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REAKCJA KOCIO£A NA NADU¯YCIA SEKSUALNE
WOBEC NIELETNICH ZE STRONY DUCHOWNYCH

WSTÊP
Chrzecijanin jest powo³any do ¿ycia w Chrystusie. Katechizm Kocio³a
Katolickiego powiêca temu zagadnieniu ca³¹ trzeci¹ czêæ tekstu. Naturalnym
ludzkim pragnieniem jest szczêcie. Przyjêcie wiary i odpowied dawana Bogu
prowadz¹ do szczêcia, do szczêliwego prze¿ywania ¿ycia. Ostatecznie, ¿ycie w
Chrystusie prowadzi do zbawienia, do ¿ycia wiecznego1. Szczêcie domaga siê
od wiernych dokonywania wyborów moralnych i oczyszczania serca ze z³ych
sk³onnoci2. Ta perspektywa teologiczna ³¹czy siê z powszechnym wezwaniem
do wiêtoci, do czego wzywa II Sobór Watykañski. Dlatego wszyscy w Kociele, niezale¿nie od tego, czy nale¿¹ do hierarchii, czy s¹ przedmiotem jej pasterskiego pos³ugiwania, powo³ani s¹ do wiêtoci ( )3.
W powy¿szym wietle nale¿y postrzegaæ prawo Kocio³a, które reguluje ¿ycie osób duchownych. Poprzez to prawo, Magisterium prowadzi swoich wiernych do wiêtoci. Przekraczanie norm moralnych, a równie¿ norm prawnych,
wymaga reakcji Kocio³a. Aby odpowiedzieæ na pytanie: jak Koció³ reaguje na
nadu¿ycia seksualne duchownych wobec nieletnich, nale¿y przeledziæ prawo kanoniczne na ró¿nych poziomach. W odniesieniu do powy¿szego problemu, w opra-

