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OC E N A
Dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Ks. dr. Wiesława
KRAINSKIEGO' Praw o TrybunałówKatolickich do Rozstrzyg ania Nieważności
MałżeństwNiekatolików Art. 2-4 ,,DignitasConnubiio',Bernardinum, Pelplin
2013,ss.429.

1. Osoba Kandydata: jego formacja intelektualna i praca dydakĘczna
Ks. Wiesław Kraiński, ur. l8. 09. 1963 w Czersku, po ukończeniu miejscowej
szkoĘ podstawowej ukończył Lo w Czersku uzyskaniem świadęctwadojrzatościw r.
1983. Po uzyskaniu matury odbył sześcioletniestudia teologiczne w Wyzszym
Seminarium Duchownym w Pelplinie i w roku 1989 uzyskał tytułzawodowy magistra
teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w
Lublinie.
W r. 1994 podjął pięcioletnie studia z prawa kanonicznęgo na ówczesnej
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dziśUKSW), zakoirczone uzyskaniem
magisterium z tej dziedziny. Po uzyskaniu magisterium na Wydziale Prawa
Kanonicznego

ATK

odbył studium doktoranckie, a następnie kontynuował

specjalizacjęw zakresie prawa małżeńskiegow Papieskim Uniwersytecie św.KtryŻa
w Rzymie. W roku 2002 uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresię prawa
kanonicznego na

podstawie dysertacji: Symulacja

całkowita małżeństwa w

orzeczeniach RoĘ Rzymskiej pod rządami Kodelcsu Prawa Kanonicznego z r' 1983,
przygotowanejpod kięrunkiem ks. prof. dr. hab. W. Góralskiego na Wydziale Prawa
Kanonicmego w Uniwersytecię Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie.

2. Działalność
duszpastersko. administracyjnai dydaktyczna
W zakręsieduszpasterskim
w latach 1989.2001ks. W. Kraiński pracowałw
kilku

parafiach na

stanowisku wikariusza, a po

zakończonych studiach

specjalistycznychw kraju i w Rzymie podjął pracę administracyjnąw Kurii
Diecezjalnej Toruńskiej, gdzie w roku 2006 zostałpowołanydo organizacji Sądu
Biskupiego diecezji toruńskiej,powstałejw roku 1992. W tym teŻ czasie podjął
zajęcia dydaktycznena Wydziale Teologicznym Uniw. M. Kopernika w Toruniu'
najpierwjako wykłady z|econe a od r. 2008 na stanowiskuadiunkta w Za|<ładzie
PrawaKanonicznegona tymŻęWydziale.
3. Kierunki badań i ocenaopublikowanychprac
Na dorobeknaukowyKandydatado stopnianaukowegodoktorahabilitowanego
składasię 38 pozycji opublikowanychdrukiem,które stanowią
o 2 publikacjeksiązkowe'a wśródnich monograftado habilitacji
o 16 aĘkułów w przedmiocięmałięństwa
o 5 recenzjipublikacjiksiążko}vych
o 13 hasełencyklopedycznych
o 2 aĘkuły o charal<tęrze
publicysĘcznym.
Problematykaprowadzonychbadań wskazuje na jeden zasadniczykierunek,
którym jest salcramentalność
małżeństwa
i z nim rwiązanatrwatość
oraz olcreślenie
przyczyn mogących powodowaćjego nieważność.
Taki profil studium przedmiotu
poniewaz problematyka sakramentalności
wskazuje na jego interdyscyplinarność,
małzęństwastanowi istotny elementw sakramentologiiteologicznej i jednocześnię
podstawowy problem

kanoniczno-prawny insĘrtucji małŻefstwa. Dlatego

usprawiedliwionejest podejmowanietęj problematykibadawczej na obydwóch
wydziałachuniwersytęckich _ prawa kanonicznego i teologii - z obowiązkiem
uwzględnieniaobu aspektów:prawno-kanonicznego
i teologicznęgo.
Tym samymjest
uzasadnionepowołanierecenzęntóww prowadzorlymptzewodzie habilitacyjnymz
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bo w ten sposób ocenaprzeprowadzonychbadań
obu dziedzinbadavtczo-naukowych,
otrzymuje bardziejkompletnywymiar.
wspomnianejproblematyce
W częściopublikowanychaĘkułów poświęconych
ich Autor, szukającprrycryn mogącychstanowió waŻnąpodstawędla stwierdzęnia
niewaznościmałięttstwa,ma zawsze na uwadze jego istotę, którą stanowi dobro
małzonkówi dobro potomstwaz nich zrodzonego.Kiedy rozwaŻaten problem to
sięga do prawa naturalnego,które zakładawspólnotęĘcia i miłościmałzonków'co
zna|aztoswojemiejscew nauczaniuJezusai, konsekwentnie,
w stałejnaucęKościoła.
Na taką tącznośćprawa naturalnegoz jurysdykcyjnym postępowaniemKościoła
wskazują opracowania Habilitanta w kilku jego publikacjach, np. orzekanie
nieważnościmałżeństwaz tytułu symulacji całkowitej wraz z innymi tytutami
nieważności
małżeństwa
w obrębie zgody matzeńskiejw wyrokach RoĘ Rzymskiej,
,,StudiaGdańskie'', t. XXVII,

