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tów życia konsekrowanego. Chodzi o  prawo rozgrzeszania ze wszystkich przypad
ków ekskom uniki zwykłej, interdyktu i suspensy, zaciągniętych mocą sam ego pra
wa, które zwykle zarezerwowane są ordynariuszowi, a nie zostały jeszcze deklaro
wane (s. 42-43, por. aneks na s. 61-62).

Część druga książki o. Cicilla om awia irregularitates i im pedim enta czyli zaka
zy przyjmowania św ięceń, a w konsekwencji ich wypełniania, jakie nakłada K o
ściół, aby chronić godność stanu duchow nego (zob. kan. 1040-1049 KPK). R óżni
ca pom iędzy obu określeniam i polega zasadniczo na tym, że  nieprawidłowość  „sa
ma z siebie” jest stałą, podczas gdy przeszkoda  jest czasową. Są również inne różni
ce m iędzy obu sform ułowaniam i, o  których pisze Autor omawianej publikacji. 
Warto dodać że nieprawidłowość, nawet jeśli zaciągnięta została z  przestępstwa 
(a tym bardziej zwykła przeszkoda), nie ma charakteru kary, chociaż powoduje 
pozbaw ienie jakiegoś dobra, które jednak się  nie należy.

Przy nieprawidłowości z  braku  (np. żonaty czy neofita) nie ma usprawiedliwień 
ani okoliczności łagodzących. M ożna również popaść w nią, bez żadnej winy. N a 
tom iast w nieprawidłowości z  występku, m usi m ieć m iejsce przestępstwo, ciężko 
poczytalne, naruszające zewnętrzny nakaz, na skutek winy umyślnej lub nieum yśl
nej (por. kan. 1321 §1).

Opublikowana pozycja o. G iovanniego C iccola franciszkanina -  penitencjarza 
rzymskiego, na którą składa się w iele ciekawych zagadnień, stanowi znaczącą po
m oc dla spowiedników w posłudze jednania z B ogiem  i K ościołem . Cechą szcze
gólnie ważką jest aspekt praktyczny Poradnika.

ks. Kazim ierz Dullak

Valeat eaąuitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiu
szowi Sobańskiemu. Katowice 2000 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego).

