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UPRAWNIENIA SZAFARZA SAKRAMENTU
POKUTY I POJEDNANIA PRZY SPOWIEDZI WIERNEGO
INNEGO OBRZ¥DKU
Zgodnie z postanowieniami obu Kodeksów1, wiernym przys³uguje prawo
sprawowania kultu zgodnie z przepisami w³asnego Kocio³a (kan. 214 KPK, kan.
17 KKKW). W ten sposób, jednym z fundamentalnych praw ka¿dego wiernego
jest jego prawo do otrzymywania i przyjmowania sakramentów wiêtych w Kociele, do którego nale¿y. Dla ka¿dego katolika wydaje siê to byæ sprawa oczywista: uczestnicz¹ we Mszy w., prosz¹ o chrzest czy o sakrament pokuty  i czyni¹
to we w³asnym Kociele (katolik obrz¹dku ³aciñskiego w Kociele rzymsko-katolickim, grekokatolik w Kociele grekokatolickim, maronita w Kociele maronickim itd.). Czêsto jednak pojawia siê tak¿e pytanie o mo¿liwoæ przyjmowania
sakramentów w innych Kocio³ach katolickich ni¿ ten, do którego przynale¿y
wierny.
W tej perspektywie, w prezentowanym artykule podjêta zostanie kwestia
szczegó³owa przystêpowania do sakramentu pokuty i pojednania, czyli zagadnienie tzw. spowiedzi miêdzyobrz¹dkowej. Problemy prawno-kanoniczne, jakie
wy³aniaj¹ siê w ramach tak sformu³owanej tezy, maj¹ swoje ród³o w ró¿nicach
legislacyjnych obu Kodeksów  KPK i KKKW. Istnienie grzechów zastrze¿onych (KKKW) i kar latae sententiae (KPK) prowokuje bowiem pytania o uprawnienia spowiednika wzglêdem penitenta innego Kocio³a sui iuris  czy mo¿e
spowiadaæ, czy w ka¿dym przypadku czyni to wa¿nie i godziwie, czy ³acinnik
1 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, Libreria Editrice Vaticana 1983; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu, Poznañ 1984 [dalej: KPK]; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate
Joannis Pauli PP. II promulgatus, Libreria Editrice Vaticana 1995; tekst polski: Kodeks Kanonów
Kocio³ów Wschodnich promulgowany przez papie¿a Jana Paw³a II, Lublin 2002 [dalej: KKKW].
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mo¿e rozgrzeszyæ wiernego wschodniego z grzechu zarezerwowanego, a spowiednik wschodni uwolniæ ³acinnika z kary latae sententiae?
1. MO¯LIWOÆ SPOWIEDZI U SZAFARZA INNEGO OBRZ¥DKU
Zgodnie z kan. 991 KPK, ka¿dy wierny ma prawo wyznaæ grzechy wybranemu przez siebie spowiednikowi, tak¿e innego obrz¹dku, zatwierdzonemu zgodnie z prawem. Zasada ta rozwi¹zuje wszelkie ewentualne w¹tpliwoci co do tego,
czy wolno katolikom ³aciñskim spowiadaæ siê przed kap³anami innych Kocio³ów sui iuris. Jednoczenie jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e mo¿liwoæ taka, przynajmniej jeli chodzi o cytowany wy¿ej kanon, odnosi siê jedynie do kap³anów
obrz¹dków katolickich. Wynika to tak¿e z normy kan. 844 § 1 KPK (kan. 671
§ 1 KKKW), zgodnie z którym szafarze katoliccy godziwie sprawuj¹ sakramenty
tylko dla katolików, którzy z kolei godziwie przyjmuj¹ je tylko od szafarzy katolickich. Koció³ katolicki, choæ sk³ada siê z wielu obrz¹dków, to wszystkie one s¹
sobie równe w godnoci (Orientalium ecclesiarum, nr 3), a ich wierni pozostaj¹
ze sob¹ w pe³nej jednoci wyznawanej wiary, sakramentów i zwierzchnictwa kocielnego (kan. 205 KPK; kan. 8 KKKW).
W KKKW brak jest kanonu analogicznego do kan. 991 KPK, jednak  jak
pisze Dimitrios Salachas  norma ta odnosi siê tak¿e ex natura rei do wiernych
wschodnich2. Wydaje siê, ¿e jest to s³uszna uwaga, tym bardziej w oparciu o dekret soborowy Orientalium ecclesiarum, nr 16, zgodnie z którym: Ze wzglêdu
na permanentne przemieszanie wiernych, ró¿nych partykularnych Kocio³ów na
tym samym obszarze lub terytorium wschodnim, upowa¿nienie prezbiterów jakiegokolwiek obrz¹dku do s³uchania spowiedzi udzielone przez ich w³aciwych
hierarchów w sposób prawowity i bez ograniczeñ, rozci¹ga siê na ca³e terytorium
udzielaj¹cego tego upowa¿nienia, jak i na miejsca oraz wiernych jakiegokolwiek
obrz¹dku w obrêbie tego¿ terytorium, chyba ¿e hierarcha miejscowy odmówi³
wyranie tego zezwolenia dla miejscowoci w³asnego obrz¹dku.
Jedynym warunkiem jest, aby spowiednik by³ zatwierdzony zgodnie z prawem, czyli aby mia³ uprawnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Kap³ani otrzymuj¹ je na mocy samego prawa (kan. 967 § 1 i 3 KPK; kan. 722
§ 2 KKKW), na mocy sprawowanego urzêdu (kan. 968 KPK; kan. 723 KKKW)
lub na mocy delegacji; w tym ostatnim przypadku udziela go ordynariusz miejsca, wzglêdnie Hierarcha miejsca (kan. 969 KPK; kan. 724 KKKW). Nie wchodz¹c w szczegó³owe analizy dotycz¹ce tej kwestii, nale¿y jednak zaznaczyæ, i¿
zgodnie z dyspozycj¹ obu Kodeksów mo¿na udzieliæ takiego uprawnienia wszyst2

Por. D. Salachas, Teologia e disciplina dei sacramenti nei Codici latino e orientale. Studio
teologico-giuridico comparative, Bologna 2005, s. 268.
