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KSIÊGA I

NORMY OGÓLNE

 
 
 
Kan. 1 - Kanony tego Kodeksu dotycz± jedynie Ko¶cio³a ³aciñskiego.

Kan. 2 - Kodeks zazwyczaj nie okre¶la obrzêdów, jakie nale¿y zachowaæ w sprawowaniu czynno¶ci liturgicznych, dlatego obowi±zuj
±ce dotychczas przepisy liturgiczne zachowuj± swoj± moc, chyba ¿e które¶ z nich s± przeciwne kanonom Kodeksu.

Kan. 3 - Kanony Kodeksu nie odwo³uj± ani te¿ nie zmieniaj± umów zawartych przez Stolicê Apostolsk± z krajami lub innymi 
spo³eczno¶ciami politycznymi.Zachowuj± one przeto swoj± dotychczasow± moc, chocia¿by nawet by³y przeciwne przepisom tego 
Kodeksu. 

Kan. 4 - Prawa nabyte oraz przywileje udzielone dotychczas przez Stolicê Apostolsk± osobom fizycznym lub prawnym, a bêd±ce w 
u¿yciu i nie odwo³ane, pozostaj±nienaruszone, chyba ¿e kanony tego Kodeksu wyra¼nie je odwo³uj±. 

Kan. 5 - 

§ 1. Istniej±ce dotychczas zwyczaje przeciwne przepisom niniejszych kanonów - tak powszechne, jak i partykularne - zostaj± 
ca³kowicie zniesione i w przysz³o¶ci nie dopuszcza siê do ich wznowienia, je¶li zosta³y odrzucone przez kanony obecnego 
Kodeksu. Równie¿ pozosta³e nale¿y uwa¿aæ za zniesione, chyba ¿e Kodeks wyra¼nie co innego zastrzega, albo s± one 
stuletnie lub niepamiêtne - mog± byæ tolerowane, je¶li zdaniem ordynariusza nie da siê ich usun±æ ze wzglêdu na 
okoliczno¶ci miejsca i osób.  
§ 2. Zachowuje siê istniej±ce dotychczas zwyczaje obok prawa, tak powszechne, jak i partykularne.

Kan. 6 -  

§ 1. Z chwil± wej¶cia w ¿ycie niniejszego Kodeksu, zostaj± zniesione: 
1° Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany w 1917 roku; 
2° równie¿ inne ustawy, powszechne lub partykularne, przeciwne przepisom obecnego Kodeksu, chyba ¿e 
odno¶nie do partykularnych co innego wyra¼nie zastrze¿ono;  
3° jakiekolwiek ustawy karne - tak powszechne, jak i partykularne - wydane przez Stolicê Apostolsk±, chyba ¿e 
zosta³y w³±czone do tego Kodeksu;  
4° wreszcie pozosta³e powszechne ustawy dyscyplinarne, które dotycz± spraw w ca³o¶ci regulowanych obecnym 
Kodeksem. 

§ 2. Je¶li kanony niniejszego Kodeksu zawieraj± stare prawo, winny byæ interpretowane z uwzglêdnieniem równie¿ 
kanonicznej tradycji. 
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Tytu³ I

USTAWY KO¦CIELNE

 
 
 
Kan. 7 - Ustawa powstaje z chwil± jej promulgowania.

Kan. 8 - 

§ 1. Powszechne ustawy ko¶cielne s± promulgowane przez zamieszczenie w organie urzêdowym Actorum Apostolicae Sedis, 
chyba ¿e w poszczególnych przypadkach zosta³ przepisany inny sposób promulgowania. Uzyskuj± moc prawn± wy³±cznie po 
up³ywie trzech miesiêcy od dnia, którym numer Akt jest oznaczony, chyba ¿e z natury rzeczy wi±¿± od razu albo w samej 
ustawie zosta³ specjalnie i wyra¼nie okre¶lony krótszy lub d³u¿szy okres nieobowi±zywalno¶ci. 

§ 2. Ustawy partykularne s± promulgowane w sposób okre¶lony przez prawodawcê i zaczynaj± obowi±zywaæ po miesi±cu 
od dnia promulgacji, chyba ¿e w samej ustawie okre¶lono inny termin. 

Kan. 9 - Ustawy odnosz± siê do przysz³o¶ci nie do przesz³o¶ci, chyba ¿e zastrzega siê w nich wyra¼nie o rzeczach przesz³ych. 

Kan. 10 - Jedynie te ustawy nale¿y uznaæ za uniewa¿niaj±ce lub uniezdalniaj±ce które wyra¼nie postanawiaj±, ¿e akt jest niewa¿ny, 
albo osoba niezdolna. 

Kan. 11 - Ustawom czysto ko¶cielnym podlegaj± ochrzczeni w Ko¶ciele katolickim lub do niego przyjêci, którzy jednak posiadaj± 
wystarczaj±ce u¿ywanie rozumu oraz - je¶li ustawa czego innego wyra¼nie nie zastrzega - ukoñczy³y siódmy rok ¿ycia. 

Kan. 12 - 

§ 1. Ustawom powszechnym podlegaj± na ca³ym ¶wiecie wszyscy dla których zosta³y wydane.  
§ 2. Spod ustaw powszechnych, które nie obowi±zuj± na okre¶lonym terytorium, s± wyjêci wszyscy, którzy na tym 
terytorium aktualnie przebywaj±.  
§ 3. Ustawy wydane dla okre¶lonego terytorium wi±¿± tych dla których zosta³y wydane i którzy posiadaj± na nim sta³e lub 
tymczasowe zamieszkanie oraz równocze¶nie aktualnie na nim przebywaj±, z zachowaniem przepisu kan. 13. 

Kan. 13 - 

§ 1. O ile nie stwierdzi siê czego innego, ustawy partykularne posiadaj± charakter terytorialny nie za¶ personalny. 

§ 2. Podró¿ni nie s± zwi±zani:

1° ustawami partykularnymi w³asnego terytorium, jak d³ugo poza nim przebywaj±, chyba ¿e ich przekroczenie 
powoduje szkodê na w³asnym terytorium albo ustawy maj± charakter personalny;  
2° ani ustawami terytorium na którym przebywaj± z wyj±tkiem tych, które zaradzaj± porz±dkowi publicznemu 
albo okre¶laj± formalno¶ci aktów, albo dotycz± rzeczy nieruchomych, po³o¿onych na tym terytorium 

§ 3. Tu³acze podlegaj± ustawom - tak powszechnym, jak i partykularnym - obowi±zuj±cym w miejscu przebywania. 

Kan. 14 - W w±tpliwo¶ci prawnej, ustawy nie obowi±zuj±, nawet uniewa¿niaj±ce i uniezdalniaj±ce. Natomiast w w±tpliwo¶ci 
faktycznej, ordynariusze mog± od nich dyspensowaæ byleby - gdy idzie o dyspensê zastrze¿on± - zwyk³a jej udzielaæ w³adza, której 
jest zarezerwowana. 

Kan. 15 - 

§ 1. Ignorancja lub b³±d dotycz±ce ustaw uniewa¿niaj±cych lub uniezdalniaj±cych, nie przeszkadzaj± ich skutkom, chyba ¿e 
co innego jest wyra¼nie postanowione. 



§ 2. Nie domniemywa siê ignorancji lub b³êdu odno¶nie do ustawy, kary, albo odno¶nie do faktu w³asnego czy cudzego 
notorycznego; natomiast domniemywa siê to odno¶nie do faktu cudzego nienotorycznego, dopóki co¶ przeciwnego nie 
zostanie udowodnione. 

Kan. 16 - 

§ 1. W sposób autentyczny ustawy interpretuje prawodawca oraz ten, komu on zleci³ w³adzê autentycznego interpretowania. 

§ 2. Interpretacja autentyczna, dokonana w formie ustawy posiada tak± sam± moc co ustawa i wymaga promulgacji; je¶li 
tylko wyja¶nia s³owa ustawy same w sobie pewne wtedy dzia³a wstecz. Gdy ustawê zawê¿a lub poszerza albo t³umaczy w
±tpliw±, nie dzia³a wstecz. 

§ 3. Interpretacja za¶ dokonana w formie wyroku s±dowego lub aktu administracyjnego w poszczególnej sprawie, nie ma 
mocy ustawy i wi±¿e jedynie osoby oraz dotyczy spraw, dla których zosta³a wydana. 

Kan. 17 - Ustawy ko¶cielne nale¿y rozumieæ wed³ug w³asnego znaczenia s³ów, rozwa¿anego w tek¶cie i kontek¶cie. Je¶li pozostaje 
ono w±tpliwe i niejasne, nale¿y uwzglêdniæ miejsca paralelne, gdy takie s±, cel i okoliczno¶ci ustawy oraz my¶l prawodawcy. 

Kan. 18 - Ustawy, które ustanawiaj± kary, ograniczaj± swobodne wykonywanie uprawnieñ albo zawieraj± wyj±tek od ustawy, podlegaj
± ¶cis³ej interpretacji. 

Kan. 19 - Je¶li w okre¶lonej sprawie brak wyra¼nej ustawy, powszechnej lub partykularnej, albo prawa zwyczajowego sprawa - z wyj
±tkiem karnej - winna byæ rozstrzygniêta z uwzglêdnieniem ustaw wydanych w podobnych sprawach, ogólnych zasad prawnych z 
zachowaniem s³uszno¶ci kanonicznej, jurysprudencji, praktyki Kurii Rzymskiej oraz powszechnej i sta³ej opinii uczonych. 

Kan. 20 - Pó¼niejsza ustawa uchyla wcze¶niejsz± lub j± zmienia, je¶li wyra¼nie to postanawia albo jest jej wprost przeciwna, albo porz
±dkuje w ca³o¶ci przedmiot dawnej ustawy. Jednak¿e ustawa powszechna nie zmienia prawa partykularnego lub specjalnego, chyba ¿e 
co innego jest w prawie wyra¼nie zastrze¿one. 

Kan. 21 - W w±tpliwo¶ci nie domniemywa siê, ¿e ustawa poprzednia zosta³a odwo³ana, lecz ustawy pó¼niejsze nale¿y odnie¶æ do 
poprzednich i wedle mo¿no¶ci z nimi uzgodniæ. 

Kan. 22 - Ustawy pañstwowe, do których odsy³a prawo ko¶cielne, nale¿y zachowaæ w prawie kanonicznym na ile nie s± przeciwne 
prawu Bo¿emu i o ile prawo kanoniczne czego innego nie zastrzega. 
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Tytu³ II

ZWYCZAJ

 
 
 
Kan. 23 - Tylko ten zwyczaj wprowadzony przez wspólnotê wiernych posiada moc prawa, który zosta³ zatwierdzony przez 
prawodawcê, zgodnie z kanonami ni¿ej zamieszczonymi. 

Kan. 24 - 

§ 1. ¯aden zwyczaj przeciwny prawu Bo¿emu nie mo¿e uzyskaæ mocy prawa. 

§ 2. Nie mo¿e te¿ uzyskaæ mocy prawa zwyczaj przeciwny prawu kanonicznemu albo powsta³y obok niego, je¶li nie jest 
rozumny. Nie jest za¶ rozumny zwyczaj wyra¼nie przez prawo odrzucony. 

Kan. 25 - Tylko ten zwyczaj uzyskuje moc ustawy, który jest zachowywany z zamiarem wprowadzenia prawa przez wspólnotê zdoln± 
przynajmniej do jego przyjêcia. 

Kan. 26 - Je¶li nie uzyska³ specjalnego zatwierdzenia kompetentnego prawodawcy, zwyczaj przeciwny obowi±zuj±cemu prawu 
kanonicznemu oraz zwyczaj obok prawa kanonicznego jedynie wtedy otrzymuje moc prawa, gdy jest zachowywany zgodnie z prawem 
w sposób ci±g³y przez pe³nych lat trzydzie¶ci. Natomiast przeciwny ustawie kanonicznej, która zawiera klauzulê zabraniaj±c± 
przysz³ych zwyczajów tylko wtedy mo¿e przewa¿yæ, gdy jest stuletni albo niepamiêtny. 

Kan. 27 - Zwyczaj jest najlepsz± interpretacj± ustaw. 

Kan. 28 - Z zachowaniem przepisu kan. 5, zwyczaj czy to przeciwny prawu, czy obok niego, zostaje odwo³any przez zwyczaj 

przeciwny lub ustawê. Je¶li jednak o nich wyra¼nie nie wspomina, ustawa nie odwo³uje zwyczajów stuletnich lub niepamiêtnych, ani 
te¿ ustawa powszechna nie odwo³uje zwyczajów partykularnych. 
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Tytu³ III

DEKRETY OGÓLNE ORAZ INSTRUKCJE 

 
 
 
Kan. 29 - Dekrety ogólne, wydawane przez kompetentnego prawodawcê dla wspólnoty zdolnej do przyjêcia prawa i zawieraj±ce ogólne 
przepisy, s± ustawami we w³a¶ciwym znaczeniu i rz±dz± siê przepisami kanonów o ustawach. 

Kan. 30 - Kto posiada jedynie w³adzê wykonawcz±, nie mo¿e wydaæ dekretu ogólnego, o którym w kan. 29, chyba ¿e w 
poszczególnych wypadkach zostanie mu wyra¼nie udzielona zgodnie z prawem przez kompetentnego prawodawcê, z zachowaniem 
warunków okre¶lonych w akcie jej udzielenia. 

Kan. 31 - 

§ 1. Ogólne dekrety wykonawcze, w których mianowicie dok³adniej okre¶la siê sposoby zastosowania ustawy albo przynagla 
siê jej zachowanie, mog± wydawaæ - w ramach w³asnej kompetencji - posiadaj±cy w³adzê wykonawcz±. 

§ 2. Co do promulgacji i okresu nieobowi±zywalno¶ci dekretów, o których w § 1, nale¿y zachowaæ postanowienia kan. 8. 

 

Kan. 32 - Ogólne dekrety wykonawcze obowi±zuj± podlegaj±cych ustawom, których sposoby wykonania dekrety te okre¶laj± lub 
przynaglaj± wykonanie. 

Kan. 33 - 

§ 1. Ogólne dekrety wykonawcze, chocia¿by by³y wydane w formie dyrektoriów lub dokumentów o innej nazwie, nie zmieniaj
± ustaw, a ich przepisy ustawom przeciwne s± pozbawione wszelkiej mocy. 

§ 2. Dekrety te trac± moc na skutek odwo³ania wyra¼nego lub po¶redniego, dokonanego przez kompetentn± w³adzê, jak 
równie¿ z chwil± wyga¶niêcia ustawy, dla wykonania której zosta³y wydane. Nie wygasaj± natomiast z ustaniem w³adzy 
wydaj±cego, chyba ¿e co innego wyra¼nie zastrze¿ono. 

Kan. 34 - 

§ 1. Instrukcje, które mianowicie wyja¶niaj± przepisy ustaw oraz rozwijaj± i okre¶laj± racje, które 
nale¿y uwzglêdniæ przy ich zachowaniu, s± dane na u¿ytek tych, którzy maj± siê troszczyæ o 
wprowadzenie ustaw w ¿ycie i obowi±zuj± ich w wykonywaniu ustaw. Wydaj± je zgodnie z prawem w 
granicach swojej kompetencji ci, którzy posiadaj± w³adzê wykonawcz±. 

§ 2. Postanowienia instrukcji nie zmieniaj± ustaw. Je¶li za¶ które¶ z nich nie dadz± siê pogodziæ z 
przepisami ustaw, s± pozbawione wszelkiej mocy. 

§ 3. Instrukcje trac± moc nie tylko przez odwo³anie wyra¼ne lub po¶rednie przez kompetentn± w³adzê, 
która je wyda³a, lub wy¿sz±, lecz tak¿e przez wyga¶niêcie ustawy, dla której wyja¶nienia czy 
wprowadzenia jej w ¿ycie, zosta³y wydane. 
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Tytu³ IV

POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE 

 
 

Rozdzia³ I

NORMY WSPÓLNE

Kan. 35 - Poszczególny akt administracyjny - a wiêc dekret, nakaz czy reskrypt - mo¿e byæ wydany przez posiadaj±cego w³adzê 
wykonawcz± w granicach przys³uguj±cej mu kompetencji, z zachowaniem przepisu kan. 76, § 1. 

Kan. 36 - 

§ 1. Akt administracyjny winien byæ rozumiany zgodnie z w³a¶ciwym znaczeniem s³ów i powszechnie przyjêtym sposobem 
mówienia. W przypadku w±tpliwo¶ci akty dotycz±ce sporów, zagro¿enia lub wymierzenia kary, ograniczaj±ce prawa osoby 
lub naruszaj±ce czyje¶ prawa nabyte albo przeciwne ustawie z korzy¶ci± dla osób prywatnych - podlegaj± ¶cis³ej 
interpretacji; wszystkie inne - szerokiej. 

§ 2. Akt administracyjny nie powinien byæ rozci±gany na inne przypadki, poza wyra¼nie wymienionymi.

Kan. 37 - Akt administracyjny dotycz±cy zakresu zewnêtrznego powinien byæ wydany na pi¶mie. Dotyczy to tak¿e wykonania tego 
aktu, je¶li jest przewidziany wykonawca. 

Kan. 38 - Akt administracyjny, nawet wtedy gdy chodzi o reskrypt wydany z w³asnej inicjatywy, jest pozbawiony mocy w tym, co 
narusza nabyte przez kogo¶ prawo albo jest przeciwny ustawie lub zatwierdzonemu zwyczajowi, chyba ¿e kompetentna w³adza 
wyra¼nie do³±czy³a klauzulê uchylaj±c±. 

Kan. 39 - Warunki dodane do aktu administracyjnego tylko wtedy wymagane s± do wa¿no¶ci, gdy s± wyra¿one partyku³±: je¶li, chyba 
¿e, o ile. 

Kan. 40 - Wykonawca jakiego¶ aktu administracyjnego niewa¿nie wype³nia swoje zadanie przed otrzymaniem pisma i sprawdzeniem 
jego autentyczno¶ci oraz integralno¶ci, chyba ¿e w³adza wydaj±c akt przes³a³a mu wcze¶niej o tym wiadomo¶æ. 

Kan. 41 - Wykonawca aktu administracyjnego, któremu powierzono samo wykonanie nie mo¿e odmówiæ wykonania tego aktu, chyba 
¿e oczywistym jest, ¿e ten akt by³by niewa¿ny albo ¿e na skutek innej wa¿nej przyczyny nie mo¿e on trwaæ lub nie zosta³y wype³nione 
warunki do³±czone do tego aktu administracyjnego. Gdy natomiast wykonanie aktu administracyjnego wydaje siê niewskazane ze 
wzglêdu na okoliczno¶ci osoby lub miejsca, wykonawca powinien przerwaæ jego wykonanie. W tych przypadkach ma obowi±zek 
natychmiast powiadomiæ w³adzê, która akt wyda³a. 

Kan. 42 - Wykonawca aktu administracyjnego winien postêpowaæ zgodnie z tre¶ci± zlecenia. Niewa¿ne za¶ jest wykonanie aktu je¿eli 
nie wype³ni³ istotnych warunków podanych w pi¶mie i nie zachowa³ istotnej formy postêpowania. 

Kan. 43 - Zgodnie ze swoim roztropnym uznaniem, wykonawca mo¿e wyznaczyæ swego zastêpcê, chyba ¿e zastêpstwo zosta³o 
zabronione albo zosta³ on wybrany ze wzglêdu na osobiste przymioty lub oznaczono zastêpcê. W takich jednak wypadkach wolno 
wykonawcy komu¶ innemu powierzyæ podjêcie aktów przygotowawczych. 

Kan. 44 - Akt administracyjny mo¿e byæ wykonany tak¿e przez nastêpcê wykonawcy na urzêdzie, chyba ¿e wykonanie powierzono z 
racji osobistych przymiotów. 

Kan. 45 - Je¶li w wykonywaniu aktu administracyjnego wykonawca pope³ni³ jaki¶ b³±d, powinien ponownie wykonaæ ten akt. 

Kan. 46 - Akt administracyjny nie traci mocy z chwil± ustania prawa tego, który go wyda³, chyba ¿e co innego wyra¼nie w prawie 
zastrze¿ono. 



Kan. 47 - Odwo³anie aktu administracyjnego przez inny akt administracyjny kompetentnej w³adzy osi±ga swój skutek dopiero od 
momentu zgodnego z prawem powiadomienia osoby, dla której by³ wydany. 
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Tytu³ IV

POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE 

 
 

Rozdzia³ II

DEKRETY I POSZCZEGÓLNE NAKAZY

Kan. 48 - Przez poszczególny dekret nale¿y rozumieæ akt administracyjny, wydany przez kompetentn± w³adzê wykonawcz±, w którym 
zgodnie z przepisami prawa zostaje podjêta decyzja w poszczególnym przypadku albo ma miejsce powierzenie, które ze swej natury nie 
suponuje wniesienia przez kogo¶ pro¶by. 

Kan. 49 - Poszczególny nakaz jest dekretem, który jednej lub okre¶lonym osobom, wprost i zgodnie z prawem co¶ poleca wykonaæ lub 
czego¶ zaniechaæ, przede wszystkim celem przynaglenia do zachowania ustawy. 

Kan. 50 - Przed wydaniem poszczególnego dekretu, w³adza powinna zebraæ konieczne wiadomo¶ci i dowody, oraz - o ile to mo¿liwe - 
wys³uchaæ tych, których prawa mog± byæ naruszone. 

Kan. 51 - Dekret powinien byæ wydany na pi¶mie, z podaniem, je¶li zawiera decyzjê, przynajmniej ogólnej motywacji. 

Kan. 52 - Poszczególny dekret posiada moc tylko w sprawach które rozstrzyga i w odniesieniu do osób, dla których zosta³ wydany; wi
±¿e je za¶ wszêdzie, chyba ¿e z tre¶ci wynika co innego. 

Kan. 53 - Je¶li dekrety s± sobie przeciwne, szczegó³owy przewa¿a nad ogólnym w tym, co zosta³o wyra¿one szczegó³owo. Gdy s± 
jednakowo szczegó³owe lub ogólne, czasowo pó¼niejszy odwo³uje wcze¶niejszy, w tym, w czym jest mu przeciwny. 

Kan. 54 - 

§ 1. Poszczególny dekret, powierzony do realizacji wykonawcy, osi±ga swój skutek w momencie wykonania; poza ty od 
momentu powiadomienia osoby powag± wydaj±cego decyzjê. 

§ 2. Tylko wtedy mo¿na siê domagaæ wykonania poszczególnego dekretu, gdy zosta³ zgodnie z przepisem prawa dorêczony 
jako prawomocny dokument. 

Kan. 55 - Zachowuj±c przepisy kan. 37 i 51, gdy bardzo powa¿na przyczyna nie pozwala na dorêczenie tekstu dekretu na pi¶mie, wtedy 

powiadomienie o dekrecie ma miejsce przez odczytanie temu, dla którego jest przeznaczony, wobec notariusza lub dwóch ¶wiadków. 
Zredagowany dokument o tym fakcie winien byæ podpisany przez wszystkich obecnych. 

Kan. 56 - Powiadomienie o dekrecie ma miejsce, je¿eli osoba, dla której jest przeznaczony, prawnie wezwana po odbiór dekretu lub 
wys³uchanie jego tre¶ci, nie maj±c s³usznego powodu nie stawi³a siê albo odmówi³a z³o¿enia podpisu. 

Kan. 57 - 

§ 1. Ilekroæ ustawa nakazuje wydaæ dekret, albo osoba zainteresowana wnios³a pro¶bê lub rekurs zgodnie z przepisem 
prawa, by otrzymaæ dekret, kompetentna w³adza winna za³atwiæ sprawê w ci±gu trzech miesiêcy od otrzymania pro¶by lub 
rekursu, chyba ¿e w ustawie zosta³ przepisany inny termin. 

§ 2. Po up³ywie tego terminu - je¶li nie wydano jeszcze dekretu - nale¿y domniemywaæ odpowied¼ negatywn± w 
odniesieniu do sk³adania kolejnego rekursu. 

§ 3. Domniemana odpowied¼ negatywna nie zwalnia kompetentnej w³adzy od obowi±zku wydania dekretu, a tak¿e od obowi
±zku naprawienia ewentualnej szkody, zgodnie z postanowieniem kan. 128. 



Kan. 58 - 

§ 1. Poszczególny dekret traci swoj± moc na skutek zgodnego z prawem odwo³ania przez kompetentn± w³adzê, a tak¿e przez 
wyga¶niêcie ustawy, dla wykonania której zosta³ wydany. 

§ 2. Ka¿dy nakaz, który nie zosta³ na³o¿ony dokumentem zgodnie z przepisami prawa, wygasa z ustaniem w³adzy nakazuj
±cego. 
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Tytu³ IV

POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE 

 
 
 

Rozdzia³ III
 

RESKRYPTY

Kan. 59 -  

§ 1. Przez reskrypt nale¿y rozumieæ akt administracyjny wydany na pi¶mie przez kompetentn± w³adzê wykonawcz±, którym 
- zgodnie z jego natur± - na czyj±¶ pro¶bê udziela siê przywileju, dyspensy czy innej ³aski. 

§ 2. Przepisy ustanowione w odniesieniu do reskryptów maj± zastosowanie tak¿e w stosunku do udzielanych ustnie zezwoleñ 
i ³ask, chyba ¿e stwierdza siê co¶ innego. 

Kan. 60 - Ka¿dy mo¿e uzyskaæ jakikolwiek reskrypt, je¿eli mu tego wyra¼nie nie zabroniono. 

Kan. 61 - Je¶li nie stwierdza siê czego¶ innego, reskrypt mo¿e byæ uzyskany dla drugiego, nawet niezale¿nie od jego zgody, i jest 
wa¿ny przed jego akceptacj±, z zachowaniem przeciwnych klauzul. 

Kan. 62 - Reskrypt bez wykonawcy staje siê skuteczny z chwil± wydania pisma; pozosta³e od momentu ich wykonania. 

Kan. 63 -  

§ 1. Wa¿no¶ci reskryptu stoi na przeszkodzie subrepcja, czyli zatajenie prawdy, je¶li w pro¶bie nie wyra¿ono tego, co 
zgodnie z ustaw±, stylem i praktyk± kanoniczn± winno byæ wyra¿one do wa¿no¶ci, chyba ¿e chodzi o reskrypt ³aski wydany 
z w³asnej inicjatywy. 

§ 2. Wa¿no¶ci reskryptu stoi równie¿ na przeszkodzie obrepcja, czyli przedstawienie nieprawdy, je¶li ani jedna z podanych 
przyczyn sk³aniaj±cych nie jest prawdziwa. 

§ 3. W reskryptach bez wykonawcy przyczyna sk³aniaj±ca musi byæ prawdziwa w chwili udzielania reskryptu; w 
pozosta³ych - w momencie ich wykonania. 

Kan. 64 - Zachowuj±c nienaruszone prawo Penitencjarii w odniesieniu do zakresu wewnêtrznego, ³aska, której odmówi³a jakakolwiek 
dykasteria Kurii Rzymskiej, nie mo¿e byæ wa¿nie udzielona przez inn± dykasteriê tej¿e Kurii lub przez inn± kompetentn± w³adzê - ni¿sz
± od Biskupa Rzymskiego - bez zgody dykasterii, z któr± sprawê zaczêto za³atwiaæ. 

Kan. 65 -  

§ 1. Zachowuj±c przepisy §§ 2 i 3, nikt nie mo¿e, bez wspomnienia o odmowie, prosiæ innego ordynariusza o ³askê, której 
odmówi³ w³asny ordynariusz. Po zawiadomieniu o odmowie, ordynariusz nie powinien udzielaæ ³aski, bez rozwa¿enia racji, 
dla których pierwszy ordynariusz jej odmówi³. 

§ 2. £aski nie udzielonej przez wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego, nie mo¿e wa¿nie udzieliæ inny wikariusz 
tego¿ biskupa, nawet po rozwa¿eniu racji, dla których poprzedni wikariusz jej odmówi³. 

§ 3. Bez powiadomienia o odmowie, biskup diecezjalny niewa¿nie udziela ³aski, której uprzednio odmówi³ wikariusz 
generalny lub wikariusz biskupi. Natomiast po odmowie ³aski przez biskupa diecezjalnego wikariusz generalny lub wikariusz 
biskupi nie mo¿e jej wa¿nie udzieliæ bez zgody biskupa nawet po zawiadomieniu o odmowie. 

Kan. 66 - Nie powoduje niewa¿no¶ci reskryptu b³±d dotycz±cy nazwiska osoby, której siê udziela ³aski lub która wystawia reskrypt, , 



tak¿e dotycz±cy jej miejsca zamieszkania lub sprawy, o któr± chodzi, byleby, zdaniem ordynariusza, nie by³o ¿adnej w±tpliwo¶ci co do 
samej osoby lub sprawy. 

Kan. 67 -  

§ 1. Je¶li siê zdarzy, ¿e w jednej i tej samej sprawie uzyskano dwa przeciwne reskrypty, wtedy szczegó³owy przewa¿a nad 
ogólnym, w tym, co zosta³o szczegó³owo wyra¿one. 

§ 2. Je¶li s± jednakowo szczegó³owe lub ogólne, wcze¶niejszy przewa¿a nad pó¼niejszym, chyba ¿e w pó¼niejszym 
wyra¼nie zaznaczono o poprzednim, albo ten, który wcze¶niej uzyska³ reskrypt, dot±d z niego nie korzysta³ podstêpnie lub 
wskutek swego oczywistego zaniedbania. 

§ 3. W w±tpliwo¶ci czy reskrypt jest wa¿ny lub nie, nale¿y siê odnie¶æ do dawcy reskryptu. 

Kan. 68 - Reskrypt Stolicy Apostolskiej bez wykonawcy, tylko wtedy winien byæ przedstawiony ordynariuszowi prosz±cego, gdy 
zosta³o to w tym¿e pi¶mie nakazane albo chodzi o sprawy publiczne lub potwierdzenie warunków. 

Kan. 69 - Reskrypt, w którym nie wyznaczono czasu jego okazania, mo¿e byæ przedstawiony wykonawcy w dowolnym czasie, byleby 
nie by³o oszustwa czy podstêpu. 

Kan. 70 - Je¶li w reskrypcie zlecono wykonawcy samo udzielenie, do niego nale¿y zgodnie z jego roztropnym uznaniem i sumieniem 
udzielenie lub odmowa ³aski. 

Kan. 71 - Nikt nie ma obowi±zku korzystaæ z reskryptu udzielonego tylko dla w³asnego po¿ytku, chyba ¿e sk±din±d jest do tego 
kanonicznie zobowi±zany. 

Kan. 72 - Reskrypty udzielone przez Stolicê Apostolsk±, które wygas³y, mog± zostaæ jednorazowo dla s³usznej przyczyny przed³u¿one 
przez biskupa diecezjalnego, jednak nie ponad trzy miesi±ce. 

Kan. 73 - Ustawa przeciwna nie odwo³uje ¿adnego reskryptu, chyba ¿e co innego w samej ustawie zastrze¿ono. 

Kan. 74 - Chocia¿ z ³aski udzielonej mu ustnie mo¿e kto¶ korzystaæ w zakresie wewnêtrznym, jednak obowi±zany jest udowodniæ j± w 
zakresie zewnêtrznym, ilekroæ kto¶ domaga siê tego zgodnie z prawem. 

Kan. 75 - Je¶li reskrypt zawiera przywilej lub dyspensê, nale¿y ponadto zachowaæ przepisy kanonów, które nastêpuj±. 
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Tytu³ IV

POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE 

 
 

Rozdzia³ IV

PRZYWILEJE

Kan. 76 - 

§ 1. Przywilej, czyli ³aska udzielona dla po¿ytku pewnych osób, fizycznych lub prawnych, szczególnym aktem, mo¿e byæ 
przyznany przez ustawodawcê oraz przez w³adzê wykonawcz±, której prawodawca da³ tak± w³adzê. 

§ 2. Stuletnie lub niepamiêtne posiadanie wprowadza domniemanie udzielenia przywileju. 

B - Przywilej nale¿y interpretowaæ wed³ug przepisu kan. 36, § 1. Zawsze jednak winna byæ zastosowana taka interpretacja, dziêki 

której ci, którzy otrzymali przywilej, rzeczywi¶cie uzyskaliby jak±¶ ³askê. 

Kan. 78 - 

§ 1. Przywilej domniemywa siê jako sta³y, chyba ¿e udowodni siê co¶ przeciwnego. 

§ 2. Przywilej osobowy, ten mianowicie, który ³±czy siê z osob±, z ni± te¿ wygasa. 

§ 3. Przywilej rzeczowy wygasa przez ca³kowite zniszczenie rzeczy lub miejsca. Jednak¿e przywilej miejscowy od¿ywa, je¶li 
miejsce zostanie przywrócone swemu przeznaczeniu w ci±gu piêædziesiêciu lat. 

Kan. 79 - Przywilej ustaje drog± odwo³ania przez kompetentn± w³adzê zgodnie z norm± kan. 47, z zachowaniem przepisu kan. 81. 

Kan. 80 - 

§ 1. ¯aden przywilej nie ustaje przez zrzeczenie siê, chyba ¿e zosta³o ono przyjête przez kompetentn± w³adzê. 

§ 2. Ka¿da jednak osoba fizyczna mo¿e siê zrzec przywileju udzielonego wy³±cznie na jej korzy¶æ. 

§ 3. Przywileju udzielonego jakiej¶ osobie prawnej albo z racji godno¶ci miejsca lub rzeczy, nie mog± siê zrzec pojedyncze 
osoby. Równie¿ samej osobie prawnej nie wolno siê zrzec udzielonego jej przywileju, je¿eli zrzeczenie przynosi szkodê 
Ko¶cio³owi lub innym. 

Kan. 81 - Z ustaniem w³adzy udzielaj±cego przywilej nie wygasa, chyba ¿e zosta³ udzielony z klauzul± wed³ug naszego uznania lub inn
± równoznaczn±. 

Kan. 82 - Przywileje nie bêd±ce dla drugich ciê¿arem, nie ustaj± przez niekorzystanie z nich lub u¿ywanie przeciwne. Natomiast 
przywilej uci±¿liwy dla drugich traci moc, je¿eli przedawnienie nast±pi³o zgodnie z prawem. 

Kan. 83 - 

§ 1. Przywilej ustaje z up³ywem czasu lub po wyczerpaniu przypadków, dla których zosta³ udzielony, z zachowaniem 
przepisu kan. 142, § 2. 

§ 2. Ustaje równie¿, je¿eli z up³ywem czasu - zdaniem kompetentnej w³adzy - tak siê zmieni³y okoliczno¶ci rzeczowe, ¿e sta³ 



siê szkodliwy albo jego u¿ywanie niegodziwe. 

Kan. 84 - Kto nadu¿ywa w³adzy udzielonej mu przywilejem, zas³uguje na pozbawienie samego przywileju. St±d te¿ ordynariusz po 
bezskutecznym upomnieniu posiadacza przywileju, który powa¿nie go nadu¿ywa, powinien pozbawiæ go przywileju, którego sam 
udzieli³, a je¶li przywilej zosta³ przyznany przez Stolicê Apostolsk±, ordynariusz ma obowi±zek powiadomiæ j± o tym. 
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Tytu³ IV

POSZCZEGÓLNE AKTY ADMINISTRACYJNE 

 
 

Rozdzia³ V

DYSPENSY

Kan. 85 - Dyspensa, czyli rozlu¼nienie prawa czysto ko¶cielnego w poszczególnym wypadku, mo¿e zostaæ udzielona przez tych, 
którzy posiadaj± w³adzê wykonawcz± w granicach ich kompetencji, a tak¿e przez tych, którym wyra¼nie lub po¶rednio przys³uguje 
w³adza dyspensowania, b±d¼ moc± samego prawa, b±d¼ moc± zgodnej z prawem delegacji. 

