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Paolo Gherri, Introduzione al diritto amministrativo
canonico. Fondamenti, Giuffre Editore, Milano 2015,
SS. XVII+ 319.
W
katolickiego, podobnie jak w
ludzkiej,
odgrywa administracja,
w obszarze prawa
kanonicznego obecne jest prawo administracyjne. Ta stosunkowo
norm
prawa kanonicznego obejmuje
i
organów
publicznej. Przedmiotem tej regulacji jest
specyficzny rodzaj stosunków
dzy organami
wykonawczej (administracyjnej) a
im
jednostkami administrowanymi.
prawa administracyjnego nie zawarte w jednym
Normy
segmencie
Kodeksu Prawa Kanonicznego, lecz pomieszczone w
kodeksowych (w
w
l, II
w pozakodeksowych aktach prawnych
powszechnego
i V), a
(przede wszystkim w Konstytucji apostolskiej Jana
II Fastor bonus
z 28 czerwca 1988 roku) oraz w aktach prawnych poszczególnych
partykularnych.
Autor pracy,
wprowadzeniu do kanonicznego prawa administracyjnego, starannie wydanej przez znane wydawnictwo
Paolo Gherri (ur. 1964), jest
teologii prawa kanonicznego i kanonicznego prawa administracyjnego w Instytucie Obojga Praw Papieskiego
Uniwersytetu
w Rzymie; jest
redaktorem wydawanego
przez
periodyku Apollinaris.
fundamenty
prawa administracyjnego, Autor
wkracza w obszar teorii generalnej prawa kanonicznego,
ekleSoboru
II,
odnoszenia
na
do konkretnego i historycznego
eklezjalnego. Opiera
obfitych
soborów powszechnych, nauczanie
dokumenty Kurii Rzymskiej, dokumenty Synodu Biskupów, ustawodawstwo
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w wykazie
nie podaje KPK). Bardzo szeroko
do
literatury przedmiotu.
obejmuje 7
kweStruktura
na
"fundamentów" kanonicznego prawa
stiom
administracyjnego.
i Prawo), wprowadzaW rozdziale I: Giuridicita e Diritto
Gherri podejmuje
na temat
samej w sobie i jej
a
prawa jako takiego. Pierwszy
co budzi
to
w przedmioidentycznie jak
cie
prawa
poprzedzone spojrzeniem na prawo w ogóle,
aspektu historycznego
oraz wskazanie funkcji prawa (z
i
drugi jest
jako kwalifikacji egzystencjalnej, trzeci
i
prawnym.
II: Identita e qualificazione del diritto canonico
i kwalifikacja prawa kanonicznego) Autor rozpoczyna od kwestii
z
dla poznania, czym jest prawo
kanoniczne,
koniecznie
od
jako
instytucjonalnej". Gdy chodzi o
prawa kanonicznego i jego kolorealizacji misji konstytutywnej
to
wskazuje na
kanonicznego
prawnego
i jego gwarancje. W odniesieniu natomiast do kwalifikacji wspólnotowodo teorii generalnej prawa,
-instytucjonalnej prawa kanonicznego
prawnym kanonicznym a innymi
prawnymi.
na uwadze prawo administracyjne, zwraca
na
wymiarem publicznym (wspólnotowym) i prywatnym (indywidualnym) prawa kanonicznego.
W rozdziale III: Diritto canonico e prospettiva istituzionale-personalistica (Prawo kanoniczne i perspektywa instytucjonalno-personalistyczna)
P. Gherri omawia elementy konstytutywne prawa kanonicznego (misja
Ludem
lub/i
a
zatrzymuje
nad
instytucjoprawnego kanonicznego
i tutaj szeroko do teorii generalnej prawa).
osoba i prawa) profesor
W rozdziale IV: Chiesa, persone e diritti
takie kwePapieskiego Uniwersytetu
porusza na
stie, jak: Ewangelia i prawa, prawo kanoniczne i "prawa", po czym kieruje
ku prawom osoby w
oraz prawom fundamentalnym
wiernych i ich ochronie kanonicznej. Na
ten
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ostatni
gdzie czytelnik zapoznaje
z
praw wiernych,
przed aktem niegodziwym,
oraz
podmiotów w
(rekursy przeciwko dekretom administracyjnym).
Essenza ministeria/e del/'ordinamento canonico (Istota
kanonicznego) to
V
do nauki Soboru Watykaóskiego II Autor stwierdza, podstawy kanonicznego
prawa administracyjnego
w
ukazanego w KonstyII, który to dotucji dogmatycznej Lumen gentiu m Soboru
kument stanowi klucz interpretacyjny KPK z 1983 roku. Kodeks
(nauczania,
i pasterzowania) stanotej
dla funkcjonowania
Ludu
on
nie tylko bytem numerycznym
w sobie
czy
wyznawców), lecz
i
na trzech zadaniach
w posoborowym KPK), Gherri ukazuje je w
doktryny soborowej i uznaje, jest
to
dla zrozumienia natury i znaczenia kanonicznego
prawnego zmodyfikowanego przez Vaticanum II. Owe trzy zadania
najmocniejsze
który- w znacznej mierze wymiar
w sposób specyficzny je konkretyzuje,
w nich
eklezjalny lub teologiczny. Zainicjowany przez Sobór proces rewizji nie
jedynie 2414 kanonów poprzedniego KPK, lecz
prawa kanonicznego. Sobór,
saciefas na Populus Dei
w odniesieniu do natury
i podstawy)
prawnego i
w nim zarówno zasady konstytutywne, jak
i
a nie tylko niektóre konkretne normy. W posoborowej rewizji
prawa kanonicznego
dostrzec
("mutamento costituzionale"),
skali
w
i
trzech
i Ludu
Autor
Ludu w ich wykonywaniu; przypomina o powszechnym
wiernych
dotyka relacji hierarchia/
duchowni- wierni
prawa kanonicznego
jako
instrumentu, który
i regulupewne
Ludem
i
biskupów,
gwarantuje
systemu.
jest ukazanie natury
kanonicznego
prawnego, a
stwierdzenie, natura
podobnie jak natura
która
pasterzy
i Lud
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"Niech
nas ludzie za
(l Kor 4, 1).
istocie administracyjnej prawa kanonicznego, Gherri
od podstaw, które
na charakter
kanonicznego
prawnego w stosunku
jest
tezy,
której prawo kanoniczne
generalnie jest w swojej istocie "prawem administracyjnym", jako regulacja
normatywna stosunków instytucjonalnych
tj. stosunków, które
podmiotami hierarchicznymi (tak
jednoosobowymi, jak i wieloosobowymi) a wiernymi, dla
którym podmioty te
ustanowione.
z kolei
i
Autor stwierdza,
z jednej strony pasterze
zadanie
wzywania ludzi do zbawienia poprzez
Ewangelii (munus docendi),
a
prowadzenia ich ku urzeczywistnianiu w
(munus sanctificandi), z drugiej
ci
powszechnego, a
sami pasterze powinni
wszystkimi instrumentami duchowymi
i materialnymi
w znaczeniu sacra potestas) koniecznymi do
w relacjach
wyznaczonych im celów. Dodaje,
Lud
pastoralna jest
jest wywód P. Gherriego na temat sacra potestas i jej celów (m.in. w
KPK).
nauki Vaticanum II i
VI: Il diritto amministrativo canonico (Kanoniczne prawo administracyjne) to jednostka redakcyjna, w której Autor omawia
ogólne prawa administracyjnego i jego
(XIX wiek),
jest to stosunkowo nowa
prawa (nie tylko w
uwagi
prawa administracyjnego w prawie kanonicznym,
upowszechnionemu dopiero od
lat
XX wieku. Czytelnik zapoznaje z prawem administracyjnym w pracach kodyfikacyjnych
po Vaticanum II oraz obecnym w doktrynie kanonistycznej i w dydaktyce
uniwersyteckiej.
segment
kanonicznemu
tu
zapatrywania). Autor podziela
"administracja" (przedstawia
na terminologii KPK z 1983 roku, w
której przymiotnik "administracyjny" nie jest
z przymiotnikiem "wykonawczy"
(oznacza
lecz stanowi jedynie bardziej formalny
aspekt
wykonawczej
z konkretnym sposobem skutecznego
instrumentów techniczno-prawnych
kanonicznego, nie