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kim prezbiterom i do spowiadania jakichkolwiek wiernych. Dlatego, dla sprawowania sakramentu pokuty i pojednania wobec wiernych innych Kocio³ów sui
iuris nie wymaga siê, aby kap³an posiada³ jakie specjalne, dodatkowe upowa¿nienie. Na mocy uprawnienia habitualnego (kan. 967 § 2 KPK; kan. 722 § 4
KKKW), które otrzyma³ od ordynariusza / Hierarchy miejsca inkardynacji lub
sta³ego zamieszkania, bêdzie móg³ z niego korzystaæ na ca³ym wiecie, a zatem
wobec wszystkich wiernych i wszêdzie3 (chyba ¿e sprzeciwi siê temu ordynariusz / Hierarcha danego miejsca); jeli udzieli³ mu go inny ordynariusz / Hierarcha miejsca, wówczas bêdzie je wykonywa³ jedynie na terytorium podleg³ym
w³adzy zlecaj¹cego. W obu jednak przypadkach wa¿nie i godziwie bêdzie spowiada³ wszystkich wiernych, niezale¿nie od ich przynale¿noci obrz¹dkowej.
2. PODWÓJNA DYSCYPLINA KOCIO£A
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w zakresie doktrynalnym Koció³ katolicki i katolickie Kocio³y wschodnie nie ró¿ni¹ siê od siebie. Jednak ju¿ dyscyplina prawna,
bêd¹ca czêsto wynikiem tradycji oraz potrzeb miejsca i czasu, nie jest jednolita.
Tak jest tak¿e w omawianym przypadku, obejmuj¹cym zagadnienia z zakresu
prawa karnego oraz prawa o sakramentach wiêtych.
2.1. Grzechy zastrze¿one w KKKW
Jednym z postulatów, jakie zosta³y podniesione podczas przygotowywania
Kodeksu wschodniego, by³a kwestia zniesienia w przysz³ej kodyfikacji wszystkich kar latae sententiae. Uzasadniano bowiem, i¿ s¹ one niezgodne z dawn¹
tradycj¹ wschodni¹, s¹ nieznane w Kocio³ach prawos³awnych, a tak¿e nie wydaj¹ siê konieczne dla adaptacji Kodeksu wschodniego do wspó³czesnych wymagañ
dyscypliny Kocio³ów wschodnich4. I rzeczywicie, zgodnie z kan. 1408 KKKW,
kara nie wi¹¿e winnego, chyba ¿e zosta³a wymierzona wyrokiem lub dekretem,
choæ nie wyklucza siê w tym wzglêdzie mo¿liwoci innej decyzji ze strony Biskupa Rzymu oraz Synodu Biskupów5. Nie ma jednak w Kodeksie kar wi¹¿¹cych
3 Por. G. Trevisan, La facoltà di confessare, w: Il sacramento della penitenza. Il minister del
confessore: indicazioni canoniche e pastorali, red. E. Miragoli, Milano 2001, s. 94.
4 Por. Nuntia 3(1976), s. 9; 4(1977), s. 80; 12(1981), s. 47; 13(1981), s. 62; 20(1985), s. 8-11;
28(1989), s. 96-97.
5 Przyk³adem takiej decyzji s¹ postanowienia Konstytucji Apostolskiej Universi Dominici
Gregis, która reguluje wybór Biskupa Rzymu: wszyscy, którzy pe³ni¹ s³u¿bê w pracach zwi¹zanych
z wyborem, a naruszyliby tajemnicê z nim zwi¹zan¹ (nr 58) oraz ci, którzy przy wyborze Biskupa
Rzymskiego pope³niliby przestêpstwo symonii (nr 78) lub przyjêliby od w³adzy cywilnej zadanie
zg³oszenia weta lub tzw. ekskluzywy (nr 80) albo dzia³ali pod wp³ywem pertraktacji, uzgodnieñ,
obietnic i zobowi¹zañ jakiegokolwiek rodzaju (nr 81)  zaci¹gaj¹ karê ekskomuniki latae sententiae (w pierwszym przypadku zastrze¿onej Stolicy Apostolskiej).  AAS 88(1996), s. 330, 338-339.
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moc¹ samego prawa, czyli przez sam fakt pope³nienia przestêpstwa. Ka¿da kara
musi byæ wymierzona na drodze procesu karnego, przewidzianego w kann.
14681482 KKKW. Nie oznacza to jednak, ¿e ustawodawstwo karne Kocio³ów
wschodnich sta³o siê ca³kowicie bezwolne i nieskuteczne wobec sprawców najpowa¿niejszych przestêpstw. Konsultorzy Papieskiej Komisji dla Rewizji Kodeksu
Prawa Kanonicznego Wschodniego uznali bowiem, ¿e funkcjê kar latae sententiae wype³nia i zastêpuje inna instytucja, zgodna ze staro¿ytn¹ dyscyplin¹ penitencjarn¹6, a mianowicie tzw. grzechy zarezerwowane.
