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małżeńskiego. D latego też w dalszej kolejności rozważa problem nierozerwalności 
kontraktu i sakramentu, zatrzymując się przy koncepcjach opowiadających się za 
rozdziałem pom iędzy kontraktem i sakram entem  oraz za ich nierozdzielnością.

W Z akończen iu  rozprawy ks. dr G. D z i e r ż o ń  podsumowuje swe dociekania 
naukowe i formułuje dalsze postulaty badawcze dotyczące trudnego problemu w ka
nonicznym prawie małżeńskim jakim jest niezdolność do zawarcia małżeństwa.

Rada W ydziału Prawa K anonicznego, biorąc pod uwagę pozytywną ocenę roz
prawy habilitacyjnej i całego dorobku naukow ego Habilitanta oraz wynik kolo
kwium habilitacyjnego, podjęła uchwalę w sprawie nadania ks. drowi G. D z i e r 
żoń o  w i stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie 
prawa kanonicznego.

Dnia 24.03.2003 r. Centralna Komisja ds. Tytułu N aukowego i Stopni Nauko
wych zatwierdziła uchwalę Rady W ydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu  
Kardynała Stefana W yszyńskiego w Warszawie o  nadaniu ks. G. D z i e r ż o 
no w i stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie pra
wa kanonicznego.

B ożena  Szew czu l

DOKTORAT KS. WIESŁAWA KRAINSKIEGO

Dnia 3 grudnia 2002 roku na W ydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu  
Kardynała Stefana W yszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy 
doktorskiej ks. mgra W iesława Kraińskiego absolwenta w spom nianego wyżej Wy
działu, kapłana diecezji toruńskiej. Doktorant przedłoży! Radzie W ydziału roz
prawę pt. S ym ulacja  ca łkow ita  zg o d y  m a łżeń sk ie j w  orzeczen iach  R o ty  R zym skie j 

pod rzą d a m i K odeksu  P raw a K an on icznego  z  1983  roku  napisaną pod kierunkiem  
ks. prof. dra hab. W ojciecha G óralskiego. W  charakterze recenzentów wystąpili: 
ks. dr hab. Stanisław Paździor, prof. K U L  oraz ks. dr hab. Henryk Stawniak, prof. 
UKSW.

Temat pracy jaki podjął ks. mgr W. Kraiński należy do wciąż aktualnych i trud
nych zarazem. W czasach obecnych problem  symulacji całkowitej nabiera szcze
gólnego znaczenia, gdyż zauważa się wśród katolików zlaicyzowane podchodzenie  
do sakramentu małżeństwa. M ałżonkowie z różnych względów, kierując się ego
istycznymi celam i, mając na uwadze własne racje i interesy wyrażają na zewnątrz 
swoją w olę, która nie odpowiada ich wewnętrznym intencjom . Toteż nie traktują 
oni małżeństwa zgodnie z nauką K ościoła katolickiego. Problemy te znajdują swe 
odzwierciedlenie w wyrokach sądów kościelnych i w licznych orzeczeniach Trybu
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natu Roty Rzymskiej. Natom iast trudność samej koncepcji całkowitej symulacji 
zgody małżeńskiej od strony doktrynalnej polega na tym, że wykluczenie m ałżeń
stwa nie zawsze uwidacznia się na zewnątrz, lecz tkwi we wnętrzu nupturientów, 
którzy w chwili zawierania m ałżeństwa taką decyzję podejmują. Stąd każde opra
cowanie tej dziedziny oparte na orzecznictwie Roty Rzymskiej służy pom ocą sę
dziem u kościelnem u w łatwiejszym wypracowaniu sobie pewności moralnej w tak 
trudnej kwestii.

Całość rozprawy doktorskiej ks. mgra W. Kraińskiego licząca 221 stron zawiera: 
spis treści, wykaz skrótów, bibliografię, wstęp, cztery rozdziały merytoryczne, zakoń
czenie oraz trzy aneksy: aneks sformułowanych tytułów spraw rozpatrywanych 
w związku z symulacją całkowitą zgody małżeńskiej przez R otę Rzymską w latach 
1984-1998; aneks zestawienia wyroków w poszczególnych latach okresu badawcze
go; aneks ponensów wydających wyroki w sprawach symulacji całkowitej.

We W stępie dysertacji Doktorant uzasadnia wybór przedmiotu rozprawy, cha
rakteryzuje jego  źródła i literaturę, określa cele swoich badań oraz m etodę wyko
rzystaną do opracowania tematu.