Gdańsk oliwa 2010, s. 226, 230, 234; Proces

diecezjalnyrozwiązywąniamatżeństwana korzyścwiary wedługnorm Kongregacji
Doktryny Wiary z 200] r., ,'StudiaLovicięnsia''.Łowickię StudiaTeologicznet. |4,
jako elementuistotnegoi
Łowicz20|2, s. 155.168;Prób olcreślenia
,,bonumfamiliae',
w strukturzematżeństwą
autonomicznego
,'StudiaPelplińskie''t. XLVI1}}I3, s. 135.
143.
W podkreśleniutego aspektu przęz Autora publikacji zostat wskazany
wewnętrznyrwiązek prawa kościelnegoz tęologią. Jest to zrozumiałe,bo prawo
jako społeczności
kanoniczneopierasię na natvrzęKościoła
widzialnej,hierarchicznie
i prawnie zorganizowanej,a jednocześniespołeczności
węwnętrnie zjednoczonej
jako Ciało mistyczne Chrystusa. Dlatego prawo Kościoławyprowadza swoją
bycia wspólnotąnadnaturalnąpowołanąptzezChrystusai opartąna
specyfikęz fa|<tu
Jego słowiei sakramentach.Słowo i sakramentsą dwoma istotnymi ęlęmęntamiw
widzialnej strukturzę Kościota. Prawo kanoniczne ustanawia pra\<Ęcznęnolmy
jednościczłonków
postępowaniadla rozwoju Ęcia sakramentalnego
i zacieśniania
Kościołaz Chrystusem.Dlatego prawo kanonicznejest wewnętrznierwiązanez
teologią zwłaszczaz teologiądogmaĘcznąi moralną.Słuszniewięc nasz Kandydat
do habilitacji łącryw swoich badaniachnaukowychobydwanurty:prawo kościęlnez
jakim jest sakramentmatzęństwa.
teologiądla celu antropologicznego,
Są to bowiem
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dyscyplinykomplementarne,które częstopodejmujątęn sam argument,a|e ana|izują
go zroŻnychpunktówwidzenia.
Mając na uwadze tę wewnętrzną więź obu dyscyplin w zakresie
małzęństwai wynikającychstąd skutków prawnych, dotyczących
sakramentalności
głównie nierozęrwalnoŚcimałzeństwai w tym kontekścieposzukiwanychprzyczyn
jego niewaŻności,
publikacjiuwzględniatei jasnowspółczesny
Autor ana|izowanych
klimat kulturowo.społeczny,
znajdującyszerokiereperkusjew problemaĘcetrwałoŚci
mviązkumałzeńskiego.Aktualne normy prawa kościelnego
równiez w tej materii są
przedmiotemlicznych krytyk i zaruutówwzględemKościołao formalizm i jurydyzm,
cry wręcz o klerykalizm, który miałbypozbawićlaikat jego miejsca w Kościelę.
Myślowyi praktycznynurt badań naszegoDoktora potwierdza tezę, ie jakkolwiek
Kodeks prawa kanonicznego podkreŚla odpowiedzialnośc duszpasterzy za
przestrzeganieprzepisów Kościoła,to nię mozna zgodzić,się z zaruutęmjakoby one
ignorowaty prawa osób świeckich, gdyŻ wszystkie przepisy odnoszące się do
podstawowychpraw ludzi ochrzczonychw zakresie sakramentówdoĘczą zarówno
jak i duchownych.Potwierdzęnietego rodzajuoceny znajdujemyw
osób święckich
art, Habilitanta: Ęmisja ze stanu duchownegow świetleupoważnieńnadanych
Kongregacjids.Duchowieństwa,,,Prawo
i Kościół'',
IJAM, Poznah201^|,
s. 149-163.
oceniając wartośó dotychczasowych publikacji ks. w.