Dwa kanony zosta³y powiêcone temu zagadnieniu w KKKW. Pierwszy, ogólny, ustanawia zasadê mo¿liwoci ograniczenia upowa¿nienia do spowiadania;
w drugim zosta³y wymienione konkretne grzechy, które sam prawodawca rezerwuje odpowiedniej w³adzy. I tak najpierw, w kan. 727 KKKW, czytamy, i¿ W niektórych przypadkach po¿ytecznym dla zbawienia dusz mo¿e okazaæ siê ograniczenie upowa¿nienia do rozgrzeszania i zarezerwowanie okrelonej w³adzy. Nie
mo¿na tego jednak uczyniæ bez zgody Synodu Biskupów Kocio³a patriarchalnego, Rady Hierarchów lub Stolicy Apostolskiej. Istotn¹ konsekwencj¹ tak sformu³owanego kanonu jest fakt, i¿ rezerwacja grzechu jest niczym innym, jak ograniczeniem uprawnienia spowiednika w konkretnym przypadku7. Nie stanowi zatem zakazu wyznawania grzechów przed danym kap³anem, ale jego niemo¿noæ
udzielenia rozgrzeszenia. Jednoczenie, bior¹c pod uwagê, i¿ upowa¿nienie do
spowiadania jest konieczne do wa¿noci udzielanej absolucji  o czym by³a mowa
powy¿ej  nale¿y powiedzieæ, ¿e grzechy zarezerwowane nie mog¹ byæ wa¿nie
odpuszczone przez spowiednika, który nie ma, poza ogóln¹ w³adz¹ do spowiadania, tak¿e w³adzy, która pozwala sprawowaæ sakrament pokuty w takim przypadku8. Grzechy zarezerwowane nie mog¹ byæ zatem wa¿nie odpuszczone przez ¿adnego kap³ana, którego urz¹d czy pe³niona funkcja nie stanowi¹ w³adzy kompetentnej, której okrelony grzech zosta³ zarezerwowany. Innymi s³owy, ogólne
upowa¿nienie do spowiadania zostaje w tym przypadku ograniczone w taki sposób, ¿e staje siê niewystarczaj¹ce dla wa¿nego udzielenia absolucji z grzechu
zarezerwowanego.
Celem takiego dzia³ania  jak powiedziano w kanonie  jest zbawienie dusz.
Nie mo¿na tego jednak uczyniæ bez zgody Synodu Biskupów w Kocio³ach patriarchalnych i Kocio³ach arcybiskupich wiêkszych lub Rady Hierarchów w Kocio³ach metropolitalnych sui iuris, w pozosta³ych za przypadkach bez zgody
Stolicy Apostolskiej. S¹ jednak trzy przypadki, w których ju¿ sam prawodawca
6

Por. Nuntia 28(1989), s. 97-98.

7 Odpowiada to w pe³ni koncepcji rezerwacji grzechów, jak¹ zna³o ustawodawstwo Pio-Bene-

dyktyñskie: w kan. 893 KPK 1917 mówi³o siê o ograniczeniu jurysdykcji zwyk³ego spowiednika
(i czasem tak¿e biskupów).
8 Por. P. Erdö, Problemi interrituali (interecclesiali) nellamministrazione del sacramento della penitentia, Periodica 90(2001), s. 441-442.
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rezerwuje rozgrzeszenie ipso iure konkretnej w³adzy. I tak, Stolicy Apostolskiej
zastrze¿one zostaj¹ dwa grzechy, mianowicie bezporednie naruszenie tajemnicy
spowiedzi oraz rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko czystoci (kan. 728
§ 1 KKKW), natomiast z grzechu aborcji, gdy skutek nast¹pi³, mo¿e udzieliæ absolucji jedynie biskup eparchialny (§ 2).
Oczywiste jest zatem, i¿ dwa pierwsze dotyczyæ bêd¹ jedynie kap³anów, trzeci
natomiast mo¿e odnosiæ siê do wszystkich  chodzi bowiem nie tylko o kobietê
przerywaj¹c¹ ci¹¿ê, ale o wszystkich, którzy przyczynili siê do zaistnienia skutku.
Pope³nienie wymienionych grzechów wed³ug prawa wschodniego oznacza tak¿e
pope³nienie przestêpstwa, któremu jednak brak sankcji karnej w postaci kary latae
sententiae9. Bezporednie naruszenie tajemnicy spowiedzi (kan. 1456 § 1 KKKW),
rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko czystoci (kan. 1457 KKKW) oraz
przestêpstwo aborcji (kan. 1450 § 2 KKKW) zagro¿one s¹ kar¹ ekskomuniki wiêkszej, która jednak musi byæ wymierzona na drodze procesu karnego.
W praktyce skutki dyscyplinarne zastrze¿enia grzechów okrelonej w³adzy
s¹ to¿same z tymi, jakie powoduje popadniêcie w zastrze¿on¹ karê latae sententiae. Oznacza to, ¿e zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku istnieje koniecznoæ odniesienia siê do kompetentnej w³adzy; warto jednoczenie podkreliæ,
i¿ w przypadku grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej kompetentna
jest Penitencjaria Apostolska, a nie Kongregacja dla Kocio³ów Wschodnich10.
Oczywicie, ona, jako osoba prawna, nie rozgrzesza na odleg³oæ, ale przyznaje wówczas spowiednikowi konieczne upowa¿nienie do udzielenia rozgrzeszenia
z konkretnego grzechu jej zarezerwowanego11.
Prawodawca wschodni wymienia tak¿e przypadki, kiedy w/w zastrze¿enia
(czy to kodeksowe, czy wynikaj¹ce ewentualnie z prawa partykularnego) trac¹
swoj¹ wartoæ. Oznacza to, ¿e mimo istnienia grzechu, którego odpuszczenie zarezerwowane jest kompetentnej w³adzy, bêdzie móg³ go udzieliæ ka¿dy spowiednik, na podstawie ogólnego upowa¿nienia do sprawowania sakramentu pokuty.
