
Remigiusz Sobański

De iure in Ecclesia animadversiones
praeviae
Collectanea Theologica 53/Fasciculus specialis, 55-60

1983



Collectanea Theologica  
53 (1983) fase, specialis

REMIGIUSZ SOBAŃSKI, WARSZAWA

DE IURE IN ECCLESIA ANIMADVERSIONES PRAEVIAE

1. Definitio iuris com m uniter acceptata deficit. N onnulli aucto
res putan t ius definiri non posse. Alii — et quidem  plurim i — 
aliquam  definitionem  iuris construere  intendunt, quo in effectu 
verus catalogus definitionum  efficitur. V arie tate  definitionum  con
gruentiae  opinionum  minime suffragatur, nihilom inus homines 
sciunt, quid sit ius. Definire quidem  non possunt, sed norunt ius 
sem per ad relationes in terpresonales pertinere  et aliquid quod est 
alicui debitum  tam quam  suum  significare. Hom ines sensu iuris mo
ventur. Q uae rec ta  sint sentiendo aliquid iustum  aut iniustum  esse 
concludunt. Tunc de iure vel de iniuria serm o est.

2. In societatibus sim plicibus prorsus facile constatari potest, 
quid alteri debitum  sit. Longe difficilius res se habet in societatibus 
superius organisatis. C onstatatio  talis in hisce societatibus a po
testa te  suscipitur, quae leges convenientes condit. Q uod duobus 
elem entis constat, rationali nem pe et voluntativo. Prim um  consi
stit in com prehensione actualis conditionis socialis. P raecipue pe r
cipitur, quod a bono communi, quo iura officiaque societatis m em 
bror um que eius determ inantur, postuletur. A  secondo elem ento diag- 
nosi deductae indoles obligatoria irrogatur, a qua vera  realisatio  
boni communis cavetur et hoc modo in com plexa conditione sociali 
unusquisque quod ei debetur obtinere potest.

3. Potestati legislativae — quae in unoquoque sta tu  sui iuris 
exercetu r — omnes hom ines obnoxii sunt et legibus a potestatem  
habentibus latis ligantur. Facile ergo intelectu, cur notio iuris ad 
fructus activ itatis huius potestatis, scilicet ad leges conditas appli
cetur. Theoriae positiv isticae — qualiscum que earum  m utatio a tten 
ditur — ut ius exclusive leges a legislatore statali latas vel saltem  
recognitas agnoscunt. Unde sequitur, quod tunc qualitas iuridica 
ab aspectu form ali dependat et legislator ut fons et auctor, immo 
creator, iuris aestim etur. Itaque in prim o plano elem entum  voli- 
livum  in conspectum  venit. Sed tam en negligere nequit legislato
rem  fontem  iuris secundarium  esse — ille enim  ordinem  iuridicum  
ex iuribus et officiis personae hum anae profluentem  agnoscit et de
tegit. O rdo hic — sim iliter ac iura  personarum , in quibus n ititu r —
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praeced it acti v ita t em legislatoris, qui eum  recognoscit, notum  facit 
et ab arb itrariis  perturbation ibus tuetur.

Praeponderatio , qua in  doctrina fontes secundarii iuris — sci
licet potestas legislativa — gaudent, po testati huic viam  ad ius ma- 
nipulandum  aperit, quod potius quam  m edium  iustitiae tuendae 
instrum entum  dom inationis fit. Unde leges ut ius denom inari, sed 
nihilom inus tam quam  deform ationem  iuris se ostendere possunt. 
R ecordari sufficit m ultae definitiones iuris quem libet respectum  ad 
iustitiam  om ittentes!