Kraińskiego,

zmateria|izowanychw jego artykułach,jako teolog za|<ładam,
Że Habilitant
podejmując badania w zakręsię małzeństwanię miał na uwadze świadomego
wchodzenia w metodologiczne akcentowanięinterdyscyplinarnychrelacji prawa
kanonicznegoz teologią.De facto jednak jego badania ukazująjasno określoną
koniunkcję między obiema dyscyplinami naukowymi.Taki porządekpostępowania
Habilitanta wyptywa po prostu z jego osobistej formacji teologicznej i prawnokanonicznej,która porvta|amuana|izowaćkwestieprawno-kanoniczne
w świętle
dość
szęrokorozumianychzasadteologicznych,jak sam Kandydat do habilitacji podkreśla
to w swoim autorefęracie:,,obszarem moich naukowych zainteresowań,poza
jest ogół zagadniefrpowiązanychz
wskazanąwcześniejproblematykąmałŻeitstwa,
prawemmałzeńskim.
TemaĘkata w sposóbbezpośredni
wpisujesię w obszartroski
Kościołao dobrze uformowanesumienie,a sprawawaznościmałzeństwa
jest przede

)

wszystkim związana z sumienięm matzonków. (...) W tej przesttzeni badawczej
zajmowałemsię przede wszystkim Ęm, co jest własnymi wyłącznymcelęm oraz
_ danąprzęz jej ZałoĘciela.(...)Sprawysumienia,kwestiazbawienia
misjąKościoła
w swej ptacynaukowejporządkuję
dusz, sązawszecęlem nadprryrodzonym,jednakże
te cele w sposób zorganizowany'stosującpewien porządekkanoniczno.prawnyi
kościelny.Warto tutajzauwaĘć, iŻ ce|,którym jest kanonicznyporządekw Kościęle
powiązanyjest z misjąKościoła
danąptzezChrystusa''(s. 8).
Tak więc nie wprost,ale pośrednio
Habilitantprowadzącbadaniaw zakresie
problematyki małzeństwa wniósł praktyczny i

bardzo pozyfywny wkład

metodologiczny w

interdyscyplinarnych prawa

zakresię wiązących relacji

kanonicznęgoz teologią.W wielu miejscachswoich opracowańprowadzi on do
wniosku, Że ukazywanie wartościsakramentalnejmałzeństwaw prawie Kościoła
wypływaz faktu ujmowania SamegoKościoław kategorii sakramentuzbawienia
przez Chrystusa.Stądrówniez wartośókanonicznaKościoła
ustanowionego
ma sens
sakramentalnegoznakuzbawięnia.
oceniając wartośćopublikowanychbadań Habilitanta i ukazany przęz niego
wyraŹnyzwiązekteologii zprawęmkościelnym,
nie tylko na kanwieteoretycznej
ale
równiez w uka4rlvanejprZęZ niego praktyce insĘrtucjikanonicznychw zakresie
jako teolog widzę w nich potwierdzenietakze
problematykii sytuacji małŻeilskiej'
jednostek
sęnsui potrzebyistnienia na v,rydziałach
teologicznychtakich określonych
dydakĘczno-badawcrych,jak: Katedra prawa kanonicznego; Inst5rtut prawa
kanonicznego;
cry Zakładprawakanonicznego.
Ma to odnięsieniedo sytuacji,gdy w
danymuniwersytecienie istniejeodrębnywydział'nauk prawnych,złączonyZ prawem
kanonicznym.Uzasadnieniedla takiejpropozycjiznajdujemyw DekrecieSob.Wat.II
o formacjikapłańskiejoptatam totius:,,Wwykładzieprawakanonicznęgo... na|eĘ
mieć na uwadzętajemnicęKościoła''(oT, n. 16). Jest to wymóg właŚciwy,gdyi
prawoKo ściołaj ęstzakorzenionew eklezjologii dogmatycznej.

4. Rozprawa habilitacyjnai jej ocena
Przedmiot przedstawionej do oceny rozprary

habilitacyjnej stanowi

monografia Prawo Trybunałów Katolickich do Rozstrzygania NieważnościMałżeńsrw
NiekatolikówArt.2-4,,DtgnitasConnubii''.
Dignitas connubii to instrukcjaprocesowaPapieskiej Rady do Spraw Tekstów
Prawnych, ogłoszona25 stycznia 2005 r. Jest ona skierowana do kościelnychsądów
diecezjalnychi międzydiecezjalnychw prowadzeniu spraw o niewazność,małŻeństwa.
Upowaznia ona sędziów kościelnych w procesie rozstrrygania o niewazność
małzeństwniękatolików ochrzczonych i nięochrzczonych.W kontekścietego przepisu
jawi się pytanie o kompetencje Kościoław sprawach małzeństwniekatolików. Skoro
bowięm nięochrzczeni nie podlegają kompetencjom Kościołana Żadnejz płaszcz1zn,
to w oparciu o jakie racje Kościół'możęwykonywaÓ władzęsądowniczą wobec osób
nieocltzczonych w ptzypadku ich małieństwa?
Na tak postawione pytanie Habilitant stara się odpowiedzięć,w pierwszym
rozdzia|e swojej rozptary