1

Por. Katechizm Kocio³a Katolickiego, wyd. 2, Poznañ 2002, nr 17181720.
Por. tam¿e, nr 1723.
3 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium (21 listopada
1964), w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tekst polski, Poznañ 2002,
s. 104166, nr 39. Wezwanie do wiêtoci dotyczy wszystkich, niezale¿nie od stanu wiernych, por.
tam¿e, nr 4042.
2
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cowaniu poni¿szym zostanie omówione prawo powszechne Kocio³a oraz dokumenty Magisterium, a tak¿e wybrane prawo partykularne4.
1. WEZWANIE DO WIÊTOCI
Nadu¿ycia seksualne duchownych s¹ przekroczeniem zasad ich wi¹¿¹cych.
Nale¿y krótko przypomnieæ, do czego s¹ zobowi¹zani duchowni. Wyodrêbniaj¹c duchownych, sporód wszystkich wiernych, nale¿y przypomnieæ, ¿e prawodawca kocielny okrela ich jako wiêtych szafarzy5. W³¹czenie do tego stanu
dokonuje siê przez przyjêcie diakonatu; duchownymi s¹: diakoni, prezbiterzy
i biskupi6.
Wszyscy wierni s¹ wezwani do wiêtoci7, ale osobno to wezwanie prawodawca kocielny kieruje do duchownych, którzy s¹ szafarzami Bo¿ych tajemnic:
w swoim ¿yciu z szczególnej racji obowi¹zani s¹ d¹¿yæ do wiêtoci ( )8.
Oznacza to dalej m.in. doskona³¹ wstrzemiêliwoæ i ¿ycie w celibacie. Duchowni
obowi¹zani s¹ zachowaæ ze wzglêdu na Królestwo niebieskie doskona³¹ i wieczyst¹ wstrzemiêliwoæ; i dlatego zobowi¹zani s¹ do celibatu, który jest szczególnym darem Bo¿ym, dziêki któremu wiêci szafarze mog¹ niepodzielnym sercem ³atwiej z³¹czyæ siê z Chrystusem a tak¿e swobodniej oddaæ siê s³u¿bie Bogu
i ludziom. Duchowni powinni odnosiæ siê z nale¿yt¹ roztropnoci¹ do osób, do
których uczêszczanie mog³oby naraziæ na niebezpieczeñstwo ich obowi¹zek zachowania wstrzemiêliwoci lub wywo³aæ zgorszenie wiernych9.
Wstrzemiêliwoæ seksualna i celibat odpowiada kap³añstwu. Otwiera na
gorliwsz¹ s³u¿bê dla królestwa Bo¿ego, na sprawowanie duchowego ojcostwa
w Chrystusie i jest ¿ywym znakiem przysz³ego wiecznego wiata10. ród³em zo4 Poni¿sze opracowanie zosta³o wyg³oszone przez autora na konferencji dla salezjañskich formatorów seminaryjnych pt. Formacja do prze¿ywania na sposób dojrza³y uczuciowoci i lubu,
Kraków 2729.06.2011.
5 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przek³ad polski zatwierdzony przez Konferencjê Episkopatu, Poznañ 1984 [dalej: KPK 1983], kan. 207 § 1; Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego,
t. II/1, red. J. Krukowski, Poznañ 2005, s. 2122.
6 Por. KPK 1983, kan. 266 § 1, 1009 § 1.
7 Por. tam¿e, kan. 210.
8 Tam¿e, kan. 276 § 1. Por. Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu kap³anów Presbyterorum ordinis (07 grudnia 1965), w: Sobór Watykañski II, Konstytucje , s. 478508 nr 1214;
Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992), nr 1920.
9 KPK 1983, kan. 277 § 12. Opracowanie dotyczy Kocio³a katolickiego w obrz¹dku ³aciñskim i w tym kontekcie ujmujê zagadnienie celibatu. Dodaæ nale¿y, ¿e kandydaci do diakonatu
sta³ego, którzy ¿yj¹ w ma³¿eñstwie, mog¹ przyj¹æ wiêcenia diakonatu. Historyczny i prawny rys
zagadnienia celibatu duchownych, por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, s. 9899.
10 Por. Presbyterorum ordinis, nr 16; Pastores dabo vobis, nr 44; Kongregacja ds. Duchowieñstwa, Dyrektorium o pos³udze i ¿yciu kap³anów (31 stycznia 1994), nr 5760.
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bowi¹zania jest dobrowolne i publiczne owiadczenie kandydata do wiêceñ, przez
które zobowi¹zuje siê on do podjêcia obowi¹zku celibatu11.
2. NADU¯YCIA SEKSUALNE  REAKCJA KOCIO£A
Przyjêty temat opracowania skupia siê na nadu¿yciach seksualnych wobec
nieletnich. Tym samym, niektóre zagadnienia kanonicznego prawa karnego mo¿na pomin¹æ, np. usi³owanie zawarcia ma³¿eñstwa przez duchownych12. Oprócz
zasadniczego problemu, jakim jest pedofilia pope³niana przez duchownych, istniej¹ tak¿e inne wykroczenia i przestêpstwa duchownych, które wraz z g³ównym
zagadnieniem zostan¹ w poni¿szym punkcie omówione. Chodzi o: konkubinat,
pojedyncze stosunki przeciwne czystoci, molestowanie, propagowanie pornografii, rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu Bo¿emu, czy tzw. solicytacjê.
2.1. Prawo kodeksowe
Prawo karne Kocio³a chroni osoby i ich prawa. Niektóre z przestêpstw
kocielnych dotycz¹ bezporednio nadu¿yæ seksualnych pope³nianych przez duchownych, o czym zw³aszcza stanowi kan. 1395 Kodeksu z 1983 r. Nale¿y tak¿e
zasygnalizowaæ te przestêpstwa zwi¹zane z pe³nieniem sakramentów, które dotycz¹ równie¿ wymiaru seksualnego.
2.1.1. Przestêpstwa zwi¹zane ze sprawowaniem sakramentu pokuty
Koció³ troszczy siê, aby sprawowanie funkcji kap³añskich s³u¿y³o misji zbawienia. Sprawowanie sakramentów, które rozmija siê z t¹ zasadnicz¹ misj¹, Koció³ napiêtnuje tak¿e w formie najsurowszych kar, tj. latae sententiae. Do takich
przestêpstw nale¿y rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu.
Kap³an, który dzia³a wbrew przepisowi kan. 977, podlega ekskomunice wi¹¿¹cej moc¹ samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej13. Poza niebezpieczeñstwem mierci, spowiednik nie mo¿e wa¿nie rozgrzeszyæ wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu (treæ kan. 977), czyli nie mo¿e wypowiedzieæ formu³y absolucji z intencj¹ odpuszczenia grzechu. Wspólnikiem w tym
wypadku jest jakakolwiek osoba (kobieta lub mê¿czyzna), która dopuci³a siê
11 Por. KPK 1983, kan. 1037. Formacja seminaryjna w wymiarze ludzkim obejmuje tak¿e
przygotowanie do ¿ycia w celibacie, por. tam¿e, kan. 244, 247 § 12.
12 Por. tam¿e, kan. 1394 § 1.
13 Tam¿e, kan. 1378 § 1. Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu
Dekalogu jest niewa¿ne, poza niebezpieczeñstwem mierci, tam¿e, kan. 977.
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grzechu przeciw szóstemu przykazaniu z kap³anem, tak¿e osoba ma³oletnia. Wspó³udzia³ w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu wymaga, aby ka¿da ze stron pope³ni³a grzech wiadomie i dobrowolnie; grzech jest tu czynem zewnêtrznym i ciê¿kim14. Wina kap³ana musi byæ umylna, tj. ma on zamiar rozgrzeszyæ wspólnika
w grzechu; mimo pe³nej wiadomoci, ¿e pope³nia przestêpstwo, i przy nieskrêpowanej woli dzia³ania.
Koció³, poprzez normê karn¹, chroni dobro i wiêtoæ sakramentu pokuty
oraz samego penitenta. Wspó³winny nie mo¿e oceniaæ wspólnika grzechu. Ponadto, penitent nie wchodzi na drogê wewnêtrznego nawrócenia. A tak¿e zachodzi niebezpieczeñstwo zgorszenia wród wiernych. Sankcj¹ przy tym przestêpstwie jest kara okrelona w postaci ekskomuniki latae sententiae zastrze¿onej
Stolicy Apostolskiej. Dok³adniej, w tym przypadku od kary uwalnia Kongregacja
Nauki Wiary15.
Kolejnym przestêpstwem, które narusza wiêtoæ sakramentu pokuty jest tzw.
solicytacja. Chodzi o nak³anianie penitenta do grzechu przeciw czystoci. Kap³an, który w akcie spowiedzi albo z okazji lub pod jej pretekstem nak³ania penitenta do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu, powinien byæ stosownie do ciê¿koci przestêpstwa ukarany suspens¹, zakazami lub pozbawieniami,
a w przypadkach powa¿niejszych wydalony ze stanu duchownego16.
Solicytacja pochodzi od spowiednika i kieruje siê na osobê penitenta, którym
mo¿e byæ tak¿e ma³oletni. Przestêpstwo dotyczy grzechów przeciwko czystoci,
tak zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych. Chodzi o samo nak³anianie do grzechu,
niezale¿nie od tego, czy dzia³anie sprawcy bêdzie skuteczne. Penitent nie musi
wyraziæ zgody, aby przestêpstwo uznaæ za dokonane. Dzia³anie spowiednika wyra¿a siê zewnêtrznie: rozmowa, wrêczenie pisma, znaki i gesty17.
Nak³anianie penitenta do grzechu mo¿e byæ dokonane przez kap³ana: a) w akcie sakramentalnej spowiedzi, b) z okazji spowiedzi, c) pod pretekstem spowiedzi. Pierwsza mo¿liwa sytuacja solicytacji ma miejsce podczas sakramentalnej
14 Przestêpstwo rozgrzeszenia wspólnika grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, red. W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Lublin
1987, s. 247248; M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999, s. 354364; J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Czêæ szczegó³owa, Warszawa 2003, s. 96102. Wspó³udzia³ wymaga wiadomoci i wolnoci dzia³ania; brak tych sk³adników, np. upojenie alkoholowe, choroba
psychiczna lub przymus zmienia kwalifikacjê czynu, nie jest to przestêpstwo, po myli kan. 1378
§ 1, por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, s. 97.
15 Skarga karna w wypadku tego przestêpstwa przedawnia siê po 10 latach od dnia jego pope³nienia, por. Kongregacja Nauki Wiary, List Normae de gravioribus delictis (18 maja 2001), AAS
93(2001), s. 785788.
16 KPK 1983, kan. 1387. Poprzednie normy nt. solicytacji, por. J.P. Beal, The 1962 Instruction
Crimen sollicitationis: Caught redhanded or handed a red herring?, Studia Canonica 41(2007),
s. 199236.
17 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, s. 124125.
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spowiedzi w. Przez drug¹ ewentualnoæ: przy okazji spowiedzi, nale¿y rozumieæ czas bezporednio przed spowiedzi¹ lub tu¿ po niej. I trzecia sytuacja pod
pretekstem spowiedzi ma miejsce wtedy, gdy kap³an pozoruje s³uchanie spowiedzi, a nie ma intencji wys³uchania penitenta. Wprowadza on innych wiernych
w b³¹d, ¿e bêdzie spowiada³, a faktycznie pragnie odsun¹æ wiadków od konfesjona³u, czy ³ó¿ka chorego.
Przestêpstwo narusza wiêtoæ spowiedzi, powoduje zamêt i szkodê dusz,
zw³aszcza osoby namawianej do grzechu. Nastêpnie wywo³uje ono zgorszenie
wiernych i zniechêca wiernych do korzystania z sakramentu.
Do zaistnienia czynu przestêpnego konieczne jest, aby istnia³a pewnoæ, co
do faktu solicytacji18. Po stronie kap³ana niezbêdna jest wina umylna, aby doprowadziæ penitenta do grzechu ciê¿kiego przeciw szóstemu przykazaniu Bo¿emu.
Sankcja karna nie jest okrelona, tj. prawo powszechne nie nak³ada jednej wskazanej kary na przestêpcê. Sêdzia kocielny jest obowi¹zany stosownie do ciê¿koci przestêpstwa ukaraæ sprawcê kar¹ suspensy, zakazem sprawowania w³adzy
b¹d urzêdu lub ich pozbawieniem, zakazem przebywania na okrelonym terytorium, a w powa¿niejszych wypadkach nawet dymisj¹ ze stanu duchownego19.
2.1.2. Przestêpstwa przeciwko czystoci
Od pocz¹tku chrzecijañstwa przestêpstwa przeciw szóstemu przykazaniu by³y
zaliczane do najciê¿szych. Grozi³y za nie surowe kary oraz publiczne pokuty.
¯ycie w konkubinacie w wieku XI i XII poci¹ga³o za sob¹ karê depozycji, a wiernym nie wolno by³o kontaktowaæ siê z konkubinariuszami20. Konsekwentnie,
Kodeks z 1917 r. (kan. 2358 i 2359) zawiera³ ró¿ne kary za przestêpstwa przeciwko czystoci pope³niane przez duchownych.
W aktualnym Kodeksie z 1983 r. prawodawca formu³uje g³ównie dwie formy przestêpstw pope³nianych przez duchownych. W pierwszej z nich zawiera siê
konkubinat i inne grzechy zewnêtrzne przeciwko szóstemu przykazaniu. Du18 Prawo kanoniczne chroni spowiedników przed fa³szywymi doniesieniami o solicytacji: Kto