4. Doctrina iuris in foro ecclesiali p ropugnata  conceptibus po- 
sitivisticis m inime favet. C ategoria iuris natu ralis  et positivi iuris 
divini nexum  iuris cum obiectivo ordine iuridico se rvare  sinit, qui 
ab legislatore recognoscitur e t iuxta principia aequitatis ut obliga
torius declaratur. Prom ulgatio legum  ad com petentiam  omnis po te
statis, etiam  ecclesialis, pertinet. Potestas ecclesialis hoc in casu 
m ethodis in actuali cu ltura iuridica elaboratis u titu r (quod enu
cleandum  est non tan tum  praesen tia  Ecclesiae in cu ltura et usu 
fructuum  progressus socialis in servitio  evangelizationis, sed pra- 
cipue persuasione omnem legitim am  navitatem  legislativam  neces
situdinem  cum lege ae terna  habere). A ctivitas legislativa ad h isto
rice conditionatam  form am  iuris ecclesialis ducit, quae consistit 
non tan tum  elem entis essentialibus de identitate  Ecclesiae decer
nentibus, sed etiam  ex  aedificatione decursu saeculorum  orta. Isti 
largi rami, qui ex activ ita te  legislativa effloruerunt efflorescuntque, 
sim ilitudinem  form ae iurid icae Ecclesiae ad illam  aliarum  societa
tum, praecipue statuum , gignunt. Immo, ista ipsa elem enta historica 
o rta  ex activ ita te  legislativa eique subm issa potissim um  in figura 
iuridica Ecclesiae conspiciuntur et ab iuristis investigantur, qui 
nucleum  iuridicum  Populi Dei non penetran t. Proinde indoles iuri
dica na tu rae  Ecclesiae reapse  m inime recognoscitur et consequen
te r  investigationes iuridicae in Ecclesia periphericae m anent et ab 
eius natu ra  longe distant. Phaenom enon iuridicum  ipsum  in studio 
iuridico revera  v ix  attingitur. Ius ecclesiale tunc iuxta protypum  
iuris civilis — scilicet statalis — enucleatur et in quantum  limitibus 
talis m odelli non com prehendatur ex tra  orbitam  investigationis 
m anet.

5. Investigatio  iuris ecclesialis ad m odum  pro typ i iuris civilis 
et defectus iurid icae explanationis na tu rae  Ecclesiae ad hoc ducit, 
ut vita iuridica Ecclesiae cum notionibus philosophicis colligetur 
iisdem que ad Ecclesia applicatis explanetur. Primo in loco agitur 
de motionibus societatis et institutionis: „ius in Ecclesia, quia so
cietas est", „uti societas Ecclesia structu ram  iuridicam  habet", 
„aspectus institu tionalis id est iuridicus Ecclesiae". Ius tunc tam 
quam  consectarium  indolis socialis vel institu tionalis Ecclesiae 
p raesen tatu r. N on ex na tu ra  Ecclesiae deducitur, sed ex ad eam
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translatis notionibus philosophicis. A ttam en ordo logicus non talis, 
sed contrarius est. N otione societatis (vel institutionis) uti potest 
ad s tructu ras iuridicas Ecclesiae exprim endas, haud vero  ad indo
lem eius iuridicam  probandam .

6. Fundam enta iuris Ecclesiae quaerenda sunt in nova condi
tione sociali, in qua invenitur homo, qui fidem confessus est et in 
baptism ate renatus. Homo iste  se repperit in com m unione cum Deo, 
interim  tem pore et spatio lim itata, quae signum  est futurae, hom i
nibus prom essae. Ecclesia enim  signum  est et initium  comm unio
nis, quae consum m abitur „quando cum genere hum ano universus 
quoque m undus (...) perfecte in C hristo  instaurabitur" (Lum en gen
tium  48). Donec plenitudo haec non eveniat, communio nobis non 
solum  donum, sed sim ulque m andatum  est. V erita te  e t carita te  in 
v ita  T rin itatis participantes ad testificandam  veritatem  et ad pra- 
xim carita tis vocati sumus. Participatione v itae  divinae sta tu ti su
mus coram  hom inibus cum obligatione veritatis  et caritatis. Quod 
nobis datum , simul m andatum  est, sed et quod m andatum , iam da
tum  est. Dono et m andato nostra conditio socialis determ inatur. 
Eorum, qui com m unionem  iam acceperunt, est eam aedificare et 
hoc videlicet quia ea iam praediti sunt. M unus communionis Dei 
cum hom inibus aedificandae actualisandaeque ex solo facto asse
cutae novae in com m unione ex isten tiae emergit. Adm issio ad p a rti
cipationem  vitae  T rinitatis et o rta  inde conditio socialis ipsa per 
se indolem  iuridicam  continet. Realisationem  et actualisationem  cum 
postulet de iuribus obligationibusque comm unionis om nium que 
m em brorum  eius statuit. In hac conditione sociali fundam enta e t fons 
totius iuris ecclesialis videmus.