Kompetencja trybunatów Kościota do rozstrzygania

nieważnościmatzeństw niekatolików. Powofując się na interpretację przepisów
wymienionej Instrukcji m. in. przez znanegoprawnika w kwestiach prawa kościelnego
G. P. Montiniego, Autor rozpraw wyjaśnia,Że rację uzasadniającąkompetencje
Kościoław kwęstii rozstrrygatia waznościmałzeństwaosób nieochrzczonych stanowi
prawo naturalne, które ,łozszęrza kompetencje Kościoła'' w tej materii (por. W.
Kraiński, Prawo trybunałów ..., s. 22). Uzasadnięnie rozszerzalnościowej kompetencji
altotza, awraz z nimi Autor monografii, uzasadniająobowiązkowym respekIowaniem
ptzez Kościół prawa naturalnego. W oparciu o prawo naturalne takŻeprawo sądowe
Kościołarozszęrza się na małzęństwaosób nieochtzczonych, ktorry w oparciu o treśó
klauzuli art. 3$2 Dignitas connubii chcą uzasadnić na forum procesowym, ze nie
wiĘe ich przeszkoda węzta matżęńskiego w pragnieniu zawarcia małzeństwa w
Kościele katolickim. Na tych samych przesłankachprawa naturalnego opiera się
równiez prawo Kościoław badaniu stanu małzeństwaosób nięochtzczonych (por. s.
23), Ta sama Instrukcja w art. 3$2 upowaŻnia sędziów kościelnych do orzekania
wazności,cry niewaznościmałżeństr'rr
niekatolików ochrzczonych. W oparciu o prawo
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naturalne sądy kościelnenie mogą odmówić ocltrzczonym niekatolikom postępowania
w sprawie udowodnienia przez nich stanu wolnego w celu zawarcia małŻeństwaze
stroną katolicką (por. s. 27). w uzasadnianiu takiego stanowiska Autor rozptary
odwofuje się do dokumęntów Kościoła interpretujących prawa kodęksowe. Wśród
nich czołowemiejsce zajmuje Motu proprio Pawła YI Causąs matrimoniales (28.03.

reTr).

Paweł VI uzasadniająckompetencjeKościoław zakresie małzeństwosób
ocltrzczonych,podkreślaw tym dokumenciepodstawowątroskęKościołao świętość
jako podstawy rcdziny i zwięanym z nią postępowaniem
mviązkumałżeńskiego
sądowym,którę powinno mieć na ce|uzbawienie osób zawierującychmałŻeństwo.
Kompetencjete zostĘ potwierdzonę
w nowymKodeksie ptawakanonicznego
w kan.
167I: ,,Sprawymatzeńskieochrzczonych,na podstawieprawa własnego,należądo
sędziegokościelnego',
.
Natomiast pozostaje problem kompetencji sądów kościelnychw sprawach
małzeństwniekatolików. W tej kwestii Autor dysertacjiodwofuje się do orzeczęn
SygnaturyApostolskiej.Instytucjata w sprawieuprawnień udzielonymtrybunałom
katolickimdo rczstrzyganiuw sprawachmałzeństw
niekatolickichma na uwadzedobro
stronykatolickiej,w oparciu o prawo naturalne.Dekret SygnaturyApostolskiej mówi
w tej materii,iz prawo procesoweuznajezdolnośóstronyniekatolickiejdo zaskatŻęnia
własnego
małzęństwa
z niękatolikiemna podstawiekan. I476, który orzęka:,,KaŻdy,
zarówno ochrzczony,jak i nięochtrzczony'
moze występowaÓprzedsądem;stronazaś
pozwanazgodnie zprzepisamiprawa,ma obowiązekodpowiadaó,'.
Potwięrdzeniętakiego rorwiązania znajdujemyw Konst;rtucjiduszpasterskiej
SoboruWat. II Gaudium et Spes, która sankcjonujetego typu postępowanięmającna
uwadzerównośćwszystkichludzi z racji posiadaniatej samejnatury.W rwiązkuz
tym równieŻ ochrzczeni, chociaŻniekatolicy, są włączenido Kościołai dlatego
podlegająjego prawupozytywnemu(por.s. 40).
Nięzaleznie od przychylnej postawy dekretów Sygnatury Apostolskiej
względem małzęństwniękatolików oc|trzczonych'istnieją pewne uwarunkowania
ograniczające
kompetencjesądów kościelnych.
Mianowicie, aby stronaniekatolicka
mogłazawtzeĆmałzeństwoze stronąkatolicką musi najpierw dowieśćswój stan
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wolny, co pozostaję związanez wymogiem Kodeksu prawa kanonicznego,kan. 1066 i
1085 $ l i 2. Z zęstawienia Dekretu Sygnatury Apostolskiej z art. 3$2 Instrukcji
Dignitas connubii wynika, iŻ