Chodzi mianowicie o sytuacje, w której: spowiada siê osoba chora, nie mog¹ca
opuciæ domu lub nupturient z okazji sakramentu ma³¿eñstwa; jeli spowiednik
roztropnie uzna, ¿e nie mo¿e zwróciæ siê o upowa¿nienie do kompetentnej w³adzy bez powa¿nej niedogodnoci dla penitenta lub bez nara¿enia na niebezpie9

Por. D. Salachas, Commento al can. 729, w: Commento al Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, red. P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, s. 612.
10 Jan Pawe³ II, Konstytucja Apostolska Pastor bonus (28 czerwca 1988), art. 58 § 1: Kompetencje Kongregacji Kocio³ów Wschodnich rozci¹gaj¹ siê na wszystkie sprawy, które s¹ w³aciwe Kocio³om wschodnim ( ), § 2 Nienaruszona jednak zostaje w³asna i wy³¹czna kompetencja
( ) Penitencjarii Apostolskiej.  AAS 80 (1988), s. 875, tekst polski w: Ustrój hierarchiczny
Kocio³a. Wybór róde³, red. M. Sitarz, W. Kacprzyk, Lublin 2006, s. 238.
11 Por. P. Erdö, Problemi interrituali , art. cyt., s. 442; D. Salachas, Chierici e ministero sacro
nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Roma 2004, s. 300.
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czeñstwo naruszenia tajemnicy sakramentalnej; poza granicami terytorium, na
którym zastrzegaj¹cy wykonuje swoj¹ w³adzê (kan. 729 KKKW). Ponadto, w niebezpieczeñstwie mierci ka¿dy kap³an mo¿e wa¿nie i godziwie rozgrzeszyæ penitenta z jakichkolwiek grzechów, tak¿e zastrze¿onych (kan. 725 KKKW). Racj¹
tych kanonów jest z pewnoci¹ dobro dusz, najwy¿sze prawo Kocio³a, które nie
mo¿e ograniczaæ czy pozbawiaæ penitenta mo¿liwoci uzdrowienia i oczyszczenia w sytuacjach wyj¹tkowych.
Jednoczenie jednak, jeli wemie siê pod uwagê fakt, i¿ zgodnie z kan. 994
KKKW (analogicznym z kan. 144 KPK) Koció³ uzupe³nia upowa¿nienie do spowiadania w przypadku b³êdu powszechnego, faktycznego lub prawnego, a tak¿e
w przypadku w¹tpliwoci pozytywnej i prawdopodobnej, prawnej lub faktycznej,
wówczas mo¿e siê okazaæ, ¿e w praktyce instytucja rezerwacji grzechów ma niewielkie zastosowanie, mo¿na powiedzieæ wyj¹tkowe12. Zwrócili na to uwagê
tak¿e konsultorzy Papieskiej Komisji podczas rewizji Kodeksu wschodniego,
podkrelaj¹c, i¿ zw³aszcza kan. 729 powoduje niebezpieczeñstwo ca³kowitej bezu¿ytecznoci zastrzegania grzechów. Niemniej jednak, poniewa¿ kary latae sententiae, jako obce tradycji wschodniej, musia³yby byæ uznane za przejaw latynizacji, dlatego mimo powy¿szych w¹tpliwoci zast¹piono je systemem reservatio
peccati ratione sui, zgodnym ze staro¿ytn¹ dyscyplin¹ penitencjarn¹13.
2.2. Kary latae sententiae w KPK
Dyscyplina Kocio³a ³aciñskiego w tej materii jest zupe³nie inna. KPK nie
zna instytucji grzechów zastrze¿onych14, podczas prac rewizyjnych nad now¹ legislacj¹ uznano bowiem, ¿e rezerwacja grzechów jest zupe³nie nieu¿yteczna, a jej
cel mo¿e byæ osi¹gniêty poprzez cenzury15. I rzeczywicie, w obecnie obowi¹zu12 Por. J. Manzanares, Comentario al can. 728-729, w: Aa.Vv., Codigo de canones de las
Iglesias orientales. Edición bilingüe comentada, Madrid 1994, s. 320.
13 Por. Nuntia 28(1989), s. 97-98.
14 Pomijam w tym miejscu kwestiê niewa¿noci rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu (kan. 977 KPK; kan. 730 KKKW) oraz warunków koniecznych
dla rozgrzeszenia z fa³szywego oskar¿enia spowiednika o nak³anianie do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu (kan. 982 KPK; kan. 731 KKKW)  po pierwsze dlatego, ¿e nie jest to zastrze¿enie
grzechu, po drugie  poniewa¿ w obu Kodeksach kwestie te zosta³y unormowane identycznie, zatem nie stanowi¹ trudnoci dla spowiedzi miêdzyobrz¹dkowej.  Wiêcej na ten temat zob. E. Miragoli, Il confessore e il de sexto, w: Il sacramento della penitenza , dz. cyt., s. 179-208.
15 Por. Communicationes 10(1978), s. 49. W KPK 1917 jedynym grzechem zastrze¿onym
Stolicy Apostolskiej by³o fa³szywe oskar¿enie przed sêdzi¹ kocielnym niewinnego spowiednika
o nak³anianie do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu (KPK 1917, kan. 894). Ponadto ordynariusze miejscowi mogli w razie prawdziwej potrzeby lub uzasadnionego po¿ytku zastrzec sobie rozgrzeszanie niektórych grzechów, po rozpatrzeniu sprawy na synodzie diecezjalnym
lub poza nim i po wys³uchaniu zdania kapitu³y katedralnej oraz kilku roztropniejszych i bardziej
dowiadczonych duszpasterzy (KPK 1917, kan. 895).