fa³szywie donosi prze³o¿onemu kocielnemu na spowiednika o przestêpstwie, o którym w kan.
1387, podlega interdyktowi wi¹¿¹cemu moc¹ samego prawa, a jeli jest duchownym, tak¿e suspensie, KPK 1983, kan. 1390 § 1; por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, s. 140142. Penitent
fa³szywie oskar¿aj¹cy o solicytacjê powinien odwo³aæ oskar¿enie i naprawiæ wyrz¹dzone szkody,
por. KPK 1983, kan. 982; M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, s. 364377.
19 Procedowanie w sytuacji przestêpstwa solicytacji, polegaj¹cego na nak³anianiu penitenta
do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu ze spowiednikiem, jest zastrze¿one dla Kongregacji
Nauki Wiary i przedawnia siê po dziesiêciu latach od jego pope³nienia, por. Kongregacja Nauki
Wiary, Normae de gravioribus delictis.
20 Por. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, red. W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, s. 274; J.S. Grabowski, Clerical sexual misconduct and early traditions regarding the sixth commandment, The Jurist 55(1995), s. 527591.
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chowny konkubinariusz poza wypadkiem, o którym w kan. 1394, oraz duchowny
trwaj¹cy w innym grzechu zewnêtrznym przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywo³uj¹cym zgorszenie, winien byæ ukarany suspens¹, do której, gdy mimo
upomnienia trwa w przestêpstwie, mo¿na stopniowo dodawaæ inne kary, a¿ do
wydalenia ze stanu duchownego21. Druga forma dzia³ania przestêpnego ma miejsce wtedy, gdy duchowny pope³nia grzech zewnêtrzny przeciwko szóstemu przykazaniu i spe³nia przynajmniej jeden z poni¿szych warunków: a) zosta³ dokonany
z u¿yciem przymusu lub grób; b) w sposób publiczny; c) z osob¹ ma³oletni¹
poni¿ej lat szesnastu22.
Przez konkubinat rozumie siê trwa³e po¿ycie mê¿czyzny i kobiety na sposób
ma³¿eñski, bez zawartego zwi¹zku ma³¿eñskiego23. W rozwa¿anym zagadnieniu,
jedn¹ ze stron konkubinatu jest duchowny, diecezjalny lub zakonny. Drug¹ stron¹
zwi¹zku jest kobieta, tak¿e gdyby by³a nieletnia. Konkubinat jest zwi¹zkiem nielegalnym, a odpowiedzialnoæ karna duchownego dotyczy sytuacji, gdy zwi¹zek
jest notoryczny lub publiczny24.
Inne przestêpstwa duchownego opisane w kan. 1395 § 1 dotycz¹ grzechu
ciê¿kiego i charakteryzuj¹cego siê trwa³oci¹; jest to tak¿e grzech zewnêtrzny, tj.
znany publicznie lub te¿ wkrótce bêdzie rozg³oszony25. Przymiot publicznoci
czynu wywo³uje ponadto zgorszenie wiernych.
Za przestêpstwo konkubinatu oraz d³ugotrwa³e pozostawanie w gorsz¹cym
grzechu zewnêtrznym przeciwko szóstemu przykazaniu ma byæ wymierzona kara
suspensy. Jeli duchowny, mimo upomnienia (upomnienie kanoniczne), nadal trwa
w przestêpstwie, mog¹ byæ nak³adane na niego stopniowo inne kary, a¿ do dymisji ze stanu duchownego w³¹cznie. W wypadku, kiedy duchowny jest zakonnikiem, nale¿y go wydaliæ z instytutu zakonnego26.
W drugiej grupie przestêpstw w kan. 1395 znajduj¹ siê czyny z u¿yciem przymusu lub grób. Przemoc seksualna nie oznacza tylko gwa³tu. Chodzi równie¿
o molestowanie seksualne. Element groby, czyli wywierania psychicznego nacisku, zmierza do doprowadzenia osoby do czynów przeciwnych czystoci. Spraw-

21

KPK 1983, kan. 1395 § 1.
Duchowny, który w inny sposób wykroczy³ przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu,
jeli jest to po³¹czone z u¿yciem przymusu lub grób, albo publicznie lub z osob¹ ma³oletni¹ poni¿ej lat szesnastu, powinien byæ ukarany sprawiedliwymi karami, nie wy³¹czaj¹c w razie potrzeby
wydalenia ze stanu duchownego, tam¿e, kan. 1395 § 2.
23 Por. J. Wróbel, S. Padzior, Konkubinat, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol.
645647.
24 Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, s. 162.
25 Por. tam¿e, s. 162163. Naruszenie szóstego przykazania Bo¿ego dotyczy zarówno czynów
heteroseksualnych, jak i homoseksualnych.
26 Por. KPK 1983, kan. 695 § 1.
22
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ca grozi, np. rozg³oszeniem wiadomoci znies³awiaj¹cych zagro¿on¹ osobê, pozbawieniem pracy, awansu czy innymi szkodami27.
Inn¹ form¹ przestêpstwa jest czyn przeciwny czystoci dokonany publicznie.
To jest pope³nienie go w obecnoci innych osób lub z wykorzystaniem rodków
spo³ecznego przekazu, albo te¿ w miejscu publicznym. Nale¿y tu tak¿e uwzglêdniæ ekshibicjonizm, którego wiadkami mog¹ byæ np. osoby ma³oletnie.
Nastêpne przestêpstwo polega na naruszeniu szóstego przykazania z osob¹
ma³oletni¹28. Kodeksowy zapis dotyczy ma³oletnich poni¿ej szesnastego roku
¿ycia. Na zaistnienie przestêpstwa nie wp³ywa to, czy ma³oletni zgadza siê na
czynnoci nieskromne czy wyra¿a sprzeciw, czy jest wiadomy lub niewiadomy
znaczenia wydarzeñ. Tak¿e p³eæ ma³oletniego nie zmienia faktu, ¿e jest to przestêpstwo. Akty przestêpne wyra¿aj¹ intencjê sprawcy: wykorzystanie nieletniego
dla uzyskania jakiej stymulacji czy gratyfikacji seksualnej29. Sam duchowny
czêsto wystêpuje w relacji duszpasterskiej do nieletniego30. Czyny przestêpne
przedstawione w kan. 1395 § 2 podlegaj¹ karaniu nawet wtedy, gdy zosta³y pope³nione jednorazowo. Nadu¿ycia seksualne wobec nieletnich naruszaj¹ ich godnoæ ludzk¹ i wolnoæ osobist¹.
Prawodawca przewiduje ró¿ne sankcje karne wzglêdem duchownego, zale¿nie
od ciê¿koci jego dzia³ania. Za czyny zabronione w kan. 1395 § 2 przewidziana
jest kara obligatoryjna nieokrelona. Sêdzia ma obowi¹zek wymierzyæ sprawiedliw¹ karê, nie wy³¹czaj¹c kary dymisji ze stanu duchownego. Jeli duchowny
jest zakonnikiem, nale¿y go wydaliæ z instytutu zakonnego. Jednak¿e prze³o¿ony
zakonny mo¿e odst¹piæ od wydalenia, gdy uwa¿a, ¿e w inny sposób mo¿e przyprowadziæ sprawcê do poprawy ¿ycia, wyrównaæ naruszon¹ sprawiedliwoæ i na27

Por. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne, s. 164.
Por. P. Cimbolic, The identification and treatment of sexual disorders and the priesthood,
The Jurist 52(1992), s. 598614; J.P. Beal, Doing what one can: canon law and clerical sexual
misconduct, tam¿e, s. 642683; J. Touhey, The correct interpretation of canon 1395: the use of the
sixth commandment in the moral tradition from Trent to the present day, The Jurist 55(1995),
s. 592631; J.H. Provost, Offences against the sixth commandment: toward a canonical analysis of
canon 1395, tam¿e, s. 632663; R. Jenkins, On the suitability of establishing clerical sexual abuse
of minors (c. 1395 § 2) as an irregularity ex delicto to the reception and exercise of orders, Periodica
94(2005), s. 275340; Z. Suchecki, La tutela dei minori presso la Congregazione per la Doctrina
della Fede riguardo ai delicta graviora, Appolinaris 34(2006), s. 719732; D. Albornoz, Norme e
orientamenti della Chiesa cattolica dinanzi agli abusi sessuali di minori perpetrati da chierici,
Salesianum 70(2008), s. 713717.
29 Nadu¿ycie posiada ró¿ne mo¿liwe formy: dotyk, poca³unek w usta, ekspozycja organów
p³ciowych lub sam stosunek seksualny. Istnieje te¿ nadu¿ycie niebezporednie: prowokuj¹ca rozmowa duchownego z nieletnim czy posiadanie przez tego¿ pierwszego materia³ów pornograficznych lub fotografowanie czy filmowanie nieletnich w celach pornograficznych, por. D. Albornoz,
Norme e orientamenti, s. 716.
30 Wykorzystanie godnoci, w³adzy czy urzêdu dla pope³nienia przestêpstwa wymaga surowszego ukarania, por. KPK 1983, kan. 1326 § 1 nr 2.
28
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prawiæ zgorszenie31. Koniecznym elementem subiektywnym po stronie duchownego jest wina umylna, tj. zamiar pope³nienia przez duchownego jednego z dzia³añ
zabronionych w kan. 1395.
We wszystkich przestêpstwach przeciwko szóstemu przykazaniu racj¹ karania jest ochrona dobra duchowego, tak po stronie duchownego, który je pope³nia,
jak i wspó³uczestnika (ów) czynu. Duchowny, tak¿e gdy jest zakonnikiem, narusza obowi¹zek doskona³ej wstrzemiêliwoci. Jego dzia³anie jest szkodliwe dla
niego samego i dla innych. Powoduje publiczne zgorszenie lub niebezpieczeñstwo zgorszenia.
2.2. Dokumenty i dzia³ania Stolicy Apostolskiej
2.2.1. Sacramentorum sanctitatis tutela i Normae de gravioribus delictis
Nadu¿ycia seksualne duchownych, a tak¿e krytyka medialna Kocio³a, spowodowa³y reakcjê Stolicy Apostolskiej. Po przeprowadzeniu pog³êbionej konsultacji w ramach Kongregacji Nauki Wiary, jej cz³onkowie przedstawili Ojcu wiêtemu wyniki prac, tj. okrelenie powa¿niejszych przestêpstw oraz stosowne procedury zastrze¿one dla tej Kongregacji. Wyniki studium zosta³y uznane i zatwierdzone
w 2001 r. przez papie¿a Jana Paw³a II, który wyda³ list Sacramentorum sanctitatis tutela32. Trzeba w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e problematyka nadu¿yæ seksualnych duchowieñstwa by³a wielokrotnie podejmowana przez w³adze kocielne33.
W licie Sacramentorum sanctitatis tutela papie¿ podkreli³ potrzebê ochrony wiêtoci sakramentu Eucharystii i pokuty, a tak¿e zachowania szóstego przykazania Dekalogu. Wskaza³ na poprzednie dokumenty i normy kocielne chroni¹ce te sakramenty oraz na kompetencje Kongregacji w. Oficjum. Aktualnie,
do Kongregacji Nauki Wiary nale¿¹ wykroczenia oraz przestêpstwa przeciwko
31