Dekret Sygnatury stawia większe wymagania niŻ

wymieniona Instrukcja, która domaga się jedynie udowodnięnia stanu wolnego (por. s.

4s).
Jaką wartośćposiada, wedfug Habilitanta, InstrukcjaDignitas connubii?
Wedtug Autora omawianej monografii otworzyła ona możliwośćtrybunałom
katolickim rozstrzyganie Spraw niewaznościmałżeństwniekatolików. W historii
Kościół administracyjnie wykonywał juŻ władzę nad małzeństwęm osób
nieochtzczonychw zakręsie przywileju Pawłowego.Poniewaz troska o zbawienię
wszystkich prryna|eĘ do podstawowej misji Kościoła,to nie może być ona
ograniczonajedynie przyjęwmjuŻ chrztem.Stąd teŻ daje ona niewprostpodstawę
jurysdykcyjnąwobec małzeństwosób nieochtzczonych.Natomiastwobec małieństw
niekatolikówochrzczonychpodstawęstanowisakramentalnośó
małzeństwa,
a Kościół
posiada pełnąwładzęnad sakramentami.Poniewaz ustawodawstwokościelnenie
uregulowało doĘchczas prawnej kompetencji Kościoławobec małzęństwosób
ocltzczonych a niękatolickich, to InstrukcjaDignitas connubii stanowi właściwą
praktykijurysdykcyjnejKościoła
interpretację
w tymprzedmiocie(por.s. 53.54).
Po przedstawieniu podstawowych zasad odnośniękompetencji sądów
kościelnych
w sprawie rczstrzyganianiewazności
małzeństwniekatolików, zawaĘch
w InstrukcjiDignitas connubii,Autor monografiiprzechodziw rozdziale drugimdo
prawa materialnegow tym przedmiocie.Istotnęwydajesię w tej Instrukcjiwskazanie
kryteriów prawa materialnego, którę naleĘ uwzględniać w postępowaniu o
stwierdzenięniewaznościmałzęństwniekatolików' zarówno oclvzczonych jak i
nięochrzczonych.
Sątu branepod uwagędwa podstawowekryteriarozstrrygania:
1) wedtugprawa Bożego,czyli prawanaturąlnego(Bógjako stwórcanatury)i
pozywnego prawaBozego(Bóg jako dawcałaski);
2) wedtugprawa stanowionego,którym byty rwięane stronyniekatolickiew
czasie zawieraniamałżeństwa.
Jednocześnie
Instrukcja zwtaca uwagę na konieczne uwzględnienieformy zawarcia
matzeństwaptzez niekatolików. KościótuznajekaŻdąformę zawarciamałzeństwau
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niekatolików

octtrzczonych, a w przypadku niekatolików

wschodnich naleĘ

uwzględnić |ittltgiczny obrzęd zawarcia małżeństwanawet, gdyby tylko jedna ze stron
niekatolickich przyna|eŻała do Kościoła wschodniego niekatolickiego (Dignitas
Connubii,

art, 4 $ 1.2). Dla uniknięcia nieporozumięnia Instrukcja zaznacza, Że

Kościół uznaje dyscyplinę prawną małzęństw w

Kościołach i

Wspólnotach

niekatolickich w zakresię ptzeszkod zrywających i wad zgody (por. Monografia, s 55-