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j¹cym Kodeksie ³aciñskim istniej¹ kary latae sententiae, których istota polega na
ich zaci¹ganiu automatycznie, z mocy samego prawa, poprzez sam fakt pope³nienia przestêpstwa16. Oczywistym jest, ¿e ka¿de przestêpstwo jest jednoczenie grzechem, czyli czynem moralnie nagannym, jednak do zaci¹gniêcia kary konieczne
jest zewnêtrzne przekroczenie ustawy lub nakazu karnego, do którego do³¹czona
jest sankcja karna, oraz poczytalnoæ sprawcy17.
W prawie ³aciñskim wymienia siê 13 przestêpstw, których sprawca popada
w karê z mocy samego prawa; czêæ z nich zosta³a zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, co oznacza, ¿e tylko ona mo¿e udzieliæ wa¿nie absolucji od danej kary18;
z pozosta³ych19, jeli nie zosta³y jeszcze deklarowane, mo¿e w akcie sakramentalnej
spowiedzi zwolniæ ka¿dy biskup (kan. 1355 § 2 KPK), a tak¿e kanonik penitencjarz
(kan. 508 § 1 KPK) oraz kapelani w szpitalach, wiêzieniach i podczas podró¿y morskiej (kan. 566 § 2 KPK). Ponadto, takie prawo posiadaj¹ kap³ani na podstawie
specjalnego upowa¿nienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub w³asnego ordynariusza.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e chodzi jedynie o cenzury latae sententiae, ekskomunikê
lub interdykt, jeszcze nie deklarowane  st¹d, nie mo¿na w akcie sakramentalnej
spowiedzi zwolniæ z kar ekspiacyjnych, z kary suspensy, z cenzur ferendae sententiae oraz z cenzur latae sententiae ju¿ deklarowanych20. Dlatego, jeli okazuje
siê, ¿e penitent pozostaje w karze kocielnej, w w/w przypadkach istnieje koniecznoæ uprzedniego odniesienia siê do kompetentnej w³adzy o zwolnienie z kary21. W perspektywie sakramentu pokuty ma to znaczenie szczególne o tyle, ¿e
wszystkie przestêpstwa, o których mowa powy¿ej, zagro¿one s¹ kar¹ ekskomuniki lub interdyktu, których z kolei jednym ze skutków jest zakaz przyjmowania
sakramentów (kan. 1331 § 1 n. 2 KPK). Dotyczy on wprawdzie jedynie godziwoci, a nie wa¿noci aktu, jednak  jak pisze Jerzy Syryjczyk  wyj¹tkiem od tej
zasady jest w³anie sakrament pokuty. Ekskomunikowany (ukarany interdyktem)
nie mo¿e otrzymaæ wa¿nego rozgrzeszenia, zanim nie zostanie zwolniony z kary,
a przyczyn¹ niewa¿nej absolucji jest brak w³adzy spowiednika do zwalniania z cenzury, aby móg³ nastêpnie rozgrzeszyæ penitenta22. Dopiero wówczas spowiednik
16

Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kociele. Czêæ ogólna, Warszawa 2008, s. 71.
Por. tam¿e, s. 100-120.
18 Por. KPK, kan. 1367, 1370 § 1, 1378 § 1, 1382, 1388 § 1.
19 Por. KPK, kan. 1364, 1370 § 2, 1378 § 2 n. 1-2, 1390 § 1, 1394 § 2, 1398, Dekret ogólny
Kongregacji Nauki Wiary z 1988 r., AAS 80(1988), s. 1367.
20 Por. L. Lorusso, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche,
Roma 2003, s. 200.
21 Oczywicie pod warunkiem, ¿e przestêpca spe³nia wszystkie warunki wymagane do otrzymania absolucji, zgodnie z kan. 1358 § 1 oraz 1347 § 2.
22 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kociele , dz. cyt., s. 220. Autor przytacza tak¿e stanowisko
Alphonse Borras, wed³ug którego ekskomunikowany nie mo¿e otrzymaæ wa¿nej absolucji sakramentalnej ze wzglêdu na brak odpowiedniej dyspozycji wymaganej ze strony penitenta.  A. Borras, Lexcomunication dans le noveau code de droit canonique, Paris 1987, s. 148.
17
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bêdzie móg³ udzieliæ rozgrzeszania, do którego nie jest mu potrzebne ¿adne dodatkowe upowa¿nienie, poza ogólnym uprawnieniem do spowiadania. Zastrze¿enie dotyczy bowiem kary, a nie grzechu.
Powy¿sza procedura dotyczy tzw. przypadków zwyczajnych. Natomiast ograniczenia te nie maj¹ mocy absolutnej, bowiem istniej¹ sytuacje szczególne, w których penitent wymaga absolucji. W takich okolicznociach wspomniane ograniczenia  w myl zasady salus animarum suprema lex  ulegaj¹ zawieszeniu lub
z³agodzeniu23. I tak, kiedy penitentowi jest trudno pozostawaæ w grzechu ciê¿kim
przez czas konieczny do tego, aby zaradzi³ kompetentny prze³o¿ony, a kara wi¹¿¹ca moc¹ samego prawa nie zosta³a jeszcze deklarowana wyrokiem s¹dowym
albo dekretem administracyjnym, kan. 1357 § 1 KPK daje spowiednikowi uprawnienie do zwolnienia z kary w zakresie wewnêtrznym sakramentalnym. Ponadto,
ka¿dy kap³an, chocia¿by nie mia³ upowa¿nienia do spowiadania, w niebezpieczeñstwie mierci mo¿e wa¿nie i godziwie udzieliæ absolucji wszystkim penitentom z jakichkolwiek grzechów i cenzur (kan. 976 KPK). A zatem tak¿e z kary
ekskomuniki latae sententiae, zarówno niezastrze¿onej, jak i zastrze¿onej Stolicy
Apostolskiej.
