykeÎ autoroÂw wzbudzajaÎ jednak trudnosÂci w weryfikacji, czy dany duchowny byø uprawniony do uczestniczenia przy zawierania maøzÇenÂstwa.
Rozdziaø VI dotyczy czynnosÂci poprzedzajaÎcych zawarcie maøzÇenÂstwa. Kolejno omoÂwiona zostaøa pozycja nupturientoÂw, duchownego
i urzeÎdnika stanu cywilnego. KoniecznosÂcÂ podjeÎcia pewnych czynnosÂci
przez duchownego i urzeÎdnika wynika z prawa stanowionego i prawa
wewneÎtrznego KosÂcioøoÂw i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych. Autorzy søusznie
zauwazÇajaÎ, zÇe obowiaÎzek podjeÎcie tych dziaøanÂ nie zostaø jednak nalezÇycie
skoordynowany ani wøasÂciwie rozøozÇony. Przykøadowo obowiaÎzek poinformowania nupturientoÂw o wymogach prawa polskiego powinien obciaÎ-
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zÇacÂ kierownika urzeÎdu stanu cywilnego zamiast duchownego, ktoÂry nie
jest kompetentny do podjeÎcia takich czynnosÂci.
Rozdziaø VII nosi tytuø ¹Zawarcie maøzÇenÂstwaº. Ma szesÂcÂ podpunktoÂw: zøozÇenie osÂwiadczenÂ woli o uzyskaniu skutkoÂw cywilnych, obrzeÎd
zawarcia maøzÇenÂstwa, moment zawarcia maøzÇenÂstwa cywilnego, udziaø
sÂwiadkoÂw zwykøych, sporzaÎdzenie zasÂwiadczenia o zawartym maøzÇenÂstwie
i podsumowanie. Autorzy zwroÂcili uwageÎ na potrzebeÎ usÂcisÂlenia tresÂci
osÂwiadczenia omoÂwionego w podpunkcie pierwszym.
Rozdziaø VIII posÂwieÎcony jest przekazywaniu zasÂwiadczenia o zawarciu maøzÇenÂstwa. Na szczegoÂlnaÎ uwageÎ zasøugujaÎ dwa zagadnienia, charakter terminoÂw do zøozÇenia zasÂwiadczenia i osoby uprawnione do podjeÎcia
tych czynnosÂci. Autorzy nie podzielajaÎ poglaÎdoÂw, wedøug ktoÂrych w Kodeksie rodzinnym i opiekunÂczym mamy do czynienia albo z terminem zawitym
prawa cywilnego, albo terminem instrukcyjnym. Zdaniem autoroÂw, jest to
termin procesowy o charakterze administracyjnym. W uzasadnieniu autorzy wskazujaÎ, zÇe czynnosÂci kierownika urzeÎdu stanu cywilnego saÎ zdarzeniami prawa administracyjnego. Osobami uprawnionymi do zøozÇenia stosownego osÂwiadczenia saÎ takzÇe maøzÇonkowie, jesÂli duchowny uchybi ciaÎzÇaÎcemu na nim obowiaÎzkowi. FormuøujaÎc wspomniany poglaÎd, autorzy
wskazali rozwiaÎzania wøoskie. Wzbudzi on z pewnosÂciaÎ polemikeÎ, jednak
negatywna ocena obowiaÎzujaÎcych przepisoÂw jest bezsprzecznie zasadna.
Rozdziaø IX dotyczy sporzaÎdzania aktu maøzÇenÂstwa a kolejny odpowiedzialnosÂci za uchybienia zwiaÎzane z zawarciem maøzÇenÂstwa. ZgodzicÂ
sieÎ nalezÇy, zÇe podstaw do cywilnoprawnej odpowiedzialnosÂci nalezÇy poszukiwacÂ w przepisach o czynach niedozwolonych zaroÂwno gdy chodzi
o kierownika USC, jak i duchownego. PodstawaÎ odpowiedzialnosÂci
w przypadku szkody beÎdzie art. 417 kc.
Pozornie wyczerpana problematyka tzw. maøzÇenÂstwa wyznaniowego
okazuje sieÎ wciaÎzÇ wzbudzacÂ liczne waÎtpliwosÂci. Przyczyn tego stanu jest
wiele. Autorom udaøo sieÎ przedstawicÂ poruszanaÎ problematykeÎ w sposoÂb
kompleksowy i odnalezÂcÂ søabe punkty obecnej regulacji. Praktykom ksiaÎzÇka
uøatwi stosowanie obowiaÎzujaÎcego prawa. Przedstawicieli nauki beÎdzie inspirowacÂ do podjeÎcia dalszej dyskusji naukowej NalezÇy miecÂ nadziejeÎ, zÇe
odpowiednie wnioski wyciaÎgnie roÂwniezÇ ustawodawca. Znaczenie praktyczne przepisoÂw regulujaÎcych omawiany temat jest zbyt duzÇe, aby mozÇna byøo
pozwolicÂ na dalsze funkcjonowanie nie zawsze przemysÂlanych regulacji.
Piotr Zakrzewski