7. Q uaestio  poni possit de form ali aspectu novae conditionis 
socialis, in qua fundam enta iuris Ecclesiae aperim us: unde eius 
indoles obligatoria et qua de causa eam  uti iuridicam  denotam us? 
Respondendum  est: indole iuridica gaudet, quia ipsa obligatoria 
conditio in terpersonalis est. Fons huius vis ligantis in Deo sese in 
v erita te  ac carita te  tribuen te  invenitur. Deus ipse conditionem  
hanc efficit, hom ini comm unionem  secum  offert et in relationem  
novam  ad alios hom ines inducit. Conditio haec aucto rita te  Dei se 
revelan tis  et tribuentis n ititur. Patet ergo vim obligatoriam  iuris 
Ecclesiae ultim atim  profluere ex A uctoritate , quae sese ipsa hom i
nibus dat et dona sua larg itur et omnes ad comm unionem  participa- 
tionem que p ropriae  eius v itae  vocat, Inde indoles specifica ac uni
ca iuris quod in Eo initium  capit. Hac de causa in investigatione 
iuris ecclesialis aspectus form ales m inoris m om enti v identur, po
tius — ut dicam  — substan tia  iuris ipsaque eius v ita  advertenda 
est. Quid vale t et quid significat eventum  iuridicum  in Ecclesia?

8. Com m unionem  datam  m andatam que christifideles fide, spe, 
carita teque aedificant. T ria  haec m unus Ecclesiae cuiusvisque fi-
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delis constituunt. M undo ex parte  Ecclesiae debentur, item hom i
nibus ex parte  uniuscuiusque fidelis. Relate ad Ecclesiam omnes- 
que fideles m undus ius habet ad testim onium  fidei, spei et caritatis. 
Q uae ergo obiectum  iustitiae constituunt — sine fide, sine carita te  
christifidelis non est iustus, Cum fidem non profitetur, non trad it 
quod ad tradendum  accepit et proxim o denegat id, ad quod iste 
erga christianum  utpote iam donis elargitum  atque ad testim onium  
vocatum  ius habet. Idem potissim um  dicendum  est de caritate. P ra
xis carita tis non ad libitum  m anet, sed est m andatum  officiumque 
fundamentale christiani. Defectus caritatis atrophiam  vitae  Christia
nae significat. Sine carita te  Christianus iustus esse non potest. 
Q uodvis dubium  hac in re  abest (Mt 22, 35—40). In christian ita te  
caritas omnibus ex iustitia debetur. Proprie hoc decern itu r m om en
tum  characteristicum  iustitiae Christianae: caritas imm anens iusti
tiae. Ex negligentia istius facti dichotom ia oritur: Ecclesiae cari
tatis  Ecclesia iuris opponitur. In visione iuridica Ecclesiae tunc 
eius v ita  socialis iuxta p ro typa profana in terp re ta tu r, in quibus ca
ritas  non uti elem entum  fundam entale, essentiale, de identita te  se r
vanda decisivum  et ideo stricte  obligatorium , sed quasi laudanda 
superaedificatio  intelligitur.