3. SPRAWOWANIE SAKRAMENTU POKUTY W PERSPEKTYWIE
MIÊDZYOBRZ¥DKOWEJ

Z powy¿szych treci wynika z pewnoci¹ pilna potrzeba, aby kap³ani, którym wraz z sakramentem wiêceñ powierzona zostaje w³adza odpuszczania grzechów (do wykonywania której potrzebuj¹ facultas ad confessiones), znali legislacjê obu Kodeksów w tej dziedzinie. Bowiem w kontekcie du¿ej migracji ludnoci kwestia spowiedzi u kap³ana innego obrz¹dku wcale nie musi byæ jedynie
teoretyczna. Wprawdzie, z pewnoci¹ czêstsze bêd¹ w praktyce przypadki, gdy
o sakrament pokuty poprosi kap³ana ³aciñskiego wierny którego z katolickich
Kocio³ów wschodnich, jednak i przeciwnej sytuacji nie mo¿na przecie¿ wykluczyæ. A wy¿ej opisane ró¿nice w ustawodawstwie dwóch legislacji Kocio³a katolickiego sk³aniaj¹ do rozwa¿enia kwestii nastêpuj¹cych: czy kap³an ³aciñski mo¿e
rozgrzeszyæ wiernego wschodniego z grzechów zastrze¿onych w jego Kociele
oraz co ma czyniæ spowiednik wschodni, gdy do sakramentu pokuty przystêpuje
wierny ³aciñski pozostaj¹cy w karze latae sententiae.

23

Por. W. Góralski, W³adza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar wed³ug
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Prawo Kanoniczne 27(1984)3-4, s. 84.
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3.1. Spowied wiernych wschodnich u kap³anów ³aciñskich
Aby odpowiedzieæ na pytanie dotycz¹ce mo¿liwoci rozgrzeszenia przez spowiednika ³aciñskiego wiernego wschodniego, który wyznaje przed nim grzechy
zastrze¿one wed³ug prawa obowi¹zuj¹cego w Kociele sui iuris, do którego nale¿y, trzeba odnieæ siê do natury rezerwacji, o której by³a mowa powy¿ej. Wydaje
siê bowiem, ¿e odpowied zawiera siê w wyjanieniu, czym jest zastrze¿enie grzechu  czy jest to ograniczenie praw penitenta do wyznania okrelonych grzechów
jedynie przed upowa¿nionymi do tego osobami, czy te¿ ograniczeniem praw spowiednika do udzielenia rozgrzeszenia w tym przypadku?
Otó¿, jak wspomniano powy¿ej, istot¹ zarezerwowania pewnych grzechów
kompetentnej w³adzy jest ograniczenie upowa¿nienia przys³uguj¹cego spowiednikowi. Bior¹c jednoczenie pod uwagê fakt, ¿e kanony KKKW dotycz¹ wszystkich i tylko Kocio³ów wschodnich nie ma podstaw, aby s¹dziæ, ¿e prawodawca
wschodni ogranicza w ten sposób upowa¿nienie przys³uguj¹ce spowiednikom ³aciñskim. Zw³aszcza, ¿e nie weryfikuje siê tu tak¿e wyj¹tek, w którym w tym, co
dotyczy relacji z Kocio³em ³aciñskim, zosta³o wyranie stwierdzone co innego
(kan. 1 KKKW). Ograniczenie dotyczy spowiednika, a nie penitenta; ten ostatni
ma prawo wybraæ sobie spowiednika w sposób wolny i wyznaæ przed nim swoje
grzechy, nawet jeli by³by to spowiednik innego obrz¹dku. Kap³ana ³aciñskiego
obowi¹zuje tylko KPK, ten z kolei nie zabrania mu udzielaæ rozgrzeszenia z jakichkolwiek grzechów (oczywicie z zastrze¿eniami, o których mowa w kan. 976
i 982 KPK). Jeli tylko ma upowa¿nienie do spowiadania, mo¿e udzieliæ absolucji tak¿e wtedy, jeli wierny wschodni wyznaje mu grzech bezporedniego naruszenia tajemnicy spowiedzi, rozgrzeszenia wspólnika w grzechu przeciwko czystoci lub dokonania aborcji.
Analiza obowi¹zuj¹cego prawa prowadzi zatem do wniosków, ¿e spowiednik ³aciñski mo¿e rozgrzeszyæ zarówno wa¿nie, jak i godziwie wiernego wschodniego z grzechów zarezerwowanych w prawie Kocio³a, do którego ów wierny
nale¿y. Jednak  jak pisze Peter Erdö  skutkiem takiego rozwi¹zania jest powa¿ny problem duszpasterski, a w konsekwencji tak¿e pytanie o sens i skutecznoæ
rezerwacji grzechów w niektórych sytuacjach24. I rzeczywicie; przecie¿ zwrócenie siê wiernego wschodniego do spowiednika ³aciñskiego, zw³aszcza na terytoriach tzw. ³aciñskich, w praktyce nie stanowi trudnoci (a nawet mo¿e byæ ³atwiejsze ni¿ odniesienie siê do kap³ana w³asnego Kocio³a sui iuris). Rezerwacja
grzechu staje siê wówczas przepisem martwym, który bardzo ³atwo omin¹æ 
spowiednik ³aciñski rozgrzeszy penitenta, bez koniecznoci odniesienia siê do

24

Por. P. Erdö, Problemi interrituali , art. cyt., s. 451-452.
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w³adzy, której dany grzech jest zastrze¿ony, gdy¿ jemu prawo nie zabrania udzielenia absolucji.
Wspomniany wy¿ej Peter Erdö proponuje dwa rozwi¹zania tej trudnej sytuacji, które, pozostaj¹c zgodne z ustawodawstwem ka¿dego z Kocio³ów, pozwoli³yby jednoczenie na unikniêcie negatywnych skutków, o których mowa.