Kan. 96 - Nie podlegaj± dyspensie ustawy, o ile definiuj± to, co jest istotnie konstytutywne dla instytucji albo aktów prawnych. 

Kan. 87 - 

§ 1. Biskup diecezjalny mo¿e dyspensowaæ wiernych - ilekroæ uzna to za po¿yteczne dla ich duchowego dobra - od ustaw 
dyscyplinarnych, tak powszechnych, jak i partykularnych, wydanych przez najwy¿sz± w³adzê ko¶cieln± dla jego terytorium 
lub dla jego podw³adnych, jednak nie od ustaw procesowych lub karnych ani od których dyspensa jest specjalnie 
zarezerwowana Stolicy Apostolskiej lub innej w³adzy. 

§ 2. Je¿eli trudno jest zwróciæ siê do Stolicy ¦wiêtej i równocze¶nie zw³oka grozi niebezpieczeñstwem powa¿nej szkody, 
ka¿dy ordynariusz mo¿e dyspensowaæ od tych¿e ustaw, nawet je¿eli dyspensa zarezerwowana jest Stolicy ¦wiêtej, je¶li tylko 
chodzi o dyspensê, której ona w tych samych okoliczno¶ciach zwyk³a udzielaæ, z zachowaniem przepisu kan. 291. 

Kan. 88 - Ordynariusz miejsca mo¿e dyspensowaæ od ustaw diecezjalnych, a tak¿e, ilekroæ uzna, ¿e bêdzie to dla dobra wiernych, od 
ustaw wydanych przez synod plenarny lub prowincjalny albo przez Konferencjê Episkopatu. 

Kan. 89 - Proboszcz i inni prezbiterzy lub diakoni nie mog± dyspensowaæ od ustawodawstwa powszechnego i partykularnego, chyba ¿e 
taka w³adza by³aby im wyra¼nie udzielona. 

Kan. 90 - 

§ 1. Od ustawodawstwa ko¶cielnego nie nale¿y dyspensowaæ bez s³usznej i racjonalnej przyczyny, z uwzglêdnieniem 
okoliczno¶ci przypadku i wa¿no¶ci ustawy, od której siê dyspensuje. W przeciwnym razie dyspensa jest niegodziwa a tak¿e 
niewa¿na, chyba ¿e zosta³a udzielona przez prawodawcê lub jego prze³o¿onego. 

§ 2. W w±tpliwo¶ci co do wystarczalno¶ci przyczyny, dyspensa jest udzielona wa¿nie i godziwie. 

Kan. 91 - Kto posiada w³adzê dyspensowania, ma prawo wykonywaæ j± bêd±c tak¿e poza terytorium w stosunku do podw³adnych 
chocia¿by nieobecnych na terytorium, a tak¿e je¶li czego¶ innego wyra¼nie nie postanowiono, w stosunku do podró¿nych, przebywaj
±cych aktualnie na terytorium, a równie¿ wzglêdem samego siebie. 

Kan. 92 - ¦cis³ej interpretacji podlega nie tylko dyspensa, zgodnie z przepisem kan. 36, 

§ 1, lecz sama w³adza dyspensowania udzielona do konkretnego przypadku. 

Kan. 93 - Dyspensa maj±ca na celu zastosowanie ustaje w ten sam sposób co przywilej, a mianowicie poprzez pewne i ca³kowite 
wyga¶niêcie przyczyny sk³aniaj±cej. 
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Tytu³ V

STATUTY I PRZEPISY PORZ¡DKOWE 

 
 
 
Kan. 94 -  

§ 1. Statuty w sensie w³a¶ciwym oznaczaj± zarz±dzenia wydawane zgodnie z prawem w zespo³ach osób lub rzeczy, a okre¶laj
±ce ich cel, konstytucjê, zarz±d i sposoby dzia³ania. 

§ 2. Statutami zespo³u osób zobowi±zane s± tylko osoby, bêd±ce ich cz³onkami zgodnie z prawem; statutami zespo³u rzeczy, 
ci którzy nimi kieruj±. 

§ 3. Przepisy statutów, ustanowione i promulgowane moc± w³adzy ustawodawczej, kieruj± siê przepisami kanonów o 
ustawach. 

Kan. 95 - 

§ 1. Przepisami porz±dkowymi s± regu³y czy normy, które nale¿y zachowaæ podczas zgromadzeñ osób czy to og³oszonych 
przez w³adzê ko¶cieln±, czy zwo³ywanych swobodnie przez wiernych, a tak¿e z okazji ró¿nych obchodów i przez które 
okre¶la siê to, co dotyczy ich ukonstytuowania, kierowania nimi i sposobu dzia³ania. 

§ 2. Podczas zgromadzeñ i obchodów, przepisami porz±dkowymi s± zwi±zane osoby, które bior± w nich udzia³.  
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Tytu³ VI

OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE 

 
 
 

Rozdzia³ I
 

POZYCJA KANONICZNA OSÓB FIZYCZNYCH

Kan. 96 - Przez chrzest cz³owiek zostaje wcielony do Ko¶cio³a Chrystusowego i staje siê w nim osob±, z obowi±zkami i prawami, które 
- zwa¿ywszy ich pozycjê - s± w³a¶ciwe chrze¶cijanom, je¶li s± we wspólnocie ko¶cielnej i o ile nie przeszkadza sankcja na³o¿ona 
zgodnie z przepisem prawa. 

Kan. 97 -  

§ 1. Osoba, która ukoñczy³a osiemna¶cie lat, jest pe³noletnia; poni¿ej tego wieku ma³oletnia. 

§ 2. Ma³oletni, przed ukoñczeniem siódmego roku ¿ycia, nazywa siê dzieckiem i uwa¿any jest za nie posiadaj±cego u¿ywania 
rozumu. Po skoñczonym siódmym roku ¿ycia domniemywa siê, ¿e posiada u¿ywanie rozumu. 

Kan. 98 -  

§ 1. Osobie pe³noletniej przys³uguje pe³ne wykonywanie jej uprawnieñ. 

§ 2. W wykonywaniu swoich uprawnieñ osoba ma³oletnia podlega w³adzy rodziców lub opiekunów, z wyj±tkiem tych spraw, 
w których ma³oletni na podstawie prawa Bo¿ego lub kanonicznego s± wyjêci spod ich w³adzy; co do ustanowienia 
opiekunów oraz ich w³adzy, nale¿y zachowaæ przepisy prawa cywilnego, chyba ¿e w prawie kanonicznym co innego 
zastrze¿ono albo biskup diecezjalny uzna³ w pewnych wypadkach, ze s³usznej przyczyny, ¿e nale¿y zaradziæ temu przez 
ustanowienie innego opiekuna. 

Kan. 99 - Ktokolwiek na sta³e nie posiada u¿ywania rozumu, uznany jest za nieodpowiedzialnego i przyrównany dzieciom. 

Kan. 100 - Osobê nazywa siê mieszkañcem w miejscu, gdzie posiada sta³e zamieszkanie; przybyszem w miejscu, w którym ma 
zamieszkanie tymczasowe; podró¿nym, je¶li znajduje siê poza miejscem sta³ego lub tymczasowego zamieszkania, które nadal 
zatrzymuje; tu³aczem, je¿eli nigdzie nie posiada sta³ego lub tymczasowego zamieszkania. 

Kan. 101 -  

§ 1. Miejscem pochodzenia dziecka, tak¿e neofity, jest to, w którym rodzice w chwili jego urodzenia posiadali sta³e 
zamieszkanie albo - w jego braku - tymczasowe; lub matka, je¿eli rodzice nie mieli tego samego sta³ego lub tymczasowego 
zamieszkania. 

§ 2. Je¿eli chodzi o dziecko tu³aczy, to miejscem pochodzenia jest samo miejsce narodzenia; je¶li za¶ o porzucone, to 
miejsce, w którym zosta³o znalezione. 

Kan. 102 -  

§ 1. Zamieszkanie sta³e nabywa siê takim przebywaniem na terytorium jakiej¶ parafii lub przynajmniej diecezji, które albo 
jest po³±czone z zamiarem pozostania tam na sta³e, je¶li nic stamt±d nie odwo³a, albo trwa³o przez pe³nych piêæ lat. 

§ 2. Tymczasowe zamieszkanie nabywa siê przez takie przebywanie na terenie jakiej¶ parafii lub przynajmniej diecezji, które 
albo jest po³±czone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesi±ce, je¶li nic stamt±d nie odwo³a, albo 
przed³u¿y³o siê rzeczywi¶cie do trzech miesiêcy. 



§ 3. Sta³e lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa siê parafialnym; na terenie diecezji - chocia¿by nie w 
parafii - diecezjalnym. 

Kan. 103 - Cz³onkowie instytutów zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego nabywaj± sta³e zamieszkanie w miejscu, gdzie jest 
po³o¿ony dom, do którego nale¿±; tymczasowe zamieszkanie w domu, w którym przebywaj± zgodnie z przepisem kan. 102, § 2. 

Kan. 104 - Ma³¿onkowie winni mieæ wspólne sta³e lub tymczasowe zamieszkanie. Z racji prawnej separacji albo innej s³usznej 
przyczyny, ka¿dy z nich mo¿e mieæ w³asne sta³e lub tymczasowe zamieszkanie. 

Kan. 105 -  

§ 1. Ma³oletni z konieczno¶ci posiada zamieszkanie sta³e lub tymczasowe tego, którego w³adzy podlega. Po wyj¶ciu z 
dzieciñstwa, mo¿e nabyæ równie¿ w³asne tymczasowe zamieszkanie, a uzyskawszy usamodzielnienie zgodnie z przepisami 
prawa cywilnego, tak¿e w³asne sta³e zamieszkanie. 

§ 2. Ktokolwiek z innego powodu ni¿ ma³oletno¶æ oddany jest zgodnie z prawem pod czyj±¶ opiekê lub kuratelê posiada 
sta³e lub tymczasowe zamieszkanie opiekuna lub kuratora. 

Kan. 106 - Sta³e lub tymczasowe zamieszkanie traci siê przez odej¶cie z miejsca po³±czone z zamiarem niepowracania, z zachowaniem 
przepisu kan. 105. 

Kan. 107 -  

§ 1. Zarówno przez zamieszkanie sta³e jak i tymczasowe, ka¿dy uzyskuje w³asnego proboszcza oraz ordynariusza. 

§ 2. W³asnym proboszczem lub ordynariuszem tu³acza jest proboszcz lub ordynariusz jego aktualnego pobytu. 

§ 3. Proboszczem w³asnym tego, kto posiada tylko sta³e lub tymczasowe zamieszkanie diecezjalne, jest proboszcz miejsca 
aktualnego pobytu. 

Kan. 108 -  

§ 1. Pokrewieñstwo oblicza siê poprzez linie i stopnie. 

§ 2. W linii prostej tyle jest stopni, ile zrodzeñ, czyli osób, nie licz±c przodka. 

§ 3. W linii bocznej jest tyle stopni, ile jest osób w obydwu razem liniach, nie licz±c przodka. 

Kan. 109 -  

§ 1. Powinowactwo powstaje z wa¿nego ma³¿eñstwa, nawet niedope³nionego, i istnieje miêdzy mê¿em a krewnymi ¿ony oraz 
miêdzy ¿on± a krewnymi mê¿a. 

§ 2. Oblicza siê tak, ¿e krewni mê¿a w tej samej linii i w tym samym stopniu s± powinowatymi ¿ony i odwrotnie. 

Kan. 110 - Dzieci adoptowane zgodnie z przepisami prawa cywilnego uwa¿ane s± za dzieci tego lub tych, którzy je adoptowali. 

Kan. 111 -  

§ 1. Do Ko¶cio³a ³aciñskiego zostaje w³±czone przez przyjêcie chrztu dziecko rodziców, którzy do niego nale¿±, lub - je¶li 
jedno z nich do niego nie nale¿y - którzy zgodnie sobie ¿ycz±, by potomstwo by³o ochrzczone w Ko¶ciele ³aciñskim. Je¿eli 
za¶ brak zgodno¶ci, zostaje w³±czone do Ko¶cio³a obrz±dku ojca. 

§ 2. Ka¿dy z maj±cych byæ ochrzczonym, który ukoñczy³ czternasty rok ¿ycia, mo¿e dobrowolnie wybraæ chrzest w 
Ko¶ciele ³aciñskim lub Ko¶ciele innego samodzielnego obrz±dku; w takim wypadku nale¿y do tego Ko¶cio³a, który wybra³. 



Kan. 112 -  

§ 1. Po przyjêciu chrztu, do Ko¶cio³a innego samodzielnego obrz±dku zostaj± w³±czeni: 
1° ci, którzy otrzymali zezwolenie Stolicy Apostolskiej; 
2° ma³¿onek, który zawieraj±c ma³¿eñstwo lub w czasie jego trwania o¶wiadczy, ¿e pragnie przej¶æ do Ko¶cio³a 
innego samodzielnego obrz±dku swego ma³¿onka; po rozwi±zaniu jednak ma³¿eñstwa mo¿e w sposób 
nieskrêpowany powróciæ do Ko¶cio³a ³aciñskiego;  
3° dzieci tych, o których w nn. 1 i 2, przed ukoñczeniem czternastego roku ¿ycia, a w ma³¿eñstwie mieszanym 
dzieci strony katolickiej, która zgodnie z przepisami prawa przesz³a do Ko¶cio³a innego obrz±dku; po osi±gniêciu 
wskazanego wieku mog± powróciæ do Ko¶cio³a ³aciñskiego. 

§ 2. Nawet d³ugotrwa³y zwyczaj przyjmowania sakramentów wed³ug obrzêdów Ko¶cio³a innego samodzielnego obrz±dku, 
nie poci±ga za sob± przynale¿no¶ci do tego Ko¶cio³a. 
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Tytu³ VI

OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE 

 
 
 

Rozdzia³ II
 

OSOBY PRAWNE

Kan. 113 -  

§ 1. Ko¶ció³ katolicki i Stolica Apostolska s± osobami moralnymi z samego ustanowienia Bo¿ego. 

§ 2. Oprócz osób fizycznych s± w Ko¶ciele tak¿e osoby prawne, bêd±ce mianowicie w prawie kanonicznym podmiotem praw 
i obowi±zków, które odpowiadaj± ich charakterowi. 

Kan. 114 -  

§ 1. Osoby prawne s± ustanowione albo na mocy samego przepisu prawa, albo przez specjalne przyznanie kompetentnej 
w³adzy, wydane w formie dekretu jako zespo³y osób lub rzeczy, skierowane do celu odpowiadaj±cego misji Ko¶cio³a, ale 
przekraczaj±cego cel poszczególnych jednostek. 

§ 2. Przez cele, o których w § 1, nale¿y rozumieæ te, które odnosz± siê do dzie³ pobo¿no¶ci, apostolatu lub mi³o¶ci czy to 
duchowej, czy materialnej. 

§ 3. Kompetentna w³adza Ko¶cio³a nie powinna nadawaæ osobowo¶ci prawnej, jak tylko tym zespo³om osób lub rzeczy, 
które realizuj± cel rzeczywi¶cie po¿yteczny oraz - po rozwa¿eniu wszystkiego - posiadaj± ¶rodki, które wed³ug przewidywañ 
wystarczaj± do osi±gniêcia ustalonego celu. 

Kan. 115 -  

§ 1. Osobami prawnymi w Ko¶ciele s± albo zespo³y osób, albo zespo³y rzeczy. 

§ 2. Zespó³ osób, który mo¿e byæ ustanowiony co najmniej z trzech osób, jest kolegialny, je¿eli jego dzia³anie okre¶laj± 
cz³onkowie wspó³dzia³aj±cy w podejmowaniu decyzji, na równych prawach lub nie, zgodnie z przepisami prawa i statutów; 
w przeciwnym wypadku jest niekolegialny. 

§ 3. Zespó³ rzeczy, czyli fundacja autonomiczna, sk³ada siê z dóbr lub rzeczy duchowych lub materialnych którymi, zgodnie z 
postanowieniami prawa i statutów, zarz±dza jedna lub kilka osób fizycznych albo kolegium. 

Kan. 116 -  

§ 1. Publicznymi osobami prawnymi s± zespo³y osób lub rzeczy, które s± ustanowione przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln±, 
by wykonywa³y w imieniu Ko¶cio³a w oznaczanym dla nich zakresie, zgodnie z przepisami prawa, w³asne zadania im 
zlecone dla publicznego dobra; pozosta³e osoby prawne s± prywatnymi. 

§ 2. Osoby prawne publiczne otrzymuj± tê osobowo¶æ b±d¼ moc± samego prawa, b±d¼ specjalnym dekretem kompetentnej 
w³adzy, przyznaj±cym j± wyra¼nie; osoby prawne prywatne otrzymuj± tê osobowo¶æ tylko specjalnym dekretem 
kompetentnej w³adzy, przyznaj±cym wyra¼nie tê osobowo¶æ. 

Kan. 117 - ¯aden zespó³ osób lub rzeczy, pragn±cy otrzymaæ osobowo¶æ prawn±, nie mo¿e jej uzyskaæ, chyba ¿e jego statuty zosta³y 
zatwierdzone przez kompetentn± w³adzê. 

Kan. 118 - Publiczn± osobê prawn± reprezentuj±, dzia³aj±c w jej imieniu, ci, którym przyznaje to uprawnienie prawo powszechne lub 



partykularne albo w³asne statuty; prywatn± osobê prawn± ci, którym to uprawnienie przyznaj± statuty. 

Kan. 119 - W odniesieniu do aktów kolegialnych, chyba ¿e w prawie lub w statutach inaczej zastrze¿ono:  

1° je¶li chodzi o wybory, to ma moc prawa co - przy obecno¶ci wiêkszo¶ci tych, którzy powinni byæ wezwani - odpowiada 
bezwzglêdnej wiêkszo¶ci obecnych; po dwóch bezskutecznych g³osowaniach, nale¿y g³osowaæ na dwóch kandydatów, 
którzy otrzymali wiêkszo¶æ g³osów, lub, je¶li ich jest wiêcej, dwóch najstarszych wiekiem; je¶li po trzecim g³osowaniu 
pozostaje równowaga, ten jest wybrany, który jest starszy wiekiem;  
2° je¶li chodzi o inne sprawy, to ma moc prawa, za czym - przy obecno¶ci wiêkszo¶ci tych, którzy powinni byæ wezwani - 
opowiada siê bezwzglêdna wiêkszo¶æ obecnych; je¶li jednak po dwóch g³osowaniach liczba g³osów jest równa, wtedy 
przewodnicz±cy mo¿e przewa¿yæ swoim g³osem;  
3° co za¶ dotyczy wszystkich jako jednostek, musi byæ przez wszystkich zaaprobowane. 

Kan. 120 -  

§ 1. Osoba prawna ze swej natury trwa nieprzerwanie. Wygasa jednak, je¶li zostanie zniesiona przez kompetentn± w³adzê 
albo nie dzia³a przez okres stu lat. Prywatna osoba prawna wygasa ponadto, je¶li samo stowarzyszenie zostaje rozwi±zane 
zgodnie z postanowieniami statutów, albo je¶li zdaniem kompetentnej w³adzy wygas³a sama fundacja, zgodnie z 
postanowieniami statutów. 

§ 2. Je¶li spo¶ród osoby prawnej kolegialnej pozostaje choæby jeden cz³onek, a zespó³ osób nie przesta³ istnieæ wed³ug 
statutów, wykonywanie wszystkich praw zespo³u przys³uguje temu cz³onkowi. 

Kan. 121 - Je¿eli zespo³y osób lub rzeczy bêd±ce publicznymi osobami prawnymi tak zostaj± po³±czone, ¿e zostaje z nich ustanowiony 
jeden zespó³ i to sam posiadaj±cy osobowo¶æ prawn±, wtedy ta nowa osoba prawna przejmuje dobra oraz prawa dziedziczne nale¿±ce 
do poprzednich osób i przejmuje zobowi±zania, jakie je obci±¿a³y. Co za¶ dotyczy przeznaczenia zw³aszcza dóbr i wype³nienia zobowi
±zañ, wola fundatorów i ofiarodawców oraz prawa nabyte musz± byæ zachowane. 

Kan. 122 - Je¿eli zespó³ posiadaj±cy publiczn± osobowo¶æ prawn± zostaje tak podzielony, ¿e albo jego czê¶æ zostaje po³±czona z inn± 
osob± prawn±, albo z oddzielonej czê¶ci eryguje siê odrêbn± publiczn± osobê prawn±, w³adza ko¶cielna, która jest kompetentna do 
dokonania podzia³u, winna zadbaæ sama lub przez wykonawcê, z zachowaniem przede wszystkim zarówno woli fundatorów i 
ofiarodawców, jak i praw nabytych oraz zatwierdzonych statutów:  

1° by rzeczy wspólne, które mo¿na podzieliæ, dobra a tak¿e prawa dziedziczne oraz d³ugi i inne ciê¿ary zosta³y podzielone 
miêdzy osoby prawne, o które chodzi, z nale¿yt± proporcj± i wed³ug dobra i s³uszno¶ci z uwzglêdnieniem wszystkich 
okoliczno¶ci i potrzeb ka¿dej z nich;  
2° by u¿ywanie i korzy¶ci dóbr wspólnych, które nie mog± ulec podzia³owi, przypad³y obydwu osobom prawnym, a zobowi
±zania im w³a¶ciwe zosta³y obydwu na³o¿one choæ z zachowaniem w³a¶ciwej proporcji okre¶lonej wed³ug dobra i 
s³uszno¶ci. 

Kan. 123 - Po wyga¶niêciu publicznej osoby prawnej przeznaczenie jej dóbr i praw dziedzicznych, jak równie¿ zobowi±zañ jest 
regulowane prawem i statutami. Je¿eli one milcz±, przechodz± na osobê prawn± bezpo¶rednio wy¿sz±. Nale¿y jednak zawsze 
zachowaæ wolê fundatorów lub ofiarodawców oraz prawa nabyte. Po wyga¶niêciu prywatnej osoby prawnej przeznaczenie jej dóbr i 
zobowi±zañ rz±dzi siê w³asnymi statutami.  
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Tytu³ VII

AKTY PRAWNE 

 
 
 
 
Kan. 124 -  

§ 1. Do wa¿no¶ci aktu prawnego wymaga siê, by by³ on dokonany przez zdoln± do tego osobê oraz by by³y w nim zawarte 
wszystkie jego istotne elementy konstytutywne i zosta³y wype³nione formalno¶ci oraz warunki wymagane przez prawo do 
wa¿no¶ci aktu. 

§ 2. Domniemywa siê wa¿no¶æ aktu prawnego w³a¶ciwie dokonanego w jego elementach zewnêtrznych. 

Kan. 125 -  

§ 1. Akt dokonany na skutek zewnêtrznego przymusu wywartego na osobê, któremu nie mog³a siê ona w ¿aden sposób 
oprzeæ, nale¿y uwa¿aæ za niedokonany. 

§ 2. Akt dokonany pod wp³ywem ciê¿kiej, niesprawiedliwej boja¼ni albo na skutek podstêpu jest wa¿ny, chyba ¿e prawo 
inaczej zastrzega; mo¿e byæ jednak rozwi±zany wyrokiem sêdziego b±d¼ na wniosek strony poszkodowanej, b±d¼ jej 
prawnych spadkobierców, b±d¼ te¿ z urzêdu. 

Kan. 126 - Akt dokonany pod wp³ywem ignorancji lub b³êdu dotycz±cego samej istoty aktu lub warunku wymaganego w sposób 
bezwzglêdny - jest niewa¿ny, inaczej jest wa¿ny, chyba ¿e prawo zastrzega co innego, lecz akt dokonany pod wp³ywem ignorancji lub 
b³êdu mo¿e byæ podstaw± skargi o uniewa¿nienie wed³ug przepisu prawa. 

Kan. 127 -  

§ 1. Gdy prawo postanawia, ¿e prze³o¿ony do podjêcia czynno¶ci potrzebuje zgody lub rady jakiego¶ kolegium lub zespo³u 
osób, winien zwo³aæ kolegium lub zespó³, zgodnie z postanowieniem kan. 166, chyba ¿e - gdy chodzi tylko o uzyskanie rady 
- inaczej zastrzega prawo partykularne lub w³asne. Do wa¿no¶ci za¶ aktów wymaga siê uzyskania zgody bezwzglêdnej 
wiêkszo¶ci tych, którzy s± obecni, albo wys³uchania rady wszystkich. 

§ 2. Gdy ustawa postanawia, ¿e prze³o¿ony do podjêcia pewnych aktów potrzebuje zgody lub rady niektórych pojedynczych 
osób, wtedy:  

1° je¶li jest wymagana zgoda, akt prze³o¿onego jest niewa¿ny bez zwrócenia siê o wyra¿enie zgody przez te osoby 
albo podjêty wbrew ich zdaniu lub którego¶ z nich;  
2° je¿eli jest wymagana rada, niewa¿ny jest akt prze³o¿onego bez wys³uchania zdania tych osób. Wprawdzie 
prze³o¿ony nie ma ¿adnego obowi±zku pój¶æ za ich zdaniem, chocia¿by by³o zgodne, jednak¿e bez przewa¿aj
±cego powodu - przez siebie ocenianego - nie powinien odstêpowaæ od wyra¿onego przez nich zdania, zw³aszcza 
gdy jest zgodne. 

§ 3. Wszyscy, których zgoda lub rada jest wymagana, obowi±zani s± szczerze wyraziæ swoje stanowisko, a tak¿e, gdy 
domaga siê tego wa¿no¶æ sprawy, pilnie zachowaæ tajemnicê. Ten obowi±zek mo¿e byæ urgowany przez prze³o¿onego. 

Kan. 128 - Ktokolwiek aktem prawnym nielegalnie albo jakimkolwiek innym aktem dokonanym z winy umy¶lnej lub nieumy¶lnej wyrz
±dzi³ komu¶ krzywdê, obowi±zany jest do naprawienia wyrz±dzonej szkody.  
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Tytu³ VIII

W£ADZA RZ¡DZENIA 

 
 
Kan. 129 - 

§ 1. Ci, którzy otrzymali ¶wiêcenia, zdolni s± do sprawowania - zgodnie z przepisami prawa - w³adzy rz±dzenia, która jest w 
Ko¶ciele z Bo¿ego ustanowienia i nazywana jest równie¿ w³adz± jurysdykcji. 

§ 2. W wykonywaniu tej w³adzy mog± wspó³dzia³aæ wierni ¶wieccy, zgodnie z przepisami prawa. 

Kan. 130 - W³adza rz±dzenia zasadniczo jest wykonywana w zakresie zewnêtrznym; czasem jednak tylko w zakresie wewnêtrznym, tak 
mianowicie, ¿e skutki, jakie jej wykonywanie zdolne jest wywo³aæ w zakresie zewnêtrznym, nie s± uznawane w tym zakresie, chyba ¿e 
jest to postanowione w okre¶lonych przez prawo przypadkach. 

Kan. 131 - 

§ 1. W³adza rz±dzenia jest zwyczajna, je¶li na mocy samego prawa ³±czy siê z jakim¶ urzêdem; jest delegowana, gdy zostaje 
udzielona samej osobie, nie z racji urzêdu. 

§ 2. Zwyczajna w³adza rz±dzenia mo¿e byæ w³asna lub zastêpcza. 

§ 3. Kto twierdzi, ¿e jest delegowany, ma obowi±zek udowodnienia delegacji. 

Kan. 132 - 

§ 1. Do uprawnieñ habitualnych stosuje siê przepisy o w³adzy delegowanej. 

§ 2. Jednak¿e, je¶li w akcie nadania czego innego nie zastrze¿ono albo nie udzielono czego¶ ze wzglêdu na osobê, habitualne 
uprawnienie przekazane ordynariuszowi nie wygasa z ustaniem w³adzy tego, który je otrzyma³, choæby zacz±³ je 
wykonywaæ, lecz przechodzi na ka¿dego ordynariusza, jego nastêpcê w rz±dzeniu. 

Kan. 133 - 

§ 1. Delegowany dzia³a niewa¿nie, je¶li przekracza granice swego zlecenia, dotycz±ce czy to rzeczy, czy osób. 

§ 2. Nie uwa¿a siê, ¿e delegowany przekroczy³ granice swego zlecenia, gdy w inny sposób, ni¿ to okre¶la³o zlecenie, wykona³ 
swoj± delegacjê, chyba ¿e sposób zosta³ przepisany do wa¿no¶ci przez samego deleguj±cego. 

Kan. 134 - 

§ 1. Pod nazw± ordynariusz rozumiani s± w prawie, oprócz Biskupa Rzymskiego, biskupi diecezjalni oraz inni, którzy - 
choæby tylko czasowo - s± prze³o¿onymi Ko¶cio³a partykularnego lub wspólnoty do niego przyrównanej zgodnie z 
przepisem kan. 368, jak równie¿ ci, którzy w nich posiadaj± ogóln± wykonawcz± w³adzê zwyczajn±, mianowicie wikariusze 

generalni i biskupi, a tak¿e - dla w³asnych cz³onków - wy¿si prze³o¿eni kleryckich instytutów zakonnych na prawie a 
papieskim i kleryckich stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego na prawie papieskim, którzy posiadaj± przynajmniej zwyczajn± 
w³adzê wykonawcz±. 

§ 2, Pod nazw± ordynariusz miejsca rozumiani s± wszyscy wyliczeni w § 1, z wyj±tkiem prze³o¿onych instytutów zakonnych 
i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego. 

§ 3. To, co w zakresie w³adzy wykonawczej zostaje w kanonach imiennie przyznane biskupowi diecezjalnemu, nale¿y 
rozumieæ jako przys³uguj±ce jedynie biskupowi diecezjalnemu i tym, którzy s± mu przyrównani w kan. 381, § 2, z 



wykluczeniem wikariusza generalnego i biskupiego, chyba ¿e otrzymaj± specjalne zlecenie. 

Kan. 135 - 

§ 1. W³adza rz±dzenia dzieli siê na ustawodawcz±, wykonawcz± i s±downicz±. 

§ 2. W³adza ustawodawcza winna byæ wykonywana w sposób przepisany prawem, a ta, któr± posiada ustawodawca 
ko¶cielny, ni¿szy od w³adzy najwy¿szej, nie mo¿e byæ wa¿nie delegowana, chyba ¿e co¶ innego prawo wprost zastrzega. 
Ni¿szy prawodawca nie mo¿e wa¿nie wydaæ ustawy przeciwnej wy¿szemu prawu. 

§ 3. W³adza s±downicza, któr± posiadaj± sêdziowie lub kolegia sêdziowskie, winna byæ wykonywana w sposób przepisany 
prawem i nie mo¿e byæ delegowana, chyba ¿e chodzi o dokonanie aktów przygotowawczych jakiego¶ dekretu lub wyroku. 

§ 4. W tym, co dotyczy pos³ugiwania siê w³adz± wykonawcz±, nale¿y zachowaæ przepisy kanonów, które nastêpuj±. 

Kan. 136 - W³adzê wykonawcz± mo¿e kto¶ wykonywaæ - je¶li co¶ innego nie wynika z natury rzeczy lub z przepisu prawa - nawet 
przebywaj±c poza terytorium w stosunku do podw³adnych, tak¿e nieobecnych na terytorium. W stosunku do podró¿nych, aktualnie 
przebywaj±cych na terytorium, je¶li chodzi o udzielenie tego, co korzystne, albo wykonanie tego, co nakazane prawem powszechnym 
lub partykularnym, którym s± zwi±zani na mocy kan. 13, § 2, n. 2. 

Kan. 137 - 

§ 1. Zwyczajna w³adza wykonawcza mo¿e byæ delegowana tak do poszczególnego aktu, jak do ogó³u spraw, chyba ¿e prawo 
co¶ innego wyra¼nie zastrzega. 

§ 2. W³adza wykonawcza delegowana przez Stolicê Apostolsk±, mo¿e byæ subdelegowana do poszczególnego aktu lub do 
ogó³u spraw, chyba ¿e zosta³a przekazana ze wzglêdu na osobiste przymioty albo subdelegacja zosta³a wyra¼nie zakazana. 

§ 3. W³adza wykonawcza delegowana przez inny autorytet posiadaj±cy w³adzê zwyczajn±, je¿eli jest delegowana do ogó³u 
spraw mo¿e byæ subdelegowana tylko do poszczególnych aktów. Je¿eli jednak zosta³a delegowana do jednego lub 
okre¶lonych przypadków, nie mo¿e byæ subdelegowana, chyba ¿e deleguj±cy wyra¼nie na to zezwoli³. 

§ 4. ¯adna w³adza subdelegowana nie mo¿e byæ ponownie subdelegowana, chyba ¿e deleguj±cy wyra¼nie na to zezwoli³. 

Kan. 138 - Zwyczajna w³adza wykonawcza oraz w³adza delegowana do ogó³u spraw winna byæ szeroko interpretowana; ka¿da za¶ inna 
- ¶ci¶le. Komu jednak zosta³a delegowana w³adza, uwa¿a siê, ¿e otrzyma³ upowa¿nienie do wykonania wszystkiego, co warunkuje 
u¿ycie tej w³adzy. 

Kan. 139 - 

§ 1. Na skutek odniesienia siê kogo¶ do jakiej¶ kompetentnej w³adzy, nawet wy¿szej, nie zostaje zawieszona w³adza 
wykonawcza innej kompetentnej w³adzy, czy to zwyczajna czy delegowana, chyba ¿e prawo co innego stanowi. 

§ 2. Do sprawy przedstawionej w³adzy wy¿szej, nie powinna mieszaæ siê ni¿sza, chyba ¿e z wa¿nej i nagl±cej przyczyny, w 
którym to wypadku winna natychmiast powiadomiæ o tym w³adzê wy¿sz±. 

Kan. 140 - 

§ 1. Gdy do wykonania tej samej sprawy kilku zosta³o solidarnie delegowanych, ten kto pierwszy zacz±³ za³atwiaæ sprawê, 
wyklucza od tego samego dzia³ania innych, chyba ¿e pó¼niej nie mo¿e on lub nie chce prowadziæ dalej rozpoczêtej sprawy. 

§ 2. Delegowani kolegialnie do wykonania sprawy, winni dzia³aæ wszyscy, zgodnie z przepisem kan. 119, chyba ¿e w 

zleceniu co¶ innego zosta³o zastrze¿one. 

§ 3. Domniemywa siê, ¿e w³adza wykonawcza delegowana wielu osobom zosta³a im delegowana solidarnie. 



Kan. 141 - Z kilku sukcesywnie delegowanych sprawê za³atwia ten, który otrzyma³ wcze¶niejsze zlecenie dot±d nie odwo³ane. 

Kan. 142 - 

§ 1. W³adza delegowana wygasa: po wykonaniu zlecenia; po up³ywie czasu lub po wyczerpaniu wypadków, dla których by³a 
udzielona; na skutek ustania przyczyny celowej delegacji; przez odwo³anie dokonane przez deleguj±cego i podane 
bezpo¶rednio do wiadomo¶ci delegowanego, a tak¿e w wypadku rezygnacji ze strony delegowanego, po powiadomieniu 
deleguj±cego i jej przyjêciu. Nie ustaje natomiast w razie wyga¶niêcia w³adzy deleguj±cego, chyba ¿e co innego wynika z do³
±czonych klauzul. 

§ 2. Wa¿ny jest jednak akt w³adzy delegowanej zakresu wewnêtrznego dokonany przez nieuwagê po up³ywie czasu, na jaki 
jej udzielono. 

Kan. 143 - 

§ 1. W³adza zwyczajna wygasa z utrat± urzêdu z którym jest z³±czona. 