9. Thesis de carita te  ut obligatione iuridica in Ecclesia nos ad 
quaestionem  de m utua rela tione caritatem  inter et ius ducit: po- 
tes tne  caritas praecipi? C aritas praecip iatur opus non est, iam enim  
absolute praecepta est. Praeceptum  hoc studiosis in terpretation ibus 
debilitari neque variis m anipulationibus e sphaera iuridica expelli 
nequit. E contrario, hoc fundam entale p raeceptum  m agni et ultimi 
est momenti, quo lineam enta ipseque conceptus iuris ecclesialis 
decernuntur. C aritas aptas et sibi convenientes formas iuridicas 
producit, ideoque non sunt transferendae in forum  ecclesiale illae 
form ae iuridicae, quae cum carita te  nil efficere possunt aut p ro r
sus cum ea nullo modo convenire queunt. Non omnes conceptus iuri- 
dici cum principiis (ut fides, caritas) v itae  Ecclesiae congruunt, ta 
m en in campo iuridico facile inveniri possunt notiones et conceptus 
apti ad ordinem  iuridicum  Ecclesiae tam quam  ordinem  caritatis 
form andum. Sufficit m entionem  facere de in tegranti functione iuris, 
de iure uti factore participationis, de diaconia tam quam  principio 
relationum  interpersonalium . Cum in investigatione studium  in eo 
quod ecclesialis vita iuridica continet et in valoribus iustitiae im
m anentibus (scilicet in fide, caritate) ponitur, possibilitates et po
ten tiae  iure inhaerentes sed non sem per satis p rospectae apparent. 
M inim alistica visio iustitiae ad tram item  exem pli profani aestim a
tae  vi stim ulativa caret. Si tam en carita te  pene tratu r et elucidatur, 
po ten tiae  ad societatem  integrandam  habiles in  actum  ducuntur, 
e.g. form ando structu ras participationi sociali faventes, regulando 
rela tiones in terpersonales tam quam  ordinem  diaconiae, aperiendo 
canales activitatis.
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10. Si fides, spes, caritasque ordinem  iuridicum  constituunt, 
to ta  navitas iuridica in Ecclesia modis fidei Christianae praedican
dae adnum eranda est. A nalogia in ter activ itatem  legislativam  et 
proclam ationem  veritatum  fidei facile conspicitur. V eritas fidei exsi
stit non quia qua talis definita est, sed definitur quia (ex sese) ve
ritas est. Legislatione fides secundum  praxim  ecclesialem  traditur. 
Similiter ac M agisterium  non m odo dogm ata fidei proclam at, sed 
ea pro rerum  tem porum que adiunctis evolvit, ita legislatione eccle- 
siali ius divinum  in form a conditionibus vigentibus adap tata  et in 
praxi sociali applicabili prom ulgatur.

Hunc in scopum  m ethodi iuridicae ex actuali cu ltura haustae 
utuntur. Una ex parte  earum  aptitudine in foro ecclesiali p rae ocu
lis habita sedulo et caute seligendae sunt, a lte ra  tam en ob ra tio 
nes pastorales actuali cu lturae iuridicae conveniant oportet. Exaedi
ficatio quae m ethodis iuridicis adhibitis continue in Ecclesia perfi
citur, revera  nihil aliud est — esse debet — quam  conform atio 
fidei Christianae hic in m undo: est et esse debet m odus significan
di categoriis officiorum et iurium  ordinis interpersonalis, in quo 
„vita Christi in credentes diffunditur" (Lumen genitum  7 ).Quae 
significatio fit, u t Ecclesia, signum  salutis, in dies ut ve ra  commu
nio roboretur.

11. Ex nexu cum fide propaganda consequentiae vim  ligantem  
legum Ecclesiae spectantes oriuntur. Una ex parte  auctoritas legis 
ecclesialis crescit, a lte ra  autem  rela tiv isatu r: firm atur auctoritate  
fidei, ideoque autem  m echanism ati fidei subicitur, etiam  libertati, 
qua actus fidei ornatur. A ctivitas legislativa sem per fu tu ra  resp i
cit. Sed communio, quae aedificanda est, aedificari po test modo 
cum iam data  sit et exsistat. In iure ecclesiali ergo agitur de com
m unione iam exsistenti aedificanda roborandaque — ut fu tura in 
praesenti m anifestentur. Unde sequitur aedificationem  communio
nis eius exsistentiam  et acceptationem  praesum ere. Hac de ra tio 
ne navitas legislatoris in Ecclesia fructus fert tan tum  tunc, cum 
lex accepta est. Legislatoris, qui ipse pastoris m unus fungitur, m ul
tum  refert, ne lex in tabulis inclusa m aneat, sed effectus sociales 
producat. Unde problem a acceptationis legis in Ecclesia. Ultimis 
tem poribus rite  etiam  conceptus legis ecclesialis disceptatur et dif
ferentia  in ter capones Ecclesiae et leges civiles dem onstratur. Re
vera  lex in Ecclesia hom inem  appellat et hoc ,,ad gregem  in ve
rita te  e t sanctita te  aedificandum " (Lum en genitum  27)1. Legislator 
ecclesialis aucto rita te  fidei adm iniculatur, sed hac de ratione per-