Por. tam¿e, kan. 695 § 1.
Jan Pawe³ II, List apostolski motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 kwietnia
2001), AAS 93(2001), s. 737739. W okresie po promulgacji Kodeksu z 1983 r., w 1988 r. zastrze¿ono Kongregacji Nauki Wiary przestêpstwa pope³nione przeciwko obyczajom, por. Jan Pawe³ II,
Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus (28 czerwca 1988), AAS 80(1988),
s. 841912, nr 52.
33 Nale¿y podkreliæ znacz¹cy wp³yw kard. J. Ratzingera na zmiany w prawodawstwie karnym Kocio³a, od 1988 r., poprzez rok 2001, a¿ do dzisiaj, por. J.I. Arrieta, Linflusso del Cardinal
Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico, La Civiltà Cattolica 4 dicembre 2010,
s. 430440. Prawie identyczny tekst tego autora by³ opublikowany w LOsservatore Romano 2 grudnia 2010 oraz na stronie watykañskiej: <http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta
20101204_it.html>, (data dostêpu: 16.06.2011); F. Lombardi, Abuso sui minori. Le prospettive di
Papa Benedetto XVI, Orientamenti Pastorali (2011)2, s. 4455. Zestawienie dokumentów kocielnych i wypowiedzi, por. te¿ Koció³ katolicki wobec nadu¿yæ seksualnych duchowieñstwa, oprac.
K. Tomasik, Wiadomoci KAI 21(2001), s. 2325. Strona watykañska tak¿e przedstawia dzia³ania
Kocio³a wobec tego problemu, por. Abuso sui minoris. La riposta della Chiesa, <http://www.vatican.va/resources/index_it.htm>, (data dostêpu: 06.06.2011).
32
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wierze i obyczajom. Swoim listem apostolskim Jan Pawe³ II zarazem promulgowa³ dokument Kongregacji Nauki Wiary Normae de gravioribus delictis.
List Normae de gravioribus delictis wymienia³ przestêpstwa zastrze¿one kompetencji Kongregacji w zakresie: ochrony Najwiêtszego Sakramentu, sakramentu pokuty i przestêpstwo przeciwko obyczajom. Poród nich s¹ omówione ju¿
wy¿ej, tj. rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu
i solicytacja, gdy nak³anianie do grzechu (w czasie spowiedzi, przy jej okazji lub
pod jej pretekstem) jest kierowane do dokonania go ze spowiednikiem. Przestêpstwem przeciwko obyczajom zastrze¿onym Kongregacji jest wyst¹pienie przeciwko szóstemu przykazaniu pope³nione przez duchownego z osob¹ niepe³noletni¹. I w tym miejscu pojawia siê zmiana w porównaniu do Kodeksu z 1983 r.,
gdy¿ za niepe³noletni¹ jest tu uwa¿ana osoba poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia34.
Wymienione przestêpstwa podlegaj¹ Trybuna³owi Apostolskiemu Kongregacji
Nauki Wiary35.
Ordynariusz, gdyby dowiedzia³ siê o przynajmniej prawdopodobnym dokonaniu przestêpstwa i wstêpnym dochodzeniu, obowi¹zkowo winien poinformowaæ Trybuna³ Apostolski. Przekazuje temu Trybuna³owi deklaracje wiadków,
dokumenty, wypowiedzi bieg³ych i inne akta sprawy wraz ze swoj¹ opini¹. Dalsze procedowanie nale¿y do Kongregacji, o ile nie zleci ona ordynariuszowi jego
prowadzenia, tj. przeka¿e zarazem jemu normy specjalne do dalszego postêpowania36. Skarga karna przedawnia siê po dziesiêciu latach. W odniesieniu do prze34

( ) delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti
annorum a clerico commissum. Haec tantum, quae supra indicantur delicta cum sua definitione,
Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur, Normae de gravioribus delictis.
35 W trybuna³ach ustanowionych przez ordynariuszy nale¿y ustanowiæ nastêpuj¹ce urzêdy:
sêdziego, rzecznika sprawiedliwoci, notariusza i patrona (pe³nomocnika); urzêdy s¹ powierzane
kap³anom. Trybuna³y kieruj¹ siê powszechnym karnym prawem Kocio³a. Tego typu sprawy podlegaj¹ sekretowi papieskiemu, tj. uczestnicy postêpowania s¹ zobowi¹zani do zachowania absolutnej
dyskrecji. W latach 20012010 r., do Kongregacji wp³ynê³o ok. 3000 spraw; 60% przypadków dotyczy³o czynów homoseksualnych wobec nieletnich, 30% wobec nieletnich heteroseksualnych, a 10%
wobec ma³ych dzieci. W 20% spraw procedury przeprowadzi³y diecezje, w 60% nie wszczêto procesów, g³ównie ze wzglêdu na zaawansowany wiek oskar¿onych, a w 20% Kongregacja doprowadzi³a do przeniesienia duchownych do stanu wieckiego lub zostali oni sk³onieni do proby o dyspensê od obowi¹zków kap³añskich, por. Intervista di Gianni Cardinale a mons. Charles Scicluna
sulla rigorosità della Chiesa nei casi di pedofilia, <http://www.vatican.va/resources/resources_
monsscicluna2010_it.html>, (data dostêpu: 15.06.2011).
36 Zastrze¿enie przestêpstw dla Kongregacji Nauki Wiary dotyczy dziedziny proceduralnej, a
nastêpnie wymierzania i deklarowania kar. Natomiast uwalnianie z kar podlega ogólnym zasadom
uwalniania zawartym w prawie powszechnym. Pozwany, jego pe³nomocnik lub rzecznik sprawiedliwoci, mo¿e apelowaæ; apelacjê od wyroku pierwszej instancji (ordynariusza) sk³ada siê do Trybuna³u Kongregacji Nauki Wiary. Celem unikniêcia zgorszenia, ordynariusz mo¿e zastosowaæ rodki
zabezpieczaj¹ce: odsuniêcie oskar¿onego od wiêtych pos³ug, nakaz lub zakaz pobytu w jakim
miejscu, itd., por. KPK 1983, kan. 1722.
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stêpstwa pope³nionego przez duchownego z osob¹ ma³oletni¹, czas przedawnienia zaczyna biegn¹æ od dnia, w którym ma³oletni ukoñczy osiemnasty rok ¿ycia.
Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e w zakoñczeniu listu Normae de gravioribus delictis
zosta³o wyra¿one ¿yczenie nawi¹zuj¹ce do duchowego celu Kocio³a. Pastoralna
pos³uga ordynariuszy wyra¿a troskê o wiêtoæ duchownych i innych wiernych,
tak¿e gdy oznacza to wymierzanie koniecznych kar.
2.2.2. Zaanga¿owanie Jana Paw³a II i Benedykta XVI
Problem przestêpstwa pedofilii szczególnie mocno dotkn¹³ Koció³ katolicki
w USA. Jan Pawe³ II rozmawia³ z biskupami amerykañskimi na ten temat
w 2002 r.37. W swoim przemówieniu, papie¿ wyrazi³ smutek z powodu skandalu
oraz cierpieñ, jakich dowiadczyli skrzywdzeni m³odzi ludzie. Nadu¿ycia seksualne pope³niane przez duchownych s¹ nie tylko ciê¿kim grzechem w oczach Boga,
ale tak¿e jest to z³o uznawane przez spo³eczeñstwo za przestêpstwo. Naprawienie
z³a wymaga chrzecijañskiego nawrócenia i powrotu do Boga. Sytuacja domaga
siê ponadto przygotowania kryteriów dzia³ania, które zapobiegn¹ pojawieniu siê
podobnych b³êdów38.
Nadu¿ycia dokonane na m³odych osobach s¹ znakiem kryzysu moralnoci
seksualnej, który dotkn¹³ Koció³, jak równie¿ ca³¹ spo³ecznoæ. Dzia³anie Kocio³a
winno pokazaæ tak wiernym, jak i spo³eczeñstwu, ¿e biskupi i prze³o¿eni zakonni
troszcz¹ siê o dobro duchowe ludzi. A w ¿yciu kap³añskim czy zakonnym nie ma
miejsca dla tych, którzy krzywdz¹ m³odzie¿. Wierni musz¹ te¿ wiedzieæ, ¿e biskupi oraz duchowni s¹ ca³kowicie zaanga¿owani w ukazywanie prawdy nt. moralnoci seksualnej, w odnowê kap³añstwa, ma³¿eñstwa i ¿ycia rodzinnego39.
Jan Pawe³ II powróci³ do tematu nadu¿yæ seksualnych w 2004 r. podczas spotkañ ad limina apostolorum z biskupami amerykañskimi. Potwierdzi³ wówczas
dyspozycyjnoæ tych biskupów w rozpoznaniu i nastêpnie w zmierzeniu siê z brakami i b³êdami z przesz³oci. Z podejmowanych dzia³añ p³ynie pojednanie i odnowienie Kocio³a. Rozwi¹zuj¹c zasadniczy problem, biskupi maj¹ zachêcaæ
wiernych, tak¿e duchownych, do dawania wiadectwa wiary40.
Spotkanie z Konferencj¹ Episkopatu Irlandii w 2006 (ad limina apostolorum) by³o kolejn¹ okazj¹ do wypowiedzi papieskiej, tym razem ju¿ Benedyk37