§ 2. W³adza zwyczajna ulega zawieszeniu, je¶li zgodnie z prawem z³o¿ono apelacjê lub rekurs przeciwko pozbawieniu urzêdu 
lub usuniêciu z niego, chyba ¿e prawo zastrzega co¶ innego. 

Kan. 144 - 

§ 1. W przypadku b³êdu powszechnego, faktycznego czy prawnego, a tak¿e w przypadku w±tpliwo¶ci pozytywnej i 
prawdopodobnej, prawnej lub faktycznej, Ko¶ció³ uzupe³nia wykonawcz± w³adzê rz±dzenia, zarówno w zakresie 
zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym. 

§ 2. Ten sam przepis ma zastosowanie do uprawnieñ, o których mowa w kan. 882, 883, 966 oraz 1111, § 1. 
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Tytu³ IX

URZÊDY KO¦CIELNE 

 
 
 
Kan. 145 - 

§ 1. Urz±d ko¶cielny jest jakimkolwiek ustanowionym na sta³e zadaniem z postanowienia czy to Bo¿ego, czy ko¶cielnego dla 
realizacji celu duchowego. 

§ 2. Obowi±zki i prawa w³a¶ciwe ka¿demu urzêdowi ko¶cielnemu s± okre¶lane albo samym prawem, którym urz±d 
ustanowiono, albo dekretem kompetentnej w³adzy, którym jest on równocze¶nie ustanowiony i nadany. 
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Tytu³ IX

URZÊDY KO¦CIELNE 

 
 

Rozdzia³ I 

POWIERZENIE URZÊDU KO¦CIELNEGO

Kan. 146 - Urzêdu ko¶cielnego nie mo¿na wa¿nie otrzymaæ bez kanonicznego powierzenia. 

Kan. 147 - Powierzenie urzêdu ko¶cielnego dokonuje siê: poprzez swobodne nadanie przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln±; poprzez 
przydzielenie przez ni± dokonane, je¿eli poprzedza³a je prezentacja; poprzez zatwierdzenie lub dopuszczenie, przez ni± dokonane, je¿eli 
poprzedza³ je wybór lub postulacja; poprzez zwyk³y wybór przyjêty przez elekta, je¿eli wybór nie wymaga zatwierdzenia. 

Kan. 148 - Do w³adzy, która jest kompetentna erygowaæ urzêdy, dokonywaæ w nich zmian i znoszenia, nale¿y równie¿ ich kanoniczne 
powierzanie, chyba ¿e prawo co¶ innego postanawia. 

Kan. 149 - 

§ 1. A¿eby urz±d ko¶cielny mo¿na komu¶ powierzyæ, powinien on pozostawaæ we wspólnocie Ko¶cio³a i byæ zdatnym, 
czyli posiadaæ przymioty wymagane do tego urzêdu prawem powszechnym, partykularnym lub fundacyjnym. 

§ 2. Powierzenie urzêdu ko¶cielnego temu, kto nie posiada wymaganych przymiotów, niewa¿ne jest tylko wtedy je¿eli 
przymioty s± wymagane wyra¼nie prawem powszechnym, partykularnym lub fundacyjnym do wa¿no¶ci powierzenia. Poza 
tym jest wa¿ne, ale mo¿e byæ cofniête dekretem kompetentnej w³adzy albo wyrokiem trybuna³u administracyjnego. 

§ 3. Powierzenie urzêdu dokonane symoniacko jest niewa¿ne z mocy samego prawa. 

Kan. 150 - Temu, kto nie otrzyma³ jeszcze ¶wiêceñ kap³añskich, nie mo¿na wa¿nie nadaæ urzêdu zwi±zanego z pe³nym 
duszpasterstwem, do wype³niania którego potrzebne jest wykonywanie w³adzy ¶wiêceñ. 

Kan. 151 - Powierzenia urzêdu duszpasterskiego nie nale¿y odk³adaæ bez wa¿nej przyczyny. 

Kan. 152 - Nie wolno nikomu nadawaæ dwóch lub wiêcej urzêdów niepo³±czalnych, a wiêc takich, które równocze¶nie przez jednego 
nie mog± byæ wykonywane. 

Kan. 153 - 

§ 1. Powierzenie urzêdu, który zgodnie z prawem nie wakuje, jest tym samym niewa¿ne i nie zyskuje wa¿no¶ci przez 
pó¼niejszy wakans. 

§ 2. Je¶li jednak chodzi o urz±d nadawany z przepisu prawa na okre¶lony czas, powierzenie mo¿e byæ dokonane w ci±gu 
sze¶ciu miesiêcy przed up³ywem tego czasu i osi±ga swój skutek od dnia wakansu urzêdu. 

§ 3. Obietnica jakiego¶ urzêdu - przez kogokolwiek zosta³aby dana - nie powoduje ¿adnego skutku prawnego. 

Kan. 154 - Urz±d prawnie wakuj±cy, a przez kogo¶ bezprawnie jeszcze zatrzymywany, mo¿e byæ nadany, je¿eli zostanie w³a¶ciwie 
stwierdzone jego bezprawne zatrzymanie, i o tym stwierdzeniu mówi pismo nadaj±ce urz±d. 

Kan. 155 - Kto, dzia³aj±c za kogo¶ zaniedbuj±cego siê lub maj±cego przeszkodê, nadaje urz±d, nie otrzymuje ¿adnej w³adzy nad osob
±, której go nada³, lecz jej pozycja prawna pozostaje nienaruszona tak jak gdyby powierzenie zosta³o dokonane wed³ug zwyczajnych 
przepisów prawa. 



Kan. 156 - Ka¿de powierzenie urzêdu powinno byæ dokonane na pi¶mie.  
 

Art. 1 
SWOBODNE NADANIE

Kan. 157 - Je¶li prawo czego¶ innego wprost nie postanawia, do biskupa diecezjalnego nale¿y swobodne powierzanie urzêdów 
ko¶cielnych we w³asnym Ko¶ciele partykularnym.  
 

Art. 2 
PREZENTACJA

Kan. 158 - 

§ 1. Ten, komu przys³uguje prawo prezentacji na urz±d, powinien przedstawiæ kandydata w³adzy, do której nale¿y 
przydzielanie urzêdu, i to - je¶li co¶ innego nie zosta³o prawnie zastrze¿one - w ci±gu trzech miesiêcy od otrzymania 
wiadomo¶ci o wakansie urzêdu. 

§ 2. Je¶li prezentacja przys³uguje jakiemu¶ kolegium albo zespo³owi osób, prezentowanego nale¿y wyznaczyæ z 
zachowaniem przepisów kan. 165-179. 

Kan. 159 - Nikt nie mo¿e byæ prezentowany wbrew jego woli; st±d proponowany do prezentacji zapytany o zgodê, je¿eli do o¶miu dni 
u¿ytecznych nie odmówi, mo¿e byæ prezentowany. 

Kan. 160 - 

§ 1. Komu przys³uguje prawo prezentacji, mo¿e przedstawiæ jednego kandydata lub kilku, i to równocze¶nie lub kolejno. 

§ 2. Nikt nie mo¿e prezentowaæ samego siebie; natomiast kolegium lub zespó³ osób mo¿e prezentowaæ którego¶ ze swoich 
cz³onków. 

Kan. 161 - 

§ 1. Je¶li prawo czego¶ innego nie postanawia, kto przedstawi³ kandydata, który okaza³ siê niezdatny, mo¿e tylko raz 
powtórnie prezentowaæ innego kandydata w ci±gu miesi±ca. 

§ 2. Je¶li przed przydzieleniem prezentowany zrezygnowa³ albo zmar³, posiadaj±cy prawo prezentacji mo¿e w ci±gu miesi
±ca od otrzymania wiadomo¶ci o rezygnacji lub ¶mierci, ponownie wykonywaæ swe prawo. 

Kan. 162 - Kto w u¿ytecznym czasie, zgodnie z postanowieniami kan. 158, § 1, i kan. 161, nie dokona³ prezentacji, a tak¿e dwa razy 
przedstawi³ kandydata, który okaza³ siê niezdatny, traci w tym wypadku prawo prezentacji. W³adzy za¶, która ma prawo przydzielania, 
przys³uguje swobodne powierzenie wakuj±ce urzêdu, za zgod± jednak w³asnego ordynariusza kandydata.Kan. 163 - W³adza, która, 
zgodnie z przepisami prawa kompetentna jest do przydzielenia urzêdu prezentowanemu, ma obowi±zek przydzieliæ go prawnie 
przedstawionemu, którego uzna³a za zdatnego i który wyrazi³ zgodê, a je¿eli kilku prezentowanych, zgodnie z przepisami prawa, 
okaza³o siê zdatnymi, winna przydzieliæ go jednemu z nich. 

 
 

Art. 3 
WYBÓR

Kan. 164 - W wyborach kanonicznych, je¶li prawo czego innego nie przewiduje, nale¿y zachowaæ przepisy kanonów, które nastêpuj±. 

Kan. 165 - Je¿eli kolegium lub zespo³owi osób przys³uguje prawo wyboru na urz±d, nie powinno siê wyboru odk³adaæ przez okres 
d³u¿szy ni¿ trzy u¿yteczne miesi±ce, licz±c od otrzymania wiadomo¶ci o wakansie urzêdu, chyba ¿e inaczej zosta³o zastrze¿one w 
prawie, albo w prawnych statutach kolegium lub zespo³u. Po bezskutecznym up³ywie tego terminu, wakuj±cy urz±d powinna powierzyæ 
swobodnie ta w³adza, której przys³uguje prawo zatwierdzania wyboru lub zastêpczego powierzania urzêdu. 

Kan. 166 - 



§ 1. Przewodnicz±cy kolegium lub zespo³u winien zwo³aæ wszystkich nale¿±cych do kolegium lub zespo³u. Wezwanie za¶, 
gdy ma byæ osobiste, jest wa¿ne, je¿eli zosta³o dokonane w miejscu sta³ego lub tymczasowego zamieszkania lub w miejscu 
pobytu. 

§ 2. Je¿eli kto¶ z tych, których nale¿y wezwaæ, zosta³ pominiêty i dlatego by³ nieobecny, wybór jest wa¿ny, jednak¿e na jego 
wniosek, ale po udowodnieniu pominiêcia i nieobecno¶ci winien byæ uniewa¿niony przez kompetentn± w³adzê, nawet po 
zatwierdzeniu wyboru, je¶li prawnie stwierdzono, ¿e rekurs zosta³ przes³any przynajmniej w trzy dni od otrzymania 
wiadomo¶ci o wyborach. 

§ 3. Je¶li pominiêto wiêcej ni¿ jedn± trzeci± wyborców, wybór z mocy samego prawa jest niewa¿ny, chyba ¿e wszyscy 
pominiêci rzeczywi¶cie wziêli udzia³ w g³osowaniu. 

Kan. 167 - 

§ 1. Po zwo³aniu dokonanym zgodnie z prawem, uprawnienie do g³osowania przys³uguje tylko osobom obecnym w dniu i 
miejscu oznaczonym w tym¿e wezwaniu, z wykluczeniem - je¶li statuty legalnie czego¶ innego nie zastrzegaj± - mo¿liwo¶ci 
g³osowania b±d¼ listownie, b±d¼ przez pe³nomocnika. 

§ 2. Je¶li który¶ z wyborców jest obecny w domu, gdzie odbywa siê g³osowanie, lecz nie mo¿e wzi±æ w nim udzia³u z 
powodu choroby, skrutatorzy powinni przyj±æ od niego g³os na pi¶mie. 

Kan. 168 - Chocia¿by kto¶ posiada³ liczne tytu³y do g³osowania we w³asnym imieniu, mo¿e oddaæ tylko jeden g³os. 

Kan. 169 - Do wa¿no¶ci wyborów wymaga siê, by nikt, kto nie nale¿y do kolegium lub zespo³u, nie zosta³ dopuszczony do g³osowania. 

Kan. 170 - Wybór, którego wolno¶æ rzeczywi¶cie zosta³a naruszona w jakikolwiek sposób, jest moc± samego prawa niewa¿ny. 

Kan. 171 - 

§ 1. Niezdolnymi do g³osowania s±:

1° niezdatni do aktu ludzkiego; 
2° nie posiadaj±cy g³osu czynnego; 
3° zwi±zani kar± ekskomuniki b±d¼ to przez wyrok s±dowy, b±d¼ przez dekret wymierzaj±cy lub 
deklaruj±cy karê; 
4° którzy notorycznie odst±pili od wspólnoty Ko¶cio³a.

§ 2. Je¶li kto¶ z wymienionych zosta³ dopuszczony, jego g³os jest bez znaczenia, ale sam wybór wa¿ny, chyba ¿e 
stwierdzono po odliczeniu go, ¿e wybrany nie uzyska³by wymaganej liczby g³osów. 

Kan. 172 - 

§ 1. Aby g³os by³ wa¿ny, musi byæ:

1° wolny; st±d te¿ niewa¿ny jest g³os tego, kto zosta³ sk³oniony ciê¿k± boja¼ni± lub podstêpem, 
bezpo¶rednio lub po¶rednio, do wybrania jakiej¶ osoby, lub ró¿nych osób roz³±cznie;  
2° tajny, pewny, bezwarunkowy, okre¶lony.

§ 2 Warunki do³±czone do g³osu przed wyborem uwa¿a siê za nie do³±czone. 

Kan. 173 - 

§ 1. Przed rozpoczêciem wyborów nale¿y wyznaczyæ spo¶ród grona kolegium lub zespo³u przynajmniej dwóch skrutatorów. 

§ 2. Skrutatorzy winni zebraæ g³osy i wobec przewodnicz±cego sprawdziæ, czy liczba oddanych kartek odpowiada liczbie 



wyborców, zbadaæ oddane g³osy i og³osiæ, ile ka¿dy otrzyma³. 

§ 3. Je¿eli liczba g³osów przewy¿sza liczbê wyborców, nic nie zosta³o dokonane. 

§ 4. Wszystkie czynno¶ci wyborców powinny byæ pilnie zaprotokó³owane przez pe³ni±cego funkcjê protokulanta i podpisane 
przynajmniej przez niego, przewodnicz±cego oraz skrutatorów. Protokó³ nale¿y pilnie przechowywaæ w archiwum kolegium. 

Kan. 174 - 

§ 1. Wybory, je¶li prawo albo statuty nie zastrzegaj± czego innego, mog± byæ dokonane tak¿e przez kompromis, je¶li 
wyborcy jednomy¶lnie i poprzez zgodê na pi¶mie przekazuj± na ten raz uprawnienie wyboru jednemu lub kilku zdatnym b
±d¼ ze swego grona, b±d¼ obcym, którzy w imieniu wszystkich wybieraj± moc± otrzymanego mandatu. 

§ 2. Je¶li chodzi o kolegium lub zespó³ sk³adaj±cy siê tylko z duchownych, kompromisariusze musz± mieæ ¶wiêcenia; 
inaczej wybór jest niewa¿ny. 

§ 3. Kompromisariusze powinni zachowaæ przepisy prawa dotycz±ce wyborów oraz - do wa¿no¶ci wyboru - warunki do³
±czone do kompromisu, nie przeciwne prawu. Warunki za¶ przeciwne prawu nale¿y uznaæ za niedo³±czone. 

Kan. 175 - Kompromis przestaje istnieæ, a prawo g³osu powraca do tych, którzy zgodzili siê na kompromis: 

 
1° na skutek odwo³ania dokonanego przez kolegium lub zespó³, przed rozpoczêciem sprawy;  
2° przez niewype³nienie jakiego¶ warunku do³±czonego do kompromisu;  
3° przez dokonanie niewa¿nego wyboru.

Kan. 176 - Je¶li czego innego nie zastrzegaj± prawo lub statuty, ten winien byæ uznany za wybranego i og³oszony przez przewodnicz
±cego kolegium lub zespo³u, kto otrzyma³ wymagan± liczbê g³osów, zgodnie z postanowieniem kan. 119, n. 1. 

Kan. 177 - 

§ 1. O wyborze nale¿y od razu powiadomiæ wybranego, który powinien w ci±gu o¶miu u¿ytecznych dni, licz±c od 
powiadomienia, oznajmiæ przewodnicz±cemu kolegium lub zespo³u, czy przyjmuje wybór lub nie; inaczej wybór nie osi±ga 
skutku. 

§ 2. Gdy elekt nie przyj±³ wyboru, traci wszelkie prawo uzyskane wskutek wyboru i nie odzyskuje go przez pó¼niejsze 
wyra¿enie zgody, mo¿e byæ jednak ponownie wybrany. Kolegium za¶ lub zespó³ ma przyst±piæ do nowych wyborów w ci
±gu miesi±ca od momentu otrzymania wiadomo¶ci o niezaakceptowaniu wyboru. 

Kan. 178 - Elekt, po przyjêciu wyboru, który nie wymaga zatwierdzenia, natychmiast otrzymuje pe³noprawnie urz±d; inaczej nabywa 
tylko prawo do niego. 

Kan. 179 - 

§ 1. Je¶li wybór wymaga zatwierdzenia, elekt powinien w ci±gu o¶miu u¿ytecznych dni, od dnia przyjêcia wyboru, prosiæ 
osobi¶cie lub przez kogo¶ innego kompetentn± w³adzê o zatwierdzenie, inaczej pozbawiony jest wszelkiego prawa; chyba ¿e 
udowodni, i¿ posiada³ s³uszn± przeszkodê, by prosiæ o zatwierdzenie. 

§ 2. Kompetentna w³adza nie mo¿e odmówiæ zatwierdzenia, je¶li uzna elekta zdatnym wed³ug przepisu kan. 149, § 1, a 
wybór zosta³ dokonany zgodnie z przepisem prawa. 

§ 3. Zatwierdzenie nale¿y daæ na pi¶mie. 

§ 4. Przed zawiadomieniem o zatwierdzeniu, elekt nie mo¿e ingerowaæ w wykonywanie urzêdu, zarówno w zakresie spraw 
duchowych, jak i doczesnych, a podjête przez niego ewentualnie akty s± niewa¿ne. 

§ 5. Po powiadomieniu o zatwierdzeniu, elekt otrzymuje pe³noprawnie urz±d, chyba ¿e prawo zastrzega co innego. 



 
 

Art. 4 
POSTULACJA

Kan. 180 - 

§ 1. Je¶li wyborowi tego, którego wyborcy wol± i uwa¿aj± za odpowiedniego, stoi na drodze kanoniczna przeszkoda, od 
której mo¿na i zwyk³o siê dyspensowaæ, mog± go swoimi g³osami postulowaæ u kompetentnej w³adzy, chyba ¿e prawo 
zastrzega inaczej. 

§ 2. Kompromisariusze nie mog± postulowaæ, chyba ¿e to wyra¿ono w kompromisie. 

Kan. 181 - 

§ 1. Do wa¿no¶ci postulacji wymaga siê przynajmniej dwóch trzecich g³osów. 

§ 2. G³os za postulacj± powinien byæ wyra¿ony przez s³owo postulujê lub inne równoznaczne. Formu³a wybieram lub 
postulujê lub równoznaczna jest za wyborem, je¿eli nie ma przeszkody; w przeciwnym razie za postulacj±. 

Kan. 182 - 

§ 1. Przewodnicz±cy ma w u¿ytecznym czasie o¶miu dni wys³aæ postulacjê do kompetentnej w³adzy, do której nale¿y 
zatwierdzenie wyboru, która ma prawo udzielenia dyspensy od przeszkody, albo, je¶li takiego uprawnienia nie posiada, 
poproszenia o ni± u w³adzy wy¿szej. Je¶li potwierdzenie nie jest wymagane, postulacjê nale¿y wys³aæ do kompetentnej 
w³adzy aby udzieli³a dyspensy. 

§ 2. Je¶li w przepisanym czasie nie przes³ano postulacji, jest tym samym niewa¿na, a kolegium lub zespó³ tym razem 
pozbawiany jest prawa wyboru czy postulacji, je¶li nie udowodniono, ¿e przewodnicz±cy nie przes³a³ postulacji z powodu 
s³usznej przeszkody albo ¿e od przes³ania jej we w³a¶ciwym czasie nie powstrzyma³ siê podstêpnie lub z niedbalstwa. 

§ 3. Postulowany nie nabywa ¿adnego prawa z postulacji, a kompetentna w³adza nie jest zobowi±zana jej zaakceptowaæ. 

§ 4. Po dokonaniu postulacji wobec kompetentnej w³adzy, wyborcy nie mog± jej odwo³aæ, je¶li w³adza nie wyrazi na to 
zgody. 

Kan. 183 - 

§ 1. Gdy kompetentna w³adza nie dopu¶ci postulacji, prawo wyboru powraca do kolegium lub zespo³u. 

§ 2. Po dopuszczeniu postulacji, nale¿y o tym powiadomiæ postulowanego, który winien odpowiedzieæ zgodnie z przepisem 
kan. 177, § 1. 

§ 3. Kto przyjmuje dopuszczon± postulacjê, zyskuje natychmiast pe³noprawnie urz±d. 
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Tytu³ IX

URZÊDY KO¦CIELNE 

 
 

Rozdzia³ II

UTRATA URZÊDU KO¦CIELNEGO

Kan. 184 - 

§ 1. Urz±d ko¶cielny traci siê po up³ywie wyznaczonego czasu, po osi±gniêciu okre¶lonego prawem wieku, na skutek 
rezygnacji, przeniesienia, usuniêcia a tak¿e pozbawienia. 

§ 2. Nie traci siê urzêdu ko¶cielnego po ustaniu w jakikolwiek sposób w³adzy, która go nada³a, chyba ¿e prawo zastrzega co¶ 
innego. 

§ 3. Utrata urzêdu, która sta³a siê faktem, ma zostaæ podana do wiadomo¶ci wszystkim, którym przys³uguje jakie¶ prawo do 
powierzania urzêdu. 

Kan. 185 - Temu, kto utraci³ urz±d przez osi±gniêcie wyznaczonego wieku albo przez przyjêt± rezygnacjê, mo¿na przyznaæ tytu³ 
emeryta. 

Kan. 186 - Utrata urzêdu po up³ywie okre¶lonego czasu lub po osi±gniêciu wieku nastêpuje dopiero od momentu pisemnego 
zawiadomienia przez kompetentn± w³adzê.  
 

Art. 1 REZYGNACJA

Kan. 187 - Ka¿dy, kto jest poczytalny, mo¿e dla s³usznej przyczyny zrzec siê urzêdu ko¶cielnego. 

Kan. 188 - Moc± samego prawa niewa¿na jest rezygnacja pod wp³ywem ciê¿kiej i niesprawiedliwej boja¼ni, podstêpu, b³êdu istotnego 
lub symonii. 

Kan. 189 - 

§ 1. Rezygnacja - czy wymaga przyjêcia, czy nie -aby by³a wa¿na, powinna byæ z³o¿ona temu, kto powierza urz±d, o który 
chodzi, i to na pi¶mie albo te¿ ustnie wobec dwóch ¶wiadków. 

§ 2. W³adza nie powinna przyjmowaæ rezygnacji jak tylko uzasadnionej s³uszn± i proporcjonaln± przyczyn±. 

§ 3. Rezygnacja wymagaj±ca przyjêcia traci wszelk± moc, je¶li nie zostanie akceptowana w ci±gu trzech miesiêcy. Nie 
wymagaj±ca przyjêcia osi±gnie zwój skutek z chwil±, gdy rezygnuj±cy zakomunikuje j± zgodnie z prawem. 

§ 4. Dopóki rezygnacja nie osi±gnie skutku, mo¿e byæ odwo³ana przez rezygnuj±cego; z chwil± osi±gniêcia skutku nie mo¿e 
byæ odwo³ana, ale ten, kto zrezygnowa³, mo¿e otrzymaæ urz±d z innego tytu³u. 

 
 

Art. 2 PRZENIESIENIE

Kan. 190 - 

§ 1. Tylko ten mo¿e dokonaæ przeniesienia, komu przys³uguje prawo powierzenia, zarówno urzêdu, który siê zwalnia, jak i 
urzêdu, który siê powierza. 



§ 2. Je¿eli przeniesienie jest dokonywane wbrew woli zajmuj±cego urz±d, wymagana jest powa¿na przyczyna z zachowaniem 
zawsze prawa do przedstawienia przeciwnych racji, przy czym nale¿y przestrzegaæ sposobu postêpowania przepisanego 
prawem. 

§ 3. Aby przeniesienie osi±gnê³o skutek, musi byæ przekazane na pi¶mie. 

Kan. 191 -

§ 1. Przy przeniesieniu, pierwszy urz±d wakuje przez kanoniczne objêcie drugiego urzêdu, chyba ¿e prawo co¶ innego 
zastrzega albo zarz±dzi kompetentna w³adza. 

§ 2. Przeniesiony pobiera wynagrodzenie zwi±zane z pierwszym urzêdem do czasu kanonicznego objêcia drugiego. 

 
 

Art. 3 
USUNIÊCIE

Kan. 192 - Z urzêdu zostaje kto¶ usuniêty albo dekretem wydanym zgodnie z przepisem prawa przez kompetentn± w³adzê, z 
zachowaniem jednak uprawnieñ nabytych ewentualnie na mocy umowy, albo na mocy samego prawa zgodnie z przepisem kan. 194. 

Kan. 193 - 

§ 1. Z urzêdu nadanego komu¶ na czas nieokre¶lony nie mo¿na go usun±æ, chyba ¿e na skutek powa¿nych przyczyn oraz z 
zachowaniem sposobu postêpowania okre¶lonego prawem. 

§ 2. To samo ma zastosowanie, gdy kto¶ ma byæ usuniêty z urzêdu nadanego mu na okre¶lony czas, ale przed up³ywem tego 
okresu, z zachowaniem przepisu kan. 624, § 3. 

§ 3. Z urzêdu - zgodnie z przepisami prawa - który zosta³ komu¶ nadany wed³ug roztropnego rozeznania kompetentnej 
w³adzy, mo¿na go usun±æ z powodu s³usznej przyczyny, ocenianej przez tê w³adzê. 

§ 4. Dekret usuniêcia, by osi±gn±³ skutek, ma byæ przekazany na pi¶mie. 

Kan. 194 - 

§ 1. Moc± samego prawa zostaje usuniêty z urzêdu ko¶cielnego:

1° kto utraci³ stan duchowny; 
2° kto publicznie odst±pi³ od wiary katolickiej lub wspólnoty z Ko¶cio³em; 
3° duchowny, który usi³owa³ zawrzeæ ma³¿eñstwo, choæby tylko cywilne. 

§ 2. Usuniêcie, o którym w nn. 2 i 3, tylko wtedy. mo¿e byæ urgowane, je¿eli wiadomo, ¿e stwierdzi³a to 
kompetentna w³adza. 

Kan. 195 - Je¶li kto¶, jednak nie na mocy samego prawa, lecz dekretem kompetentnej w³adzy zostaje usuniêty z urzêdu, który by³ 
podstaw± jego utrzymania, wtedy ta sama w³adza winna zatroszczyæ siê o zabezpieczenie usuniêtemu utrzymania przez odpowiedni 
czas, chyba ¿e zaradzono temu w inny sposób.  
 

Art. 4 
POZBAWIENIE

Kan. 196 - 

§ 1. Pozbawienie urzêdu, stanowi±ce mianowicie karê za przestêpstwo, mo¿e byæ dokonane tylko zgodnie z przepisami 



prawa. 

§ 2. Pozbawienie osi±ga skutek wed³ug przepisów kanonów prawa karnego. 

Archidiecezja £ódzka



Tytu³ X

PRZEDAWNIENIE 

 
 
Kan. 197 - Przedawnienie jako sposób nabycia lub utraty prawa subiektywnego jak równie¿ uwolnienia siê od obowi±zków, Ko¶ció³ 
przyjmuje takie, jakie jest w ustawodawstwie cywilnym danego kraju, z zachowaniem wyj±tków ustanowionych w kanonach tego 
Kodeksu. 

Kan. 198 - Przedawnienie jest wa¿ne, je¶li opiera siê na dobrej wierze, nie tylko na pocz±tku, lecz przez ca³y przeci±g czasu wymagany 
do zaistnienia przedawnienia, z zachowaniem przepisu kan. 1362. 

Kan. 199 - Nie podlegaj± przedawnieniu:

1° prawa i obowi±zki wynikaj±ce z prawa Bo¿ego naturalnego lub pozytywnego;  
2° uprawnienia, które mo¿na uzyskaæ jedynie na mocy apostolskiego przywileju;  
3° prawa i obowi±zki dotycz±ce bezpo¶rednio duchowego ¿ycia wiernych;  
4° ustalone i niew±tpliwe granice okrêgów ko¶cielnych;  
5° stypendia i zobowi±zania mszalne;  
6° powierzenie urzêdu ko¶cielnego, którego wykonywanie zgodnie z przepisami prawa wymaga ¶wiêceñ;  
7° prawo wizytacji i obowi±zek pos³uszeñstwa, tak by wierni nie mogli byæ wizytowani przez ¿adn± w³adzê ko¶cieln± i nie 
podlegali ju¿ ¿adnej w³adzy. 
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Tytu³ XI 

OBLICZANIE CZASU 

 
 
 
 
Kan. 200 - Je¶li prawo czego¶ innego wyra¼nie nie zastrzega, czas nale¿y liczyæ zgodnie z postanowieniami kanonów, które nastêpuj±. 

Kan. 201 -  

§ 1. Czas ci±g³y nale¿y rozumieæ jako niedopuszczaj±cy ¿adnej przerwy. 

§ 2. Czas u¿yteczny nale¿y rozumieæ, ¿e wykonuj±cemu lub dochodz±cemu swego prawa tak przys³uguje, i¿ dla nie wiedz
±cego albo nie mog±cego dzia³aæ nie p³ynie. 

Kan. 202 -  

§ 1. Dzieñ w prawie oznacza sta³y czasokres obejmuj±cy 24 kolejno liczone godziny i zaczyna siê od pó³nocy, chyba ¿e 
inaczej wyra¼nie zastrze¿ono. Tydzieñ to okres 7 dni, miesi±c okres 30 dni, a rok 365 dni, chyba ¿e miesi±c i rok poleca siê 
braæ zgodnie z kalendarzem. 

§ 2. Je¿eli czas jest ci±g³y, miesi±c i rok nale¿y zawsze liczyæ zgodnie z kalendarzem. 

Kan. 203 - 

 
§ 1. Pierwszego dnia nie wlicza siê do terminu, chyba ¿e jego pocz±tek zbiega siê z pocz±tkiem dnia, albo prawo wyra¼nie 
co¶ innego zastrzega. 

§ 2. Je¿eli czego¶ innego nie postanowiono, ostatni dzieñ wlicza siê do terminu, który - je¶li czas obejmuje jeden lub wiêcej 
miesiêcy albo lat, jeden lub kilka tygodni - koñczy siê po up³ywie ostatniego dnia tej samej daty, albo je¿eli miesi±c nie ma 
dnia o tej dacie, po up³ywie ostatniego dnia miesi±ca. 
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CZÊ¦Æ I

WIERNI 

 
 
 
 
Kan. 204 -  

§1. Wiernymi s± ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa, zostali ukonstytuowani Ludem Bo¿ym i stawszy siê z tej 
racji na swój sposób uczestnikami kap³añskiego, prorockiego i królewskiego pos³annictwa Chrystusa, zgodnie z w³asn± 
ka¿dego pozycj±, s± powo³ani do wype³niania misji, jak± Bóg powierzy³ pe³niæ Ko¶cio³owi w ¶wiecie. 

§ 2. Ten Ko¶ció³, ukonstytuowany i uporz±dkowany na tym ¶wiecie jako spo³eczno¶æ, trwa w Ko¶ciele katolickim, 
kierowanym przez nastêpcê Piotra i biskupów we wspólnocie z nim. 

Kan. 205 - W pe³nej wspólnocie Ko¶cio³a katolickiego pozostaj± tutaj na ziemi ci ochrzczeni, którzy w jego widzialnym organizmie ³
±cz± siê z Chrystusem wiêzami wyznawania wiary, sakramentów i zwierzchnictwa ko¶cielnego. 

Kan. 206 -  

§ 1. Z Ko¶cio³em w specjalny sposób s± z³±czeni katechumeni, ci mianowicie, którzy pod natchnieniem Ducha ¦wiêtego 
wyra¼n± wol± prosz± o w³±czenie do niego i dlatego tym samym pragnieniem jak i ¿yciem wiary, nadziei i mi³o¶ci, które 
praktykuj±, ³±cz± siê z Ko¶cio³em, który ich wspiera ju¿ jako swoich. 

§ 2. Ko¶ció³ otacza katechumenów szczególn± trosk±, zachêcaj±c ich do prowadzenia ¿ycia zgodnego z Ewangeli± i 
wprowadzaj±c do udzia³u w ¶wiêtych obrzêdach, przyznaje im ju¿ ró¿ne prerogatywy, które s± w³a¶ciwe chrze¶cijanom. 

Kan. 207 -  

§ 1. Z ustanowienia Bo¿ego s± w Ko¶ciele w¶ród wiernych ¶wiêci szafarze, których w prawie nazywa siê te¿ duchownymi, 
pozosta³ych za¶ nazywa siê ¶wieckimi. 

§ 2. Spo¶ród jednych i drugich wywodz± siê wierni, którzy profesj± rad ewangelicznych, przez ¶luby lub inne ¶wiête wiêzy, 
przez Ko¶ció³ uznane i zatwierdzone, w sposób szczególny po¶wiêcaj± siê Bogu a tak¿e pomagaj± w zbawczej misji 
Ko¶cio³a. Ich stan, choæ nie odnosi siê do hierarchicznej struktury Ko¶cio³a, jednak nale¿y do jego ¿ycia i ¶wiêto¶ci. 
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CZÊ¦Æ I

WIERNI 

 
 
 

Tytu³ I
 

OBOWI¡ZKI I PRAWA WSZYSTKICH WIERNYCH

Kan. 208 - Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni s± równi co do godno¶ci i dzia³ania, na skutek czego ka¿dy, zgodnie z w³asn
± pozycj± i zadaniem wspó³pracuje w budowaniu Cia³a Chrystusowego. 

Kan. 209 -  

§ 1. Wierni zobowi±zani s± - ka¿dy przez swoje w³asne dzia³anie - zachowaæ zawsze wspólnotê z Ko¶cio³em. 

§ 2. Z wielk± pilno¶ci± wierni powinni wype³niaæ obowi±zki, którymi s± zwi±zani zarówno wobec Ko¶cio³a powszechnego, 
jak i partykularnego, do którego nale¿± zgodnie z przepisami prawa. 

Kan. 210 - Wszyscy wierni, zgodnie z w³asn± pozycj±, winni staraæ siê prowadziæ ¿ycie ¶wiête, przyczyniaæ siê do wzrostu Ko¶cio³a i 
ustawicznie wspieraæ rozwój jego ¶wiêto¶ci. 

Kan. 211 - Wszyscy wierni maj± obowi±zek i prawo wspó³pracy w tym, aby Bo¿e przepowiadanie zbawienia rozszerza³o siê coraz 
bardziej na wszystkich ludzi ka¿dego czasu i ca³ego ¶wiata. 

Kan. 212 -  

§ 1. To, co ¶wiêci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyja¶niaj± jako nauczyciele wiary albo postanawiaj± jako kieruj
±cy Ko¶cio³em, wierni, ¶wiadomi w³asnej odpowiedzialno¶ci, obowi±zani s± wype³niaæ z chrze¶cijañskim pos³uszeñstwem. 

§ 2. Wierni maj± prawo, by przedstawiaæ pasterzom Ko¶cio³a swoje potrzeby, zw³aszcza duchowe, jak równie¿ swoje 
¿yczenia. 