Jeżeli, w ogóle jakaś książka w tych czasach zasługuje na miano «księgi», to wła
śnie ta, która została wręczona na Uniwersytecie Śląskim 6 grudnia 2000 r. Księdzu 
Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji 70-lecia jego urodzin. A ż 29 auto
rów nadesłało swoje teksty. Po słowie wstępnym prof. Maksymiliana Pazdana zawie
rającym życiorys Jubilata oraz życzenia (s. 5-7) i po wykazie publikacji (s. 9-28), za
m ieszczono następujące artykuły: Agopszowicz, A ., (Uniwersytet Śląski), Kilka uwag 
o samodzielności samorządu terytorialnego (s. 29-37); Arrieta, J. J., (Université della 
Santa Croce, Rom a), Considemzioni su ll’esercizio della funzionepubblica ecclesiastica 
(s. 39-52); Berlingô, S., (Université di M essina), II concetto di diritto canonico nella 
scuola laica italiana (s. 53-68); Erdö, P., (Pâzmâny Péter Catholic University Buda-
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pest), D ie rechtlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche in Ungarn (s. 69-92); Fe- 
liciani, G., (Université Cattolica dei Sacro Cuore, M ilano), L a riforma della Curia 
romana nella costituzione apostolica «Sapienti consilio» del 1908 e nel Codice di Dirit- 
to Canonico del 1917  (s. 93-106); Fuchs, B ., (Uniwersytet Śląski), Następczy wybór 
prawa  (s. 107-121); Grabowska, G., (Uniwersytet Śląski), O potrzebie kodyfikacji 
międzynarodowego prawa środowiska (s. 123-145); Grzybczyk, Κ., (Uniwersytet Ślą
ski), Komercyjne wykorzystanie dóbr niematerialnych (merchandising) (s. 147-158); 
H einem ann, H ., (Ruhr-Universität, Bochum ), D as Verhältnis von Kirche und Staat. 
A spekte im H inblick a u f  die Bundesrepublik Deutschland (s. 159-176); Isensee, J., 
(R heinische Friedrich-W ilhelms-Universität, B onn), Rekurs des Verfassunggebers 
a u f G ott -  «Invocatio dei» und «provocatio a d  deum» in der Verfassung des säkularen 
Staates (s. 177-200); Jagielska, M ., (Uniwersytet Śląski), Ewolucja europejskiego p ra 
wa konsumenckiego (s. 201-215); Kowalski, W., (Uniwersytet Śląski), Aspekty praw 
ne najnowszej historii zw ojów  biblijnych z  Qumran. Dostęp do  tekstów -  własność m a
nuskryptów -  prawa autorskie do rekonstrukcji (s. 217-251); Landau, R, (Universität, 
M ünchen), D er Begriff der Kirche aus juristischer Sicht a u f dem  Weg zu r Ökumene  
(s. 253-264); Lüdicke, K., (Universität, M ünster), Zur Gehorsamsbindung der Diöze- 
sanbischöfe (s. 265-275); Łętowska, E ., (Instytut Nauk Politycznych PAN, Warsza
w a), Zawrotna, podw ójna kariera likieru porzeczkowego  (s. 277-291); Mączyński, A ., 
(Uniwersytet Jagielloński), Znaczenie prawne aktu małżeństwa w świetle kodeksu ro
dzinnego (s. 293-320); Nowacki, J., (Uniwersytet Śląski), «Analogia legis» a sprawie
dliwość legalna (s. 321-338); Pazdan, M., (Uniwersytet Śląski), O  niektórych osobli
wościach poszukiwania prawa właściwego (s. 339-350); Popiołek, W., (Uniwersytet 
Śląski), Separacja w  prawie prywatnym m iędzynarodowym  (s. 351-361); Reinhardt,
H. J. F., (Ruhr-Universität, Bochum ), Kriterien zu r Unterscheidung zwischen dem  
Fehlen des Willens zum  Ehevertrag und zu r «incapacitas assumendi» (s. 363-374); 
Schmitz, H., (Universität, M ünchen), Eucharistiegemeinschaft. Teilnahme von nicht
katholischen Christen an der Eucharistie (s. 375-402); Schwendenwein, H ., (Univer
sität, Graz), D ie Grundlagen der Kirchenfinanzierung im  österreichischen Recht 
(s. 403-428); Szafarz, R ., (Instytut Nauk Politycznych PAN, Warszawa), Dorobek trak
tatowy Rady Europy (s. 429-439); Szpunar, M ., (Uniwersytet Śląski), Dyskryminacja 
w stosunkach wewnętrznych według prawa wspólnotowego (s. 441-452); Szymoszek, E., 
(Uniwersytet Śląski), Uprawnienie -  roszczenie -  skarga według Stanisława Wróblew
skiego (s. 453-467); Vivo de Undabarrena, E., (Universidad Complutense, Madrid), 
El derecho penal canónico. Cervantes y  el «Quijote» (s. 469-493); Waldenfels, H ., (R he
inische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn), Im Dienste derpolonischen Ortskirche 
und der Weltkirche (s. 495-506); Zieliński, T., (Uniwersytet Jagielloński), Prawa naro
dowe a integracja europejska (s. 507-517); Zim oń, D ., (arcybiskup, M etropolita Kato
wicki), Teologia uniwersytecka na Górnym Śląsku (s. 519-530).
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Jak napisał prof. M aksym ilian Pazdan w słow ie wstępnym , „księga upam ięt
nia w ielk ie zasługi K siędza Profesora Sobańskiego dla rozwoju nauki i szkolnic
twa wyższego. Stanowi wyraz podziwu, a zarazem  uznania dla jego  dotychczaso
w ego dorobku naukow ego i życiow ego. Z e  strony W ydziału Prawa i Adm inistra
cji U niw ersytetu Śląskiego księga jest form ą podziękow ania za dotychczasową  
w spółpracę z W ydziałem  (obecnie  już jedenasto letn ią), a w yrażenie zgody na za
m ieszczenie w księdze tekstów  autorstwa wybitnych ludzi nauki z kraju i z zagra
nicy świadczy dobitn ie o  uznaniu, jakim  K siądz Profesor cieszy się  w P olsce i p o 
za granicam i kraju”. Jest w ięc wystarczająco w iele  pow odów , aby wyrazić uzna
nie K siędzu Profesorow i Sobańskiem u. W ydaje się  jednak, że  trzeba uwypuklić  
jeszcze jeden  z nich i to być m oże najważniejszy, a m ianow icie troskę Jubilata -  
w całym  sw oim  życiu i na wszystkich płaszczyznach działalności -  o  to , by «prawo 
było słuszne». Jak pow iedział Jubilat w wykładzie wygłoszonym  przy okazji uro
czystości w ręczenia księgi, „słuszność jest ideą  prawa realizowaną przez ludzi -  
tak stanowiących prawo, jak też stosujących je  oraz przestrzegających je. Co zna
czy, że  od  ludzi zależy «ile słuszności» da się  osiągnąć. W  języku polskim  słusz
ność utożsam ia się  z prawością. Z aś prawość to cecha człowieka: chce prawa 
i chce zachować się  zgodnie z prawem ”. N ie  u lega wątpliwości, że tę  cechę -  
cnotę  (sic!) posiada autor przytoczonych słów . N ie  bez kozery księga pam iątko
wa została  opatrzona tytułem: Valeat aequitas. W szystkie zam ieszczone w niej ar
tykuły, z różnych gałęzi prawa, których recenzow anie zajęłoby zbyt w iele  m iej
sca, mają w łaśnie ten  punkt wspólny: z  jednej strony -  m aterialnej -  dążenie do 
takiego naśw ietlenia szczegółow ych problem ów  prawnych, aby prawo jako ca
łość  daw ało rozwiązania słuszne, a z drugiej -  nazwijmy to «ideow ej» strony, m a
ją na celu  podkreślenie, iż adresat księgi jest osobą jak najbardziej w łaściwą, aby 
otrzym ać taki wyraz uznania. Z  radością w łączam  się w to  Valeat aequitas  doda
jąc: Valeas Professor!

ks. Seweryn Świaczny

W olność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo, tłum . I oprać. 
T. Jasudowicz, Toruń 2001, ss. 353.

Nakładem  Towarzystwa N aukow ego Organizacji i Kierownictwa w Toruniu 
ukazała się interesująca publikacja pośw ięcona problem atyce w olności religijnej, 
w tłum aczeniu i opracowaniu znanego profesora Uniwersytetu M ikołaja Koperni
ka, organizatora (1990 r.) i kierownika pierwszej w Polsce uniwersyteckiej Katedry 
Praw Człowieka na W ydziale Prawa I Administracji, a jednocześn ie szefa U N E -