Por. Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti alla riunione interdicasteriale con i cardinali degli Stati Uniti DAmerica (23 kwietnia 2002), <http://www.vatican.va/holy_father/
john_paul_ii/speeches/2002/april/documents/hf_jpii_spe_20020423_usacardinals_it.html>, (data
dostêpu: 11.06.2011); tekst pol. por. LOsservatore Romano 6(2002), s. 1819.
38 Por. tam¿e, nr 2.
39 Por. tam¿e, nr 3.
40 Spotkania biskupów amerykañskich, w ramach wizyty ad limina apostolorum, mia³y miejsce:
02.04.2004, 02.09.2004 i 11.09.2004, por. <http://www.vatican.va/resources/resources_adlimina
americanbishops2004_it.html>, (data dostêpu: 13.06.2011).
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ta XVI. Ojciec wiêty stwierdzi³, ¿e rany nadu¿yæ seksualnych s¹ g³êbokie i pilnie wymagaj¹ naprawienia zaufania. Mierz¹c siê z problemem, nale¿y najpierw
ustaliæ prawdê o tym, co siê sta³o. A nastêpnie podj¹æ niezbêdne kroki, aby 
kieruj¹c siê sprawiedliwoci¹  unikn¹æ tych samych b³êdów w przysz³oci. Ponadto, nale¿y d¹¿yæ do uleczenia ofiar i wszystkich innych dotkniêtych tymi przestêpstwami. Duch wiêty poprzez czas oczyszczenia prowadzi Koció³ do pog³êbienia ¿ycia w wiêtoci41.
Benedykt XVI odby³ w 2008 r. pielgrzymkê apostolsk¹ do USA. Odniós³ siê
wówczas m.in. do skandali seksualnych z udzia³em duchownych. W przemówieniu do biskupów amerykañskich w narodowym sanktuarium maryjnym w Waszyngtonie powiedzia³, ¿e nadu¿ycia seksualne wobec najm³odszych wywo³uj¹
g³êbokie zawstydzenie. Biskupi s¹ odpowiedzialni za leczenie tego typu ran, a priorytetem jest wyra¿enie wspó³czucia i wsparcia dla ofiar. Nale¿y podejmowaæ odpowiednie rodki zaradcze i dyscyplinarne oraz zapewniæ bezpieczne rodowiska
dla m³odych. Aby rodki i strategie odnios³y skutek, nale¿y je widzieæ w szerszym kontekcie. Chodzi o w³aciwe wychowanie moralne dzieci i m³odzie¿y,
w tym do zdrowego rozumienia seksualnoci; nale¿y te¿ chroniæ dzieci i m³odzie¿ przed pornografi¹. I w tym szerszym znaczeniu rozwi¹zywania problemu
ka¿dy cz³onek spo³eczeñstwa przyczynia siê do odnowy moralnej42. Umacnianie
wiêzi biskupów z kap³anami jest naladowaniem Chrystusa Dobrego Pasterza.
Rzeczywicie, wyraniejsze skupienie siê na naladowaniu Chrystusa w wiêtoci ¿ycia jest tym, czego potrzeba, jeli chcemy iæ naprzód43.
Papie¿ powróci³ do bolesnego tematu cierpieñ wynikaj¹cych z nadu¿yæ seksualnych w dalszym przebiegu pielgrzymki do USA. W homilii w Waszyngtonie
wzywa³ do okazania pasterskiej troski ofiarom oraz do promocji uzdrowienia i pojednania. Odnowa duchowa Kocio³a w USA zale¿y od sakramentu pojednania
i wzrastania w wiêtoci44. Osobistym wyrazem zaanga¿owania siê papie¿a by³o
ponadto jego spotkanie z ofiarami przestêpstw seksualnych w kaplicy Nuncjatury
Apostolskiej w Waszyngtonie 17 kwietnia 2008 r.

41 Por. Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai vescovi della Conferenza Episcopale Di Irlanda
in visita Ad Limina Apostolorum (28 padziernika 2006), <http://www.vatican.va/resources/
resources_adliminairishbishopsoct2006_it.html>, (data dostêpu: 13.06.2011).
42 Por. Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów amerykañskich (16 kwietnia 2008), w: Ojciec
wiêty Benedykt XVI, Chrystus nasz¹ nadziej¹. Wizyta apostolska Ojca wiêtego Benedykta XVI
w Stanach Zjednoczonych, Kraków 2008, s. 3336.
43 Tam¿e, s. 3738.
44 Por. Benedykt XVI, Homilia wyg³oszona na stadionie Nationals Park w Waszyngtonie (17
kwietnia 2008), w: Ojciec wiêty Benedykt XVI, Chrystus nasz¹ nadziej¹ , s. 5962. Ojciec wiêty
nawi¹za³ do problemu nadu¿yæ tak¿e w czasie homilii w katedrze w. Patryka w Nowym Jorku 19
kwietnia, por. tam¿e, s. 125.
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Ojciec wiêty w tym samym roku uda³ siê do Australii. W czasie Mszy w.
w Sydney ponownie wyrazi³ wstyd, ból i cierpienie Kocio³a z powodu nadu¿yæ
seksualnych. Te karygodne czyny, które stanowi¹ tak powa¿ne nadu¿ycie zaufania, zas³uguj¹ na jednoznaczne potêpienie45. Podobnie, jak w USA, tak i w Australii, papie¿ spotka³ siê z ofiarami przestêpstw i wyrazi³ im swoje wspó³czucie.
W kolejnym roku  2009, Benedykt XVI spotka³ siê z biskupami Irlandii.
Poruszony doniesieniami o nadu¿yciach seksualnych, wyrazi³ ¿al z powodu tych,
którzy zdradzili swoje lubowanie wobec Boga oraz zaufanie ofiar, rodzin i spo³eczeñstwa. Wspó³odczuwaj¹c zdradê i wstyd z katolikami irlandzkimi zapewni³,
¿e Koció³ bêdzie dalej docieka³ prawdy o dokonanych wydarzeniach oraz szuka³
najlepszych bezpiecznych rozwi¹zañ na przysz³oæ46. Ogólnie nale¿y stwierdziæ,
¿e Ojciec wiêty wielokrotnie porusza³ temat przestêpstw seksualnych duchownych
w spotkaniach z biskupami ca³ego wiata, z dziennikarzami i ofiarami nadu¿yæ47.
Ojciec wiêty skierowa³ w 2010 r. list do katolików irlandzkich, w którym
nakreli³ plan uzdrowienia i odnowy kocielnej48. Dokument ten, choæ adresowany
45