§ 3. Stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i zdolno¶ci, jakie posiadaj±, przys³uguje im prawo, a niekiedy nawet obowi
±zek wyjawiania swojego zdania ¶wiêtym pasterzom w sprawach dotycz±cych dobra Ko¶cio³a, oraz - zachowuj±c 
nienaruszalno¶æ wiary i obyczajów, szacunek wobec pasterzy, bior±c pod uwagê wspólny po¿ytek i godno¶æ osoby - 
podawania go do wiadomo¶ci innym wiernym. 

Kan. 213 - Wierni maj± prawo otrzymywaæ pomoce od swoich pasterzy z duchowych dóbr Ko¶cio³a, zw³aszcza za¶ s³owa Bo¿ego i 
sakramentów. 

Kan. 214 - Wiernym przys³uguje prawo sprawowania kultu Bo¿ego, zgodnie z przepisami w³asnego obrz±dku, zatwierdzonego przez 
prawowitych pasterzy Ko¶cio³a, jak równie¿ pod±¿ania w³asn± drog± ¿ycia duchowego, zgodn± jednak z doktryn± Ko¶cio³a. 

Kan. 215 - Wierni maj± prawo swobodnego zak³adania stowarzyszeñ i kierowania nimi dla celów mi³o¶ci lub pobo¿no¶ci albo dla 
o¿ywiania chrze¶cijañskiego powo³ania w ¶wiecie, a tak¿e odbywania zebrañ dla wspólnego osi±gniêcia tych celów. 

Kan. 216 - Wszyscy wierni, którzy uczestnicz± w misji Ko¶cio³a, maj± prawo, by przez w³asne inicjatywy, ka¿dy zgodnie ze swoim 
stanem i pozycj±, popierali lub podtrzymywali apostolsk± dzia³alno¶æ. ¯adna jednak inicjatywa nie mo¿e sobie przypisywaæ miana 
katolickiej, je¶li nie otrzyma zgody kompetentnej w³adzy ko¶cielnej. 

Kan. 217 - Wierni, którzy to przez chrzest s± powo³ywani do prowadzenia ¿ycia zgodnego z doktryn± ewangeliczn±, posiadaj± prawo 
do wychowania chrze¶cijañskiego, przez które maj± byæ odpowiednio przygotowywani do osi±gniêcia dojrza³o¶ci osoby ludzkiej i 
jednocze¶nie do poznania i prze¿ywania tajemnicy zbawienia. 



Kan. 218 - Ci którzy zajmuj± siê ¶wiêtymi naukami, korzystaj± ze s³usznej wolno¶ci poszukiwania, jak równie¿ roztropnego 
wypowiadania swojego zdania w sprawach, w których s± specjalistami, z zachowaniem jednak pos³uszeñstwa nale¿nego 
Nauczycielskiemu Urzêdowi Ko¶cio³a. 

Kan. 219 - Wszyscy wierni maj± prawo byæ wolni od jakiegokolwiek przymusu w wyborze stanu ¿ycia. 

Kan. 220 - Nikomu nie wolno bezprawnie naruszaæ dobrego imienia, które kto¶ posiada, ani te¿ naruszaæ prawa ka¿dej osoby do 
ochrony w³asnej intymno¶ci. 

Kan. 221 -  

§ 1. Wiernym przys³uguje legalne dochodzenie i obrona przys³uguj±cych im w Ko¶ciele uprawnieñ na w³a¶ciwym forum 
ko¶cielnym wed³ug przepisów prawa. 

§ 2. Wierni, je¿eli zostali wezwani przed s±d przez kompetentn± w³adzê, maj± prawo, by byli s±dzeni z zachowaniem 
przepisów prawa, stosowanych ze s³uszno¶ci±. 

§ 3. Wiernym przys³uguje prawo, by nie nak³adano na nich kar kanonicznych, jak tylko zgodnie z przepisami ustawy. 

Kan. 222 -  

§ 1. Wierni maj± obowi±zek zaradziæ potrzebom Ko¶cio³a, aby posiada³ ¶rodki konieczne do sprawowania kultu, 
prowadzenia dzie³ apostolstwa oraz mi³o¶ci, a tak¿e do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy. 

§ 2. Obowi±zani s± tak¿e do popierania sprawiedliwo¶ci spo³ecznej, jak równie¿, pamiêtaj±c o przykazaniu Pana, do 
udzielania pomocy biednym z w³asnych dochodów. 

Kan. 223 -  

§ 1. W wykonywaniu swoich praw - czy to indywidualnie, czy zrzeszeni w stowarzyszeniach - wierni powinni mieæ na 
uwadze dobro wspólne Ko¶cio³a, uprawnienia innych oraz w³asne obowi±zki wobec drugich. 

§ 2. Ze wzglêdu na dobro wspólne, przys³uguje w³adzy ko¶cielnej prawo domagania siê, by wierni korzystali z umiarem z 
przys³uguj±cych im praw. 
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Tytu³ II
 

OBOWI¡ZKI I PRAWA WIERNYCH ¦WIECKICH

Kan. 224 - Oprócz obowi±zków i praw, które s± wspólne wszystkim wiernym, jak równie¿ tych, które s± ustalone w innych kanonach, 
wierni ¶wieccy s± zwi±zani obowi±zkami i ciesz± siê uprawnieniami, wyliczonymi w kanonach niniejszego tytu³u. 

Kan. 225 -  

§ 1. ¦wieccy, którzy na równi ze wszystkimi wiernymi przez chrzest i bierzmowanie s± przeznaczeni przez Boga do 
apostolstwa, maj± ogólny obowi±zek i zarazem prawo wspó³pracowaæ - czy to indywidualnie, czy te¿ zrzeszeni w 
stowarzyszeniach - a¿eby Bo¿e przepowiadanie zbawienia by³o poznane przez wszystkich ludzi na ca³ym ¶wiecie i przez nich 
przyjête. Ten obowi±zek spoczywa na nich w sposób szczególny w tych okoliczno¶ciach, w których tylko przez nich ludzie 
mog± us³yszeæ Ewangeliê i poznaæ Chrystusa. 

§ 2. Ka¿dy, zgodnie z w³asn± pozycj±, jest tak¿e szczególnie zobowi±zany przepajaæ i udoskonalaæ duchem ewangelicznym 
porz±dek doczesny, daj±c w ten sposób w dokonywaniu tych spraw i w wykonywaniu ¶wieckich funkcji szczególne 
¶wiadectwo Chrystusowi. 

Kan. 226 -  

§ 1. ¯yj±cy w stanie ma³¿eñskim, zgodnie z w³asnym powo³aniem, maj± szczególny obowi±zek przyczyniaæ siê do 
budowania Ludu Bo¿ego przez ma³¿eñstwo i rodzinê. 

§ 2. Rodzice, poniewa¿ dali dzieciom ¿ycie, maj± bardzo powa¿ny obowi±zek i prawo ich wychowania. St±d te¿ na 
pierwszym miejscu do chrze¶cijañskich rodziców nale¿y troska o chrze¶cijañskie wychowanie dzieci, zgodnie z nauk± 
przekazywan± przez Ko¶ció³. 

Kan. 227 - Wierni ¶wieccy maj± prawo, aby w zakresie spraw doczesnej spo³eczno¶ci przyznano im wolno¶æ przys³uguj±c± wszystkim 
obywatelom. Korzystaj±c wszak¿e z tej wolno¶ci, niech zatroszcz± siê o to, a¿eby swoj± dzia³alno¶æ przepoiæ duchem ewangelicznym 
i mieæ na uwadze naukê przedstawion± przez Nauczycielski Urz±d Ko¶cio³a oraz wystrzegaæ siê przedstawiania w kwestiach w
±tpliwych swojego stanowiska jako nauki Ko¶cio³a. 

Kan. 228 -  

§ 1. Odpowiednio przygotowani ¶wieccy s± zdolni, by otrzymaæ od ¶wiêtych pasterzy te urzêdy ko¶cielne i pos³ugi, które 
wolno im piastowaæ zgodnie z przepisami prawa. 

§ 2. ¦wieccy odznaczaj±cy siê odpowiedni± wiedz±, roztropno¶ci± i uczciwo¶ci±, s± zdolni do tego, by jako biegli lub 
doradcy ¶wiadczyli pomoc pasterzom Ko¶cio³a, tak¿e w radach dzia³aj±cych zgodnie z przepisem prawa. 

Kan. 229 -  

§ 1. ¦wieccy, aby mogli ¿yæ zgodnie z nauk± chrze¶cijañsk±, a tak¿e sami j± g³osiæ oraz broniæ w razie potrzeby, jak 
równie¿ mieæ swój udzia³ w wykonywaniu apostolatu, maj± obowi±zek i prawo poznania tej nauki, ka¿dy w sposób 
dostosowany do jego mo¿liwo¶ci i zajmowanej pozycji. 

§ 2. Maj± równie¿ prawo do zdobycia pe³niejszej znajomo¶ci ¶wiêtej nauki, wyk³adanej w ko¶cielnych uniwersytetach czy 
fakultetach lub w instytutach wiedzy religijnej, uczêszczaj±c tam na wyk³ady i zdobywaj±c stopnie akademickie. 



§ 3. Podobnie - zachowuj±c jednak przepisy stawiaj±ce wymagania co do zdatno¶ci - mog± otrzymaæ od kompetentnej 
w³adzy ko¶cielnej zlecenie nauczania ¶wiêtej nauki. 

Kan. 230 -  

§ 1. Mê¿czy¼ni ¶wieccy, posiadaj±cy wiek i przymioty ustalone zarz±dzeniem Konferencji Episkopatu, mog± byæ na sta³e 
przyjêci, przepisanym obrzêdem liturgicznym, do pos³ugi lektora i akolity, udzielenie jednak tych pos³ug nie daje im prawa 
do utrzymania czy wynagrodzenia ze strony Ko¶cio³a. 

§ 2. ¦wieccy mog± byæ czasowo wyznaczeni do pe³nienia funkcji lektora w czynno¶ciach liturgicznych, podobnie wszyscy 
¶wieccy mog± wykonywaæ funkcje komentatora, kantora lub inne, zgodnie z przepisami prawa. 

§ 3. Tam, gdzie to doradza konieczno¶æ Ko¶cio³a, z braku szafarzy, tak¿e ¶wieccy, chocia¿by nie byli lektorami lub 
akolitami, mog± wykonywaæ pewne obowi±zki w ich zastêpstwie, mianowicie: pos³ugê s³owa, przewodniczyæ modlitwom 
liturgicznym, udzielaæ chrztu a tak¿e rozdzielaæ Komuniê ¶wiêt±, zgodnie z przepisami prawa. 

Kan. 231 -  

§ 1. ¦wieccy, którzy na sta³e lub czasowo po¶wiêcaj± siê pos³udze Ko¶cio³a, obowi±zani s± zdobyæ odpowiedni± formacjê 
potrzebn± do w³a¶ciwego wykonywania swego zadania, by j± spe³niali ¶wiadomie, umiejêtnie i pilnie. 

§ 2. Zachowuj±c przepis kan. 230, § 1, maj± prawo do godziwego wynagrodzenia, odpowiedniego ich pozycji, dziêki 
któremu, zachowuj±c równie¿ przepisy prawa pañstwowego, mogliby zaradziæ potrzebom w³asnym oraz rodziny. 
Przys³uguje im te¿ prawo, by by³o w³a¶ciwie przewidziane ubezpieczenie i zabezpieczenie spo³eczne, a tak¿e ubezpieczenie 
zdrowotne. 
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Tytu³ III

¦WIÊCI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI 

 
 

Rozdzia³ I

KSZTA£CENIE DUCHOWIEÑSTWA

Kan. 232 - Ko¶ció³ ma obowi±zek, a zarazem w³asne i wy³±czne prawo kszta³cenia tych, którzy s± przeznaczeni do ¶wiêtej pos³ugi. 

Kan. 233 -

§ 1. Na ca³ej wspólnocie chrze¶cijañskiej spoczywa obowi±zek troski o powo³ania, a¿eby wystarczaj±co zaradziæ potrzebom 
¶wiêtej pos³ugi w ca³ym Ko¶ciele. W sposób szczególny ten obowi±zek wi±¿e chrze¶cijañsk± rodzinê, wychowawców oraz 
ze specjalnej racji kap³anów, zw³aszcza proboszczów. Biskupi diecezjalni, na których w najwy¿szym stopniu spoczywa 
troska o rozbudzanie powo³añ, powinni powierzony sobie lud pouczaæ o wa¿no¶ci ¶wiêtego pos³ugiwania i o konieczno¶ci 
szafarzy w Ko¶ciele, a tak¿e inicjowaæ i popieraæ poczynania zmierzaj±ce do wspierania powo³añ, g³ównie przy pomocy 
dzie³ do tego ustanowionych. 

§ 2. Kap³ani, a zw³aszcza biskupi diecezjalni powinni troszczyæ siê równie¿ o to, by mê¿czy¼ni w bardziej dojrza³ym wieku, 
przekonani o powo³aniu do ¶wiêtej pos³ugi, otrzymali roztropn± pomoc ujawnion± s³owem i czynem oraz zostali w³a¶ciwie 
przygotowani. 

Kan. 234 - 

 
§ 1. Nale¿y zachowaæ i popieraæ ni¿sze seminaria lub inne tego rodzaju instytucje, tam gdzie istniej±, w których mianowicie 
- maj±c na uwadze wspieranie powo³añ - wraz z wykszta³ceniem humanistycznym i naukowym, przewidziana jest specjalna 
formacja religijna. Co wiêcej, gdzie biskup diecezjalny uzna to za wskazane, powinien doprowadziæ do erygowania ni¿szego 
seminarium lub podobnej instytucji. 

§ 2. Je¶li w pewnych wypadkach okoliczno¶ci czego innego nie doradzaj±, m³odzieñcy maj±cy zamiar przyst±piæ do 
kap³añstwa winni otrzymaæ tak± formacjê humanistyczn± i naukow±, jak± w ich kraju otrzymuj± m³odzieñcy zamierzaj±cy 
podj±æ studia wy¿sze. 

Kan. 235 - 

 
§ 1. M³odzieñcy, zamierzaj±cy doj¶æ do kap³añstwa, powinni dla otrzymania odpowiedniej formacji duchowej oraz 
przygotowania siê do w³a¶ciwych im obowi±zków kszta³ciæ siê w wy¿szym seminarium przez ca³y okres formacji, albo - 
gdy zdaniem biskupa diecezjalnego wymagaj± tego okoliczno¶ci - przynajmniej przez cztery lata. 

§ 2. Ci, którzy zgodnie z przepisami prawa przebywaj± poza seminarium, powinni byæ powierzeni przez biskupa 
diecezjalnego pobo¿nemu i zdatnemu kap³anowi, który by czuwa³ nad tym, by byli starannie formowani do ¿ycia duchowego 
i karno¶ci. 

 
Kan. 236 - Kandydaci do sta³ego diakonatu maj± byæ, zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu, kszta³towani do pielêgnowania 
¿ycia duchowego oraz nauczeni w³a¶ciwego wykonywania funkcji zwi±zanych z tym ¶wiêceniem: 

 
1° m³odzieñcy przebywaj±c w jakim¶ specjalnym domu przynajmniej przez trzy lata, chyba ¿e biskup diecezjalny dla 
powa¿nych racji inaczej zarz±dzi³;  
2° starsi wiekiem mê¿czy¼ni, celibatariusze lub ¿onaci, zgodnie z programem ustalonym przez Konferencjê Episkopatu 
roz³o¿onym na trzy lata. 



Kan. 237 - 

 
§ 1. W ka¿dej diecezji, gdzie to jest mo¿liwe a tak¿e potrzebne, winno istnieæ wy¿sze seminarium. W przeciwnym razie 
alumni przygotowuj±cy siê do ¶wiêtej pos³ugi powinni byæ powierzeni innemu seminarium albo nale¿y erygowaæ 
seminarium miêdzydiecezjalne. 

§ 2. Seminarium miêdzydiecezjalne nie mo¿e byæ erygowane bez wcze¶niejszej aprobaty Stolicy Apostolskiej, dotycz±cej 
zarówno erekcji seminarium jak i jego statutów, uzyskanej przez Konferencjê Episkopatu, je¶li chodzi o seminarium dla 
ca³ego jej terytorium, w przeciwnym razie przez zainteresowanych biskupów. 

Kan. 238 - 

 
§ 1. Seminaria erygowane zgodnie z przepisem prawa otrzymuj± w Ko¶ciele osobowo¶æ prawn± na mocy samego prawa. 

§ 2. W za³atwianiu wszystkich spraw w imieniu seminarium wystêpuje jego rektor, chyba ¿e w odniesieniu do pewnych 
spraw kompetentna w³adza postanowi³a inaczej. 

Kan. 239 - 

 
§ 1. Ka¿de seminarium powinno mieæ rektora, który stoi na jego czele, a w razie potrzeby wicerektora, ekonoma, a tak¿e, 
je¶li alumni odbywaj± studia w samym seminarium, równie¿ wyk³adowców, którzy wk³adaj± ró¿ne przedmioty, odpowiednio 
miêdzy sob± skoordynowane. 

§ 2. W ka¿dym seminarium powinien byæ przynajmniej jeden kierownik duchowy z pozostawieniem jednak alumnom 
swobody udania siê do innych kap³anów, wyznaczonych przez biskupa do tego zadania. 

§ 3. W statutach seminarium nale¿y przewidzieæ sposób uczestniczenia innych wychowawców, wyk³adowców, a tak¿e 
samych alumnów w trosce rektora, zw³aszcza o zachowanie dyscypliny. 

Kan. 240 - 

 
§ 1. Oprócz spowiedników zwyczajnych, powinni regularnie przychodziæ do seminarium tak¿e inni spowiednicy, a ponadto 
alumni powinni mieæ zawsze mo¿liwo¶æ udania siê, z zachowaniem jednak seminaryjnej dyscypliny, do jakiegokolwiek 
spowiednika, w seminarium lub poza nim. 

§ 2. W podejmowaniu decyzji przy dopuszczaniu alumnów do ¶wiêceñ lub wydalaniu z seminarium, nigdy nie wolno ¿±daæ 
opinii kierownika duchowego i spowiedników. 

Kan. 241 - 

 
§ l. Do wy¿szego seminarium biskup diecezjalny powinien przyjmowaæ jedynie tych, którzy, bior±c pod uwagê ich 
przymioty ludzkie i moralne, duchowe i intelektualne, ich zdrowie fizyczne i psychiczne, jak równie¿ szczer± wolê, wydaj± 
siê byæ zdolni do oddania siê na sta³e ¶wiêtym pos³ugom. 

§ 2. Zanim zostan± przyjêci, winni przedstawiæ dokumenty przyjêcia chrztu i bierzmowania oraz inne, które s± wymagane 
przez program kszta³cenia kap³añskiego. 

§ 3. Je¶li chodzi o wydalonych z innego seminarium lub instytutu zakonnego, wymaga siê ponadto za¶wiadczenia 
w³a¶ciwego prze³o¿onego, zw³aszcza o przyczynie ich wydalenia lub odej¶cia. 

Kan. 242 - 

 
§ 1. W poszczególnych krajach powinien obowi±zywaæ program kszta³cenia kap³añskiego, ustalony przez Konferencjê 



Episkopatu, z uwzglêdnieniem norm wydanych przez najwy¿sz± w³adzê ko¶cieln± i zatwierdzony przez Stolicê ¦wiêt±; 
powinien on byæ równie¿ do nowych warunków przystosowany, a tak¿e za zgod± Stolicy ¦wiêtej okre¶laæ najwa¿niejsze 
zasady i normy ogólne dotycz±ce kszta³cenia seminaryjnego, przystosowane do potrzeb pastoralnych ka¿dego regionu lub 
prowincji. 

§ 2. Normy zawarte w programie kszta³cenia, o którym w § 1, winny byæ przestrzegane we wszystkich seminariach, zarówno 
diecezjalnych, jak i miêdzydiecezjalnych. 

Kan. 243 - Ka¿de seminarium winno mieæ ponadto w³asny regulamin, zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego albo - w przypadku 
seminarium miêdzydiecezjalnego - przez zainteresowanych biskupów. W regulaminie tym nale¿y przystosowaæ do miejscowych 
warunków normy programu kszta³cenia kap³añskiego, a zw³aszcza dok³adniej sprecyzowaæ te punkty dyscypliny, które dotycz± 
codziennego ¿ycia alumnów oraz porz±dku ca³ego seminarium. 

Kan. 244 - Duchowa formacja alumnów w seminarium oraz kszta³cenie doktrynalne winny byæ harmonijnie u³o¿one i tak 
ukierunkowane, by alumni, ka¿dy zgodnie z w³asn± zdolno¶ci±, zdobywali wraz z odpowiedni± ludzk± dojrza³o¶ci±, ducha Ewangelii i 
¶cis³± ³±czno¶æ z Chrystusem. 

Kan. 245 - 

 
§ 1. Przez formacjê duchow± alumni winni staæ siê zdolni do owocnego wykonywania pasterskiej pos³ugi i ukszta³towani w 
duchu misyjnym, rozumiej±c, ¿e pos³ugi wype³niane zawsze w ¿ywej wierze i mi³o¶ci przyczyniaj± siê do ich u¶wiêcenia; 
niech ucz± siê tak¿e wypracowywaæ te cnoty, które posiadaj± du¿e znaczenie w obcowaniu z lud¼mi, tak jednak, by doszli 
do osi±gniêcia w³a¶ciwej harmonii pomiêdzy warto¶ciami ludzkimi i nadprzyrodzonymi. 

§ 2. Alumnów tak nale¿y formowaæ, a¿eby, przepojeni umi³owaniem Ko¶cio³a Chrystusowego, bêd±c zwi±zani pokor± i 
synowsk± mi³o¶ci± z Biskupem Rzymskim, nastêpc± ¦wiêtego Piotra, przylgnêli do w³asnego biskupa jako wierni 
wspó³pracownicy oraz podejmowali zgodn± wspó³pracê z braæmi; przez wspólne ¿ycie w seminarium a tak¿e przez nawi
±zywanie przyja¼ni i ³±czno¶ci z drugimi, przygotowywali siê do braterskiej jedno¶ci z diecezjalnym prezbiterium, którego 
bêd± uczestnikami w s³u¿bie Ko¶cio³a. 

Kan. 246 - 

 
§ 1. Sprawowanie Eucharystii winno byæ centrum ca³ego ¿ycia seminaryjnego, tak ¿eby alumni, uczestnicz±c codziennie w 
samej mi³o¶ci Chrystusa, czerpali g³ównie z tego najbogatszego ¼ród³a si³ê ducha do pracy apostolskiej oraz dla swego 
duchowego ¿ycia. 

§ 2. Niech bêd± przygotowani do odmawiania liturgii godzin, któr± s³udzy Bo¿y w imieniu Ko¶cio³a modl± siê do Boga za 
ca³y powierzony sobie lud, a nawet za ca³y ¶wiat. 

§ 3. Nale¿y o¿ywiaæ kult Naj¶wiêtszej Maryi Panny, równie¿ przez ró¿aniec, rozmy¶lanie oraz inne æwiczenia pobo¿ne, 
przez które alumni zdobywaj± ducha modlitwy i otrzymuj± wzmocnienie dla w³asnego powo³ania. 

§ 4. Powinni siê przyzwyczajaæ do czêstego korzystania z sakramentu pokuty i zaleca siê, by ka¿dy mia³ kierownika swojego 
¿ycia duchowego, ale wybranego w sposób wolny, przed którym móg³by z zaufaniem otwieraæ swoje sumienie. 

§ 5. Ka¿dego roku alumni powinni odprawiæ æwiczenia duchowe. 

Kan. 247 - 

 
§ 1. Do zachowania celibatu maj± byæ przygotowani przez odpowiednie wychowanie i niech ucz± siê doceniaæ go jako 
szczególny dar Bo¿y. 

§ 2. Alumnów trzeba nale¿ycie zapoznaæ z obowi±zkami i trudami, które s± w³a¶ciwe ¶wiêtym s³ugom Ko¶cio³a, nie ukrywaj
±c ¿adnej trudno¶ci ¿ycia kap³añskiego. 

Kan. 248 - Przekazywane kszta³cenie naukowe dotyczy tego, by alumni, wraz z ogóln± kultur± odpowiadaj±c± potrzebom miejsca i 
czasu, otrzymali obszern± i solidn± znajomo¶æ nauk ¶wiêtych, tak by opieraj±c siê na nich i karmi±c nimi swoj± wiarê, mogli g³osiæ 



naukê Ewangelii wspó³czesnym sobie ludziom w sposób odpowiedni i przystosowany do ich mentalno¶ci. 

Kan. 249 - W programie kszta³cenia kap³añskiego nale¿y przewidzieæ, by alumni nie tylko nauczyli siê dok³adnie jêzyka ojczystego, 
lecz tak¿e by dobrze znali jêzyk ³aciñski oraz posiadali wystarczaj±c± znajomo¶æ jêzyków obcych, których umiejêtno¶æ wyda siê 
konieczna lub po¿yteczna do ich formacji albo do wykonywania pasterskiej pos³ugi. 

Kan. 250 - Przewidziane w samym seminarium studia filozoficzne i teologiczne mo¿na odbywaæ albo sukcesywnie, albo równocze¶nie, 
zgodnie z postanowieniami programu kszta³cenia kap³añskiego; maj± one obj±æ przynajmniej pe³ne sze¶æ lat, tak jednak, by czas 
przeznaczony na studia filozoficzne zawiera³ pe³ne dwa lata, a na studia teologiczne pe³ne cztery lata. 

Kan. 251 - Kszta³cenie filozoficzne, które ma siê oprzeæ na wiecznie trwa³ym dziedzictwie filozoficznym, uwzglêdniaj±cym równie¿ 
wspó³czesne badania filozoficzne, ma siê tak odbywaæ, by doskonali³o formacjê humanistyczn± alumnów, æwiczy³o umys³ i 
przygotowywa³o ich do podjêcia studiów teologicznych. 

Kan. 252 - 

 
§ 1. Kszta³cenie teologiczne, w ¶wietle wiary pod kierownictwem Urzêdu Nauczycielskiego, winno byæ tak prowadzone, by 
alumni poznali ca³± doktrynê katolick± opart± na Objawieniu, uczynili j± pokarmem w³asnego ¿ycia duchowego, a w 
wykonywaniu pos³ugi potrafili j± odpowiednio g³osiæ i jej broniæ. 

§ 2. Z szczególn± staranno¶ci± nale¿y kszta³ciæ alumnów w Pi¶mie ¶wiêtym, tak by zdobyli znajomo¶æ ca³ego Pisma 
¶wiêtego. 

§ 3. Nale¿y prowadziæ wyk³ady teologii dogmatycznej, oparte zawsze na s³owie Bo¿ym pisanym, ³±cznie ze ¶wiêt± Tradycj
±, przy pomocy których alumni winni siê nauczyæ wnikaæ w tajemnice zabwienia, zw³aszcza za nauczycielem ¶w. 
Tomaszem, a tak¿e wyk³ady teologii moralnej i pastoralnej, prawa kanonicznego, liturgii, historii Ko¶cio³a oraz innych 
dyscyplin, pomocniczych i specjalnych, zgodnie z przepisami programu kszta³cenia kap³añskiego. 

Kan. 253 - 

 
§ 1. Na stanowisko wyk³adowców przedmiotów filozoficznych, teologicznych i prawnych, biskup lub zainteresowani biskupi, 
powinni mianowaæ tylko tych, którzy odznaczaj±c siê cnot±, uzyskali doktorat lub licencjat na uniwersytecie albo wydziale 
uznanym przez Stolicê Apostolsk±. 

§ 2. Nale¿y zadbaæ, by zosta³o mianowanych tylu ró¿nych wyk³adowców, ilu potrzeba do nauczania Pisma ¶wiêtego, teologii 
dogmatycznej, teologii moralnej, liturgii; filozofii, prawa kanonicznego, historii Ko¶cio³a oraz innych przedmiotów, które 
winny byæ wyk³adane w³asn± metod±. 

§ 3. Wyk³adowca, który powa¿nie siê sprzeniewierzy³ swojemu zadaniu, powinien byæ usuniêty przez w³adzê, o której w § 1. 

Kan. 254 - 

 
§ 1. Wyk³adowcy winni siê stale troszczyæ w nauczaniu przedmiotów o wewnêtrzn± jedno¶æ i harmoniê ca³ej nauki wiary, 
by alumni do¶wiadczali, ¿e zdobywaj± jedn± wiedzê. Aby ³atwiej to osi±gn±æ, powinien kto¶ w seminarium kierowaæ 
ca³ym porz±dkiem studiów. 

§ 2. Alumnów tak nale¿y nauczaæ, by i sami byli zdolni badaæ zagadnienia metod± naukow± przy pomocy w³asnych 
poszukiwañ; trzeba wiêc prowadziæ æwiczenia, w których alumni, pod kierunkiem wyk³adowców, nauczyliby siê w³asnym 
wysi³kiem przeprowadzaæ pewne studia. 

Kan. 255 - Chocia¿ ca³a formacja alumnów w seminarium ma cel pastoralny, nale¿y zorganizowaæ w nim kszta³cenie ¶ci¶le pastoralne, 
przez które - uwzglêdniaj±c równie¿ potrzeby miejsca i czasu - alumni nauczyliby siê zasad i umiejêtno¶ci wype³niania pos³ugi 
nauczania Ludu Bo¿ego, u¶wiêcania i kierowania. 

Kan. 256 - 



 
§ 1. Nale¿y pilnie pouczaæ alumnów w tym, co w szczególny sposób jest zwi±zane ze ¶wiêtym pos³ugiwaniem, zw³aszcza w 
umiejêtno¶ci katechizowania i g³oszenia homilii, w kulcie Bo¿ym, szczególnie za¶ w sprawowaniu sakramentów, kontaktach 
z lud¼mi, równie¿ z niekatolikami lub z niewierz±cymi, w kierowaniu parafi± a tak¿e w wype³nianiu pozosta³ych zadañ. 

§ 2. Alumnów nale¿y zapoznawaæ z potrzebami ca³ego Ko¶cio³a, tak by troszczyli siê o popieranie powo³añ, o sprawy 
misyjne, ekumeniczne oraz inne bardziej pal±ce, w tym tak¿e spo³eczne. 

Kan. 257 - 

 
§ 1. Nale¿y zabiegaæ o takie wykszta³cenie alumnów, by troszczyli siê nie tylko o Ko¶ció³ partykularny, dla s³u¿enia któremu 
bêd± inkardynowani, lecz tak¿e o ca³y Ko¶ció³, i okazywali gotowo¶æ oddania siê Ko¶cio³om partykularnym, bêd±cym w 
wielkiej i nag³ej potrzebie. 

§ 2. Biskup diecezjalny winien zatroszczyæ siê o to, by duchowni zamierzaj±cy udaæ siê z w³asnego Ko¶cio³a partykularnego 
do Ko¶cio³a partykularnego innego kraju, zostali odpowiednio przygotowani do wype³niania tam ¶wiêtego pos³ugiwania, by 
mianowicie zdobyli znajomo¶æ jêzyka kraju, a tak¿e rozumieli jego instytucje, warunki socjalne, obyczaje i zwyczaje. 

Kan. 258 - Alumni, by posi±¶æ umiejêtno¶æ prowadzenia apostolstwa, tak¿e w samej praktyce, podczas trwania studiów, a zw³aszcza 
w czasie wakacji, winni byæ wprowadzeni w praktykê pastoraln± poprzez æwiczenia prowadzone zawsze przez do¶wiadczonego 
kap³ana, ustalone wed³ug uznania ordynariusza, a dostosowane do wieku alumnów i lokalnych warunków. 

Kan. 259 

 
§ 1. Do biskupa diecezjalnego albo do zainteresowanych biskupów, je¶li chodzi o seminarium miêdzydiecezjalne, nale¿y 
decyzja co do nadrzêdnego zarz±du i administracji seminarium. 

§ 2. Biskup diecezjalny, a w przypadku seminarium miêdzydiecezjalnego zainteresowani biskupi maj±, czêsto osobi¶cie 
wizytowaæ seminarium, czuwaæ nad formacj± swoich alumnów, oraz nad dokonywanym w nim kszta³ceniem filozoficznym 
i teologicznym, i poznawaæ sprawy zwi±zane z powo³aniem alumnów, zdolno¶ci±, pobo¿no¶ci± i postêpami, zw³aszcza w 
zwi±zku ze ¶wiêceniami, których maj± udzieliæ. 

Kan. 260 - Rektorowi, do którego nale¿y troska o codzienne kierowanie seminarium, w wype³nianiu swoich obowi±zków powinni byæ 
pos³uszni wszyscy, zgodnie jednak z postanowieniami programu kszta³cenia kap³añskiego oraz regulaminu seminaryjnego. 

Kan. 261 - 

 
§ 1. Rektor seminarium oraz - pod jego zwierzchnictwem - wychowawcy i wyk³adowcy winni we w³asnym zakresie czuwaæ 
nad tym, by alumni dok³adnie zachowywali normy ustalone w programie kszta³cenia kap³añskiego i w regulaminie 
seminaryjnym. 

§ 2. Rektor seminarium oraz kierownik studiów maj± czuwaæ nad tym, by wyk³adowcy w³a¶ciwie wype³niali swoje zadanie, 
zgodnie z przepisami programu kszta³cenia kap³añskiego i regulaminu seminaryjnego. 

Kan. 262 - Seminarium ma byæ wyjête spod zwierzchnictwa parafialnego, a wobec wszystkich przebywaj±cych w seminarium obowi
±zki proboszcza winien spe³niaæ rektor lub jego delegat, z wyj±tkiem spraw ma³¿eñskich i z zachowaniem przepisu kan. 985. 

Kan. 263 - Biskup diecezjalny, a je¶li chodzi o seminarium miêdzydiecezjalne zainteresowani biskupi, w czê¶ci okre¶lonej przez nich 
we wspólnym porozumieniu, powinni zatroszczyæ siê o dostarczenie ¶rodków potrzebnych do za³o¿enia i zachowania seminarium, 
utrzymania alumnów, wynagrodzenia wyk³adowców oraz innych potrzeb seminarium. 

Kan. 264 - 

 
§ 1. By zabezpieczyæ potrzeby seminarium - oprócz zbiórki o które w kan. 1266 - biskup mo¿e na³o¿yæ na diecezjê podatek. 



§ 2. Obowi±zek p³acenia podatku na seminarium maj± wszystkie ko¶cielne osoby prawne, tak¿e prywatne,posiadaj±ce 
siedzibê w diecezji, chyba ¿e utrzymuj± siê tylko z ja³mu¿ny albo znajduje siê u nich aktualnie kolegium studiuj±cych ,lub 
nauczaj±cych, dla wspólnego dobra Ko¶cio³a. Podatek taki winien byæ powszechny i proporcjonalny do dochodów tych, 
którzy winni go p³aciæ, a tak¿e okre¶lony zgodnie z potrzebami seminarium. 

Archidiecezja £ódzka



Tytu³ III

¦WIÊCI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI 

 
 
 

Rozdzia³ II
 

PRZYNALE¯NO¦Æ CZYLI INKARDYNACJA DUCHOWNYCH

Kan. 265 - Ka¿dy duchowny powinien byæ inkardynowany do jakiego¶ Ko¶cio³a partykularnego albo do pra³atury personalnej, albo do 
jakiego¶ instytutu ¿ycia konsekrowanego lub do jakiego¶ stowarzyszenia, które posiada tê zdolno¶æ, tak ¿e nie mo¿e byæ duchownych 
nikomu nie podlegaj±cych czyli tu³aczy. 

Kan. 266 -  

§ 1. Przyjmuj±cy diakonat staje siê duchownym i zostaje inkardynowany do Ko¶cio³a partykularnego lub pra³atury 
personalnej, dla których pos³ugi zosta³ promowany. 