Otó¿, po pierwsze, mimo braku w KPK instytucji rezerwacji grzechów, w doktrynie panuje zgodnoæ co do tego, ¿e biskup diecezjalny, na podstawie kan.
381 § 1 KPK, ma mo¿liwoæ dokonania takiej rezerwacji. Skoro bowiem nale¿y
do niego ca³a w³adza zwyczajna, w³asna i bezporednia, która jest wymagana
do wykonywania jego urzêdu pasterskiego, wyj¹wszy sprawy zarezerwowane
najwy¿szej w³adzy kocielnej lub innej, to wydaje siê równie¿ mo¿liwe, aby
w okrelonych przypadkach ograniczy³ spowiednikom, którzy podlegaj¹ jego w³adzy, przys³uguj¹ce im upowa¿nienie do spowiadania. Tymi okrelonymi przypadkami by³yby w³anie grzechy zarezerwowane w Kocio³ach wschodnich sui
iuris25. Innymi s³owy, poszczególni biskupi ³aciñscy, na podstawie przys³uguj¹cej im w³adzy, mogliby ograniczyæ swoim kap³anom upowa¿nienie do
rozgrzeszania wiernych wschodnich z grzechów zarezerwowanych w Kocio³ach,
do których oni nale¿¹. By³oby to zatem prawo partykularne, poprzez które biskup
diecezjalny ogranicza³by uprawnienie do spowiadania, zakazuj¹c udzielania absolucji w przypadkach analogicznych do tych, które s¹ znane katolickiemu prawu
wschodniemu.
Z kolei, drugie rozwi¹zanie bazowa³oby na treci kan. 967 § 2 KPK, wed³ug
którego ci, którzy posiadaj¹ habitualne upowa¿nienie do spowiadania ( ), z tego upowa¿nienia mog¹ wszêdzie korzystaæ, chyba ¿e w poszczególnym przypadku sprzeciwi³by siê ordynariusz miejsca ( ). Owe poszczególne przypadki
uto¿samia³yby siê wówczas z tymi, w których penitent wschodni spowiada³by siê
z grzechu zarezerwowanego w jego Kociele, a skutkiem sprzeciwu ordynariusza sta³aby siê utrata upowa¿nienia do udzielenia wa¿nej absolucji. W ten sposób ordynariusz miejsca odbiera³by czêciowo upowa¿nienie wszystkich kap³anów ³aciñskich na w³asnym terytorium26.
Powy¿sze rozwi¹zania z pewnoci¹ nie s¹ konieczne  ich brak nie sprzeciwia siê prawu ani go nie narusza, ale jest  ów brak  konsekwencj¹ udzielonego
upowa¿nienia do spowiadania oraz zasady wolnoci w wyborze spowiednika.
Wydaje siê jednak, i¿ z uwagi na szacunek wobec katolickich Kocio³ów wschodnich oraz respektowanie praw, którymi siê kieruj¹, wprowadzenie którego z nich
by³oby jak najbardziej s³uszne i uzasadnione.

25
26

Por. tam¿e, s. 452-453.
Por. tam¿e.
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3.2. Spowied wiernych ³aciñskich u kap³anów wschodnich
Sytuacja odwrotna, tzn. gdy o sakrament pokuty i pojednania prosi spowiednika wschodniego penitent ³aciñski, jest jeszcze trudniejsza. Tu bowiem nale¿y
rozwa¿yæ dwie sytuacje: po pierwsze, czy kap³an wschodni mo¿e rozgrzeszyæ
wiernego ³aciñskiego, który spowiada siê z grzechu zarezerwowanego w Kociele spowiednika (choæ nie w Kociele penitenta); i druga  gdy spowiada siê osoba
pozostaj¹ca w karze kocielnej, jak¹ jest ekskomunika latae sententiae, ca³kowicie nieznana prawu wschodniemu.
W pierwszym przypadku trudnoæ polega na tym, ¿e gdy wierny ³aciñski,
w³aciwie dysponowany do uzyskania rozgrzeszenia, spowiada siê, to s³usznie
oczekuje, ¿e je otrzyma od kap³ana, któremu swój grzech wyznaje. W prawie,
któremu ów wierny podlega, nie ma bowiem grzechów zastrze¿onych kompetentnej w³adzy. A jednak, bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania dotycz¹ce istoty
rezerwacji grzechów w prawie wschodnim, wydaje siê, i¿ kap³an wschodni, któremu wierny ³aciñski wyzna³by jeden z grzechów wymienionych w kan. 728
KKKW (lub okrelony prawem partykularnym Kocio³a, do którego ów kap³an
nale¿y), nie mo¿e udzieliæ mu absolucji27. Zastrze¿enie grzechów jest bowiem
ograniczeniem upowa¿nienia  nie ma zatem znaczenia, kto grzech wyznaje, ale
istotne jest, czy ten, komu go wyznaje, mo¿e z tego grzechu rozgrzeszyæ. Jeli
w danym Kociele grzech zosta³ zarezerwowany okrelonej w³adzy, to ¿aden kap³an nale¿¹cy do tego Kocio³a nie mo¿e udzieliæ absolucji nikomu  nie pozwala
mu na to prawo. Upowa¿nienie jest wymagane do wa¿nego sprawowania sakramentu pokuty  w wymienionym przypadku kap³anowi wschodniemu tego upowa¿nienia brakuje.