W R ozdziale I noszącym  tytuł: K on cepcja  sym ulacji ca łkow ite j zgody m a łżeń 
skiej, Autor wyjaśnia pojęcie tejże symulacji zgodnie z kan. 1101 §2 KPK/1983 od
nosząc ją do aktu prawnego. Następnie przybliża podm iot symulacji całkowitej 
zgody małżeńskiej w relacji do przeszkody prawnej, formy kanonicznej i rzeczywi
stego wykluczenia m ałżeństwa, czyli pozytywnym aktem woli.

Rozdział II został poświęcony odm ianom  symulacji całkowitej zgody m ałżeń
skiej. W pierwszej kolejności Doktorant wskazuje na ujęcie wykluczenia m ałżeń
stwa w aspekcie formalno-prawnym (in fieri). Następnie omawia ujęcie wyklucze
nia małżeństwa jako wspólnoty życia (in fa c to  esse). Kolejne jego dociekania kon
centrują się w okół szczegółowych form całkowitego wykluczenia małżeństwa, ta
kich jak: wykluczenie samej woli zawarcia małżeństwa; wykluczenie osoby kontra
henta; wykluczenie jakiegokolwiek udziału w e wzajemnym przekazywaniu i przyj
mowaniu osobowym , aby stworzyć małżeństwo; wykluczenie jakiejkolwiek postaci 
małżeństwa; włączenie do istoty małżeństwa elem entów  obcych, które sprzeciwia
ją się w spólnocie życia i m iłości w edle zamysłu Stwórcy; zawieranie małżeństwa 
p ro  fo rm a  pozbawiając zgodę małżeńską w rycie jakiejkolwiek wartości; awersji 
przed jakimkolwiek m ałżeństwem  oraz całkowitej symulacji małżeństwa; całkowi
tej symulacji małżeństwa, której podstawą jest wykluczenie sakramentalności. Po
szczególne postacie symulacji całkowitej zostały ukazane w oparciu o  wyroki Roty 
Rzymskiej.

W Rozdziale III ks. mgr W. Kraiński podejmuje kwestię symulacji całkowitej 
zgody małżeńskiej w zestawieniu z innymi tytułami nieważności małżeństwa 
mieszczącymi się w obszarze konsensu m ałżeńskiego. W tym miejscu omawia sy
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mulację całkowitą w relacji do niezdolności do zawarcia małżeństwa z przyczyn 
natury psychicznej, do błędu i podstępu, symulacji częściowej, przymusu i bojaźni.

W ostatnim -  IV  Rozdziale zatytułowanym: D owodzenie symulacji całkowitej 
zgody m ałżeńskiej podjęto zagadnienie podwójnego dom niem ania prawnego m ó
wiącego o  tym, że m ałżeństwo cieszy się przychylnością prawa oraz że zewnętrz
nym znakom wyrażonym podczas zawierania małżeństwa odpowiada wewnętrzna 
zgoda i ustalenie jaka była wola symulanta. W dalszej kolejności Doktorant om a
wia rodzaje dowodów; zeznanie sądowe i pozasądowe symulanta, zeznania świad
ków, dokum enty i okoliczności.

Oryginalność podjętych przez Autora badań polega na prześledzeniu -  w ra
mach dysertacji doktorskiej -  najnowszego orzecznictwa Roty Rzymskiej w spra
wach o  nieważność małżeństwa dotyczących całkowitej symulacji zgody m ałżeń
skiej. W  ten sposób Doktorant zam ierzał wypełnić lukę istniejącą w literaturze ka
non istycznej.

Dysertacja została oparta na szerokiej bazie źródłowej, na którą składa się 
przede wszystkim 49 orzeczeń ratalnych wydanych po 1983 roku, Kodeksy Prawa 
Kanonicznego z 1917 i 1983 roku, dokum enty Soboru W atykańskiego II, inne do
kumenty Stolicy A postolskiej oraz opracowania kanonistów.

Obaj recenzenci ocenili dysertację jako odpowiadającą wym ogom  stawianym  
rozprawie doktorskiej tak pod względem* merytorycznym jak i formalnym oraz 
stwierdzili, że stanowi ona ważny przyczynek do badań nad kwestią symulacji zgo
dy małżeńskiej.

Rada W ydziału Prawa K anonicznego UKSW, biorąc po uwagę wyniki egzam i
nu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy dla rozpraw doktor
skich, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony, nadała ks. W iesławowi 
Kraińskiemu stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kano
nicznego.

Bożena Szewczul