§ 2. Cz³onek instytutu zakonnego po ¶lubach wieczystych albo cz³onek kleryckiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego 
definitywnie do niego w³±czony, przyjmuj±c diakonat zostaje jako duchowny inkardynowany do tego¿ instytutu lub 
stowarzyszenia, chyba ¿e w odniesieniu do stowarzyszeñ co innego postanawiaj± konstytucje. 

§ 3. Cz³onek instytutu ¶wieckiego przez przyjêcie diakonatu zostaje inkardynowany do Ko¶cio³a partykularnego, dla pos³ugi 
którego zosta³ promowany, chyba ¿e na mocy zezwolenia Stolicy Apostolskiej jest inkardynowany do samego instytutu. 

Kan. 267 -  

§ 1. Aby duchowny ju¿ inkardynowany móg³ byæ wa¿nie inkardynowany do innego Ko¶cio³a partykularnego, winien 
otrzymaæ od biskupa diecezjalnego podpisane przez niego pismo ekskardynuj±ce i jednocze¶nie pismo inkardynuj±ce 
podpisane przez biskupa diecezjalnego Ko¶cio³a partykularnego, do którego pragnie siê inkardynowaæ. 

§ 2. Udzielona w ten sposób ekskardynacja osi±ga swój skutek z chwil± inkardynacji w innym Ko¶ciele partykularnym. 

Kan. 268 -  

§ 1. Duchowny, który przesiedli³ siê zgodnie z przepisami prawa z w³asnego Ko¶cio³a partykularnego do innego, po up³ywie 
piêciu lat zostaje na mocy samego prawa inkardynowany do tego Ko¶cio³a partykularnego, je¶li tak± wolê wyrazi³ na pi¶mie, 
zarówno biskupowi diecezjalnemu Ko¶cio³a goszcz±cego, jak i w³asnemu biskupowi diecezjalnemu i ¿aden z nich nie 
wyrazi³ na pi¶mie sprzeciwu w ci±gu czterech miesiêcy od otrzymania pisma. 

§ 2. Przez w³±czenie na sta³e lub definitywne do instytutu ¿ycia konsekrowanego albo do stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, 
duchowny, który zgodnie z postanowieniem kan. 266, § 2, zostaje inkardynowany do takiego instytutu lub stowarzyszenia, 
jest ekskardynowany z w³asnego Ko¶cio³a partykularnego. 

Kan. 269 - Biskup diecezjalny nie powinien dokonywaæ inkardynacji, jak tylko wtedy, gdy:  

1° domaga siê tego konieczno¶æ lub po¿ytek jego Ko¶cio³a partykularnego i z zachowaniem przepisów prawa dotycz±cych 
godziwego utrzymania duchownych;  
2° na podstawie dokumentu zgodnego z prawem ustali, ¿e zosta³a udzielona ekskardynacja i ponadto otrzyma od biskupa 
diecezjalnego ekskardynuj±cego - w razie potrzeby z zachowaniem tajemnicy - odpowiednie ¶wiadectwa o ¿yciu 
duchownego, obyczajach i studiach;  
3° duchowny temu¿ biskupowi diecezjalnemu o¶wiadczy³ na pi¶mie, ¿e chce siê po¶wiêciæ s³u¿bie nowego Ko¶cio³a 
partykularnego, zgodnie z przepisami prawa. 

Kan. 270 - Ekskardynacji mo¿na udzieliæ godziwie tylko z racji, którymi s± po¿ytek Ko¶cio³a lub dobro samego duchownego. 
Natomiast nie wolno jej odmówiæ, chyba ¿e istniej± powa¿ne przyczyny; duchowny, który czuje siê pokrzywdzony i znalaz³ sobie 



innego biskupa, mo¿e odwo³aæ siê przeciwko decyzji. 

Kan. 271 -  

§ 1. Poza wypadkiem prawdziwej konieczno¶ci w³asnego Ko¶cio³a partykularnego, biskup diecezjalny nie powinien 
odmawiaæ zezwolenia na przesiedlenie siê duchownym, o których wie, ¿e s± gotowi i uzna ich za odpowiednich, aby udaæ 
siê do krajów odczuwaj±cych brak duchowieñstwa dla wype³niania tam ¶wiêtego pos³ugiwania. Powinien jednak zatroszczyæ 
siê przez pisemn± umowê z biskupem diecezjalnym miejsca, do którego chc± siê udaæ, o ustalenie praw i obowi±zków tych 
duchownych. 

§ 2. Biskup diecezjalny mo¿e zezwoliæ swoim duchownym przesiedliæ siê do innego Ko¶cio³a partykularnego na czas 
okre¶lony, nawet wielokrotnie wznawiany, tak jednak, by ci duchowni pozostali inkardynowani do w³asnego Ko¶cio³a 
partykularnego i kiedy do niego powróc± cieszyli siê wszystkimi uprawnieniami, jakie by posiadali, gdyby w nim 
wykonywali ¶wiête pos³ugiwanie. 

§ 3. Duchowny, który przeszed³ zgodnie z przepisami prawa do innego Ko¶cio³a partykularnego, pozostaj±c inkardynowany 
do w³asnego Ko¶cio³a, mo¿e byæ dla s³usznej przyczyny odwo³any przez w³asnego biskupa diecezjalnego, je¶li zosta³a 
zachowana umowa zawarta z drugim biskupem oraz naturalna s³uszno¶æ. Z zachowaniem tych samych warunków, równie¿ 
biskup diecezjalny drugiego Ko¶cio³a partykularnego mo¿e temu samemu duchownemu, dla s³usznej przyczyny, odmówiæ 
zezwolenia na dalszy pobyt na swoim terytorium. 

Kan. 272 - Ekskardynacji i inkardynacji, jak równie¿ zezwolenia na przesiedlenie siê do innego Ko¶cio³a partykularnego nie mo¿e 
udzieliæ administrator diecezjalny, chyba ¿e po roku wakansu stolicy biskupiej i za zgod± kolegium konsultorów. 
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Tytu³ III

¦WIÊCI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI 

 
 
 

Rozdzia³ III
 

OBOWI¡ZKI I PRAWA DUCHOWNYCH

Kan. 273 - Duchowni maj± szczególny obowi±zek okazywania szacunku i pos³uszeñstwa Papie¿owi oraz ka¿dy w³asnemu 
ordynariuszowi. 

Kan. 274 -  

§ 1. Tylko duchowni mog± otrzymaæ urzêdy, do wykonywania których wymaga siê w³adzy ¶wiêceñ albo ko¶cielnej w³adzy 
rz±dzenia. 

§ 2. Duchowni maj± obowi±zek - chyba ¿e usprawiedliwia ich prawnie uznana przeszkoda - przyj±æ i wiernie wype³niæ 
zadanie powierzone im przez w³asnego ordynariusza. 

Kan. 275 -  

§ 1. Wszyscy duchowni, zw³aszcza ¿e podejmuj± to samo dzie³o, mianowicie budowanie Chrystusowego Cia³a, winni byæ z³
±czeni ze sob± wêz³em braterstwa i modlitwy oraz wspó³pracowaæ miêdzy sob±, wed³ug przepisów prawa partykularnego. 

§ 2. Duchowni powinni uznaæ i popieraæ misjê, jak± ¶wieccy, ka¿dy wed³ug swojej roli, wykonuj± w Ko¶ciele i ¶wiecie. 

Kan. 276 -  

§ 1. Duchowni w swoim ¿yciu z szczególnej racji obowi±zani s± d±¿yæ do ¶wiêto¶ci, zw³aszcza ¿e - bêd±c konsekrowani 
Bogu z nowego tytu³u przez przyjêcie ¶wiêceñ - staj± siê szafarzami Bo¿ych tajemnic dla s³u¿enia Jego ludowi. 

§ 2. Aby mogli osi±gn±æ tê doskona³o¶æ:

 
1° powinni przede wszystkim wiernie i niestrudzenie wype³niaæ obowi±zki pasterskiej pos³ugi;  
2° maj± posilaæ swoje duchowe ¿ycie z podwójnego sto³u: Pisma ¶wiêtego i Eucharystii; st±d usilnie zachêca siê 
kap³anów, aby codziennie sprawowali Ofiarê eucharystyczn±, diakonów za¶, by w jej sk³adaniu codziennie 
uczestniczyli;  
3° kap³ani a tak¿e diakoni przygotowuj±cy siê do prezbiteratu maj± obowi±zek odmawiaæ codziennie liturgiê 
godzin, zgodnie z w³asnymi i zatwierdzonymi ksiêgami liturgicznymi, natomiast diakoni stali maj± odmawiaæ jej 
czê¶æ, okre¶lon± przez Konferencjê Episkopatu;  
4° obowi±zani s± równie¿ do odprawiania rekolekcji, wed³ug przepisów prawa partykularnego;  
5° zachêca siê, by regularnie oddawali siê rozmy¶laniu, czêsto przystêpowali do sakramentu pokuty, oddawali 
szczególn± cze¶æ Bogurodzicy Dziewicy i praktykowali inne powszechne i partykularne ¶rodki u¶wiêcenia.

Kan. 277 -  

§ 1. Duchowni obowi±zani s± zachowaæ ze wzglêdu na Królestwo niebieskie doskona³± i wieczyst± wstrzemiê¼liwo¶æ; i 
dlatego zobowi±zani s± do celibatu, który jest szczególnym darem Bo¿ym, dziêki któremu ¶wiêci szafarze mog± 
niepodzielnym sercem ³atwiej z³±czyæ siê z Chrystusem a tak¿e swobodniej oddaæ siê s³u¿bie Bogu i ludziom. 

§ 2. Duchowni powinni odnosiæ siê z nale¿yt± roztropno¶ci± do osób do których uczêszczanie mog³oby naraziæ na 
niebezpieczeñstwo ich obowi±zek zachowania wstrzemiê¼liwo¶ci lub wywo³aæ zgorszenie wiernych. 



§ 3. Biskup diecezjalny mo¿e wydaæ bardziej szczegó³owe normy w tej sprawie i oceniaæ w poszczegóLnych przypadkach 
zachowanie tego obowi±zku. 

Kan. 278 -  

§ 1. Duchowni diecezjalni maj± prawo zrzeszania siê z innymi dla osi±gniêcia celów zgodnych ze stanem duchownym. 

§ 2. Duchowni diecezjalni powinni w sposób szczególny doceniaæ te stowarzyszenia, które - maj±c statuty zatwierdzone 
przez kompetentn± w³adzê - przez odpowiedni i w³a¶ciwie zatwierdzony sposób ¿ycia oraz bratersk± pomoc pobudzaj± w³asn
± ¶wiêto¶æ w wykonywaniu pos³ugi, jak równie¿ sprzyjaj± pog³êbianiu wiêzi miêdzy sob± i z w³asnym biskupem. 

§ 3. Duchowni powinni siê powstrzymaæ od zak³adania lub przynale¿no¶ci do stowarzyszeñ, których cel albo dzia³alno¶æ nie 
dadz± siê pogodziæ z obowi±zkami w³a¶ciwymi stanowi duchownemu lub mog³yby przeszkadzaæ w sumiennym 
wype³nianiu zadania zleconego im przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln±. 

Kan. 279 -  

§ 1. Duchowni równie¿ po przyjêciu kap³añstwa powinni kontynuowaæ studia teologiczne. Niech siê staraj± postêpowaæ za t
± solidn± doktryn±, opart± na Pi¶mie ¶wiêtym, przekazan±a przez przodków i powszechnie przyjêt± przez Ko¶ció³, która jest 
okre¶lona zw³aszcza w dokumentach Soborów i Biskupów Rzymskich, unikaj±c ¶wieckich nowo¶ci oraz fa³szywej wiedzy. 

§ 2. Kap³ani, wed³ug przepisów prawa partykularnego, maj± uczêszczaæ na wyk³ady duszpasterskie, jakie winny byæ 
organizowane po ¶wiêceniach kap³añskich, a tak¿e w terminach ustalonych przez to prawo powinni braæ udzia³ równie¿ w 
innych wyk³adach, zebraniach teologicznych lub konferencjach, daj±cych im okazjê nabycia pe³niejszego poznania ¶wiêtej 
nauki i metod duszpasterskich. 

§ 3. Powinni siê tak¿e zapoznawaæ z innymi naukami, zw³aszcza z tymi, które wi±¿± siê ze ¶wiêtymi, przede wszystkim gdy 
u³atwiaj± wykonywanie pasterskiej pos³ugi. 

Kan. 280 - Bardzo zaleca siê duchownym jak±¶ formê ¿ycia wspólnego, a tam, gdzie ono istnieje, nale¿y je wedle mo¿no¶ci zachowaæ. 

Kan. 281 -  

§ 1. Wype³niaj±c ko¶cieln± pos³ugê, duchowni zas³uguj± na wynagrodzenie odpowiednie ich pozycji, z uwzglêdnieniem 
zarówno natury ich zadania, jak równie¿ okoliczno¶ci miejsca i czasu, dziêki któremu mogliby zaspokoiæ potrzeby w³asnego 
¿ycia a tak¿e wynagrodziæ tych, których pomocy potrzebuj±. 

§ 2. Nale¿y tak¿e zatroszczyæ siê, by mieli w³a¶ciwie zabezpieczon± opiekê spo³eczn±, je¶liby byli dotkniêci chorob±, 
niezdolno¶ci± lub staro¶ci±. 

§ 3. Diakoni ¿onaci, którzy siê ca³kowicie oddali ko¶cielnej pos³udze, zas³uguj± na wynagrodzenie wystarczaj±ce na ich 
utrzymanie oraz ich rodzin. Ci jednak, którzy otrzymuj± wynagrodzenie z racji ¶wieckiego zawodu, który wykonuj± lub 
wykonywali, powinni z otrzymanych z tego dochodów zaspokajaæ potrzeby w³asne i swojej rodziny. 

Kan. 282 -  

§ 1. Duchowni powinni prowadziæ ¿ycie proste i powstrzymywaæ siê od wszystkiego, co tr±ci pró¿no¶ci±. 

§ 2. Z dóbr, które im przypad³y z racji wykonywania ko¶cielnego urzêdu, to, co im zbywa po zapewnieniu godziwego 
utrzymania i wype³nieniu wszystkich obowi±zków w³asnego stanu, niech zechc± przeznaczyæ na dobro Ko¶cio³a i dzie³a 
mi³o¶ci. 

Kan. 283 -  

§ 1. Duchowni, chocia¿by nie piastowali urzêdu rezydencjalnego, nie powinni jednak na d³u¿szy czas, który nale¿y okre¶liæ 
prawem partykularnym, opuszczaæ swojej diecezji bez zezwolenia - przynajmniej domniemanego - w³asnego ordynariusza. 



§ 2. Przys³uguje im za¶ prawo do nale¿nych i wystarczaj±cych corocznych wakacji, okre¶lonych prawem powszechnym lub 
partykularnym. 

Kan. 284 - Duchowni powinni nosiæ odpowiedni strój ko¶cielny, wed³ug przepisów wydanych przez Konferencjê Episkopatu a tak¿e 
zwyczajów miejscowych, zgodnych z przepisami prawa. 

Kan. 285 -  

§ 1. Duchowni powinni powstrzymaæ siê od tego wszystkiego, co wprost nie przystoi ich stanowi, wed³ug przepisów prawa 
partykularnego. 

§ 2. Duchowni niech unikaj± tego, co chocia¿ nie jest nieprzyzwoite, jednak obce stanowi duchownemu. 

§ 3. Duchownym zabrania siê przyjmowania publicznych urzêdów, z którymi ³±czy siê udzia³ w wykonywaniu w³adzy 
¶wieckiej. 

§ 4. Bez pozwolenia w³asnego ordynariusza nie wolno duchownym podejmowaæ zarz±du dóbr nale¿±cych do ¶wieckich albo 
¶wieckich urzêdów, z którymi ³±czy siê obowi±zek sk³adania rachunków; nie wolno im rêczyæ, nawet w³asnym maj±tkiem, 
bez porozumienia siê z w³asnym ordynariuszem, powinni te¿ siê powstrzymaæ od podpisywania weksli, przez które 
mianowicie przyjmuje siê obowi±zek wyp³acenia pieniêdzy, bez ¿adnego rozstrzygania sprawy. 

Kan. 286 - Zabrania siê duchownym uprawiania transakcji osobi¶cie lub przez innych, czy to na w³asn±, czy na korzy¶æ innych, chyba 
¿e za zgod± legalnej w³adzy ko¶cielnej. 

Kan. 287 -  

§ 1. Duchowni powinni jak najbardziej popieraæ zachowanie miêdzy lud¼mi pokoju i zgody, opartej na sprawiedliwo¶ci. 

§ 2. Nie mog± braæ czynnego udzia³u w partiach politycznych ani w kierowaniu zwi±zkami zawodowymi, chyba ¿e - 
zdaniem kompetentnej w³adzy ko¶cielnej - bêdzie wymaga³a tego obrona praw Ko¶cio³a lub rozwój dobra wspólnego. 

Kan. 288 - Diakoni stali nie s± zwi±zani przepisami kanonów 284, 285,§§ 3 i 4, 286, 287,§ 2, chyba ¿e prawo partykularne co innego 
postanawia. 

Kan. 289 -  

§ 1. Poniewa¿ s³u¿ba wojskowa nie odpowiada stanowi duchownemu, dlatego duchowni a tak¿e kandydaci do ¶wiêceñ nie 
powinni zaci±gaæ siê dobrowolnie do wojska, chyba ¿e za zezwoleniem w³asnego ordynariusza. 

§ 2. Duchowni powinni korzystaæ ze zwolnieñ od wykonywania zadañ i publicznych obowi±zków cywilnych, obcych 
stanowi duchownemu, przyznanych na ich korzy¶æ przez ustawy, umowy lub zwyczaje, chyba ¿e w poszczególnych 
wypadkach w³asny ordynariusz zarz±dzi³ inaczej. 
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Tytu³ III

¦WIÊCI SZAFARZE CZYLI DUCHOWNI 

 
 

Rozdzia³ IV

UTRATA STANU DUCHOWNEGO

Kan. 290 - ¦wiêcenia raz wa¿nie przyjête nigdy nie trac± wa¿no¶ci. Jednak¿e duchowny traci stan duchowny:

1° przez wyrok s±dowy lub dekret administracyjny, stwierdzaj±cy niewa¿no¶æ ¶wiêceñ;  
2° przez karê wydalenia na³o¿on± zgodnie z przepisami prawa;  
3° przez reskrypt Stolicy Apostolskiej, którego to reskryptu Stolica Apostolska udziela diakonom tylko z powa¿nych 
przyczyn, a prezbiterom z najpowa¿niejszych. 

Kan. 291 - Oprócz wypadków, o których w kan. 290, n. 1, utrata stanu duchownego nie niesie z sob± dyspensy od obowi±zku celibatu, 
która udzielana jest tylko przez Biskupa Rzymskiego. 

Kan. 292 - Duchowny, który utraci³ stan duchowny zgodnie z przepisami prawa, traci z nim uprawnienia w³a¶ciwe stanowi 
duchownemu, jak równie¿ nie podlega ¿adnym obowi±zkom stanu duchownego, z zachowaniem przepisu kan. 291, ma zakaz 
wykonywania w³adzy ¶wiêceñ, z zachowaniem przepisu kan. 976, tym samym zostaje pozbawiony wszystkich urzêdów, zadañ i 

wszelkiej w³adzy delegowanej. 

Kan. 293 - Duchowny, który utraci³ stan duchowny, nie mo¿e ponownie byæ w³±czony do duchowieñstwa, chyba ¿e przez reskrypt 
Stolicy Apostolskiej. 
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Tytu³ IV

PRA£ATURY PERSONALNE 

 
 
 
 
Kan. 294 - Celem w³a¶ciwego rozmieszczenia duchowieñstwa albo prowadzenia specjalnych dzie³ duszpasterskich lub misyjnych w 
ró¿nych regionach, albo dla ró¿nych grup spo³ecznych, Stolica Apostolska, po wys³uchaniu zdania zainteresowanych Konferencji 
Episkopatu, mo¿e erygowaæ pra³atury personalne, z³o¿one z prezbiterów i diakonów duchowieñstwa diecezjalnego. 

Kan. 295 -  

§ 1. Pra³atura personalna rz±dzi siê statutami nadanymi przez Stolicê Apostolsk±, a na jej czele stoi pra³at jako w³asny 
ordynariusz, który ma prawo erygowaæ krajowe lub miêdzynarodowe seminarium, a tak¿e inkardynowaæ alumnów i 
promowaæ ich do ¶wiêceñ tytu³em s³u¿by pra³aturze. 

§ 2. Pra³at powinien zadbaæ zarówno o kszta³cenie duchowe tych, których promowa³ wspomnianym tytu³em, jak te¿ o ich 
godne utrzymanie. 

Kan. 296 - Na podstawie umowy zawartej z pra³atur±, ¶wieccy mog± siê po¶wiêciæ dzie³om apostolskim pra³atury personalnej; sposób 
za¶ tej organicznej wspó³pracy a tak¿e g³ówne obowi±zki i prawa z ni± z³±czone, winny byæ odpowiednio okre¶lone w statutach. 

Kan. 297 - Statuty winny równie¿ okre¶liæ stosunki pra³atury personalnej do ordynariuszy miejscowych, w których ko¶cio³ach 
partykularnych pra³atura personalna prowadzi lub zamierza prowadziæ swoje dzie³a duszpasterskie lub misyjne, za uprzedni± zgod± 
biskupa diecezjalnego. 
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Tytu³ V

STOWARZYSZENIA WIERNYCH 

 
 
 

Rozdzia³ I
 

NORMY WSPÓLNE 

Kan. 298 - 

§ 1. W Ko¶ciele istniej± stowarzyszenia ró¿ni±ce siê od instytutów ¿ycia konsekrowanego i stowarzyszeñ ¿ycia 
apostolskiego, w których wierni, czy to duchowni czy ¶wieccy, albo duchowni i ¶wieccy razem, d±¿± wspólnym wysi³kiem 
do o¿ywiania doskonalszego ¿ycia, do rozwoju publicznego kultu lub popierania chrze¶cijañskiej doktryny, albo do 
podejmowania dzie³ apostolatu, mianowicie poczynañ zwi±zanych z ewangelizacj±, wykonywania dzie³ pobo¿no¶ci lub 
mi³o¶ci lub zmierzaj±cych do o¿ywienia duchem chrze¶cijañskim porz±dku doczesnego. 

§ 2. Wierni powinni nale¿eæ przede wszystkim do tych stowarzyszeñ, które przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln± zosta³y 
albo erygowane, albo s± przez ni± zalecane lub popierane. 

Kan. 299 -  

§ l. Na podstawie zawartej miêdzy sob± prywatnej umowy, wierni mog± zak³adaæ stowarzyszenia dla osi±gniêcia celów, o 
których w kan. 298, § 1, z zachowaniem przepisu kan. 301, § 1. 

§ 2. Tego rodzaju stowarzyszenia, chocia¿by by³y przez w³adzê ko¶cieln± zalecone lub by³y przez ni± popierane, nazywaj± 
siê stowarzyszeniami prywatnymi. 

§ 3. Nie uznaje siê w Ko¶ciele ¿adnego prywatnego stowarzyszenia wiernych, chyba ¿e jego statuty s± potwierdzone przez 
kompetentn± w³adzê. 

Kan. 300 - ¯adne stowarzyszenie nie mo¿e przybraæ nazwy "katolickie", chyba za zgod± kompetentnej w³adzy ko¶cielnej, zgodnie z 
kan. 312. 

Kan. 301 -  

§ 1. Jedynie kompetentna w³adza ko¶cielna mo¿e erygowaæ stowarzyszenia wiernych, które zamierzaj± przekazywaæ 
doktrynê chrze¶cijañsk± w imieniu Ko¶cio³a albo te¿ rozwijaæ kult publiczny, b±d¼ te¿ przedsiêbraæ inne cele, których 
realizacja ze swej natury zastrze¿ona jest w³adzy ko¶cielnej. 

§ 2. Kompetentna w³adza ko¶cielna, je¶li to uzna za stosowne, mo¿e erygowaæ stowarzyszenia wiernych dla osi±gniêcia 
bezpo¶rednio lub po¶rednio tak¿e innych celów duchowych, czemu nie zaradza siê dostatecznie przez poczynania osób 
prywatnych. 

§ 3. Stowarzyszenia wiernych, erygowane przez kompetentn± w³adzê ka¶cieln±, nazywaj± siê stowarzyszeniami 
publicznymi. 

Kan. 302 - Kleryckimi stowarzyszeniami wiernych s± nazwane te, które s± kierowane przez duchownych, podejmuj± wykonywanie 
¶wiêceñ oraz jako takie s± uznawane przez kompetentn± w³adzê. 

Kan. 303 - Stowarzyszenia, których cz³onkowie ¿yj±c w ¶wiecie uczestnicz± w duchu jakiego¶ instytutu zakonnego, pod wy¿szym 
kierownictwem tego¿ instytutu prowadz± ¿ycie apostolskie i zd±¿aj± do chrze¶cijañskiej doskona³o¶ci, nazywaj± siê trzecimi zakonami 
lub otrzymuj± inn± odpowiedni± nazwê. 

Kan. 304 -  



§ 1. Wszystkie stowarzyszenia wiernych, zarówno publiczne, jak i prywatne, niezale¿nie od tego, jaki nosz± tytu³ lub nazwê, 
powinny mieæ w³asne statuty, które okre¶laj± cel stowarzyszenia, czyli przedmiot spo³eczny, siedzibê, zarz±d i warunki 
wymagane do uczestnictwa w nich i którymi te¿ okre¶lone s± sposoby dzia³ania, uwzglêdniaj±ce jednak potrzeby lub 
korzy¶ci czasu i miejsca. 

§ 2. Powinny one obraæ sobie tytu³ czyli nazwê, dostosowan± do zwyczajów czasu i miejsca, a szczególnie zwi±zan± z 
celem, do którego zmierzaj±. 

Kan. 305 -  

§ 1. Wszystkie stowarzyszenia wiernych podlegaj± nadzorowi kompetentnej w³adzy ko¶cielnej, która ma troszczyæ siê o to, 
by zachowa³y one nienaruszon± wiarê i obyczaje, jak równie¿ nadzorowaæ, by nie wkrad³y siê nadu¿ycia do dyscypliny 
ko¶cielnej. Ma ona prawo i obowi±zek wizytowania ich zgodnie z przepisami prawa oraz statutów, podlegaj± równie¿ 
kierownictwu tej¿e w³adzy, zgodnie z przepisami kanonów, które nastêpuj±. 

§ 2. Nadzorowi Stolicy Apostolskiej podlegaj± wszystkie stowarzyszenia; nadzorowi ordynariusza miejsca podlegaj± 
stowarzyszenia diecezjalne a tak¿e inne stowarzyszenia, dzia³aj±ce w diecezji. 

Kan. 306 - Do uczestnictwa w uprawnieniach a tak¿e przywilejach stowarzyszenia, w nadanych stowarzyszeniu odpustach czy innych 
³askach duchowych, jest konieczne i wystarcza, by zgodnie z przepisami prawa i w³asnymi statutami stowarzyszenia kto¶ zosta³ do 
niego wa¿nie przyjêty i nie by³ z niego prawnie wydalony. 

Kan. 307 -  

§ 1. Przyjmowanie cz³onków winno siê dokonywaæ zgodnie z przepisami prawa i statutami ka¿dego stowarzyszenia. 

§ 2. Ta sama osoba mo¿e siê zapisac do kilku stowarzyszeñ. 

§ 3. Cz³onkowie instytutów zakonnych mog± nale¿eæ do stowarzyszeñ, zgodnie z przepisami w³asnego prawa, za zgod± 
swego prze³o¿onego. 

Kan. 308 - Kto zosta³ prawnie przyjêty do stowarzyszenia, nie mo¿e byæ z niego usuniêty, chyba ¿e na skutek s³usznej przyczyny, 
zgodnie z przepisami prawa i statutów. 

Kan. 309 - Stowarzyszenia prawomocnie za³o¿one mog± wydawaæ zgodnie z przepisami prawa i statutów - szczegó³owe normy dotycz
±ce samego stowarzyszenia, odbywania zebrañ, wyznaczania moderatorów, urzêdników, pomocników a tak¿e zarz±dców dóbr. 

Kan. 310 - Stowarzyszenie prywatne, nie ukonstytuowane jako osoba prawna, jako takie nie mo¿e byæ przedmiotem obowi±zków i 
praw. Jednak¿e wierni w nim zrzeszeni mog± wspólnie zaci±gaæ zobowi±zania oraz jako wspó³w³a¶ciciele i wspó³posiadacze nabywaæ 
i posiadaæ uprawnienia i dobra. Wspomniane prawa i obowi±zki mog± wykonywaæ przez zleceniobiorcê czyli pe³nomocnika. 

Kan. 311 - Cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego, którzy stoj± na czele lub wype³niaj± funkcje asystentów w stowarzyszeniach 
zwi±zanych w jaki¶ sposób z ich instytutem, maj± troszczyæ siê o to, by te stowarzyszenia ¶wiadczy³y pomoc dzie³om apostolstwa 
istniej±cym w diecezji, zw³aszcza wspo³dzia³aj±c, pod kierownictwem ordynariusza miejsca, ze stowarzyszeniami, które ukierunkowane 
s± do apostolstwa w diecezji. 
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Tytu³ V

STOWARZYSZENIA WIERNYCH 

 
 

Rozdzia³ II

PUBLICZNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH

Kan. 312 - 

§ 1. W³adz± kompetentn± do erygowania stowarzyszeñ publicznych jest:

l° dla stowarzyszeñ powszechnych oraz miêdzynarodowych - Stolica Swiêta;  
2° dla stowarzyszeñ krajowych, które mianowicie na mocy mej erekcji s± przeznaczone do 
wykonywania dzia³alno¶ci w ca³ym kraju - Konferencja Episkopatu na swoim terytorium;  
3° dla stowarzyszeñ diecezjalnych, z wyjatkiem jednak stowarzyszeñ, których prawo erygowania 
zosta³o innym zarezerwowane na podstawie apostolskiego przywileju - biskup diecezjalny, ka¿dy na 
swoim terenie, ale nie administrator diecezjalny. 

§ 2. Do dokonania wa¿nej erekcji stowarzyszenia lub jego sekcji w diecezji, chocia¿by siê to dzia³o moc± 
przywileju apostolskiego, wymagane jest pisemne zezwolenie biskupa diecezjalnego; jednak¿e zezwolenie 
udzielone przez biskupa diecezjalnego na erekcjê domu instytutu zakonnego zawiera w sobie tak¿e zezwolenie na 
erekcjê w tym¿e domu lub w z³±czonym z nim ko¶ciele stowarzyszenia, które jest w³a¶ciwe temu instytutowi. 

Kan. 313 - Stowarzyszenie publiczne, jak równie¿ konfederacja stowarzyszeñ publicznych, na mocy samego dekretu, dokonuj±cego 
erekcji przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln± zgodnie z przepisem kan. 312, staje siê osob± prawn± i otrzymuje w razie potrzeby misjê 
do realizacji celów, które sama sobie wyznaczy³a w imieniu Ko¶cio³a. 

Kan. 314 - Statuty ka¿dego publicznego stowarzyszenia, a tak¿e ich odnowa lub zmiana, wymagaj± aprobaty w³adzy ko¶cielnej, która 
jest kompetentna do erekcji stowarzyszenia wed³ug przepisu kan. 312, § 1. 

Kan. 315 - Stowarzyszenia publiczne mog± swobodnie podejmowaæ inicjatywy, odpowiadaj±ce ich w³asnemu charakterowi, a tak¿e 
kierowaæ nimi zgodnie z postanowieniami statutów pod nadrzêdnym jednak zwierzchnictwem w³adzy ko¶cielnej, o której w kan. 312, § 
1. 

Kan. 316 - 

§ 1. Nie mo¿e byæ wa¿nie przyjêty do stowarzyszeñ publicznych ten, kto publicznie odst±pi³ od wiary katolickiej albo zerwa³ 
wspólnotê ko¶cieln±, albo podlega ekskomunice na³o¿onej wyrokiem lub zdeklarowanej. 

§ 2. Ci, którzy zgodnie z przepisami prawa zostali przyjêci, a mia³by do nich zastosowanie wypadek o którym w § 1, po 
uprzednim upomnieniu, powinni byæ wydaleni ze stowarzyszenia, z zachowaniem postanowieñ jego statutów i zachowaniem 
prawa rekursu do w³adzy ko¶cielnej, o której w kan. 312, § 1. 

Kan. 317 - 

§ 1. Je¶li inaczej nie przewidziano w statutach, w³adza ko¶cielna, o której w kan. 312, § 1, zatwierdza moderatora 
stowarzyszenia publicznego, wybranego przez stowarzyszenie publiczne, ewentualnie ustanawia kandydata prezentowanego b
±d¼ te¿ mianuje na mocy w³asnego prawa. Ta sama w³adza ko¶cielna mianuje kapelana, czyli asystenta ko¶cielnego, 
wys³uchawszy - gdy to wskazane - wy¿szych urzêdników stowarzyszenia. 

§ 2. Zasada okre¶lona w § 1 ma tak¿e zastosowanie do stowarzyszeñ za³o¿onych na mocy przywileju apostolskiego przez 
cz³onków instytutów zakonnych poza ich w³asnymi ko¶cio³ami lub domami. W stowarzyszeniach za¶ za³o¿onych przez 
cz³onków instytutów zakonnych w ich w³asnym ko¶ciele lub domu, nominacja lub zatwierdzenie moderatora i kapelana 
nale¿y do prze³o¿onego instytutu, zgodnie z postanowieniami statutów. 



§ 3. W stowarzyszeniach niekleryckich ¶wieccy mog± pe³niæ funkcjê moderatora. Na to stanowisko nie powinien byæ 
wyznaczany kapelan, czyli asystent ko¶cielny, chyba ¿e co innego zastrzegaj± statuty. 

§ 4. W publicznych stowarzyszeniach wiernych, które maj± bezpo¶rednio ukierunkowanie do apostolstwa, moderatorami nie 
powinni byæ ci, którzy pe³ni± kierownicze urzêdy w partiach politycznych. 

Kan. 318 - 

§ 1. W specjalnych okoliczno¶ciach, gdzie domagaj± siê tego powa¿ne racje, w³adza ko¶cielna, o której w kan. 312, § 1, 
mo¿e wyznaczyæ pe³nomocnika, aby w jej imieniu kierowa³ przej¶ciowo stowarzyszeniem. 

§ 2. Moderatara stowarzyszenia publicznego mo¿e na skutek s³usznej przyczyny usun±æ ten, kto go mianowa³ lub 
zatwierdzi³, po wys³uchaniu jednak zarówno samego moderatora, jak i wy¿szych urzêdników stowarzyszenia, zgodnie z 
postanowieniami statutów. Kapelana natomiast mo¿e usun±æ ten, kto go mianowa³ wed³ug przepisów kan. 192-195. 

Kan. 319 - 

§ 1. Stowarzyszenie publiczne, erygowane zgodnie z przepisami prawa, je¶li czego innego nie zastrze¿ono, zarz±dza 
posiadanymi dobrami zgodnie z postanowieniami statutów, pod zwierzchnim kierownictwem w³adzy ko¶cielnej, o której w 
kan. 312, § 1, której te¿ nale¿y ka¿dego roku sk³adaæ sprawozdania z zarz±dzania. 

§ 2. Tej¿e w³adzy winno siê tak¿e zdaæ dok³adne sprawozdanie z wydatków, zebranych danin i ofiar. 

Kan. 320 - 

§ 1. Stowarzyszenia erygowane przez Stolicê Swiêt± mog± byæ tylko przez ni± zniesione. 