s6).
Następnie Autor dysertacji' zgodnie z l<ryteriamirozsttryganianięwazności
małzeństw zawaĘmi w Instrukcji Dignitas Connubii, omawia przeszkody do
małzeństwaotaz wady zgody matŻeńskiejpochodzącez prawa Bożego..niezdolność
firyczna do aktu seksualnego'przeszkodapokrewieństwa(w okreŚlonym zakresie),
przeszkodawęzła,ignorancja,błąd,symulacjacałkowitalub częściowa;i z prawa
stanowionego: podstęp'warunek,prrymus(por.s. 6| -72).
Rozdział III rozpraw habilitacyjnej jest poświęconyzasadom prawa
procesowegow rozstrzyganiu nięwaznościmałŻeństwniekatolików. Podstawową
sprawąjestkompetencja
trybunafuw takichprocesach,Z|ektury tegorozdziafuwidać,
ze problem rwiązanyz okręśleniem
kompetencjiw tej sprawiemiałw historii swoją
dtugąewolucję,aŻdo rozstr4lgnięćKodeksuprawakanonicznegow kanonach:1673,
1 6 7 4 1, 4 0 0 i 1 4 7 6 , k t ó r e z n a | a z Ę s w o j e p o t w i e r d z e n i e w a r t , 3 i 4 s 2 , n . 2 i n s t r u k c j i
Dignitas Connubii. Ana|iza całego postępowania procesowego w aspekcie
jurydycznymukazujejednocześnie
powazny aspekt antropologiczny,wskazującyna
interesprawodawcy,którymjest Kościół,wobecstronuczestniczących
w procesie.o
ile bowiem Samo postępowanieprocesowe w sprawie ustalęnia nieważności
małzeństwanię moŻebyó wolne od konkretnychwymogów, które nie wykluczają
stanównapięć,to ważmajestintencjaprawodawcymającana uwadzępomocstronom
potrzebującym.
Ten porytywny aspektantropologicznyprocesukanonicznegozawaĘ
jest w samej strukturzeuprawnień inst5rtucjiprowadzącejproces, co Habilitantowi
(por. s. 81-98).Chodzi bowiem o postępowanienatury
udałosię równieŻv,ryrazić,
prawnej, której celem jest doprowadzęnię do rezultatu mającego na cęlu
wprowadzenieładu,a więc takię spokojuu stronpragnącychuregulowaóswój status
zvciowv.
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RozdziaĘ IV, V, VI monografii habititacyjnej są dedykowane prawu
małżeńskiemuosób nieocLtrzczonych,zarówno z kręgów wyznaniowych jak i
benvymaniowych. W przypadku małzeństwosób nieochrzczonychwaznośóich
małżęństwa
na|eĘ rozstrzygaów oparciu o prawo' którym osoby te podlegaĘ w
czasie zawierania małżrcńsfuąla,
np. prawu cywilnemu. W takim przypadku sąd
kościelnyuznającnierozerwalność
małzęństw
a takŻenaturalneg
o moię orzękaćo jego
nięwaznoŚciwówczas, gdy prawo własnęustanawianonny uniewazniająceod chwili
zawarcia zwięku małięńskiego.Autot rozprary zvvracauwagę' ze polski Kodeks
rodzinny i opiekuńczy nie określaptzeszkód uniezdalniających,występującychw
prawie kanonicznym.Mogą jednak zaistniećprzesłankiprowadzącędo uniewaŻnienia
danegozwięku (por.s. |26.132).
W przypadku osób nięocLtrzczonych,a|e prryna|eiącychdo innych wyznafi, jak
np. judaizm i islam, Autor monografiiomawia dośÓszczęgółowoformy i przeszkody
małżęńskie
w obu religiach. W związku z postępującądziśmigracją z krajów
muzułmanskichSą równiez w Europie prrypadki wnoszenia Spraw wazności
doĘchczasowegorwiązku, by móc zawrzęćmałżęństwo
zę stronąkatolicką.W takiej
sytuacji nie zawszę moŻnakierowaó się procedurąna korryśćwiary, z uwagi na
pluralizmi wielokulturowoŚóreligijnąw islamie.Taki statusmałzeństwzawaĘch w
islamię wynika z prawa religijnego w przepisach poszczególnych państw, ale
interpretowanęgoprzez ich roinę szkoĘ prawnę (por. S. I43). Ztóżmicowaną
matŻeiskąstrukturęprawną w tych systemachHabilitant omawia syntetyczniew
odniesięniudo islamu, buddyzmu,konfucjonizmu,taoizmv,hinduizmu (por. s. 144.
186).
Rozdziat piąty rozprary habilitacyjnejkieruje uwagę na prawo małżeńskie
osób ochrzczonychniękatolików,ale uznający
ch sakramentalność
małzeństwa.
odnosi
się to do prawosławiai Kościołówzwiązanychz Unią Utrechcką(mariawici i Kościót
polskokatolicki). obydwa tę wyznania uznają sakramęntalnośćkapłaństwa,
małzeństwai sukcesję apostolską.w odniesięniu do Kościołówwschodnich
odłączonychod Kościotakatolickiego,Dekret ostatniegoSoboru o ekumęnizmię
Unilatis redintegratio(n. 15), podkreślaistotne wspólne elementydogmaĘczne
Kościołakatolickiego z Kościołamiwschodnimi, uznając ich autonomię w
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stanowieniuprawa.Autor monografiiomawiaistotneelementyprawa małżeńskiego
w
prawostawiu, zwracając uwagę na formę za.warcia małzęństwai odmiennośó
pojmowania szafarza sakramęntuw Kościołachwschodnich w odnięsieniu do
Kościoła
katolickiego(por. s. 196 - 2|3, a takżeszczegótowoomawiaprzeszkodydo
(por.s. 2t3.25l).
małżeństwa
Drugą warstwę małzęństw osób ochrzczonych niekatolików stanowią
członkowie Kościołów mviązanych z Unią Utrechcką. DoĘcry to Kościoła
starokatolickiego
mariawitów i Kościołapolskokatolickiego.KościoĘte posiadają
wuimą sukcesję apostolską i katolickie rozumienię sakramentów (s. 252), W
Kościołach
tych istnieje insĘrtucjarozwodów. orzęczęniasądów kościelnych
tych
wspólnot wyznaniowych w zakresie małżeństwzapadająna podstawie przepisów
prawatychKościotów(por.s. 260.26|).
ostatni, szósty tozdziałmonografii,omawiapostępowanieprawno.kanoniczne
w zakresiestwierdzenianiewaŻności
małzeństwa
w Kościołach
nurtuprotestanckiego,
którę nie uznają sakramentalności
małzeństwa(por. s. 263-294). W tej grupie
wyznaniowej znajdują się: luteranie,kalwiniści,anglikanie, metodyści,Kościół
episkopalny,baptyŚci i szereg Wspólnot wyznaniowychnowej reformacji:Kościół
CĘstusowy, milenaryści,adwentyści,
Zielonoświątkowcy,
mormoni, unitarianie,
waldensi.
W odróżnięniuod sytuacji w prawosławiunie ma problemu nięważności
małzeństwaz braku formy we wspólnotach protestanckich,które nie posiadają
własnegosystemuprawnego w tej matęrii. Wspólnoty te w sprawach małŻeńskich
uznająkompetencjewładry świeckiej.Z tej rucji małzeństwocywilne zawartewe
wspólnotachprotestanckichma charakterz.:iltiązku
nierozerwalnego(por.s. 263-294).
Jak ocenićwartośćmonografiihabilitacyjnejks. dra W. Kraińskiego?
Podobnie jak w badaniach nad małzeństwem,opublikowanych w formie
aĘkułów, zostat'dośćwyrażnieukazanyptzęz Habilitantainterdyscyplinarnyzwięek
prawakanonicznegoz teologią podobnietutajten aspektjest dostrzegalnynabardzo
zróŻnicowanym i