Benedykt XVI, Homilia wyg³oszona w katedrze NMP w Sydney (19 lipca 2008), w: Ojciec
wiêty Benedykt XVI, XXIII wiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Sydney 2008, Kraków 2008, s. 86. Papie¿
równie¿ w trakcie konferencji prasowej w czasie lotu do Australii wyrazi³ swój i ca³ego Kocio³a
sprzeciw wobec pedofilii, por. <http://www.vatican.va/resources/resources_visitaustraliajul2008_it.html>, (data dostêpu: 14.06.2011).
46 Por. Benedykt XVI, Spotkanie z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Irlandii oraz
Kurii Rzymskiej (19 grudnia 2009), <http://www.vatican.va/resources/resources_irishbishops
dec2009_en.html>, (data dostêpu: 14.06.2011). Robocze spotkanie biskupów irlandzkich z papie¿em i przedstawicielami Kurii Rzymskiej wraz z dyskusj¹ nad przestêpstwami seksualnymi duchownych odby³o siê te¿ 1516 lutego 2010, <http://www.vatican.va/resources/resources_irish
bishopsfeb2010_en.html>, (data dostêpu: 14.06.2011).
47 Por. Benedykt XVI, Incontro del Santo Padre Benedetto XVI con i giornalisti durante il
volo verso Malta (17 kwietnia 2010), <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/
2010/april/documents/hf_benxvi_spe_20100417_interview_it.html>; ten¿e, Comunicato: incontro
del Santo Padre con alcune vittime di abusi sessuali (18 kwietnia 2010), <http://www.vatican.va/
resources/resources_comunicatoabusimalta_it.html>; ten¿e, Intervista concessa dal Santo Padre
Benedetto XVI ai giornalisti durante il volo verso il Portogallo (11 maja 2010), <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/may/documents/hf_benxvi_spe_20100511_portogallointerview_it.html>; ten¿e, Omelia (11 czerwca 2010), <http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_benxvi_hom_20100611_conclannosac_it.html>; ten¿e,
Risposte del Santo Padre Benedetto XVI alle domande dei giornalisti durante il volo verso il Regno
Unito (16 wrzenia 2010), <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/september
/documents/hf_benxvi_spe_20100916_intervregnounito_it.html>; ten¿e, Omelia (18 wrzenia
2010), <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_benxvi_hom_
20100918_westminster_it.html>; ten¿e, Incontro con i vescovi di Inghilterra, Galles e Scozia (19
wrzenia 2010), <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2010/september/
documents/hf_benxvi_spe_20100919_vescoviinghilterra_it.html>, (data dostêpu: 14.06.2011).
48 Por. Benedykt XVI, List pasterski Papie¿a Benedykta XVI do katolików Irlandii (19 marca
2010), <http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/documents/hf_benxvi_
let_20100319_churchireland_pl.html>, (data dostêpu: 14.06.2011).
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do katolików irlandzkich, nale¿y szeroko odczytaæ w ca³ym Kociele. Z treci¹
listu powinni siê zapoznaæ wszyscy wierni, aby w³aciwie stawiæ czo³a kwestii
nadu¿yæ seksualnych. Zreszt¹, jak zauwa¿a jego autor: problem nadu¿yæ w stosunku do nieletnich nie jest specyficznym problemem ani Irlandii, ani Kocio³a49. Uleczenie tak specyficznej rany wymaga na pierwszym miejscu uznania
grzechu przed Bogiem i przed ludmi. Nale¿y przyznaæ, ¿e pope³niono grzechy
wobec najbardziej bezbronnych osób, którymi s¹ dzieci. Dopiero za t¹ wiadomoci¹ powinien postêpowaæ wspólny wysi³ek, aby zagwarantowaæ dzieciom ochronê w przysz³oci.
Papie¿ dalej stwierdza, ¿e aby rozwi¹zaæ problem, nale¿y widzieæ przyczyny
z³a. S¹ nimi m.in. sekularyzm kap³anów i zakonników oraz zarzucenie dobrych
duchowych praktyk, takich jak: czêsta spowied, codzienna modlitwa i coroczne
rekolekcje50.
Kolejn¹ przyczyn¹ problemu jest odejcie od karania, od stosowania sankcji.
W okresie po Soborze Watykañskim II, niektórzy pasterze Kocio³a b³êdnie interpretowali myl soborow¹ i rezygnowali ze stosowania kanonicznego prawa karnego. W szczególnoci panowa³a tendencja, zrodzona ze s³usznych intencji, ale
b³êdna, do unikania postêpowania karnego w obliczu nieprawid³owych sytuacji
kanonicznych51. W innej wypowiedzi papieskiej padaj¹ s³owa: Panowa³o przekonanie, ¿e Koció³ nie mo¿e byæ ju¿ Kocio³em prawa, ale Kocio³em mi³oci; nie
powinien wiêc karaæ. W ten sposób zlikwidowano wiadomoæ, ¿e kara mo¿e byæ
tak¿e aktem mi³oci52. Kieruj¹c siê le pojmowan¹ trosk¹ o Koció³ i pragn¹c
unikn¹æ skandali, biskupi i prze³o¿eni zakonni nie stosowali kar kanonicznych.
Do innych przyczyn skandali seksualnych nale¿¹: niew³aciwe procedury stosowane przy dopuszczeniu do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego oraz niewystarczaj¹ca
formacja ludzka, moralna, intelektualna i duchowa w seminariach i nowicjatach53.
W licie do katolików irlandzkich papie¿ kolejny raz wyrazi³ swój ¿al i wstyd
z powodu z³a nadu¿yæ seksualnych. Wezwa³ kap³anów i zakonników winnych
przestêpstw, aby ci w szczególny sposób uczynili rachunek sumienia, wziêli odpowiedzialnoæ za grzechy i wyrazili ¿al. Zdradzilicie niewinnych m³odych ludzi oraz ich rodziców, którzy pok³adali w was zaufanie. Musicie za to odpowiedzieæ przed Bogiem wszechmog¹cym, a tak¿e przed odpowiednio powo³anymi
do tego s¹dami. Utracilicie szacunek spo³ecznoci Irlandii i okrylicie wstydem
i hañb¹ waszych wspó³braci. A ci wród was, którzy s¹ kap³anami, zbezczecili
wiêtoæ sakramentu kap³añstwa, w którym Chrystus uobecnia siê w nas i w na49

Tam¿e, nr 2.
Por. tam¿e, nr 4.
51 Tam¿e.
52 Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem. wiat³oæ wiata. Papie¿, Koció³ i znaki
czasu, t³um. P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 38; por. J.I. Arrieta, Linflusso, s. 432.
53 Por. List pasterski Papie¿a Benedykta XVI do katolików Irlandii, nr 4.
50
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szych uczynkach. Ogromn¹ krzywdê wyrz¹dzilicie ofiarom i narazilicie na wielk¹
szkodê Koció³ i spo³eczny obraz kap³añstwa i ¿ycia zakonnego54. Grzech niestety skutkuje tym, ¿e przes³ania dobre osi¹gniêcia ca³ego Kocio³a i jego wiernych, na co tak¿e papie¿ zwróci³ uwagê.
W s³owach kierowanych do wszystkich kap³anów i zakonników, Benedykt XVI zachêci³ ich, aby stawali siê ludmi modlitwy. Z kolei, zwracaj¹c siê do
biskupów, przypomnia³ im, aby nie tylko w ca³ej pe³ni stosowali prawo kanoniczne, ale równie¿ wspó³pracowali z w³adzami wieckimi55. Na koniec poleci³ kilka
konkretnych inicjatyw. Ca³y okres Wielkiego Postu i pi¹tkowe postanowienia
pokutne 2011 r. mia³y byæ czasem proby o Bo¿e mi³osierdzie. Konieczna jest
¿arliwa modlitwa w formie adoracji eucharystycznych. Zosta³a te¿ zapowiedziana specjalna wizytacja apostolska niektórych irlandzkich diecezji, seminariów
i zgromadzeñ zakonnych. A ponadto, maj¹ byæ zorganizowane specjalne misje
dla biskupów, kap³anów i zakonników56.
2.2.3. Modyfikacja: Normae de gravioribus delictis
Stolica Apostolska po dziewiêciu latach zmodyfikowa³a normy postêpowania
wobec najciê¿szych przestêpstw. Po otrzymaniu aprobaty papieskiej, Kongregacja Nauki Wiary 21 maja 2010 r. opublikowa³a nowe normy57. Wydobywaj¹c z dokumentu tylko te zmiany, które dotycz¹ nadu¿yæ seksualnych, mo¿na zauwa¿yæ
kilka ró¿nic. Podtrzymano przestêpstwo pope³nione przez duchownego z osob¹ poni¿ej osiemnastego roku ¿ycia, ale z tak rozumianym nieletnim zrównano osoby,
które trwale s¹ niezdolne do pos³ugiwania siê rozumem58. Przestêpstwem zastrze¿onym Kongregacji jest ponadto: nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie w celach lubie¿nych materia³ów pornograficznych, przedstawiaj¹cych nieletnich poni¿ej czternastego roku ¿ycia, przez duchownego  w jakikolwiek
54