§ 2. Z powodu powa¿nych przyczyn Konferencja Episkopatu mo¿e znie¶æ stowarzyszenia przez ni± erygowane; biskup 
diecezjalny stowarzyszenia przez siebie erygowane, a tak¿e stowarzyszenia erygowane na mocy indultu apostolskiego przez 
cz³onków instytutów zakonnych za zgod± biskupa diecezjalnego. 

§ 3. Kompetentna w³adza nie powinna znosiæ stowarzyszenia publicznego, je¿eli nie wys³ucha jego moderatora, a tak¿e 
innych wy¿szych urzêdników. 
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Tytu³ V

STOWARZYSZENIA WIERNYCH 

 
 

Rozdzia³ III

PRYWATNE STOWARZYSZENIA WIERNYCH

Kan. 321 - Wierni zarz±dzaj± i kieruj± stowarzyszeniami prywatnymi, zgodnie z postanowieniami statutów. 

Kan. 322 - 

§ 1. Prywatne stowarzyszenie wiernych mo¿e uzyskaæ osobowo¶æ prawn± przez formalny dekret kompetentnej w³adzy 
ko¶cielnej, o której w kan. 312. 

§ 2. ¯adne stowarzyszenie prywatne wiernych nie mo¿e uzyskaæ osobowo¶ci prawnej, je¶li jego statuty nie zosta³y 
zatwierdzone przez w³adzê ko¶cieln±, o której w kan. 312, § 1; zatwierdzenie za¶ statutów nie zmienia prywatnej natury 

stowarzyszenia. 

Kan. 323 - 

§ 1. Chocia¿ prywatne stowarzyszenia wiernych ciesz± siê autonomi±, wed³ug przepisów kan. 321, podlegaj± nadzorowi 
w³adzy ko¶cielnej wed³ug przepisów kan. 305, a tak¿e kierownictwu tej¿e w³adzy. 

§ 2. Do w³adzy ko¶cielnej nale¿y tak¿e, z zachowaniem wszak¿e autonomii w³a¶ciwej prywatnym stowarzyszeniom, 
nadzorowaæ i troszczyæ siê, aby unikaæ rozproszenia si³, a ich dzia³alno¶æ apostolsk± skierowaæ ku dobru wspólnemu. 

Kan. 324 - 

§ 1. Prywatne stowarzyszenie wiernych w sposób wolny wyznacza sobie moderatora i urzêdników, zgodnie z 
postanowieniami statutów. 

§ 2. Prywatne stowarzyszenie wiernych, je¶li to uzna za wskazane, mo¿e sobie swobodnie dobraæ duchowego doradcê 
spo¶ród kap³anów pe³ni±cych zgodnie z przepisem prawa pos³ugê w diecezji, potrzebuje on jednak zatwierdzenia 
ordynariusza miejsca. 

Kan. 325 - 

§ 1. Prywatne stowarzyszenie wiernych zarz±dza w sposób wolny tymi dobrami, które posiada, zgodnie z przepisami 
statutów, z zachowaniem jednak prawa kompetentnej w³adzy ko¶cielnej do nadzorowania, by dobra by³y u¿yte na cele 
stowarzyszenia. 

§ 2. Podlega ono w³adzy ordynariusza wed³ug przepisów kan. 1301 w zakresie zarz±dzania i dysponowania dobrami, które 

zosta³y ofiarowane lub pozostawione stowarzyszeniu na cele pobo¿ne. 

Kan. 326 - 

§ 1. Prywatne stowarzyszenie wiernych wygasa zgodnie z postanowieniem statutów; mo¿e byæ tak¿e zniesione przez 
kompetentn± w³adzê, je¶li jego dzia³alno¶æ obraca siê na powa¿n± szkodê doktryny lub dyscypliny ko¶cielnej, albo 
powoduje zgorszenie wiernych. 

§ 2. Przeznaczenia dóbr stowarzyszenia, które przesta³o istnieæ, nale¿y dokonaæ, zgodnie z postanowieniami statutów, z 



zachowaniem praw nabytych, a tak¿e woli ofiarodawców. 
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Tytu³ V

STOWARZYSZENIA WIERNYCH 

 
 
 

Rozdzia³ IV
 

NORMY SPECJALNE DOTYCZ¡CE STOWARZYSZEÑ ¦WIECKICH

Kan. 327 - Wierni ¶wieccy powinni doceniaæ stowarzyszenia ustanawiane dla celów duchowych, o których w kan. 298, zw³aszcza te, 
które zmierzaj± do o¿ywienia chrze¶cijañskim duchem porz±dku rzeczy doczesnych i w ten sposób usilnie d±¿± do osi±gniêcia ¶cis³ego 
zwi±zku miêdzy wiar± i ¿yciem. 

Kan. 328 - Ci, którzy przewodnicz± stowarzyszeniom ¶wieckich, tak¿e tym, które zosta³y erygowane na mocy przywileju 
apostolskiego, maj± siê troszczyæ o to, aby ich stowarzyszenia, tam gdzie to jest wskazane, wspó³pracowa³y z innymi stowarzyszeniami 
wiernych i chêtnie ¶wiadczy³y pomoc ró¿nym dzie³om chrze¶cijañskim, zw³aszcza istniej±cym na tym samym terytorium. 

Kan. 329 - Moderatorzy stowarzyszeñ ¶wieckich winni siê zatroszczyæ, by cz³onkowie stowarzyszenia zostali odpowiednio 
uformowani do wykonywania apostolstwa w³a¶ciwego ¶wieckim. 
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NAJWY¯SZA W£ADZA KO¦CIO£A 

 
 
 

Rozdzia³ I
 

BISKUP RZYMSKI I KOLEGIUM BISKUPÓW

Kan. 330 - Jak z ustanowienia Pañskiego ¶wiêty Piotr i pozostali Aposto³owie stanowi± jedno kolegium, w podobny sposób s± z³±czeni 
miêdzy sob± Biskup Rzymski, nastêpca Piotra, i biskupi, nastêpcy Aposto³ów.  
 
 

Art. 1 - BISKUP RZYMSKI

Kan. 331 - Biskup Ko¶cio³a Rzymskiego, w którym trwa urz±d udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Aposto³ów, a 
który ma byæ przekazywany jego nastêpcom, jest G³ow± Kolegium Biskupów, Zastêpc± Chrystusa i Pasterzem ca³ego Ko¶cio³a tutaj na 
ziemi. Dlatego, z racji swego urzêdu, posiada on najwy¿sz±, pe³n±, bezpo¶redni± i powszechn± w³adzê zwyczajn± w Ko¶ciele, któr± 
mo¿e wykonywaæ zawsze w sposób nieskrêpowany. 

Kan. 332 -  

§ 1. Pe³n± i najwy¿sz± w³adzê w Ko¶ciele otrzymuje Biskup Rzymski przez zgodny z prawem i zaakceptowany przez niego 
wybór wraz z konsekracj± biskupi±. St±d tê sam± w³adzê otrzymuje od momentu przyjêcia wyboru na Papie¿a ten elekt, 
który posiada sakrê biskupi±. Gdyby elekt nie mia³ sakry biskupiej, powinien byæ zaraz konsekrowany na biskupa. 

§ 2. Gdyby siê zdarzy³o, ¿e Biskup Rzymski zrzek³by siê swego urzêdu, to do wa¿no¶ci wymaga siê, by zrzeczenie zosta³o 
dokonane w sposób wolny i by³o odpowiednio ujawnione; nie wymaga za¶ niczyjego przyjêcia. 

Kan. 333 -  

§ 1. Na mocy swego urzêdu, Biskup Rzymski nie tylko posiada w³adzê nad ca³ym Ko¶cio³em, lecz równie¿ otrzymuje nad 
wszystkimi Ko¶cio³ami partykularnymi oraz ich zespo³ami naczeln± w³adzê zwyczajn±, przez któr± zostaje jednocze¶nie 
potwierdzona i umocniona w³adza w³asna, zwyczajna i bezpo¶rednia, jak± posiadaj± biskupi w ko¶cio³ach partykularnych 
powierzonych ich pieczy. 

§ 2. W wykonywaniu zadania najwy¿szego Pasterza Ko¶cio³a, Biskup Rzymski jest zawsze z³±czony wspolnot± z 
pozosta³ymi biskupami, a tak¿e z ca³ym Ko¶cio³em. Jemu jednak przys³uguje prawo okre¶lania - zgodnie z potrzebami 
Ko¶cio³a - sposobu, indywidualnego lub kolegialnego, wykonywania tego zadania. 

§ 3. Przeciwko wyrokowi lub dekretowi Biskupa Rzymskiego nie ma apelacji lub rekursu. 

Kan. 334 - W wykonywaniu zadania, Biskupowi Rzymskiemu ¶wiadcz± pomoc biskupi, którzy mog± to czyniæ w ró¿ny sposób, w tym 
tak¿e poprzez Synod Biskupów. Ponadto ¶wiadcz± mu pomoc kardyna³owie, a tak¿e inne osoby oraz ró¿ne instytucje stosownie do 
aktualnych potrzeb. Wszystkie te osoby i instytucje, w imieniu i jego w³adz± wykonuj± powierzone sobie zadanie dla dobra wszystkich 
Ko¶cio³ów, zgodnie z normami okre¶lonymi w prawie. 

Kan. 335 - Podczas wakansu stolicy rzymskiej lub przeszkody w jej dzia³aniu, nie nale¿y niczego zmieniaæ w zarz±dzie Ko¶cio³a 
powszechnego; powinny za¶ byæ zachowane ustawy specjalne wydane na te okoliczno¶ci.  
 
 

Art. 2 - KOLEGIUM BISKUPÓWI

Kan. 336 - Kolegium Biskupów, którego g³ow± jest Papie¿ a cz³onkami biskupi na mocy sakramentalnej konsekracji oraz hierarchicznej 
wspólnoty z g³ow± Kolegium i cz³onkami, i w którym trwa nieprzerwanie cia³o apostolskie, razem ze swoj± g³ow±, a nigdy bez niej, 
stanowi równie¿ podmiot najwy¿szej i pe³nej w³adzy nad ca³ym Ko¶cio³em. 



Kan. 337 -  

§ 1. W³adzê w ca³ym Ko¶ciele, Kolegium Biskupów wykonuje w sposób uroczysty na soborze powszechnym. 

§ 2. Tê sam± w³adzê wykonuje przez zjednoczon± dzia³alno¶æ biskupów rozproszonych po ¶wiecie, która jako taka zosta³a 
przez Biskupa Rzymskiego zapowiedziana lub dobrowolnie przyjêta, tak ¿eby sta³a siê prawdziwym aktem kolegialnym. 

§ 3. Do Biskupa Rzymskiego nale¿y, stosownie do potrzeb Ko¶cio³a, dobieranie i popieranie sposobów wykonywania przez 
Kolegium Biskupów jego zadania w ca³ym Ko¶ciele. 

Kan. 338 -  

§ 1. Tylko Biskup Rzymski mo¿e zwo³aæ sobór powszechny, przewodniczyæ mu, osobi¶cie lub przez innych, a tak¿e 
przenie¶æ sobór, zawiesiæ lub rozwi±zaæ, jak równie¿ zatwierdzaæ jego dekrety. 

§ 2. Biskup Rzymski okre¶la sprawy, które maj± byæ przedmiotem obrad soboru oraz ustala porz±dek obowi±zuj±cy w 
czasie soboru. Do tematów zaproponowanych przez Biskupa Rzymskiego, ojcowie soboru mog± do³±czyæ tak¿e inne. 
Wymagaj± one jednak zatwierdzenia papieskiego. 

Kan. 339 -  

§ 1. Wszyscy i tylko biskupi, którzy s± cz³onkami Kolegium Biskupów, maj± prawo i obowi±zek uczestniczenia w soborze 
powszechnym z g³osem decyduj±cym. 

§ 2. Najwy¿sza w³adza ko¶cielna mo¿e wezwaæ na sobór powszechny równie¿ niektórych innych, nie maj±cych godno¶ci 
biskupiej. Do niej te¿ nale¿y okre¶liæ ich udzia³ w soborze. 

Kan. 340 - Gdyby siê zdarzy³o, ¿e w czasie soboru zawakowa³aby Stolica Apostolska, na mocy samego prawa sobór zostaje przerwany, 
dopóki nowy Papie¿ nie naka¿e go kontynuowaæ lub rozwi±zaæ. 

Kan. 341 -  

§ 1. Dekrety soboru powszechnego nie posiadaj± mocy obowi±zuj±cej, dopóki, po zatwierdzeniu ich przez Biskupa 
Rzymskiego wraz z ojcami soboru, nie zostan± przez niego potwierdzone i na jego polecenie og³oszone. 

§ 2. Takiego samego potwierdzenia i og³oszenia, dla uzyskania mocy obowi±zuj±cej, wymagaj± dekrety Kolegium 
Biskupów, gdy podejmuje dzia³alno¶æ ¶ci¶le kolegialn±, w sposób wskazany albo dobrowolnie przyjêty przez Biskupa 
Rzymskiego. 
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Rozdzia³ II
 

SYNOD BISKUPÓW

Kan. 342 - Synod Biskupów jest zebraniem biskupów, wybranych z ró¿nych regionów ¶wiata, którzy zbieraj± siê w okre¶lonych 
terminach, a¿eby pobudzaæ ¶cis³± ³±czno¶æ miêdzy Biskupem Rzymu i biskupami, jak równie¿ temu¿ Biskupowi Rzymskiemu 
¶wiadczyæ pomoc swoj± rad± w celu zachowania i wzrostu wiary oraz obyczajów, a tak¿e zachowania i umocnienia dyscypliny 
ko¶cielnej, i rozwa¿enia problemów zwi±zanych z dzia³alno¶ci± Ko¶cio³a w ¶wiecie. 

Kan. 343 - Zadaniem Synodu Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych mu spraw i wysuwanie wniosków, nie za¶ ich 
rozstrzyganie i wydawanie dekretów, chyba ¿e w pewnych wypadkach zostanie on wyposa¿ony przez Biskupa Rzymskiego w g³os 
decyduj±cy, wówczas Biskup Rzymski ma prawo zatwierdziæ decyzje Synodu. 

Kan. 344 - Synod Biskupów podlega bezpo¶rednio w³adzy Biskupa Rzymskiego, który ma prawo: 

1° zwo³ywania Synodu, ilekroæ uzna to za wskazane, i oznaczania miejsca, gdzie ma siê odbyæ zebranie;  
2° zatwierdzania wyboru cz³onków, którzy zgodnie z przepisami prawa specjalnego maj± byæ wybrani, jak równie¿ 
oznaczania i mianowania innych cz³onków;  
3° ustalania zagadnieñ - jakie maj± byæ rozpatrywane w odpowiednim czasie przed zebraniem siê Synodu, zgodnie z 
przepisem prawa specjalnego;  
4° ustalania porz±dku obrad;  
5° przewodniczenia Synodowi, osobi¶cie lub przez innych.  
6° zamkniêcia Synodu, przeniesienia, zawieszenia i rozwi±zania.

Kan. 345 - Synod Biskupów mo¿e siê zebraæ na zebranie generalne, na którym mianowicie rozpatruje siê sprawy dotycz±ce 
bezpo¶rednio dobra Ko¶cio³a powszechnego, które to zebranie mo¿e byæ zwyczajne lub nadzwyczajne; albo tak¿e na zebranie 
specjalne, na którym rozpatruje siê sprawy dotycz±ce bezpo¶rednio jednego lub kilku regionów. 

Kan. 346 -  

§ 1. Synod Biskupów, zbieraj±cy siê na zebranie generalne zwyczajne, sk³ada siê z cz³onków, których wiêkszo¶æ stanowi± 
biskupi wybrani na poszczególne zebranie przez Konferencje Episkopatu w sposób okre¶lony prawem specjalnym Synodu; 
inni s± oznaczani na mocy tego samego prawa; inni wreszcie mianowani s± bezpo¶rednio przez Biskupa Rzymskiego. Do 
nich do³±cza siê niektórych cz³onków kleryckich instytutów zakonnych, wybranych zgodnie z prawem specjalnym Synodu. 

§ 2. Synod Biskupów, zebrany na zebranie generalne nadzwyczajne dla omówienia spraw wymagaj±cych szybkiego 
za³atwienia, sk³ada siê z cz³onków, których wiêkszo¶æ stanowi± biskupi, wyznaczeni zgodnie z prawem specjalnym Synodu, 
z racji sprawowanego urzêdu. Inni s± mianowani bezpo¶rednio przez Biskupa Rzymskiego. Do nich do³±cza siê niektórych 
cz³onków kleryckich instytutów zakonnych, wybranych zgodnie z tym samym prawem Synodu. 

§ 3. Synod Biskupów, zbieraj±cy siê na zebranie specjalne, sk³ada siê z cz³onków, wybranych g³ównie z tych regionów, dla 
których zwo³ywane jest zebranie, z zachowaniem przepisów prawa specjalnego, którym Synod siê kieruje. 

Kan. 347 -  

§ 1. Z chwil± zamkniêcia przez Biskupa Rzymskiego zebrania Synodu Biskupów wygasa tym samym zadanie powierzone na 
danym zebraniu biskupom czy innym cz³onkom. 

§ 2. W przypadku wakansu Stolicy Apostolskiej po zwo³aniu Synodu albo w czasie jego trwania, na mocy samego prawa 
nastêpuje zawieszenie zebrania Synodu, jak równie¿ powierzonych jego cz³onkom zadañ, dopóki nowy Papie¿ nie zadecyduje 
o rozwi±zaniu lub kontynuowaniu zebrania. 



Kan. 348 -  

§ 1. Synod Biskupów posiada sta³y Sekretariat Generalny, któremu przewodniczy Sekretarz Generalny, mianowany przez 
Biskupa Rzymskiego. Ma on do pomocy Radê Sekretariatu, sk³adaj±c± siê z biskupów. Zgodnie z prawem specjalnym 
Synodu, niektórzy z cz³onków Rady s± wybierani przez sam Synod Biskupów, inni za¶ otrzymuj± nominacjê od Biskupa 
Rzymskiego. Zadanie ich wszystkich wygasa z chwil± rozpoczêcia nowego zebrania generalnego. 

§ 2. Dla ka¿dego zebrania Synodu Biskupów ustanawia siê ponadto jednego lub kilku sekretarzy specjalnych, mianowanych 
przez Papie¿a. Ich urz±d wygasa w momencie zakoñczenia zebrania Synodu. 
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Rozdzia³ III
 

KARDYNA£OWIE ¦WIÊTEGO KO¦CIO£A RZYMSKIEGO

Kan. 349 - Kardyna³owie ¦wiêtego Rzymskiego Ko¶cio³a tworz± szczególne Kolegium, któremu przys³uguje prawo wyboru Biskupa 
Rzymskiego, zgodnie z postanowieniami specjalnego prawa. Ponadto kardyna³owie s± do dyspozycji Papie¿a, czy to dzia³aj±c 
kolegialnie, gdy s± zwo³ywani razem dla rozwa¿enia wa¿niejszych spraw, czy te¿ pojedynczo, mianowicie przez wykonywanie ró¿nych 
urzêdów, ¶wiadcz±c pomoc Biskupowi Rzymskiemu, zw³aszcza w codziennej trosce o Ko¶ció³ powszechny. 

Kan. 350 -  

§ 1. Kolegium Kardyna³ów dzieli siê na trzy stopnie: biskupów, do którego nale¿± kardyna³owie otrzymuj±cy od Biskupa 
Rzymskiego jako tytu³ ko¶cio³y podmiejskie oraz patriarchowie wschodni w³±czeni do Kolegium Kardyna³ów; prezbiterów i 
diakonów. 

§ 2. Ka¿demu z kardyna³ów stopnia prezbiterów i diakonów wyznacza Papie¿ w Rzymie tytu³ lub diakoniê. 

§ 3. Patriarchowie wschodni w³±czeni do Kolegium Kardyna³ów maj± jako tytu³ w³asny ko¶ció³ patriarchalny. 

§ 4. Kardyna³ Dziekan otrzymuje jako tytu³ diecezjê Ostii, wraz z ko¶cio³em, który stanowi³ jego dotychczasowy tytu³. 

§ 5. Przez opcjê dokonan± na konsystorzu i zatwierdzon± przez Papie¿a, kardyna³owie, zachowuj±c pierwszeñstwo ¶wiêceñ i 
promocji, mog± ze stopnia prezbiterów przechodziæ na inny tytu³, a ze stopnia diakonów z jednej diakonii na drug±, oraz - 
gdy przez pe³nych dziesiêæ lat pozostawali w stopniu diakonów - tak¿e do stopnia prezbiterów. 

§ 6. Kardyna³ ze stopnia diakona, przechodz±c na skutek opcji do stopnia kardyna³ów prezbiterów, zajmuje miejsce przed 
wszystkimi kardyna³ami prezbiterami, którzy po nim zostali wyniesieni do godno¶ci kardynalskiej. 

Kan. 351 -  

§ 1. Kardyna³ów ustanawia w sposób nieskrêpowany Biskup Rzymski, wybieraj±c ich spo¶ród mê¿czyzn, którzy maj± 
przynajmniej ¶wiêcenia prezbiteratu, odznaczaj± siê szczególn± nauk±, obyczajami, pobo¿no¶ci± i roztropno¶ci± w 
za³atwianiu spraw. Ci, którzy nie s± jeszcze biskupami, powinni przyj±æ sakrê biskupi±. 

§ 2. Kardyna³owie s± promowani dekretem Biskupa Rzymskiego, publikowanym wobec Kolegium Kardyna³ów. Od 
momentu og³oszenia s± zwi±zani obowi±zkami i ciesz± siê przywilejami, okre¶lonymi przez prawo. 

§ 3. Kto jednak zosta³ promowany do godno¶ci kardynalskiej i Biskup Rzymski wybór zapowiedzia³, jednak zarezerwowa³ 
sobie in pectore og³oszenie jego nazwiska, na razie nie ma ¿adnych obowi±zków, ani te¿ nie przys³uguj± mu ¿adne 
uprawnienia kardyna³ów. Z chwil± wszak¿e og³oszenia pó¼niej jego nazwiska przez Biskupa Rzymskiego, zostaje zwi±zany 
obowi±zkami i otrzymuje uprawnienia, przy czym pierwszeñstwo liczy siê od momentu zarezerwowania in pectore jego 
nazwiska. 

Kan. 352 -  

§ l. Kolegium Kardyna³ów przewodniczy Dziekan, którego w razie przeszkody zastêpuje Prodziekan. Dziekan lub Prodziekan 
nie posiadaj± ¿adnej w³adzy rz±dzenia w odniesieniu do pozosta³ych kardyna³ów, lecz s± jako pierwsi w¶ród równych. 

§ 2. Z chwil± wakansu urzêdu Dziekana, kardyna³owie posiadaj±cy tytu³y ko¶cio³ów miejskich i tylko oni, zebrani pod 
przewodnictwem Prodziekana, albo - gdy go nie ma - najstarszego z nich, powinni wybraæ ze swego grona Dziekana 



Kolegium. Jego nazwisko przedstawiaj± Papie¿owi, któremu przys³uguje prawo zatwierdzenia wybranego. 

§ 3. W sposób przewidziany w § 2 dokonuje siê, pod przewodnictwem Dziekana, wyboru Prodziekana. Równie¿ do Papie¿a 
nale¿y zatwierdzenie wyboru Prodziekana. 

§ 4. Gdyby Dziekan i Prodziekan nie mieli sta³ego zamieszkania w Rzymie, winni je tam uzyskaæ. 

Kan. 353 -  

§ 1. Kardyna³owie dzia³aniem kolegialnym s³u¿± najwy¿szemu Pasterzowi Ko¶cio³a pomoc±, g³ównie na konsystorzach, na 
które zbieraj± siê z polecenia Biskupa Rzymskiego i pod jego przewodnictwem. Konsystorze bywaj± zwyczajne i 
nadzwyczajne. 

§ 2. Na konsystorzu zwyczajny s± zwo³ywani wszyscy kardyna³owie, przynajmniej przebywaj±cy w Rzymie, dla 
przekonsultowania niektórych wa¿niejszych spraw, czê¶ciej jednak siê zdarzaj±cych, albo dokonania najbardziej uroczystych 
aktów. 

§ 3. Na konsystorz nadzwyczajny, który odbywa siê wtedy, gdy to doradzaj± szczególne potrzeby Ko¶cio³a lub konieczno¶æ 
rozwa¿enia powa¿niejszych spraw, zwo³uje siê wszystkich kardyna³ów. 

§ 4. Tylko konsystoz zwyczajny, na którym s± dokonywane pewne uroczyste akty, mo¿e byæ publiczny, a wiêc taki, na który, 
oprócz kardyna³ów dopuszcza siê pra³atów, przedstawicieli cywilnych spo³eczno¶ci oraz innych zaproszonych. 

Kan. 354 - Kardyna³owie prze³o¿eni dykasterii czy te¿ innych sta³ych instytucji Kurii Rzymskiej i Pañstwa Watykañskiego, którzy 
ukoñczyli siedemdziesi±ty pi±ty rok ¿ycia, s± proszeni o z³o¿enie rezygnacji z zajmowanego urzêdu na rêce Biskupa Rzymskiego, który 
podejmie decyzjê w tej sprawie, po rozwa¿eniu wszystkich okoliczno¶ci. 

Kan. 355 -  

§ 1. Kardyna³owi Dziekanowi przys³uguje prawo udzielania wybranemu na Biskupa Rzymskiego, gdyby elekt tego 
potrzebowa³, sakry biskupiej. Je¶li Dziekan nie mo¿e tego uczyniæ, prawo to przechodzi na Prodziekana, a w wypadku gdy i 
on ma przeszkodê, na najstarszego kardyna³a biskupa. 

§ 2. Pierwszy z kardyna³ów diakonów og³asza ludowi imiê nowo wybranego Papie¿a. On te¿, w zastêpstwie Biskupa 
Rzymskiego, nak³ada paliusze metropolitom lub przekazuje je ich pe³nomocnikom. 

Kan. 356 - Kardyna³owie maj± obowi±zek gorliwie wspó³pracowaæ z Biskupem Rzymskim. Z tej racji kardyna³owie, którzy wype³niaj
± jakikolwiek urz±d w Kurii, a nie s± biskupami diecezjalnymi, maj± obowi±zek rezydowaæ w Rzymie; kardyna³owie za¶ kieruj±cy jak
±¶ diecezj± w charakterze biskupów diecezjalnych, powinni przybyæ do Rzymu, ilekroæ s± wzywani przez Biskupa Rzymskiego. 

Kan. 357 -  

§ 1. Kardyna³owie, którzy otrzymali jako tytu³ ko¶ció³ podmiejski albo ko¶ció³ w Rzymie, od chwili objêcia ich w 
posiadanie, maj± siê troszczyæ o diecezjê lub ko¶ció³ przez udzielanie rad i otaczanie ich opiek±. Nie otrzymuj± jednak w 
stosunku do nich ¿adnej w³adzy rz±dzenia ani te¿ w ¿aden sposób nie mog± ingerowaæ w zakresie spraw dotycz±cych czy to 
zarz±dzania dobrami, dyscypliny, czy te¿ wykonywania pos³ugi ko¶cielnej. 

§ 2. Kardyna³owie przebywaj±cy poza Rzymem i poza w³asn± diecezj±, w sprawach dotycz±cych ich osoby s± wyjêci spod 
w³adzy rz±dzenia biskupa diecezji, w której przebywaj±. 

Kan. 358 - Kardyna³owi, któremu Biskup Rzymski zleca reprezentowanie go na jakim¶ uroczystym obchodzie lub zgromadzeniu osób, 
w charakterze legata "a latere", a wiêc wystêpuj±cego jako jego alter ego, jak równie¿ kardyna³owi, który jako jego specjalny wys³annik 
ma wype³niæ okre¶lon± pos³ugê pastersk±, przys³uguje tylko to, co mu zosta³o zlecone przez Biskupa Rzymskiego. 

Kan. 359 - Podczas wakansu Stolicy Apostolskiej Kolegium Kardyna³ów przys³uguje jedynie ta w³adza, któr± przyznaje mu specjalne 
prawo.  
 
 
 



Archidiecezja £ódzka



Sekcja I

NAJWY¯SZA W£ADZA KO¦CIO£A 

 
 
 

Rozdzia³ IV
 

KURIA RZYMSKA

Kan. 360 - Kuria Rzymska, przy pomocy której Papie¿ za³atwia sprawy Ko¶cio³a powszechnego i która w jego imieniu oraz jego 
autorytetem wykonuje zadania dla dobra i s³u¿by Ko¶cio³om, obejmuje Papieski Sekretariat Stanu, Radê Publicznych Spraw Ko¶cio³a, 
Kongregacje, Trybuna³y oraz inne instytucje. Ich strukturê i kompetencje okre¶laj± specjalne przepisy. 

Kan. 361 - Przez Stolicê Apostolsk± lub Stolicê ¦wiêt± rozumie siê w niniejszym Kodeksie nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz tak¿e - o 
ile nie wynika co innego z natury rzeczy lub z kontekstu Sekretariat Stanu, Radê Publicznych Spraw Ko¶cio³a, jak równie¿ inne 
instytucje Kurii Rzymskiej.  
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Rozdzia³ V
 

LEGACI BISKUPA RZYMSKIEGO

Kan. 362 - Biskupowi Rzymskiemu przys³uguje naturalne i niezale¿ne prawo mianowania i wysy³ania swoich legatów, czy to do 
Ko¶cio³ów partykularnych w ró¿nych krajach lub regionach, czy te¿ równocze¶nie do pañstw i rz±dów, jak równie¿ przenoszenia ich i 
odwo³ywania, z zachowaniem przepisów prawa miêdzynarodowego, gdy idzie o wysy³anie i odwo³ywanie legatów ustanowionych w 
pañstwach. 

Kan. 363 -  

§ 1. Legatom Biskupa Rzymskiego zleca siê funkcjê reprezentowania go na sposób sta³y w Ko¶cio³ach partykularnych lub 
tak¿e wobec pañstw i w³adz publicznych, do których s± posy³ani. 

§ 2. Stolicê Apostolsk± reprezentuj± równie¿ ci, którzy w charakterze papieskiej misji s± wyznaczani jako delegaci lub 
obserwatorzy do organizacji miêdzynarodowych albo na konferencje czy zjazdy. 

Kan. 364 - G³ównym zadaniem legata papieskiego jest zacie¶nianie i umacnianie coraz bardziej wiêzów ³±cz±cych Stolicê Apostolsk± z 
Ko¶cio³ami partykularnymi. Tak wiêc w odniesieniu do powierzonego mu okrêgu, do papieskiego legata nale¿y:  

1° przesy³anie do Stolicy Apostolskiej wiadomo¶ci na temat warunków, w których znajduj± siê Ko¶cio³y partykularne, i o 
tym wszystkim, co dotyczy ¿ycia samego Ko¶cio³a i dobra dusz;  
2° wspieranie biskupów czynem i rad±, nie naruszaj±c jednak wykonywania przyznanej im prawem w³adzy;  
3° o¿ywianie czêstych kontaktów z Konferencj± Episkopatu przez udzielanie jej wszechstronnej pomocy;  
4° gdy idzie o nominacjê biskupów: przesy³anie lub proponowanie Stolicy Apostolskiej nazwisk kandydatów, jak równie¿ 
przeprowadzanie procesu informacyjnego odno¶nie do kandydatów, z zachowaniem norm wydanych przez Stolicê Apostolsk
±;  
5° usilne popieranie tego, co s³u¿y utrwaleniu pokoju, rozwoju postêpu i zgodnej wspó³pracy miêdzy narodami;  
6° podejmowanie wraz z biskupami odpowiednich kontaktów miêdzy Ko¶cio³em katolickim oraz innymi Ko¶cio³ami lub 
wspólnotami ko¶cielnymi, a nawet i religiami niechrze¶cijañskimi;  
7° podejmowanie, dzia³aj±c wspólnie z biskupami, u kieruj±cych pañstwem obrony tego, co jest zwi±zane z misj± Ko¶cio³a i 
Stolicy Apostolskiej;  
8° wykonywanie ponadto pe³nomocnictw oraz wype³nianie innych poleceñ, przekazanych mu przez Stolicê Apostolsk±.

Kan. 365 -  

§ 1. Do papieskiego legata, który zgodnie z przepisami prawa miêdzynarodowego wype³nia równocze¶nie misjê w pañstwie, 
nale¿y tak¿e szczególne zadanie:  

1° podtrzymywaæ i o¿ywiaæ wiêzy miêdzy Stolic± Apostolsk± i Rz±dem;  
2° prowadziæ rokowania w zakresie spraw dotycz±cych stosunków Ko¶cio³a i Pañstwa oraz w sposób szczególny 
pertraktowaæ o zawarcie konkordatu czy innych tego rodzaju uk³adów, jak równie¿ wprowadznie ich w ¿ycie. 

§ 2. W za³atwianiu spraw, o których w § 1, zgodnie z tym, co zalecaj± okoliczno¶ci, legat papieski niech nie zaniedba 
zasiêgaæ opinii i rady biskupów okrêgu ko¶cielnego oraz informowaæ ich o przebiegu sprawy. 

Kan. 366 - Ze wzglêdu na szczególny charakter pos³ugi legata:  

l° siedziba papieskiego poselstwa jest wyjêta spod w³adzy rz±dzenia miejscowego ordynariusza, chyba ¿e chodzi o 
zawieranie ma³¿eñstw;  
2° wolno legatowi papieskiemu - po powiadomieniu wedle mo¿no¶ci miejscowych ordynariuszy - we wszystkich ko¶cio³ach 
jego poselstwa sprawowaæ funkcje liturgiczne, nawet w pontyfikaliach. 



Kan. 367 - Zadanie papieskiego legata nie wygasa z chwil± wakansu Stolicy Apostolskiej, chyba ¿e co innego zastrze¿ono w papieskim 
pi¶mie. Wygasa natomiast po wype³nieniu zlecenia, przez odwo³anie podane do wiadomo¶ci zainteresowanego oraz zrzeczenie przyjête 
przez Biskupa Rzymskiego.  
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Rozdzia³ I
 

KO¦CIO£Y PARTYKULARNE

Kan. 368 - Ko¶cio³y partykularne, w których istnieje i z których sk³ada siê jeden i jedyny Ko¶ció³ katolicki, to przede wszystkim 
diecezje, z którymi - je¶li nie stwierdza siê czego¶ innego - s± zrównane: pra³atura terytorialna i opactwo terytorialne, wikariat 
apostolski i prefektura apostolska, jak równie¿ administratura apostolska erygowana na sta³e. 

Kan. 369 - Diecezjê stanowi czê¶æ Ludu Bo¿ego, powierzona pasterskiej pieczy biskupa z wspó³pracuj±cym z nim prezbiterium, tak by 
trwaj±c przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu ¦wiêtym przez Ewangeliê i Eucharystiê, tworzy³a Ko¶ció³ 
partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i dzia³a jeden, ¶wiêty, katolicki i apostolski Ko¶ció³ Chrystusa. 

Kan. 370 - Pra³atura terytorialn± lub opactwo terytorialne oznacza czê¶æ Ludu Bo¿ego w okre¶lonych granicach terytorium. Ze 
wzglêdu na szczególne warunki, piecza o ten lud zostaje powierzona pra³atowi lub opatowi, który kieruje nim, na podobieñstwo biskupa 
diecezjalnego, jako w³asny jego pasterz. 

Kan. 371 -  

§ 1. Wikariat apostolski lub prefektura apostolska oznacza okre¶lan± czê¶æ Ludu Bo¿ego, która z racji szczególnych 
okoliczno¶ci nie zosta³a jeszcze ukonstytuowana jako diecezja i jest powierzona pasterskiej trosce wikariusza apostolskiego 
lub prefekta apostolskiego, a¿eby kierowali ni± w imieniu Papie¿a. 