1 Cum Gabriel L e B r a s  parvum numerum dominicantium et paschantium  
(i.e. obligationes fidelibus iure canonico impositas adimplentium) detegisset et 
pastoribus verum situm pastoralem aperuisset, animatio curae pastoralis conse
cuta est. Pastores summo studio enixeque fideles ad officia religiosa implenda 
incitabant. Quod leg e  praecipitur, consiliis, suasionibus assequi conati sunt.
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suasum  sibi habet activitatem  eius tunc tantum  fructus p ro la tu 
ram, cum conscientiam  fidelium  form averit e t voluntatem  eorum  
incitando spiritum  comm unionis anim averit.

12. M entio adhuc de habitudine iuris ecclesialis ad ius civile 
facienda est. Ius ecclesiale a canonistis haud ra re  prism ate iuris 
civilis spectatur. Ius Ecclesiae verum  ius licet civili analogicum  
esse dem onstratur. Canonistis m ultum  in terest, ut iuristis annum e
ren tu r et qualitas iuridica iuris Ecclesiae agnoscatur. Et quidem  
recte. A nim adverti tam en licet aspectum  aptum  et germ anum  ad 
habitudinem  iuris canonici ad ius civile elucidandam  in conscien
tia  propria  iuris ecclesialis inveniri. C anonista sibi persuasum  ha
bet obiectum  eius studii verum  ius esse — non propter sim ilitu
dinem  vel analogiam  ad alia entia  legalia nec p rop ter convenien
tiam  cum aliqua praesupposita  notione iuris. Dim ensionem  nempe 
iuridicam  Ecclesiae repperit non per com parationem  cum aliqua 
alia societate  legali, sed per contem plationem  m ysterii Ecclesiae, 
sese in  fontes Revelationis m ergendo. Primo in loco canonista sibi 
conscius est partem  essentialem  iuris Ecclesiae ius divinum  effor- 
m are. Quod fide accipit et accepto certe  scit illud verissim um  ge- 
nuinum que ius esse. Quod contem plando notionem  propriam  iuris 
elaborat, authenticam  et — ut apparebit — fertilem .

M agni in terest non ut qualitas iuridica, conceptibus theore- 
ticis conveniens, iuris divini dem onstretur, sed ut m undo visio iuris 
ex fontibus Revelationis cognita ostendatur. H aud dubitat cano
nista eum hic profundissim um  sensum  veram que atque propriam  sig
nificationem  notionis iuris invenire. Ius ecclesiale non restringi 
ad ius divinum  neque cum eo identificari patet. Ecclesia credit se 
iu re divino ligatam  esse. Ius hoc Ecclesiae ope in m undo rad icari 
debet. Ecclesia existit pro mundo, sim iliter et ius eius fungitur, ut 
in m undo idea iuris in praxi nationum  verificetur. Idea non abstrac
ta nec excogitata, sed cognita et ad realisandum  recep ta  unacum  
nova conditione sociali in h isto ria  salutis. Ecclesiae officium est 
proprias struc tu ras ad m entem  donatae e t susceptae unitatis effor- 
m are atque m undo vocationem  hom inum  ad unitatem  uti princi
pium totius v itae  socialis et iurid icae patefacere. Ipsa forsan opti
mum im plem entum  sui officii contendens generi hum ano verissi
mum sensum  iuris proferre  debet: unitatem , in tegrationem  homi
num. Canonistis ergo est prodesse ad anim um  iuristarum  in tegran
tibus et unionem  hom inum  protegentibus potentiis perspectiv isque 
iuris adiciendum . M unus hoc im plendo efficacem  coniunctionem  
cum cultura iuridica probabunt et ad fructiferum  m inisterium  fami
liae gentium  praebendum  conferrent.