rozlegĘm teręnie wyznaniowym. Śledząc uwarunkowania
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historyczne,wznaniowe i państwowew róznych wyznaniach i udziałkościelnych
trybunałów sądowych w zakresie postępowania o stwierdzenię niewazności
małzęństwa,da się zauwaĘć moĘw wiary i troskę o zbawienie stron wnoszących
sprawy.PodstawątrybunałówKościołakatolickiegow postępowaniuo stwierdzenie
jest głównieprawonaturalne,świętość
i godność
małzęństwa
niewazności
małzęństwa
osobyludzkiej.
Tego rodzaju zasady wyznaczająceducha i sĘl postępowaniatrybunałów
kościelnych
wskazująna ekumenicznąpostawęKościoła
katolickięgowobec innych
Kościołówi Wspólnot wyznaniowych,która weryfikujesię w przypadkumałzeństwa
jako sakramentu,czyli zewnętrznegoznaku łączącegoczłowiekaz Bogiem i środka
prowadzącegodo zbavtienia.Mając na uwadze tę prawdę, Kościół w sektorze
działaniaprawno.kanonicznegopodejmuje tóŻne sposoby w celu uczynienia z tej
prawdyprzedmiotdla wzajemnęBonazlJmieniai kontaktu.
W odniesieniu do dziatu dedykowanegochrześcijanomwschodnim da się
wyraŹnie zauwaĘć, retrospekcyjnespojrzęnię zę strony Kościołakatolickięgo w
przedmiocie małŻenstwa,które stanowi wuimą drogę do pogłębianiadialogu w
kierunku jedności.Natomiast w ekumęnicznejtendencji dialogu z Kościołamii
Wspólnotami oddzielonymi od Kościołakatolickiego równiez W przedmiocie
małzeństwawystępujątrudnościwynikającez pluralizmu Wspólnot wyznaniowych,
orazZ doktrynyi form Ęcia duchowego.
Analogiczny duch ekumenicznyw sprawachmałzeństwaujawnia się w relacji
do niechrześcijan,twłaszcza do judaizmu i islamu. Równięż w tym przypadku
prawno.kanonicznęKościołakatolickiegowychodząz ptawanaturalnegoi
inst5rtucje
starająsię dyskretnieszukaó we wspólnym d|a wyznail,objawieniu odpowiedzi na
pytania zapisanew naturze człowieka,aby zna|ezionerozwiązanieprawne słuzyło
dobru osoby poszukującejautentycznęgo
dobra własnegoi zgodnegoz uznawaną
wartością
religijną.
W takim aspekcie staram się dostrzec wartośómonografii habilitacyjnej i
poprzedzającychją publikacji ks. dra w. Kraińskiego, które stanowią dobrę
potwierdzenie
uzasadnionego
związkui wzajemnejwspółpracyprawakanonicznegoz
teologiąw niektórych sektorach.Podobnasytuacja zachodziprzecieŻmiędry prawem
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rzymskim i teologią biblijną w zakresie Nowego Testamentuprry interpretacji
niektórych wydarzefi biblijnych. Znajomośćprawa rzymskiego porvta|a lepiej
ztozumięÓwydarzeniachrystologicznetamtejepoki i kulturyprawa.Dlategooceniając
dorobeknaukowyks. dra WiesławaKraińskiegow zakresiesakramentumałŻeństwa
w
opcji teologicznej,widzę w tym pozytywny wkład Autora w podkreślęniuwaŻnej
interdyscyplinarnościprawa kanonicznego i teologii dla zrozumienia sensu
konkretnychwydarzeń hldzkich i ukazania słuzebnegoi praktycznegosensu tych
dyscyplinnaukowychdla człowieka.
Autor opracowań oparł swoje badania na szerokim obszarze źródłowymi
bogatejwspółczesnejliteraturzeprzedmiotu.Pewne uwagi jawią mi się odnośniedo
formy prezentowanej w tekstach. Autor monografii powofując się na źródła
kanoniczne cytuje zawszę odpowiednie teksty Kodęksu prawa kanonicznego i
instrukcjiDignitas connubii w języku łacińskim.Dla uczynieniatych źródęł'
bardziej
dostępnymidla szęrszego kręgu czytelnika, ta|<iestudentów, byłoby właściwiej
cytowaćje takŻew języku polskim, gdyz obydwa posiadająswoje tfumaczenie,
zarówno KPK jak równieŻ Dignitas connubii. Ta ostatnia instrukcja, stanowiąca
podstawowęźtódłow opracowaniu monografii, zostałaprzethlmaczonana jęryk
polski w: Komentąrzdo Instrukcjiprocesowej,,Dignitąsconnubii,,'Wydawnictwo
Diecezjalnew Sandomierzu,Sandomierz2007. Cytowaniejej w języku polskim
pomogłobyjednocześnieuniknąó pewnych zniekształceńsłownych,które powstały
przęz opuszczęnięliterowe i powodujązacieranięSensuwypowiedzi, np. ,,prtem''
_ s. 18; ,,matimonii',zamiast,,matrimonii''- s. 19. Monografiata
zamiast,,pźtft€ f n''
stanowi opracowaniemogące stanowić waŻnąpomoc w dalsrych badaniachnad
małzeństw
ęmprzy wykorzystaniuomawianejInstrukcji.
5.