§ 2. Administratura apostolska oznacza czê¶æ Ludu Bo¿ego, która ze wzglêdu na specjalne i wyj±tkowo powa¿ne racje, nie 
jest erygowana przez Papie¿a jako diecezja, a piecza pasterska o ni± zostaje powierzona administratorowi apostolskiemu, aby 
ni± kierowa³ w imieniu Papie¿a. 

Kan. 372 -  

§ 1. Nale¿y przyj±æ jako regu³ê, ¿e czê¶æ Ludu Bo¿ego, która tworzy diecezjê lub inny Ko¶ció³ partykularny, jest oznaczona 
okre¶lonym terytorium, w ten sposób, ¿e obejmuje wszystkich wiernych na nim mieszkaj±cych. 

§ 2. Jednak¿e tam, gdzie zdaniem najwy¿szej w³adzy ko¶cielnej, o wys³uchaniu opinii zainteresowanych Konferencji 
Episkopatu, oka¿e siê to po¿yteczne, mog± byæ na tym samym terytorium erygowane Ko¶cio³y partykularne odrêbne z racji 
obrz±dku wiernych lub innej podobnej racji. 

Kan. 373 - Tylko najwy¿sza w³adza ko¶cielna ma prawo erygowaæ Ko¶cio³y partykularne, które erygowane zgodnie z prawem z mocy 
samego prawa otrzymuj± osobowo¶æ prawn±. 

Kan. 374 -  

§ 1. Ka¿da diecezja lub inny Ko¶ciól partykularny powinny byæ podzielone na odrêbne czê¶ci czyli parafie. 

§ 2. Celem wsparcia pasterzowania przez wspólne dzia³anie, kilka s±siednich parafii mo¿e byæ ³±czonych w specjalne 
zespo³y, takimi s± wikariaty rejonowe (dekanaty). 
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Rozdzia³ II

BISKUPI

Art. 1 
O BISKUPACH W OGÓLNOSCI

Kan. 375 - 

§ 1. Biskupi, którzy z Bo¿ego postanowienia s± nastêpcami Aposto³ów, przez Ducha ¦wiêtego, który zosta³ im dany, s± 
ustanawiani w Ko¶ciele pasterzami, a¿eby byli nauczycielami, kap³anami ¶wiêtego kultu i sprawuj±cymi pos³ugê rz±dzenia. 

§ 2. Przez sam± konsekracjê biskupi± otrzymuj± biskupi wraz z zadaniem u¶wiêcania, tak¿e zadanie nauczania i rz±dzenia, 
które z natury swojej mog± byæ wykonywane tylko w hierarchicznej wspólnocie z G³ow± Kolegium i jego cz³onkami. 

Kan. 376 - Biskupów nazywa siê diecezjalnymi, gdy ich trosce zosta³a powierzona jaka¶ diecezja; pozosta³ych nazywa siê tytularnymi. 

Kan. 377 - 

§ 1. Papie¿ mianuje biskupów w sposób nieskrêpowany albo zatwierdza wybranych zgodnie z prawem. 

§ 2. Przynajmniej co trzy lata, biskupi prowincji ko¶cielnej, albo - gdzie to doradzaj± okoliczno¶ci - Konferencje Episkopatu 
po wspólnej naradzie i z zachowaniem tajemnicy, maj± sporz±dziæ listê prezbiterów, tak¿e cz³onków instytutów ¿ycia 
konsekrowanego, zdatniejszych do biskupstwa, i przes³aæ j± do Stolicy Apostolskiej. Ka¿dy jednak biskup ma prawo osobno 
podaæ Stolicy ¦wiêtej nazwiska prezbiterów, których uzna za godnych i odpowiednich do pos³ugi biskupiej. 

§ 3. Je¶li inaczej zgodnie z prawem nie postanowiono, w przypadku mianowania biskupa diecezjalnego lub biskupa 
koadiutora odno¶nie do trzech kandydatów przedstawianych Stolicy Apostolskiej, zadaniem legata papieskiego jest 
pojedynczo zbadaæ i zakomunikowaæ Stolicy ¦wiêtej - ³±cznie z w³asnym wnioskiem - co w tej sprawie sugeruj± metropolita 
i sufragani prowincji, do której diecezja, o któr± chodzi, nale¿y, lub na zebrania przybywa, jak równie¿ przewodnicz±cy 
Konferencji Episkopatu. Ponadto papieski legat powinien wys³uchaæ zdania niektórych cz³onków kolegium konsultorów i 
kapitu³y katedralnej oraz - gdy to uzna za wskazane - tak¿e pojedynczo i z zachowaniem tajemnicy, innych osób z kleru 
diecezjalnego i zakonnego oraz ¶wieckich odznaczaj±cych siê m±dro¶ci±. 

§ 4. Je¶li zgodnie z prawem inaczej nie zosta³o przewidziane, biskup diecezjalny, który uwa¿a, ¿e jego diecezja powinna 
otrzymaæ biskupa pomocniczego, powinien przedstawiæ Stolicy Apostolskiej listê przynajmniej trzech prezbiterów 
odpowiedniejszych na ten urz±d. 

§ 5. Nie udziela siê na przysz³o¶æ w³adzom pañstwowym ¿adnych uprawnieñ i przywilejów dotycz±cych wyboru, nominacji, 
prezentowania lub wyznaczania biskupów. 

Kan. 378 - 

§ 1. Je¶li chodzi o zdatno¶æ kandydatów do biskupstwa, wymaga siê od ka¿dego :

1° odznaczania siê niezachwian± wiar±, dobrymi obyczajami, pobo¿no¶ci±, gorliwo¶ci± dusz, pastersk
± m±dro¶ci±, roztropno¶ci± i ludzkimi cnotami, jak równie¿ pozosta³ymi przymiotami, które czyni± go 
odpowiednim do wype³niania zleconego mu urzêdu, o który chodzi;  
2° dobrej opinii;  
3° przynajmniej trzydziestu piêciu lat ¿ycia;  
4° przynajmniej piêciu lat kap³añstwa;  
5° doktoratu lub przynajmniej licencjatu z Pisma ¶wiêtego, teologii lub prawa kanonicznego, 
uzyskanego w instytucie studiów wy¿szych, zatwierdzonym przez Stolicê Apostolsk±, lub prawdziwej 
bieg³o¶ci w tych dyscyplinach. 

§ 2. Do Stolicy Apostolskiej nale¿y ostateczny os±d co do zdatno¶ci kandydata. 



Kan. 379 - Je¶li nie ma prawnej przeszkody, promowany do biskupstwa powinien w ci±gu trzech miesiêcy od otrzymania apostolskiego 
pisma przyj±æ sakrê biskupi±. Ma to nast±piæ przed objêciem urzêdu. 

Kan. 380 - Przed kanonicznym objêciem swego urzêdu, promowany winien z³o¿yæ wyznanie wiary oraz przysiêgê wierno¶ci wobec 
Stolicy Apostolskiej, wed³ug formu³y zatwierdzonej przez tê sam± Stolicê Apostolsk±.  
 

Art. 2 
BISKUPI DIECEZJALNI

Kan. 381 - 

§ 1. Biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przys³uguje wszelka w³adza zwyczajna, w³asna i bezpo¶rednia, 
jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzêdu, z wy³±czeniem tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu Papie¿a s± 
zarezerwowane najwy¿szej lub innej w³adzy ko¶cielnej. 

§ 2. Je¶li co innego nie wynika z natury rzeczy lub z przepisu prawa, z biskupem diecezjalnym s± zrównani w prawie ci, 
którzy s± zwierzchnikami wspólnot wiernych, o których w kan. 368. 

Kan. 382 - 

§ l. Przed kanonicznym objêciem diecezji, biskup promowany nie mo¿e ingerowaæ w wykonywanie powierzonego sobie 
urzêdu. Mo¿e jednak wykonywaæ urzêdy, które ju¿ posiada³ w chwili promocji na tê diecezjê, z zachowaniem przepisu kan. 
409, § 2. 

§ 2. Je¶li tylko nie wstrzyma go zgodna z prawem przeszkoda, promowany na urz±d biskupa diecezjalnego powinien obj±æ 
swoj± diecezjê w kanoniczne posiadanie: gdy nie ma jeszcze sakry biskupiej - w ci±gu czterech miesiêcy od otrzymania 
pisma apostolskiego; je¶li za¶ posiada ju¿ sakrê - w ci±gu dwóch miesiêcy od jego otrzymania. 

§ 3. Biskup obejmuje kanonicznie diecezjê, skoro tylko w tej diecezji - osobi¶cie lub przez pe³nomocnika - przedstawi 
apostolskie pismo kolegium konsultorów, w obecno¶ci kanclerza kurii, który sporz±dzi odpowiedni akt, albo w diecezjach 
nowo erygowanych poda do wiadomo¶ci to pismo apostolskie w obecno¶ci wiernych i duchowieñstwa, zgromadzonych w 
ko¶ciele katedralnym. Najstarszy spo¶ród obecnych prezbiterów sporz±dza odpowiedni akt. 

§ 4. Bardzo siê zaleca, a¿eby kanoniczne objêcie diecezji zosta³o z³±czone z czynno¶ci± liturgiczn± w ko¶ciele katedralnym, 
w obecno¶ci duchowieñstwa i ludu. 

Kan. 383 - 

§ 1. Wype³niaj±c swoj± pastersk± pos³ugê, biskup diecezjalny winien siê troszczyæ o wszystkich wiernych powierzonych 
jego pieczy, bez wzglêdu na ich wiek, pozycjê czy narodowo¶æ, zarówno o sta³ych mieszkañców, jak i o tych, którzy 
czasowo przebywaj± na jego terytorium, okazuj±c apostolsk± troskê tak¿e wobec tych, którzy z racji warunków swego ¿ycia 
nie mog± wystarczaj±co korzystaæ ze zwyczajnej formy pasterzowania oraz wobec niepraktykuj±cych. 

§ 2. Je¶li ma w swojej diecezji wiernych odmiennego obrz±dku, niech stara siê zaradziæ ich duchowym potrzebom przez 
pos³ugê kap³anów lub tworzenie parafii obrz±dkowych czy przez wikariusza biskupiego. 

§ 3. Do braci nie bêd±cych w pe³nej wspólnocie z Ko¶cio³em katolickim niech siê odnosi ¿yczliwie i z mi³o¶ci±, popieraj±c 
tak¿e ekumenizm, zgodny z my¶l± Ko¶cio³a. 

§ 4. Powinien uwa¿aæ za powierzonych sobie w Panu nie ochrzczonych, a¿eby i im zaja¶nia³a mi³o¶æ Chrystusa, której 
¶wiadkiem biskup winien byæ wzglêdem wszystkich. 

Kan. 384 - Biskup diecezjalny winien otoczyæ szczególn± troska prezbiterów, których powinien wys³uchiwaæ jako pomocników i 
doradców, staæ na stra¿y przys³uguj±cych im uprawnieñ i troszczyæ siê o to, aby wype³niali w³a¶ciwe ich stanowi obowi±zki i mieli do 
dyspozycji ¶rodki oraz instytucje potrzebne do rozwoju ¿ycia duchowego i intelektualnego. Jego trosk± ma byæ równie¿ zapewnienie im 
godziwego utrzymania oraz opieki spo³ecznej, zgodnie z przepisami prawa. 

Kan. 385 - Biskup diecezjalny niech popiera jak najbardziej powo³ania do ró¿nych pos³ug oraz do ¿ycia konsekrowanego, okazuj±c 



szczególn± troskê o powo³ania kap³añskie i misyjne. 

Kan. 386 - 

§ 1. Biskup diecezjalny ma obowi±zek przedstawiaæ wiernym i wyja¶niaæ prawdy wiary, w które nale¿y wierzyæ i stosowaæ 
w obyczajach, sam czêsto przepowiadaj±c. Powinien równie¿ troszczyæ siê o to, by pilnie wype³niano przepisy kanonów, 
dotycz±ce pos³ugi s³owa, zw³aszcza homilii i nauczania katechetycznego, tak ¿eby wszystkim by³a przekazywana ca³a nauka 
chrze¶cijañska. 

§ 2. Stosuj±c odpowiednie ¶rodki, winien zdecydowanie broniæ nienaruszalno¶ci i jedno¶ci prawd wiary, w które nale¿y 
wierzyæ, uznaj±c jednak uzasadnion± swobodê w zakresie zg³êbiania prawd. 

Kan. 387 - Pamiêtaj±c o tym, ¿e ma obowi±zek dawaæ przyk³ad ¶wiêto¶ci poprzez mi³o¶æ, pokorê i prostotê ¿ycia, biskup diecezjalny 
winien zabiegaæ wszystkimi ¶rodkami o wzrost ¶wiêto¶ci wiernych, zgodnie z w³asnym powo³aniem ka¿dego. Poniewa¿ za¶ jest 
g³ównym szafarzem Bo¿ych tajemnic, ma zabiegaæ ustawicznie o to, by wierni powierzeni jego pieczy, przez uczestnictwo w 
sakramentach wzrastali w ³asce, a tak¿e poznawali paschaln± tajemnicê i ni± ¿yli. 

Kan. 388 - 

§ 1. Od chwili objêcia diecezji, biskup diecezjalny obowi±zany jest odprawiaæ Mszê ¶wiêt± za powierzony sobie lud w ka¿d
± niedzielê i ¶wiêta nakazane w jego regionie. 

§ 2. Mszê ¶wiêt± za diecezjan w dni, o których w § 1, biskup winien odprawiaæ i ofiarowaæ osobi¶cie. Je¶li jednak nie mo¿e 
odprawiæ ze zgodnego z prawem powodu, w wymienione dni ma wype³niæ ten obowi±zek przez innych albo wype³niæ go 
osobi¶cie w inne dni. 

§ 3. Biskup, któremu oprócz w³asnej diecezji powierzono inne, nawet tytu³em zarz±dzania, czyni zado¶æ obowi±zkowi 
odprawiaj±c jedn± Mszê ¶wiêt± za ca³y powierzony sobie lud. 

§ 4. Biskup, który nie wype³ni³ obowi±zku, o jakim w §§ 1--3, powinien jak najszybciej odprawiæ za lud tyle Mszy ¶w., ile 
pomin±³. 

Kan. 389 - Powinien on czêsto w ko¶ciele katedralnym lub w innym ko¶ciele swojej diecezji przewodniczyæ sprawowaniu Naj¶w. 
Echarystii, zw³aszcza w ¶wiêta nakazane lub w uroczysto¶ci. 

Kan. 390 - Biskup diecezjalny mo¿e u¿ywaæ pontyfikaliów na terenie ca³ej swojej diecezji; jednak nie poza w³asn± diecezj± bez 
wyra¼nego lub przynajmniej rozumnie domniemanego zezwolenia ordynariusza miejsca. 

Kan. 391 - 

§ 1. Obowi±zkiem biskupa diecezjalnego jest rz±dziæ powierzonym mu Ko¶cio³em partykularnym; z w³adz± ustawodawcz±, 
wykonawcz± i s±downicz±, zgodnie z przepisami prawa. 

§ 2. W³adzê ustawodawcz± wykonuje sam biskup; w³adzê wykonawcz± wykonuje b±d¼ osobi¶cie, b±d¼ przez wikariuszy 
generalnych lub biskupich, zgodnie z przepisami prawa; w³adzê s±downicz± osobi¶cie albo przez wikariusza s±dowego i 
sêdziów, wed³ug przepisów prawa. 

Kan. 392 - 

§ 1. Poniewa¿ biskup winien mieæ staranie o jedno¶æ ca³ego Ko¶cio³a, jest obowi±zany dbaæ o utrzymanie karno¶ci 
wspólnej ca³emu Ko¶cio³owi i dlatego winien domagaæ siê przestrzegania wszystkich przepisów ko¶cielnych. 

§ 2. Ma czuwaæ nad tym, by do dyscypliny ko¶cielnej nie wkrad³y siê nadu¿ycia, zw³aszcza w zakresie pos³ugi s³owa, 
sprawowania sakramentów i sakramentaliów, kultu Boga i ¶wiêtych, jak równie¿ zarz±dzania dobrami. 

Kan. 393 - W za³atwianiu wszystkich spraw diecezji o charakterze prawnym, biskup diecezjalny wystêpuje w jej imieniu. 



Kan. 394 - 

§ 1. Biskup powinien popieraæ ró¿ne formy apostolstwa w diecezji oraz czuwaæ nad tym, by w ca³ej diecezji lub w obrêbie 
jej poszczególnych okrêgów, by³y pod jego kierownictwem koordynowane wszystkie dzie³a apostolskie, z zachowaniem 
jednak w³a¶ciwego charakteru ka¿dego z nich. 

§ 2. Winien przypominaæ wiernym obowi±zek podjêcia apostolstwa, zgodnie z pozycj± i zdolno¶ci± ka¿dego, jak równie¿ 
zachêcaæ ich do uczestnictwa i wspomagania ró¿nych dzie³ apostolskich, zgodnie z potrzebami miejsca i czasu. 

Kan. 395 - 

§ 1. Chocia¿by biskup diecezjalny mia³ koadiutora lub biskupa pomocniczego, zwi±zany jest prawem osobistej rezydencji w 
diecezji. 

§ 2. Oprócz nawiedzania grobów apostolskich, obowi±zkowego uczestniczenia w soborze lub synodzie, w Synodzie 
Biskupów, w Konferencji Episkopatu, czy te¿ wype³niania jakiego¶ innego prawnie powierzonego mu obowi±zku, poza 
diecezj± mo¿e on przebywaæ dla s³usznej przyczyny tylko przez miesi±c, bez przerwy lub z przerwami, je¶li jest pewne, ¿e z 
jego nieobecno¶ci nie wyniknie szkoda dla diecezji. 

§ 3. Poza przypadkiem powa¿nej i nagl±cej przyczyny, nie powinien opuszczaæ diecezji w dni Bo¿ego Narodzenia, 
Wielkiego Tygodnia, Zmartwychwstania Pañskiego, Zes³ania Ducha ¦wiêtego oraz Cia³a i Krwi Chrystusa. 

§ 4. Gdyby biskup by³ bezprawnie nieobecny w diecezji ponad sze¶æ miesiêcy, metropolita ma powiadomiæ Stolicê 
Apostolsk± o jego nieobecno¶ci. Je¶liby za¶ chodzi³o o metropolitê, ma to uczyniæ najstarszy z sufraganów. 

Kan. 396 - 

§ 1. Biskup obowi±zany jest wizytowaæ diecezjê ka¿dego roku, albo w ca³o¶ci, albo czê¶ciowo, tak jednak, by przynajmniej 
raz na piêæ lat zwizytowa³ ca³± diecezjê. Obowi±zek ten ma wype³niaæ osobi¶cie, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, 
przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego albo przez innego prezbitera. 

§ 2. Na towarzyszy i pomocników wizytacji biskup mo¿e sobie dobraæ dowolnie wybranych duchownych, z odrzuceniem 
wszelkiego przeciwnego przywileju lub zwyczaju. 

Kan. 397 - 

§ 1. Zwyczajnej wizytacji biskupiej podlegaj± osoby, instytucje katolickie, rzeczy i miejsca ¶wiête, znajduj±ce siê w obrêbie 
diecezji. 

§ 2. Cz³onków instytutów zakonnych na prawie papieskim oraz ich domy, biskup mo¿e wizytowaæ jedynie w przypadkach 
przewidzianych przez prawo. 

Kan. 398 - Pastersk± wizytacjê biskup winien odbywaæ z nale¿yt± pilno¶ci±, wystrzegaj±c siê, by przez zbytnie wydatki nie sta³ siê dla 
nikogo przykry czy uci±¿liwy. 

Kan. 399 - 

§ 1. Biskup diecezjalny obowi±zany jest co piêæ lat przedstawiaæ Papie¿owi sprawozdanie o stanie powierzonej sobie 
diecezji, wed³ug formy i w czasie okre¶lonym przez Stolicê Apostolsk±. 

§ 2. Je¶li rok wyznaczony na przed³o¿enie sprawozdania przypadnie w ca³o¶ci lub czê¶ci w pierwszym dwuleciu 
pasterzowania diecezj±, biskup mo¿e powstrzymaæ siê od sporz±dzenia i przedstawienia sprawozdania. 

Kan. 400 - 

§ 1. Je¶li Stolica Apostolska inaczej nie zadecyduje, biskup diecezjalny powinien w tym roku, w którym jest obowi±zany 
przed³o¿yæ sprawozdanie, udaæ siê do Rzymu dla uczczenia grobów ¶wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a oraz spotkania siê z 



Biskupem Rzymu. 

§ 2. Powy¿szy obowi±zek biskup powinien wype³niæ osobi¶cie, chyba ¿e nie mo¿e tego uczyniæ z powodu zgodnej z 
prawem przeszkody. W takim przypadku obowi±zek ten ma wype³niæ przez koadiutora, gdy go posiada, albo przez biskupa 
pomocniczego, albo przez odpowiedniego kap³ana swego prezbiterium, mieszkaj±cego w jego diecezji. 

§ 3. Wikariusz apostolski mo¿e wype³niæ ten obowi±zek przez zastêpcê, nawet przybywaj±cego w Rzymie. Prefekt 
apostolski nie ma tego obowi±zku. 

Kan. 401 - 

§ 1. Biskup diecezjalny, który ukoñczy³ siedemdziesi±ty pi±ty rok ¿ycia, jest proszony o z³o¿enie na rêce Papie¿a rezygnacji 
z zajmowanego urzêdu. Po rozwa¿eniu wszystkich okoliczno¶ci, Papie¿ podejmie decyzjê. 

§ 2. Usilnie prosi siê biskupa diecezjalnego, który z powodu choroby lub innej powa¿nej przyczyny nie mo¿e w sposób 
w³a¶ciwy wype³niaæ swojego urzêdu, by przed³o¿y³ rezygnacjê z urzêdu. 

Kan. 402 - 

§ 1. Biskup, którego zrzeczenie siê urzêdu zosta³o przyjête, zachowuje tytu³ emeryta swojej diecezji i je¶li sobie tego ¿yczy, 
mo¿e zachowaæ mieszkanie w tej diecezji, chyba ¿e w pewnych przypadkach inaczej zadecyduje Stolica Apostolska ze 
wzglêdu na specjalne okoliczno¶ci. 

§ 2. Konferencja Episkopatu powinna zatroszczyæ siê o zabezpieczenie biskupowi zrzekaj±cemu siê odpowiedniego i 
godnego utrzymania, maj±c w pierwszym rzêdzie na uwadze obowi±zek ci±¿±cy w tym zakresie na diecezji, której on s³u¿y³. 

 
 

Art. 3 
BISKUPI KOADIUTORZY I POMOCNICZY

Kan. 403 - 

§ 1. Je¶li to zalecaj± pasterskie potrzeby diecezji, na pro¶bê biskupa diecezjalnego ustanowieni zostaj± jeden lub kilku 
biskupów pomocniczych. Biskupowi pomocniczemu nie przys³uguje prawo nastêpstwa. 

§ 2. W powa¿niejszych okoliczno¶ciach, o charakterze tak¿e personalnym, biskupowi diecezjalnemu mo¿e byæ dany biskup 
pomocniczy, wyposa¿ony w specjalne uprawnienia. 

§ 3. Je¶li Stolicy ¦wiêtej wyda siê to bardziej wskazane, mo¿e z urzêdu ustanowiæ biskupa koadiutora, wyposa¿onego w 
specjalne uprawnienia. Biskup koadiutor ma prawo nastêpstwa. 

Kan. 404 - 

§ 1. Biskup koadiutor obejmuje swój urz±d przez okazanie nominacyjnego pisma apostolskiego - osobi¶cie lub przez 
pe³nomocnika - biskupowi diecezjalnemu oraz kolegium konsultorów, w obecno¶ci kanclerza kurii, który winien spisaæ 
protokó³. 

§ 2. Biskup pomocniczy obejmuje swój urz±d przez okazanie nominacyjnego pisma apostolskiego biskupowi diecezjalnemu, 
w obecno¶ci kanclerza kurii, który winien sporz±dziæ protokó³. 

§ 3. Gdyby biskup diecezjalny mia³ niepokonalne przeszkody, wtedy wystarcza gdy biskup koadiutor lub biskup pomocniczy, 
przedstawia apostolskie pismo nominacyjne kolegium konsultorów, w obecno¶ci kanclerza kurii. 

Kan. 405 - 

§ 1. Obowi±zki i prawa biskupa koadiutora oraz biskupa pomocniczego okre¶laj± zamieszczone poni¿ej kanony, jak równie¿ 



pismo nominacyjne. 

§ 2. Biskup koadiutor oraz biskup pomocniczy, o którym w kan. 403, § 2, winni wspomagaæ biskupa diecezjalnego w ca³ym 
zarz±dzaniu diecezj±, a tak¿e zastêpowaæ go w czasie, gdy jest nieobecny lub gdy ma przeszkody. 

Kan. 406 - 

§ 1. Biskupa koadiutora oraz biskupa pomocniczego, o którym w kan. 403, § 2, biskup diecezjalny winien ustanowiæ 
wikariuszem generalnym. Im te¿, przed innymi, biskup diecezjalny powinien powierzaæ to, co na podstawie prawa wymaga 
specjalnego zlecenia. 

§ 2. Je¶li czego innego nie przewidziano w papieskim pi¶mie, i zachowuj±c przepis § 1, biskup diecezjalny winien ustanowiæ 
biskupa pomocniczego lub biskupów pomocniczych, wikariuszami generalnymi lub przynajmniej wikariuszami biskupimi 
zale¿nymi tylko od jego w³adzy, b±d¼ te¿ od w³adzy biskupa koadiutora lub biskupa pomocniczego, o którym w kan. 403, § 
2. 

Kan. 407 - 

§ 1. Maj±c na uwadze mo¿liwie najlepsze zagwarantowanie, aktualnie i w przysz³o¶ci, dobra diecezji, biskup diecezjalny, 
koadiutor i biskup pomocniczy, o którym w kan. 403, § 2, winni siê wzajemnie konsultowaæ w wa¿niejszych sprawach. 

§ 2. Wypada, aby biskup diecezjalny w rozwa¿aniu wa¿niejszych spraw, zw³aszcza duszpasterskich, konsultowa³ siê na 
pierwszym miejscu z biskupami pomocniczymi. 

§ 3. Biskup koadiutor i biskup pomocniczy, z racji swego powo³ania do udzia³u w troskach biskupa diecezjalnego, tak maj± 
wype³niaæ swoje zadania, a¿eby postêpowali zgodnie z nim w duchu i dzia³aniu. 

Kan. 408 - 

§ 1. Biskup koadiutor i biskup pomocniczy, je¶li tylko nie t³umaczy ich s³uszna przeszkoda, ilekroæ biskup diecezjalny by 
tego potrzebowa³, obowi±zani s± wykonywaæ czynno¶ci pontyfikalne oraz inne funkcje, do których zobowi±zany jest sam 
biskup diecezjalny. 

§ 2. Uprawnieñ i czynno¶ci, które biskup koadiutor i pomocniczy mog± wykonaæ, biskup diecezjalny nie powinien zlecaæ na 
stale komu innemu. 

Kan. 409 -

§ 1. Z chwil± wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje siê od razu biskupem diecezji, dla której zosta³ ustanowiony, 
je¶li zgodnie z przepisami prawa obj±³ swój urz±d. 

§ 2. Je¶li kompetentna w³adza nie zarz±dzi³a czego innego, z chwil± wakansu stolicy biskupiej, biskup pomocniczy 
zachowuje - do czasu objêcia diecezji przez nowego biskupa - wszystkie, ale tylko te, w³adze i uprawnienia, które przed 
wakansem stolicy biskupiej posiada³ jako wikariusz generalny lub wikariusz biskupi. Gdy nie zosta³ administratorem diecezji, 
tê swoj± w³adzê, chocia¿ jest udzielona na mocy prawa, powinien wykonywaæ w zale¿no¶ci od w³adzy administratora 
diecezji, kieruj±cego diecezj±. 

Kan. 410 - Podobnie jak sam biskup diecezjalny, biskup koadiutor i biskup pomocniczy, maj± obowi±zek przebywania w diecezji, 
której - oprócz wykonywania jakiego¶ urzêdu poza diecezj± oraz wakacji, nie przekraczaj±cych jednego miesi±ca - nie powinni 
opuszczaæ, chyba ¿e na krótki czas. 

Kan. 411 - Gdy chodzi o zrzeczenie siê urzêdu, to do biskupa koadiutora i pomocniczego maj± zastosowanie przepisy kan. 401 i 402, § 
2. 
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Rozdzia³ III

PRZESZKODA W DZIA£ANIU I WAKANS STOLICY

Art. 1 
PRZESZKODA W DZIA£ANIU STOLICY

Kan. 412 - Uwa¿a siê, ¿e stolica biskupia ma przeszkodê w dzia³aniu, je¿eli biskup diecezjalny na skutek uwiêzienia, usuniêcia, 
wygnania lub niezdatno¶ci, jest ca³kowicie pozbawiony mo¿no¶ci wype³niania pasterskiej pos³ugi w diecezji, nie mog±c nawet 
listownie porozumiewaæ siê z diecezjanami. 

Kan. 413 - 

§ 1. Je¶li Stolica Apostolska czego innego nie zarz±dzi, w przypadku przeszkody w dzia³aniu stolicy kierowanie diecezj± 
przys³uguje - je¶li jest - biskupowi koadiutorowi. Gdy takiego nie ma albo sam ma przeszkodê, w³adzê przejmuje który¶ z 
biskupów pomocniczych, wikariusz generalny lub biskupi, albo inny kap³an, wed³ug kolejno¶ci ustalonej w wykazie, który 
biskup diecezjalny winien sporz±dziæ mo¿liwie najszybciej po objêciu diecezji. Wykaz ten nale¿y podaæ do wiadomo¶ci 
metropolity i odnawiaæ przynajmniej co trzy lata, a przechowuje go kanclerz, zachowuj±c tajemnicê. 

§ 2. Je¶li nie ma biskupa koadiutora lub ma przeszkody i nie ma wykazu, o którym w § 1, wtedy kolegium konsultorów 
wybiera kap³ana, aby kierowa³ diecezj±. 

§ 3. Kto zgodnie z przepisem §§ 1 lub 2, przej±³ rz±dy diecezj±, powinien mo¿liwie najszybciej powiadomiæ Stolicê 
Apostolsk± o przeszkodzie w dzia³aniu stolicy biskupiej i o podjêciu zadania. 

Kan. 414 - Kto zgodnie z kan. 413 zostanie powo³any do sprawowania tymczasowo pasterskiej pos³ugi diecezj±, a wiêc tylko w okresie 
przeszkody w dzia³aniu stolicy, w pasterzowaniu diecezj± ma te same obowi±zki i posiada tak± sam± w³adzê, jakie prawo przyznaje 
administratorowi diecezji. 

Kan. 415 - Gdyby na skutek kary ko¶cielnej biskup diecezjalny nie móg³ sprawowaæ swojej pos³ugi, wówczas metropolita, a je¶li go 
nie ma lub o niego chodzi, najstarszy promocj± sufragan, powinien natychmiast powiadomiæ Stolicê ¦wiêt±, a¿eby sama zaradzi³a.  

Art. 2 
WAKANS STOLICY

Kan. 416 - Stolica biskupia wakuje na skutek ¶mierci biskupa diecezjalnego, zrzeczenia przyjêtego przez Biskupa Rzymskiego, 
przeniesienia i pozbawienia, po powiadomieniu o tym biskupa. 

Kan. 417 - Zachowuje moc wszystko, co zosta³o dokonane przez wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego do momentu 
otrzymania przez nich pewnej wiadomo¶ci o ¶mierci biskupa diecezjalnego. Podobnie to, co zosta³o dokonane przez biskupa 
diecezjalnego albo przez wikariusza generalnego czy biskupiego, a¿ do otrzymania pewnej wiadomo¶ci o wspomnianych papieskich 
aktach. 

Kan. 418 - 

§ 1. Licz±c od chwili otrzymania pewnej wiadomo¶ci o przeniesieniu, biskup powinien w ci±gu dwóch miesiêcy udaæ siê do 
nowej diecezji i obj±æ j± kanonicznie. Od dnia objêcia nowej diecezji, dotychczasowa diecezja wakuje. 

§ 2. Od otrzymania pewnej wiadomo¶ci o przeniesieniu do czasu kanonicznego objêcia nowej diecezji, biskup przeniesiony w 
dotychczasowej diecezji: 

1° otrzymuje w³adzê i przejmuje obowi±zki administratora diecezji; ustaje jednak wszelka w³adza 
wikariusza generalnego i wikariusza biskupiego, z zachowaniem wszak¿e kan. 409, § 2;  
2° pobiera pe³ne wynagrodzenie zwi±zane z urzêdem. 

Kan. 419.- W wypadku wakansu stolicy, a¿ do ustanowienia administratora diecezji, rz±dy diecezj± przechodz± na biskupa 



pomocniczego, a gdy jest ich kilku, na najstarszego promocj±; je¶li za¶ nie ma biskupa pomocniczego - na kolegium konsultorów, chyba 
¿e Stolica ¦wiêta inaczej zarz±dzi³a. Kto tak przejmuje rz±dy diecezj±, powinien bezzw³ocznie zwo³aæ kolegium kompetentne do 
wyznaczenia administratora diecezji. 

Kan. 420 - W wypadku wakansu stolicy wikariatu lub prefektury apostolskiej, rz±dy przejmuje prowikariusz lub proprefekt, mianowany 
w tym tylko celu przez wikariusza lub prefekta apostolskiego bezpo¶rednio po objêciu w posiadanie stolicy, chyba ¿e Stolica ¦wiêta co 
innego zarz±dzi³a. 

Kan. 421 - 

§ 1. W ci±gu o¶miu dni od uzyskania wiadomo¶ci o zawakowaniu stolicy biskupiej, kolegium konsultorów powinno wybraæ 
administratora diecezji, tego mianowicie, który bêdzie rz±dzi³ diecezj± - z zachowaniem przepisu kan. 502, § 3. 

§ 2. Je¶li z jakiejkolwiek przyczyny administrator diecezji nie zosta³ zgodnie z prawem wybrany w przepisanym czasie, 
wyznaczenie go przechodzi na metropolitê. Gdyby za¶ zawakowa³ Ko¶ció³ metropolitalny albo równocze¶nie metropolitalny 
i sufragalny, biskup sufragan najstarszy promocj±. 

Kan. 422 - Biskup pomocniczy, a gdy go nie ma, kolegium konsultorów ma obowi±zek powiadomiæ jak najszybciej Stolicê Apostolsk± 
o ¶mierci biskupa, a ten, kogo wybrano administratorem diecezji, o swoim wyborze. 

Kan. 423 -

§ 1. Nale¿y wyznaczyæ jednego administratora diecezji. Przeciwny zwyczaj jest odrzucony a dokonany wybór niewa¿ny. 

§ 2. Administrator diecezji nie powinien byæ równocze¶nie ekonomem. St±d w wypadku wyboru ekonoma diecezji na 
administratora, Rada do spraw ekonomicznych powinna wybraæ na ten czas innego ekonoma. 

Kan. 424 - Administrator diecezji ma byæ wybrany zgodnie z kan. 165-178. 

Kan. 425 - 

§ 1. Na urz±d administratora diecezji mo¿e byæ wybrany wa¿nie tylko kap³an, który ukoñczy³ trzydzie¶ci piêæ lat i nie zosta³ 
ju¿ na wakuj±c± stolicê wybrany, mianowany lub prezentowany. 

§ 2. Na administratora diecezji nale¿y wybraæ kap³ana odznaczaj±cego siê wiedz± i roztropno¶ci±. 