Tam¿e, nr 7.
Por. tam¿e, nr 11; te same zalecenia papie¿ skierowa³ do prze³o¿onych zakonnych, por. tam¿e.
56 Por. tam¿e, nr 14. Stolica Apostolska w 2010 r. zapowiedzia³a wizytacjê apostolsk¹ w niektórych diecezjach Irlandii, w seminariach i instytutach zakonnych oraz stowarzyszeniach ¿ycia
apostolskiego, a w kolejnym roku 2011 ukaza³ siê komunikat z pierwszej fazy wizyty, por. Comunicato della Santa Sede per linizio della Visita Apostolica in Irlanda (12 listopada 2010), <http://
www.vatican.va/resources/resources_irlandainiziovisita2010_it.html>; Comunicato della Santa
Sede per la conclusione della prima fase della Visita Apostolica in Irlanda (06 czerwca 2011),
<http://www.vatican.va/resources/resources_irlandaprimafasevisita2010_it.html>, (data dostêpu:
16.06.2011).
57 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Modyfikacje wprowadzone do tekstu Normae de gravioribus delictis [dalej: Normae de gravioribus delictis 2010], LOsservatore Romano 10(2010), s. 5356.
Por. komentarze do obowi¹zuj¹cych norm, Normy Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Wprowadzenie historyczne, tam¿e, s. 5759; P.F. Lombardi, Il significato della pubblicazione
delle nuove Norme sui delitti più gravi, <http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi
notanorme_it.html>, (data dostêpu: 15.06.2011).
58 Por. Normae de gravioribus delictis 2010, art. 6 § 1 nr 1.
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sposób i za pomoc¹ jakiegokolwiek urz¹dzenia59. Kolejn¹ zmian¹ jest wyd³u¿enie czasu terminu skargi karnej, która przedawnia siê po dwudziestu latach60.
Dla u³atwienia stosowania norm (de gravioribus delictis) Kongregacja Nauki
Wiary zwróci³a siê do poszczególnych Konferencji Episkopatów z Okólnikiem61.
Chodzi o to, aby ka¿da z Konferencji opracowa³a w³asne wytyczne w formie
jasnych i skoordynowanych procedur w przypadkach nadu¿yæ seksualnych62.
W przygotowaniu wytycznych powinni wzi¹æ udzia³ wy¿si prze³o¿eni kleryckich
instytutów zakonnych.
W Okólniku Kongregacji najpierw wskazano ogólne aspekty: troskê o ofiary
nadu¿yæ seksualnych i wsparcie im udzielane, ochronê ma³oletnich, formacjê przysz³ych kap³anów i zakonników, towarzyszenie kap³anom i wspó³pracê z w³adzami pañstwowymi, ale bez naruszenia forum sakramentalnego (foro interno)63.
Dokument przedstawia krótki opis obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa kanonicznego na temat nadu¿yæ seksualnych. rodkami karnymi wobec duchownego s¹: ograniczenia publicznej pos³ugi kap³añskiej, zakazy kontaktu z niepe³noletnimi, nakazy karne po myli kan. 1319 Kodeksu z 1983 r. i inne sankcje karne ³¹cznie
z kar¹ wydalenia ze stanu duchownego64. Wytyczne przygotowane przez Konferencjê Episkopatu stanowi¹ uzupe³nienie prawa powszechnego, a nie jego zast¹59

Tam¿e, art. 6 § 1 nr 2. Przy przestêpstwach przeciwko obyczajom, duchowny winien byæ
ukarany stosownie do wagi czynu, nie wykluczaj¹c wydalenia lub pozbawienia urzêdu, por. tam¿e,
art. 6 § 2. Internetowe przegl¹danie pornografii mo¿e byæ niezmierzone przez duchownego, ale
zainstalowanie plików pornograficznych wymaga intencjonalnego dzia³ania, czêsto przy u¿yciu
elektronicznych form p³atnoci, por. Z. Suchecki, La tutela dei minori, s . 723724.
60 Por. Normae de gravioribus delictis 2010, art. 7 § 1. W odniesieniu do nieletnich  ofiar
przestêpstw  przedawnienie biegnie od dnia, w którym nieletni skoñczy³ osiemnacie lat, por. tam¿e, art. 7 § 2. Pomijam tu zmiany proceduralne, np. dyspensê od wymogu kap³añstwa czy doktoratu
z prawa kanonicznego dla cz³onków trybuna³u, por. tam¿e, art. 15.
61 Por. Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania wytycznych dotycz¹cych sposobów postêpowania w przypadku nadu¿yæ seksualnych pope³nionych przez duchownych
wobec osób niepe³noletnich [dalej: Okólnik Kongregacji 2011] (03 maja 2011), <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abusominori
_pl.html>, (data dostêpu: 16.06.2011).
62 Por. Lettera del cardinale William Levada per la presentazione della Circolare alle Conferenze Episcopali sulle linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di
chierici (03 maja 2011), <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20110503_levadaabusominori_pl.html>, (data dostêpu: 16.06.2011).
63 Por. Okólnik Kongregacji 2011, nr 1 ad. W odniesieniu do kandydatów do kap³añstwa lub
¿ycia zakonnego, którzy zmieniaj¹ seminaria i domy formacyjne, nale¿y zadbaæ o wymianê informacji na ich temat miêdzy biskupami i prze³o¿onymi zakonnymi, por. tam¿e. Biskupi maj¹ pouczaæ
swych kap³anów o krzywdach towarzysz¹cych przestêpstwom przeciwko zwyczajom oraz odpowiedzialnoci kanonicznej i cywilnej, por. tam¿e.
64 Por. tam¿e, nr 2. Papie¿ Benedykt XVI, od czasu, kiedy by³ prefektem Kongregacji Nauki
Wiary, zabiega³ o integralnoæ i konsekwentne stosowanie prawa karnego kanonicznego. Z jego
inicjatywy trwaj¹ prace nad reform¹ ksiêgi VI Kodeksu z 1983 r., por. J.I. Arrieta, Linflusso, s. 430.
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pienie oraz domagaj¹ siê tzw. recognitio Stolicy Apostolskiej. W trzeciej czêci
Okólnika Kongregacja poda³a wskazania dla ordynariuszy, jak np.: koniecznoæ
szacunku dla osoby wnosz¹cej oskar¿enie, pomocy psychologicznej i duchowej
dla ofiar, zachowanie dobrego imienia osób, prawo do obrony dla oskar¿onego,
czy uwzglêdnienie prawodawstwa pañstwowego i ewentualnego obowi¹zku powiadomienia w³adz wieckich65.
2.3. Prawo partykularne
Równolegle do wielu wypowiedzi papie¿y oraz dokumentów Kurii Rzymskiej rozwija³y siê rozwi¹zania partykularne. W krajach, gdzie problem przestêpstw
duchownych wobec nieletnich zatoczy³ szerokie krêgi odzewu spo³ecznego, Konferencje Episkopatu podejmowa³y ró¿ne dzia³ania. W³asne wytyczne opracowa³y
np.: Konferencja Biskupów USA, Australii, Kanady, Irlandii, Filipin, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Belgii, Chile66.
Sporód wielu rozwi¹zañ przytoczê tylko jeden przyk³ad ze Stanów Zjednoczonych, gdzie nadu¿ycia seksualne duchownych szczególnie dotknê³y Koció³67.
Po spotkaniach Jana Paw³a II z biskupami amerykañskimi, episkopat tego kraju
opracowa³ w³asne normy postêpowania (Essential Norms for Diocesan/Eparchial
Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons).
Zasady przyjête przez biskupów 13 listopada 2002 r. uzyska³y recognitio Stolicy
Apostolskiej 8 grudnia tego samego roku i by³y promulgowane. Nastêpnie 17
czerwca 2005 r. biskupi dokonali rewizji i zaaprobowali now¹ formê norm (Karta
Ochrony Dzieci i M³odzie¿y = Charter for the Protection of Children and Young
People). Z dat¹ 1 stycznia 2006 r. Kongregacja ds. Biskupów rozci¹gnê³a recognitio
na odnowione normy68.
Kartê Ochrony Dzieci i M³odzie¿y otwiera wstêp opisuj¹cy dowiadczenie
Kocio³a w USA po 2002 r. w zwi¹zku z przestêpstwami seksualnymi duchownych. Dalej Karta zawiera 17 artyku³ów. Biskupi zadeklarowali, ¿e bêd¹ wspieraæ proces uzdrawiania osób skrzywdzonych i chroniæ dzieci i m³odzie¿. Deklaracjê wzmocnili uroczystym przyrzeczeniem umieszczonym w zakoñczeniu Karty.
Pierwsza grupa norm dotyczy uzdrowienia i pojednania z ofiarami przestêpstw.
Diecezje maj¹ np. obowi¹zek dotarcia do ofiar i udzielenia wszelkiej mo¿liwej
65