W n i o se k

opublikowany dorobek naukowy oraz aktywnośćadministracyjna i dydaktyczna
Kandydata do habilitacji świadcząo jego duŻejpracowitościi dobrej koncentracjina
problematyce badań' która dobtze synchronizuje z pracą zawodową w diecezjalnym
trybunale kościelnym.Mając na uwadze pozytywną wartośćopublikowanych badail
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naukowych oraz aktywnośćzawodową i dydaktyczną na Wydziale Teologicznym
Kandydata do stopnia naukowego, jestem przekonany, ie

spełnia on wymagania

stawianekandydatom do tego stopnia.
W oparciu o tak postrzeganęgo przezę mnię Kandydata do stopnia naukowego
doktora habilitowanego i pozytywnie oceniając jego dotychczasową pracę naukowobadawczą jestem przekonany' ze jest on intelektualnię i organizacyjnie dobrzę
przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Dlatego w oparciu o
Ustawę z dnia |4 marca 2003 r.,,o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki" (Dz.U. Nr 65, poz. 595, r.2, art. 16 i 17.),
wnioskuję do Rady Wydziatu Teologicznego Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu o
kontynuowanieprzewodu habilitacyjnego w cęlu uzyskania ptzez ks. dr. Wiesława
Kraińskiego stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicmych w
zakresięteologii pastoralnej.

Ks. CzęstawRvchlicki