Dyskusyjn¹ pozostaje natomiast kwestia, co ma czyniæ spowiednik wschodni w zetkniêciu z kar¹ ekskomuniki lub interdyktu, któr¹ ipso iure zaci¹gn¹³
wierny ³aciñski za pope³nienie okrelonego przestêpstwa. Wydaje siê oczywiste,
¿e nie mo¿e on zwolniæ penitenta z kary, w prawodawstwie spowiednika taka
instytucja jest bowiem w ogóle nieznana. Gdyby jednak, mimo istnienia kary,
rozgrzeszy³ penitenta z grzechu, czy taka absolucja by³aby wa¿na? (Mowa tu oczywicie o przestêpstwie zwi¹zanym z grzechem niezarezerwowanym w prawie
katolickich Kocio³ów wschodnich, w przeciwnym bowiem przypadku nie mia³by on prawa rozgrzeszyæ z powodu zastrze¿enia wynikaj¹cego z prawodawstwa
Kocio³a, któremu podlega sam spowiednik).
Dimitrios Salachas, Peter Erdö i Lorenzo Lorusso odpowiadaj¹ na postawione pytanie pozytywnie. Pierwszy z nich, odwo³uj¹c siê do dobra duchowego wier-
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Por. tam¿e, s. 446-447; L. Lorusso, Gli orientali cattolici , dz. cyt., s. 199.
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nych, uwa¿a, ¿e absolucja w takim przypadku by³aby wa¿na i godziwa; dwaj
pozostali kanonici staj¹ na stanowisku wa¿nego, lecz niegodziwego udzielenia
rozgrzeszenia wiernemu ³aciñskiemu przez spowiednika wschodniego. Lorenzo
Lorusso nie t³umaczy swojego stanowiska w ¿aden sposób; Peter Erdö powo³uje
siê na fakt, i¿ ekskomunika nie wyklucza wa¿nego przyjmowania sakramentów,
a jedynie powoduje niegodziwoæ, chodzi bowiem o zakaz przyjmowania sakramentów przez penitenta, a nie o pozbawienie spowiednika upowa¿nienia do udzielenia rozgrzeszenia28.
Osobicie nie zgadzam siê ze stanowiskiem wymienionych autorów. S³uszne
wydaje siê bowiem przytoczone wy¿ej przekonanie Jerzego Syryjczyka, ¿e kara
ekskomuniki uniemo¿liwia wa¿ne rozgrzeszenie osoby pozostaj¹cej w karze.
Czemu bowiem mia³oby ono s³u¿yæ, skoro dalsze pozostawanie w karze zabrania³oby przyjmowania sakramentów; i jaki by³by wówczas sens kan. 1357 § 1
KPK, zezwalaj¹c na zwolnienie z kary jeli penitentowi trudno jest pozostawaæ
w grzechu ciê¿kim przez czas konieczny do tego, aby zaradzi³ kompetentny prze³o¿ony. Gdyby rozgrzeszenie mia³o byæ wa¿ne, nie by³oby potrzeby ustanawiania wyj¹tkowego zwalniania z kary, aby penitent móg³ ju¿ nie trwaæ w grzechu
ciê¿kim. Rozgrzeszenie ekskomunikowanego nadal nie upowa¿nia³oby go do
godziwego przyjmowania sakramentów; gdyby je przyjmowa³  pope³nia³by kolejny grzech. Z tych powodów, równie¿ rozgrzeszenie udzielone przez spowiednika wschodniego wiernemu ³aciñskiemu pozostaj¹cemu w karze ekskomuniki
lub interdyktu wydaje siê niewa¿ne  najpierw musia³by bowiem zwolniæ z kary,
do czego nie ma w³adzy, a w konsekwencji penitentowi brak dyspozycji do otrzymania absolucji.
ZAKOÑCZENIE
Zagadnienie spowiedzi u kap³ana innego obrz¹dku mo¿na omawiaæ w wielu
perspektywach, bior¹c pod uwagê ró¿ne aspekty, tak¿e duszpasterskie czy liturgiczne. Natomiast z punktu widzenia prawa kanonicznego istotny jest zakres uprawnieñ spowiednika w takiej sytuacji. Przedstawione w powy¿szym studium propozycje rozwi¹zañ kwestii spornych w tym zakresie z pewnoci¹ nie wyczerpuj¹
tematu, nie stanowi¹ te¿ autorytatywnych odpowiedzi na pojawiaj¹ce siê problemy i trudnoci. By³oby z pewnoci¹ po¿yteczne uzyskanie takowych od kompetentnych organów Stolicy Apostolskiej, kwestie miêdzyobrz¹dkowe nie s¹ bowiem czym abstrakcyjnym i jedynie teoretycznym.
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Por. D. Salachas, Chierici e ministero sacro , dz. cyt., s. 300; P. Erdö, Problemi interrituali , art. cyt., s. 448; L. Lorusso, Gli orientali cattolici , dz. cyt., s. 199.
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Dlatego, nie rezygnuj¹c z poszukiwañ naukowych w tym zakresie, pozostaje
wyraziæ nadziejê, ¿e w¹tpliwoci zostan¹ wyjanione poprzez autentyczn¹ interpretacjê odnonych przepisów prawnych. Chodzi bowiem o sprawê bardzo delikatn¹, a jednoczenie wielkiej wagi  odpuszczanie grzechów i zwalnianie z kar,
od których zale¿y dobro duchowe wiernych.
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Summary
In the catalog of the differences, which in comparison with the Roman law is found in the
Code of Canons of the Eastern Churches, there is the part of the differences concerning the regulation of different penalties and reserved sins. This issue, on the borderline of criminal law and the
rights of the sacraments, is particularly relevant in the context of the inter-rite confession. Latae
sententiae penalties, as provided in the Code of Canon Law, remain completely unknown to the east
of legislation. The latter provides for the reserved sins. While taking into account that every believer
has the right to choose a confessor, also from the different rite, before whom there is the particular
difficulty to answer the question about the scope of theirs competence. The present article is an
attempt to find out the solutions to a situation in which the faithful Eastern Catholic confesses the
exclusive sin before the confessor, and the faithful Roman wants to confess to a priest being in
the Eastern ecclesiastical penalty, which incurs latae sententiae.
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