Por. Okólnik Kongregacji 2011, nr 3 ai; wyklucza siê mo¿liwoæ powrotu do wykonywania pos³ugi kap³añskiej w sposób publiczny, jeli owa publiczna pos³uga duchownego stanowi niebezpieczeñstwo dla osób nieletnich lub powodowa³aby skandal we wspólnocie, tam¿e, nr 3 i.
66 Por. D. Albornoz, Norme e orientamenti, s. 713722; Koció³ katolicki wobec nadu¿yæ ,
s. 2325.
67 Por. United States Conference of Catholic Bishops, Charter for the Protection of Children
and Young People, Washington 2006, <http://www.usccb.org/ocyp/charter.pdf>, (data dostêpu:
16.06.2011).
68 Por. tam¿e, s. 27.
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pomocy (duchowej i socjalnej, poradnictwo, itd.)69. Równie¿ maj¹ wypracowaæ
w³asne przepisy i procedury, aby odpowiedzieæ na ka¿dy zarzut oraz ustanowiæ
organy konsultacyjne z³o¿one g³ównie z osób wieckich70.
Dla efektywnoci systemu przeciwdzia³ania problemowi, diecezje s¹ zobowi¹zane do zg³oszenia w³adzom wieckim wniesionych zarzutów71. A duchowni
po potwierdzeniu przestêpstwa maj¹ byæ odsuniêci od pe³nionych pos³ug lub
wydaleni ze stanu duchownego72.
Konferencja Biskupów USA ustanowi³a w swoim gronie dodatkowe struktury, tj. Komisjê ds. Nadu¿yæ Seksualnych i Komisjê Ochrony Dzieci i M³odzie¿y73. Te komisje, jak i ca³y Koció³ w USA, ma zabiegaæ o tworzenie bezpiecznych rodowisk dla dzieci i m³odzie¿y. Z powodu zapewnienia bezpieczeñstwa,
diecezje maj¹ sprawdziæ przesz³oæ duchownych zaanga¿owanych w pos³ugê
kocieln¹ i innych pracowników bêd¹cych w ci¹g³ym kontakcie z nieletnimi74.
ZAKOÑCZENIE
Medialnie nag³aniane nadu¿yæ seksualnych pope³nianych przez duchownych i
zakonników wobec nieletnich sprawia wra¿enie, jakoby Koció³ nie reagowa³ na
nie. G³one i agresywne przes³anie mass mediów o rzekomej biernoci Kocio³a wobec nadu¿yæ seksualnych nie jest prawd¹. Przegl¹d ró¿nych wyst¹pieñ i dokumentów papieskich, jak równie¿ zaanga¿owanie Kurii Rzymskiej, a zw³aszcza Kongregacji Nauki Wiary, ukazuje wielop³aszczyznow¹ i bardzo aktywn¹ reakcjê Kocio³a.
Nale¿y podkreliæ istotny wp³yw papie¿a Benedykta XVI na prawodawstwo kocielne przeciwdzia³aj¹ce nadu¿yciom seksualnym wobec nieletnich. Od czasu, kiedy by³ prefektem Kongregacji Nauki Wiary, zabiega³ o konsekwentne i jednoznaczne zasady kanonicznego prawa karnego oraz o ich stosowanie. Wraz z rozwojem
prawa powszechnego powstawa³o prawo partykularne. Stanowi ono uzupe³nienie
prawodawstwa powszechnego i domaga siê recognitio ze strony Stolicy Apostolskiej.
W ka¿dej sytuacji przestêpstwa duchownych przeciw obyczajom, nale¿y
zmierzyæ siê z problemem. Okazaæ wspó³czucie i pomoc ofiarom i wyjaniæ ca³¹
prawdê o tym, co siê wydarzy³o. Jeli duchowny jest winny przestêpstwa, nale¿y
w imiê mi³oci i prawdy stosowaæ kary kanoniczne.
Wa¿n¹ czêci¹ rozwi¹zania problemu jest ponadto konsekwentne stosowanie
zasad formacyjnych: w³aciwe rozeznanie powo³ania i formacja ludzka w przestrzeni uczuciowej i seksualnej. I na koniec, duchowni musz¹ odczytywaæ powszech69

Por. tam¿e, art. 1.
Por. tam¿e, art. 2.
71 Por. tam¿e, art. 4.
72 Por. tam¿e, art. 5.
73 Por. tam¿e, art. 8.
74 Por. tam¿e, art. 13.
70
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ne wezwanie do wiêtoci w sposób bardziej intensywny; poprzez g³êbokie ¿ycie
duchowe i czujnoæ serca maj¹ szansê odnaleæ piêkno ¿ycia w czystoci.
Kryzys, który dotkn¹³ Koció³, jest zarazem okazj¹ do dog³êbnego jego oczyszczenia i do odnowionego zaanga¿owania w wiêtoæ apostolsk¹. Dziêki bowiem
g³oszeniu prawdy o Bogu i cz³owieku, a zarazem stawianiu wymagañ wiernym,
zw³aszcza duchownym, Koció³ prowadzi ludzi do wiêtoci i zbawienia.
THE CHURCHS RESPONSE
TO THE SEXUAL ABUSE OF MINORS BY CLERICS
Summary
Media hype about the sexual abuse of minors by clerics gives the impression that the Church
did not react to the problem. This loud and aggressive action by the mass media paints an inaccurate
picture of the Churchs response. This article provides an overview of various papal speeches and
documents, as well as the Roman Curias commitment, especially that of the Congregation for the
Doctrine of the Faith, which reveals a very active and multifaceted response by the Church to the
problem.
In regards to this issue, it is necessary to emphasise the important influence of Pope
Benedict XVI. Since he was a prefect of the Congregation for the Doctrine of Faith, he endeavoured
to conform to the rules of penal canon law in a consistent and explicit way. In addition to developing
universal law, a particular law came into being. It constitutes a supplement to the general legislation
and demands recognition from the side of The Holy See.
In each situation concerning the offences committed by clergy, it is essential to face the problem and to show compassion and help to the victims and to explain the whole truth about what really
happened. If a clergyman is guilty of a crime, then, in the name of love and truth, it is necessary to
apply canonical penalties. An important part of the solution is also consistent application of the rules
of formation: a proper recognition of vocation and human formation in the emotional and sexual
space. Finally, clergymen have to interpret the universal call to holiness more intensively.
The crisis which touched the Church is also an opportunity for thorough purification of the
Church and a renewed commitment to apostolic holiness. Through preaching truth about God and
man, and at the same time establishing requirements for the faithful, especially for the clergymen,
the Church leads people to holiness and salvation.
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