[S]

RECENZJE

181

obejmuje

szerokich przestrzeni sprawowania
wykonawczej
Gherri,
w takiej
optyce
w prawie kanonicznym XX stulecia termin "administracyjny"
na oznaczenie procedur
w których
na drodze
wykonawczej a nie
("proces administracyjny",
"rekurs administracyjny", itp.). Za F. J.
Autor uznaje,
prawo
pozytywne
(nie tylko kodeksowe), które reguluje
dzenia
jest w istocie prawem administracyjnym, mimo
nie
jest
w
o "prawie administracyjnym
publicznym", jak to
mówi zazwyczaj w odniesieniu do norm
"publicznej administracji"
w stosunku do organów i bytów (centralnych lub lokalnych), które
i
w obszarze kanonicznym zdecydowanie czy(w

i

"adminijako korzystanie ze strony
kompetentnej hierarchii z
rzeczywistych (naturalnych i nadprzyrodzonych) i osobowych, z
których
w
z
swoich celów i zgodnie z zasadami konstytucyjnymi i doktrynalnymi, które go
Autor
z kolei
na jego
nad kanonicznym prawem administracyjnym,
W
ostatnim segmencie
dyskurs Gherriego ma za
przedmiot studium kanonicznego prawa administracyjnego (kanoniczne
w
i obrona wiernego;
prawo administracyjne jako
kanoniczne prawo administracyjne jako teoria aktu administracyjnego;
proKuria Rzymska: kanoniczne prawo administracyjne jako
cedura"; kanoniczne prawo administracyjne jako
prawnej).
del diritto amministrativo canonico (SpecyW rozdziale VII:
fika kanonicznego prawa administracyjnego) Autor sygnalizuje najpierw
prawa administracyjnego z innymi systemami tej
prawa,
omawia
prawne kanoniczne
osób prawnych i ich administratorów) oraz ich
na
w stosunku do
w
Zainteresowanie
refleksje na temat
nych i
je osób, w którym to fragmencie Gherri ukazuje
publicznej administracji
Czytelnik
w stosunku do
ma
zapoznania
z nowym wzorem
prawa