§ 3. Je¶li nie uwzglêdniono warunków okre¶lonych w § 1, wtedy - po ustaleniu faktu - metropolita, a gdyby chodzi³o o 
Ko¶ciól metropolitalny, biskup sufragan najstarszy promocj± powinien tym razem wyznaczyæ administratora. Na mocy 
samego prawa niewa¿ne s± akty administratora wybranego wbrew postanowieniom § 1. 

Kan. 426 - Kto w czasie wakansu stolicy kieruje diecezj± przed wyznaczeniem administratora diecezji, posiada w³adzê przyznan± przez 
prawo wikariuszowi generalnemu. 

Kan. 427 - 

§ 1. Administrator diecezji ma te same obowi±zki i w³adzê co biskup diecezjalny, z wyj±tkiem tych spraw, które z natury 
rzeczy lub na mocy samego prawa s± wyjête. 

§ 2. Administrator diecezji po przyjêciu wyboru otrzymuje w³adzê i nie potrzebuje niczyjego zatwierdzenia, z zachowaniem 
obowi±zku, o którym w kan. 833, n. 4. 

Kan. 428 - 

§ 1. Podczas wakansu stolicy niczego nie nale¿y zmieniaæ. 

§ 2. Temu, kto tymczasowo kieruje diecezj±, zabrania siê podejmowania czynno¶ci, które by mog³y przynie¶æ jaki¶ 



uszczerbek diecezji lub prawom biskupa. W szczególno¶ci zabrania mu siê, tak samo jak i komukolwiek innemu, osobi¶cie 
lub przez kogo¶, jakichkolwiek dokumentów z kurii zabieraæ, niszczyæ lub cokolwiek w nich zmieniaæ. 

Kan. 429 - Administrator diecezji ma obowi±zek rezydowaæ w diecezji i odprawiaæ Mszê ¶wiêt± za lud, zgodnie z przepisem kan. 

388. 

Kan. 430 - 

§ 1. Urz±d administratora diecezjalnego wygasa z objêciem w posiadanie diecezji przez nowego biskupa. 

§ 2. Usuniêcie administratora diecezji jest zarezerwowane Stolicy ¦wiêtej. Ewentualne zrzeczenie siê winno byæ 
przedstawione w formie autentycznej kolegium kompetentnemu do dokonania wyboru, ale nie wymaga przyjêcia. Po 
usuniêciu administratora diecezji, zrzeczenia siê lub ¶mierci, nale¿y wybraæ nowego administratora diecezji, zgodnie z 
postanowieniem kan. 421. 
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Rozdzia³ I
 

PROWINCJE I REGIONY KO¦CIELNE

Kan. 431 -  

§ 1. W celu wspólnego dzia³ania pasterskiego s±siednich diecezji, zgodnie z okoliczno¶ciami osób i miejsca, jak równie¿ dla 
bardziej odpowiedniego o¿ywiania kontaktów miêdzy biskupami diecezjalnymi, s±siednie Ko¶cio³y partykularne powinny ³
±czyæ siê w prowincje ko¶cielne, obejmuj±ce okre¶lone terytorium. 

§ 2. Na przysz³o¶æ nie dopuszcza siê z regu³y diecezji wyjêtych. St±d poszczególne diecezje lub inne Ko¶cio³y partykularne, 
znajduj±ce siê w obrêbie jakiej¶ prowincji ko¶cielnej, winny do niej nale¿eæ. 

§ 3. Jedynie do najwy¿szej w³adzy ko¶cielnej - po wys³uchaniu zdania zainteresowanych biskupów - nale¿y ustanawianie i 
znoszenie prowincji ko¶cielnych oraz dokonywanie w nich zmian. 

Kan. 432 -  

§ 1. W prowincji ko¶cielnej w³adzê posiada, zgodnie z przepisami prawa, synod prowincjalny oraz metropolita. 

§ 2. Na mocy samego prawa prowincja ko¶cielna posiada osobowo¶æ prawn±. 

Kan. 433 - 

§ 1. Je¶li siê to oka¿e po¿yteczne, zw³aszcza w krajach posiadaj±cych wiêksz± liczbê Ko¶cio³ów partykularnych, Stolica 
¦wiêta mo¿e, na wniosek Konferencji Episkopatu, ³±czyæ s±siednie prowincje ko¶cielne w regiony ko¶cielne. 

§ 2. Region ko¶cielny mo¿e byæ erygowany jako osoba prawna. 

Kan. 434 - Do zebrania biskupów regionu ko¶cielnego nale¿y popieranie wspó³pracy i wspólnej dzia³alno¶ci pasterskiej w ramach 
regionu. W³adze jednak przyznane w niniejszym Kodeksie Konferencji Episkopatu nie przys³uguj± temu zebraniu, chyba ¿e jakie¶ z 
nich zostan± specjalnie przyznane mu przez Stolicê ¦wiêt±. 
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Rozdzia³ II

METROPOLICI

Kan. 435 - Na czele prowincji ko¶cielnej stoi metropolita, który jest arcybiskupem diecezji, której jest zwierzchnikiem. Ten urz±d jest 
zwi±zany ze stolic± biskupi±, okre¶lon± lub zatwierdzon± przez Biskupa Rzymskiego. 

Kan. 436 -

§ 1. W diecezjach sufragalnych metropolicie przys³uguje:

1° czuwaæ nad w³a¶ciwym zachowaniem wiary oraz dyscypliny ko¶cielnej i powiadamiaæ Biskupa 
Rzymskiego o nadu¿yciach, je¶li jakie¶ s±;  
2° dokonywaæ kanonicznej wizytacji, gdyby jej zaniedba³ który¶ z sufraganów - po uzyskaniu 
wcze¶niej aprobaty Stolicy Apostolskiej;  
3° wyznaczyæ administratora diecezji, zgodnie z przepisem kan. 421, § 2 i 425, § 3. 

§ 2. Gdzie domagaj± siê tego okoliczno¶ci, Stolica Apostolska mo¿e zleciæ metropolicie szczególne zadania i 
przyznaæ w³adze, które winny byæ okre¶lone w prawie partykularnym 

§ 3. Poza tym nie przys³uguje metropolitom ¿adna inna w³adza rz±dzenia w diecezjach sufragalnych. Mo¿e on 
jednak we wszystkich ko¶cio³ach sprawowaæ ¶wiête czynno¶ci, jak biskup we w³asnej diecezji; w przypadku 
ko¶cio³a katedralnego - po powiadomieniu biskupa diecezjalnego. 

Kan. 437 -

§ 1. W ci±gu trzech miesiêcy od przyjêcia konsekracji biskupiej, a gdy jest ju¿ konsekrowany, od powierzenia kanonicznego, 
metropolita obowi±zany jest, osobi¶cie lub przez pe³nomocnika, prosiæ Biskupa Rzymskiego o paliusz, który stanowi znak 
w³adzy, jak± - pozostaj±c we wspólnocie z Ko¶cio³em Rzymskim - jest wyposa¿ony na mocy prawa we w³asnej prowincji. 

§ 2. Zachowuj±c przepisy liturgiczne, metropolita mo¿e u¿ywaæ paliusza w ka¿dym ko¶ciele swojej prowincji ko¶cielnej, 
której przewodniczy, nigdy jednak poza ni±, nawet za zgod± biskupa diecezjalnego. 

§ 3. Je¶li metropolita zostaje przeniesiony na inn± stolicê metropolitaln±, potrzebuje nowego paliusza. 

Kan. 438 - Oprócz prerogatywy honoru, tytu³ patriarchy i prymasa nie daje w Ko¶ciele ³aciñskim ¿adnej w³adzy rz±dzenia, chyba ¿e o 
niektórych z przywileju apostolskiego lub zatwierdzonego zwyczaju co innego wiadomo. 
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Rozdzia³ III
 

SYNODY PARTYKULARNE

Kan. 439 -  

§ 1. Synod plenarny, mianowicie dla wszystkich ko¶cio³ów partykularnych tej samej Konferencji Episkopatu, zbiera siê 
wtedy, gdy Konferencja Episkopatu - maj±c aprobatê Stolicy Apostolskiej - uzna to za konieczne lub po¿yteczne. 

§ 2. Norma podana w § 1 ma zastosowanie tak¿e w odniesieniu do synodu prowincjalnego, odbywanego w prowincji 
ko¶cielnej, której granice pokrywaj± siê z granicami kraju. 

Kan. 440 - 

§ 1. Synod prowincjalny, dla Ko¶cio³ów partykularnych tej samej prowincji ko¶cielnej, nale¿y zwo³aæ ilekroæ - zdaniem 
wiêkszo¶ci biskupów diecezjalnych prowincji wyda siê to po¿yteczne, z zachowaniem przepisu kan. 439, § 2. 

§ 2. Podczas wakansu stolicy metropolitalnej nie powinno siê zwo³ywaæ synodu prowincjalnego. 

Kan. 441 - Do Konferencji Episkopatu nale¿y: 

1° zwo³anie synodu plenarnego;  
2° oznaczenie miejsca odbycia synodu w granicach terytorium, dla którego jest ustanowiona Konferencja;  
3° wybranie spo¶ród biskupów diecezjalnych przewodnicz±cego synodu plenarnego, który wymaga zatwierdzenia Stolicy 
Apostolskiej ;  
4° ustalenie regulaminu dzia³ania oraz tematów, jakie maj± byæ rozwa¿ane, wskazanie czasu rozpoczêcia i trwania synodu 
plenarnego, jego przeniesienia, przed³u¿enia i zakoñczenia. 

Kan. 442 -  

§ 1. Do metropolity, za zgod± wiêkszej czê¶ci biskupów sufraganów, nale¿y: 
l° zwo³anie synodu prowincjalnego;  
2° wybranie miejsca dla odbycia synodu prowincjalnego, w granicach terytorium prowincji;  
3° ustalenie porz±dku dzia³ania oraz tematów, jakie maj± byæ rozpatrywane, oznaczenie czasu rozpoczêcia i 
trwania synodu prowincjalnego, jego przeniesienia, przed³u¿enia i zakoñczenia. 

§ 2. Synodowi prowincjalnemu przewodniczy metropolita, a gdy on ma prawn± przeszkodê, biskup sufragan, wybrany przez 
pozosta³ych biskupów sufraganów. 

Kan. 443 - 

§ 1. Na synod partykularny nale¿y wezwaæ i maj± na nim g³os decyduj±cy: 
l° biskupi diecezjalni;  
2° biskupi koadiutorzy i pomocniczy;  
3° inni biskupi tytularni, którzy na danym terytorium wykonuj± szczególne zadanie, zlecone im przez Stolicê 
Apostolsk± lub Konferencjê Episkopatu. 

§ 2. Na synody partykularne mog± byæ wezwani inni biskupi tytularni, tak¿e emeryci, mieszkaj±cy na danym terytorium. Maj
± oni prawo g³osu decyduj±cego. 

§ 3. Na synod partykularny nale¿y wezwaæ, ale tylko z g³osem doradczym: 

l° wikariuszy generalnych i wikariuszy biskupich wszystkich Ko¶cio³ów partykularnych terytorium;  
2° wy¿szych prze³o¿onych instytutów zakonnych oraz stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, w liczbie - tak w 
odniesieniu do mê¿czyzn, jak i kobiet - do ustalenia przez Konferencjê Episkopatu lub biskupów prowincji, 
wybranych przez wszystkich wy¿szych prze³o¿onych instytutów i stowarzyszeñ, maj±cych swoj± siedzibê na 
terytorium;  
3° rektorów uniwersytetów ko¶cielnych i katolickich oraz dziekanów wydzia³ów teologii i prawa kanonicznego, 



maj±cych siedzibê na danym terytorium;  
4° niektórych rektorów wy¿szych seminariów duchownych w liczbie wskazanej w n. 2, wybranych przez rektorów 
seminariów, po³o¿onych na tym terytorium. 

§ 4. Na synody partykularne mog± byæ tak¿e wezwani, ale z g³osem jedynie doradczym, prezbiterzy oraz inni wierni ale w 
liczbie nie przekraczaj±cej po³owy tych, o których w §§ 1-3. 

§ 5. Na synod prowincjalny nale¿y ponadto wezwaæ kapitu³y katedralne oraz Radê kap³añsk± i Radê duszpastersk± ka¿dego 
Ko¶cio³a partykularnego tak, by ka¿da z nich wybra³a spo¶ród swoich cz³onków w sposób kolegialny i wys³a³a dwóch 
przedstawicieli. Maj± oni jedynie g³os doradczy. 

§ 6. Na synody partykularne wolno zaprosiæ jako go¶ci równie¿ innych, je¶li wyda siê to wskazane: zdaniem Konferencji 
Episkopatu w odniesieniu da synodu plenarnego lub metropolity wraz z biskupami sufraganami w odniesieniu do synodu 
prowincjalnego. 

Kan. 444 - 

§ 1. Wszyscy wzywani na synody partykularne maj± obowi±zek wzi±æ w nich udzia³, chyba ¿e nie mog± tego uczyniæ z 
uzasadnionego powodu, o którym powinni powiadomiæ przewodnicz±cego synodu. 

§ 2. Ci, którzy s± wezwani na synody partykularne i maj± na nich g³os decyduj±cy, w razie zaistnienia s³usznej przeszkody, 
mog± wys³aæ pe³nomocnika. Posiada on g³os tylko doradczy. 

Kan. 445 - Synod partykularny powinien, w odniesieniu do w³asnego terytorium, zatroszczyæ siê o zaspokojenie potrzeb pasterskich 
Ludu Bo¿ego. Wyposa¿ony jest we w³adzê rz±dzenia, zw³aszcza ustawodawcz±, tak aby - zachowuj±c zawsze prawo powszechne 
Ko¶cio³a - móg³ podejmowaæ decyzje w tym, co wydaje siê odpowiednie dla wzrostu wiary, ukierunkowania wspólnej dzia³alno¶ci 
pasterskiej, poprawy obyczajów, zachowania, wprowadzenia lub strze¿enia jednakowej dyscypliny ko¶cielnej. 

Kan. 446 - Po zakoñczeniu synodu partykularnego, przewodnicz±cy winien zatroszczyæ siê o przes³anie wszystkich akt synodu do 
Stolicy Apostolskiej. Uchwa³y wydane przez synod nie mog± byæ promulgowane, dopóki nie zostan± przejrzane przez Stolicê Apostolsk
±. Do synodu nale¿y okre¶liæ sposób promulgacji uchwa³ oraz czas, od którego zaczn± obowi±zywaæ promulgowane uchwa³y. 
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Rozdzia³ IV
 

KONFERENCJE EPISKOPATU

Kan. 447 - Konferencja Episkopatu, bêd±ca sta³± instytucj±, jest zebraniem biskupów jakiego¶ kraju lub okre¶lonego terytorium, 
wype³niaj±cych wspólnie pewne zadania pasterskie dla wiernych jej terytorium, w celu pomno¿enia dobra udzielanego ludziom przez 
Ko¶ció³, g³ównie przez odpowiednio przystosowane do bie¿±cych okoliczno¶ci czasu i miejsca formy i sposoby apostolatu, z 
zachowaniem przepisów prawa. 

Kan. 448 - 

§ 1. Konferencja Episkopatu z ogólnej zasady obejmuje zwierzchników wszystkich ko¶cio³ów partykularnych tego samego 
kraju, zgodnie z przepisem kan. 450. 

§ 2. Je¶li zdaniem Stolicy Apostolskiej, po wys³uchaniu zainteresowanych biskupów diecezjalnych, tak doradzaj± 
okoliczno¶ci osób lub rzeczy, mo¿na erygowaæ Konferencjê Episkopatu dla mniejszego lub wiêkszego terytorium, tak aby 
obejmowa³a tylko biskupów niektórych Ko¶cio³ów partykularnych, ustanowionych na okre¶lonym terytorium, albo pasterzy 
Ko¶cio³ów partykularnych znajduj±cych siê w ró¿nych krajach. Do Stolicy Apostolskiej nale¿y tak¿e ustanowienie 
szczególnych norm dla ka¿dej z nich. 

Kan. 449 - 

§ 1. Jedynie najwy¿sza w³adza ko¶cielna ma prawo, po wys³uchaniu zainteresowanych biskupów, do erygowania Konferencji 
Episkopatu, znoszenia ich i dokonywania w nich zmian. 

§ 2. Konferencja Episkopatu erygowana zgodnie z prawem uzyskuje z mocy samego prawa osobowo¶æ prawn±. 

Kan. 450 -  

§ 1. Na mocy samego prawa do Konferencji Episkopatu nale¿± wszyscy biskupi diecezjalni terytorium oraz ci, którzy s± z 
nimi prawnie zrównani, nastêpnie biskupi koadiutorzy, biskupi pomocniczy i pozostali biskupi tytularni, pe³ni±cy na 
terytorium szczególne zadanie, zlecone im przez Stolicê Apostolsk± lub Konferencjê Episkopatu. Mo¿na zaprosiæ tak¿e 
ordynariuszy innego obrz±dku, ale tylko z g³osem doradczym, chyba ¿e co innego postanawiaj± statuty Konferencji 
Episkopatu. 

§ 2. Pozostali biskupi tytularni, jak równie¿ legat Biskupa Rzymskiego, nie s± na mocy prawa cz³onkami Konferencji 
Episkopatu. 

Kan. 451 - Ka¿da Konferencja Episkopatu powinna sporz±dziæ w³asne statuty, potwierdzane przez Stolicê Apostolsk±, w których - 
oprócz innych spraw - nale¿y okre¶liæ sposób odbywania zebrañ plenarnych, przewidzieæ sta³± Radê Episkopatu i sekretariat generalny 
Konferencji, jak równie¿ inne urzêdy oraz komisje, które zdaniem Konferencji skuteczniej pomog± osi±gn±æ cel. 

Kan. 452 - 

§ 1. Ka¿da Konferencja Episkopatu powinna wybraæ sobie przewodnicz±cego oraz okre¶liæ, kto bêdzie wype³nia³ funkcjê 
zastêpcy przewodnicz±cego, gdy ten bêdzie mia³ prawne przeszkody, jak równie¿ ustanowiæ sekretarza generalnego, zgodnie 
z przepisami statutów. 

§ 2. Przewodnicz±cy Konferencji, a w razie gdy on by mia³ przeszkody uznane przez prawo, wiceprzewodnicz±cy, 
przewodnicz± nie tylko zebraniom plenarnym Konferencji Episkopatu, lecz tak¿e sta³ej Radzie. 

Kan. 453 - Zebrania plenarne Konferencji Episkopatu powinny siê odbywaæ przynajmniej raz w roku, a tak¿e wtedy, gdy siê tego 
domagaj± szczególne okoliczno¶ci, zgodnie z postanowieniami statutów. 

Kan. 454 - 

§ 1. Na zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu na mocy samego prawa g³os decyduj±cy przys³uguje biskupom 



diecezjalnym i tym, którzy s± z nimi prawnie zrównani, oraz biskupom koadiutorom. 

§ 2. Biskupom pomocniczym oraz pozosta³ym biskupom tytularnym, wchodz±cym w sk³ad Konferencji Episkopatu, 
przys³uguje g³os decyduj±cy lub doradczy, zgodnie z postanowieniami statutów Konferencji. Zawsze jednak tylko tym, o 
których w § 1, przys³uguje g³os decyduj±cy, gdzie idzie o sporz±dzanie statutów i dokonywanie w nich zmian. 

Kan. 455 -  

§ 1. Konferencja Episkopatu mo¿e wydawaæ dekrety ogólne jedynie w tych sprawach, w których przewiduje to prawo 
powszechne, albo okre¶la szczególne polecenie Stolicy Apostolskiej, wydane przez ni± z w³asnej inicjatywy lub na pro¶bê 
samej Konferencji. 

§ 2. Dekrety, o których w § 1, wtedy s± wa¿nie podejmowane na sesji plenarnej, gdy opowie siê za nimi przynajmniej dwie 
trzecie g³osów biskupów, nale¿±cych do Konferencji Episkopatu z g³osem decyduj±cym. Otrzymuj± za¶ moc obowi±zuj±c± 
po przejrzeniu ich przez Stolicê Apostolsk±, z chwil± prawnej promulgacji. 

§ 3. Sposób promulgacji dekretów i czas ich wej¶cia w ¿ycie, okre¶la sama Konferencja Episkopatu. 

§ 4. W wypadkach, w których ani prawo powszechne, ani szczególnie polecenie Stolicy Apostolskiej nie udzieli³o 
Konferencji Episkopatu w³adzy, o której w § 1, pozostaje nienaruszona kompetencja poszczególnego biskupa diecezjalnego i 
ani Konferencja, ani jej przewodnicz±cy nie mog± dzia³aæ w imieniu wszystkich biskupów, chyba ¿e wszyscy i poszczególni 
biskupi wyra¿aj± na to zgodê. 

Kan. 456 - Po zakoñczeniu sesji plenarnej Konferencji Episkopatu, jej przewodnicz±cy winien przes³aæ Stolicy Apostolskiej relacje o 
aktach Konferencji oraz jej dekrety, zarówno w celu zapoznania siê z aktami, jak i dla ewentualnego przejrzenia dekretów, gdyby jakie¶ 
by³y. 

Kan. 457 - Zadaniem sta³ej Rady Episkopatu jest przygotowywanie spraw, jakie maj± byæ rozwa¿ane na zebraniu plenarnym i 
czuwanie nad tym, by decyzje podjête na zebraniu plenarnym zosta³y przekazane do w³a¶ciwego wykonania. Za³atwia tak¿e inne sprawy 
zlecone jej zgodnie z postanowieniami statutów. 

Kan. 458 - Do zadañ Sekretariatu Generalnego nale¿y: 

l° przygotowaæ relacjê o aktach i dekretach zebrania plenarnego Konferencji, jak równie¿ czynno¶ci sta³ej Rady Episkopatu i 
zakomunikowaæ je wszystkim cz³onkom Konferencji; sporz±dzaæ tak¿e inne akta, na zlecenie przewodnicz±cego 
Konferencji lub sta³ej Rady;  
2° zakomunikowaæ s±siednim Konferencjom Episkopatu akty i dokumenty, zgodnie z poleceniem zebrania plenarnego lub 
sta³ej Rady Episkopatu. 

Kan. 459 - 

§ 1. Nale¿y popieraæ kontakty miêdzy Konferencjami, zw³aszcza s±siednimi, dla pomno¿enia i ochrony wiêkszego dobra. 

§ 2. Ilekroæ jednak czynno¶ci i sposoby dzia³ania podejmowane przez Konferencje przybieraj± charakter miêdzynarodowy, 
nale¿y porozumieæ siê ze Stolic± Apostolsk±. 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ I
 

SYNOD DIECEZJALNY

Kan. 460 - Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kap³anów oraz innych wiernych Ko¶cio³a partykularnego, którzy dla dobra 
ca³ej wspólnoty diecezjalnej ¶wiadcz± pomoc biskupowi diecezjalnemu, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poni¿ej kanonów. 

Kan. 461 - 

§ 1. Synod diecezjalny powinien odbywaæ siê w poszczególnych Ko¶cio³ach partykularnych, ilekroæ zdaniem biskupa 
diecezjalnego i po wys³uchaniu Rady kap³añskiej, doradzaj± to okoliczno¶ci. 

§ 2. Je¶li biskupowi zlecono troskê o kilka diecezji, albo jest biskupem w³asnym jednej diecezji, drug± za¶ kieruje jako 
administrator, mo¿e zwo³aæ jeden tylko synod dla wszystkich powierzonych mu diecezji. 

Kan. 462 -  

§ 1. Synod diecezjalny zwo³uje tylko biskup diecezjalny, nie za¶ tymczasowy rz±dca diecezji. 

§ 2. Synodowi diecezjalnemu przewodniczy biskup diecezjalny, który jednak mo¿e delegowaæ na poszczególne sesje synodu 
wikariusza generalnego lub wikariusza biskupiego do wype³nienia tego obowi±zku. 

Kan. 463 -  

§ 1. Na synod diecezjalny powinni byæ wezwani jako cz³onkowie i maj± obowi±zek w nim uczestniczyæ : 
1° biskup koadiutor oraz biskupi pomocniczy;  
2° wikariusze generalni i wikariusze biskupi oraz wikariusz s±dowy;  
3° kanonicy ko¶cio³a katedralnego;  
4° cz³onkowie Rady kap³añskiej;  
5° wierni ¶wieccy, tak¿e cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego, wybrani przez Radê duszpastersk±, w 
sposób i w liczbie do okre¶lenia przez biskupa diecezjalnego; albo - tam gdzie nie ma tej Rady - w sposób 
oznaczony przez biskupa diecezjalnego;  
6° rektor wy¿szego seminarium diecezjalnego;  
7° dziekani;  
8° przynajmniej jeden prezbiter z ka¿dego dekanatu, wybrany przez wszystkich pe³ni±cych tam duszpasterstwo; 
nale¿y tak¿e wybraæ innego prezbitera, który by go zast±pi³, gdyby ten mia³ przeszkodê;  
9° niektórzy prze³o¿eni instytutów zakonnych i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, które posiadaj± dom w diecezji, 
wybrani w liczbie i w sposób okre¶lony przez biskupa diecezjalnego. 

§ 2. Biskup diecezjalny mo¿e wezwaæ na synod diecezjalny w charakterze cz³onków tak¿e innych, czy to duchownych, czy 
cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego, czy wiernych ¶wieckich. 

§ 3. Je¶li biskup diecezjalny uzna to za wskazane, mo¿e zaprosiæ na synod diecezjalny w charakterze obserwatorów 
niektórych pe³ni±cych funkcjê lub cz³onków Ko¶cio³ów czy wspólnot ko¶cielnych, które nie s± w pe³nej wspólnocie z 
Ko¶cio³em katolickim. 

Kan. 464 - Cz³onek Synodu, je¶li by³by powstrzymywany od udzia³u prawnie uzasadnion± przeszkod±, nie mo¿e wys³aæ 
pe³nomocnika, który by w jego imieniu w nim uczestniczy³. Powinien jednak powiadomiæ biskupa diecezjalnego o tej przeszkodzie. 

Kan. 465 - Wszystkie zaproponowane tematy powinny byæ poddane swobodnemu omówieniu przez cz³onków na sesjach synodalnych. 

Kan. 466 - Jedynym ustawodawc± na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, inni cz³onkowie Synodu posiadaj± tylko g³os 
doradczy. On sam podpisuje deklaracje i dekrety synodalne, które jedynie jego autorytetem mog± byæ promulgowane. 

Kan. 467 - Biskup diecezjalny podaje do wiadomo¶ci tre¶æ deklaracji i dekretów synodalnych metropolicie i Konferencji Episkopatu. 

Kan. 468 - 



§ 1. Biskup diecezjalny mo¿e zgodnie ze swoim roztropnym os±dem zawiesiæ lub rozwi±zaæ synod diecezjalny. 

§ 2. Z chwil± wakansu lub przeszkody w dzia³aniu stolicy biskupiej, synod diecezjalny zostaje przerwany na mocy samego 
prawa, dopóki nowy biskup diecezjalny nie poleci go kontynuowaæ lub nie zadeklaruje, ¿e zosta³ rozwi±zany. 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ II

KURIA DIECEZJALNA

Kan. 469 - Kuria diecezjaln± sk³ada siê z tych instytucji i osób, które ¶wiadcz± biskupowi pomoc w zarz±dzaniu ca³± diecezj±, 
zw³aszcza w kierowaniu dzia³alno¶ci± pastersk±, w administrowaniu diecezj± i wykonywaniu w³adzy s±downiczej. 

Kan. 470 - Nominacja tych, którzy sprawuj± urzêdy w kurii diecezjalnej, nale¿y do biskupa diecezjalnego. 

Kan. 471 - Wszyscy, którzy obejmuj± stanowiska w kurii, powinni:

1° z³o¿yæ przyrzeczenie, ¿e bêd± wiernie wype³niaæ zadanie w sposób okre¶lony prawem lub przez biskupa;  
2° zachowaæ tajemnicê w zakresie i w sposób oznaczony prawem lub przez biskupa. 

Kan. 472 - Gdy idzie o sprawy i osoby, zwi±zane w kurii z wykonywaniem w³adzy s±downiczej, nale¿y zachowaæ przepisy ksiêgi VII 
Procesy; gdy za¶ chodzi o sprawy dotycz±ce administracji diecezji, trzeba zachowaæ przepisy zamieszczonych poni¿ej kanonów. 

Kan. 473 -

§ 1. Biskup diecezjalny powinien czuwaæ nad tym, by wszystkie sprawy zwi±zane z zarz±dzaniem ca³ej diecezji by³y 
odpowiednio koordynowane i zawsze skierowane ku lepszemu osi±gniêciu dobra powierzonej mu czê¶ci Ludu Bo¿ego. 

§ 2. Do biskupa diecezjalnego nale¿y koordynowanie dzia³alno¶ci pasterskiej wikariuszy generalnych i biskupich. Tam, gdzie 
to bêdzie wskazane, mo¿na mianowaæ moderatora kurii. Powinien to byæ kap³an, którego zadaniem jest koordynowanie pod 
w³adz± biskupa za³atwianych w kurii spraw administracyjnych, jak i czuwanie nad tym, by pozostali pracownicy kurii 
w³a¶ciwie wype³niali powierzone sobie funkcje. 

§ 3. Je¶li, zdaniem biskupa, czego innego nie doradzaj± okoliczno¶ci miejsca, moderatorem kurii winien byæ mianowany 
wikariusz generalny, a gdy jest kilku, jeden z nich. 

§ 4. Gdzie biskup uzna to za wskazane dla bardziej odpowiedniego spotêgowania dzia³alno¶ci pasterskiej, mo¿e ustanowiæ 
radê biskupi±, z³o¿on± z wikariuszy generalnych i wikariuszy biskupich. 

Kan. 474 - Akta kurii, które powsta³y, by wywo³aæ skutek prawny, winny byæ podpisane przez ordynariusza, od którego pochodz±, i to 
do wa¿no¶ci, jak równie¿ przez kanclerza kurii lub notariusza. Kanclerz kurii ma obowi±zek powiadomiæ o wspomnianych aktach 
moderatora kurii. BR 

Art. 1 
WIKARIUSZE GENERALNI I BISKUPI

Kan. 475 -

§ 1. W ka¿dej diecezji biskup diecezjalny powinien ustanowiæ wikariusza generalnego, wyposa¿onego we w³adzê zwyczajn±, 
zgodnie z przepisami zawartymi w zamieszczonych poni¿ej kanonach, aby go wspiera³ w zarz±dzaniu ca³± diecezj±. 

§ 2. Nale¿y przyj±æ jako ogóln± regu³ê, ¿e ustanawia siê jednego wikariusza generalnego, chyba ¿e co innego zaleca 
wielko¶æ diecezji, liczba mieszkañców lub inne racje duszpasterskie. 

Kan. 476 - Ilekroæ domaga siê tego sprawny zarz±d diecezj±, biskup diecezjalny mo¿e ponadto mianowaæ jednego lub kilku 
wikariuszy biskupich, którzy by w okre¶lonej czê¶ci diecezji lub w oznaczonym zakresie spraw albo w odniesieniu do wiernych 
jakiego¶ obrz±dku wzglêdnie do pewnej grupy osób, posiadali tak± sam± w³adzê zwyczajn±, jaka na mocy prawa powszechnego 
przys³uguje wikariuszowi generalnemu, zgodnie z przepisami zamieszczonych poni¿ej kanonów. 

Kan. 477 -



§ 1. Wikariusz generalny i biskupi s± mianowani w sposób nieskrêpowany przez biskupa diecezjalnego i mog± byæ przez 
niego usuniêci, z zachowaniem przepisu kan. 406. Wikariusz biskupi, który nie jest biskupem pomocniczym, powinien byæ 
mianowany tylko na czas okre¶lony w samej nominacji. 

§ 2. Gdy wikariusz generalny jest nieobecny lub ma prawn± przeszkodê, biskup diecezjalny mo¿e ustanowiæ innego. Ta sama 
zasada ma zastosowanie do wikariusza biskupiego. 

Kan. 478 - 

§ 1. Wikariusz generalny i biskupi powinni byæ kap³anami, którzy ukoñczyli przynajmniej trzydzie¶ci lat, posiadaj± doktorat 
lub licencjat z prawa kanonicznego lub z teologii, ewentualnie w tych dyscyplinach s± przynajmniej naprawdê biegli, 
odznaczaj± siê zdrow± nauk±, prawo¶ci±, roztropno¶ci± i do¶wiadczeniem w za³atwianiu spraw. 

§ 2. Zadanie wikariusza generalnego i biskupiego nie da siê pogodziæ z zadaniem kanonika penitencjarza. Nie nale¿y te¿ 
powierzaæ go krewnym biskupa, a¿ do czwartego stopnia. 

Kan. 479 -

§ 1. Na mocy urzêdu, wikariuszowi generalnemu przys³uguje w ca³ej diecezji w³adza wykonawcza, któr± z mocy prawa 
posiada biskup diecezjalny, do podejmowania wszystkich aktów administracyjnych, z wyj±tkiem jednak tych, które biskup 
sobie zarezerwowa³, albo do których prawo wymaga specjalnego zlecenia biskupa. 

§ 2. Wikariuszowi biskupiemu przys³uguje na mocy prawa ta sama w³adza, o której w § 1, lecz w odniesieniu do okre¶lonej 
czê¶ci terytorium albo oznaczonego rodzaju spraw, albo wiernych okre¶lonego obrz±dku lub tylko grupy osób, dla których 
zosta³ ustanowiony, z wy³±czeniem tych spraw, które biskup zarezerwowa³ sobie albo wikariuszowi generalnemu, albo do 
których prawo domaga siê specjalnego zlecenia biskupa. 

§ 3. Wikariuszowi generalnemu oraz wikariuszowi biskupiemu, w zakresie jego kompetencji, przys³uguj± tak¿e uprawnienia 
habitualne, udzielone biskupowi przez Stolicê Apostolsk±, jak równie¿ wykonywanie reskryptów, chyba ¿e co innego 
wyra¼nie zastrze¿ono albo zosta³ udzielony ze wzglêdu na osobê biskupa diecezjalnego. 

Kan. 480 - Wikariusz generalny i wikariusz biskupi powinni wa¿niejsze sprawy, tak zamierzone, jak i wykonane, referowaæ biskupowi 
diecezjalnemu. Nie powinni te¿ nigdy dzia³aæ wbrew woli i zamierzeniom biskupa diecezjalnego. 

Kan. 481 - 

§ 1. W³adza wikariusza generalnego i wikariusza biskupiego wygasa po up³ywie czasu zlecenia, na skutek zrzeczenia siê, a 
tak¿e - z zachowaniem przepisów kan. 406 i 409 - przez usuniêcie podane do wiadomo¶ci zainteresowanego przez biskupa 

diecezjalnego, jak równie¿ przez wakans stolicy biskupiej. 

§ 2. Z chwil± zawieszenia w³adzy biskupa diecezjalnego zostaje zawieszona w³adza wikariusza generalnego i wikariusza 
biskupiego chyba ¿e posiadaj± godno¶æ biskupi±. 

 
 

Art. 2 
KANCLERZ, INNI NOTARIUSZE I ARCHIWUM

Kan. 482 -

§ 1. W ka¿dej kurii nale¿y ustanowiæ kanclerza. Je¶li czego innego nie postanowiono w prawie partykularnym, jego 
g³ównym zadaniem jest troska o sporz±dzanie i wysy³anie akt kurialnych oraz strze¿enie ich w archiwum kurii. 

§ 2. W razie potrzeby mo¿na daæ kanclerzowi pomocnika, zwanego wicekanclerzem. 

§ 3. Kanclerz oraz wicekanclerz s± tym samym notariuszami i sekretarzami kurii. 

Kan. 483 - 



§ 1. Oprócz kanclerza mo¿na ustanowiæ innych notariuszy. Sporz±dzone przez nich lub podpisane pismo nabiera charakteru 
urzêdowego. Mog± byæ mianowani do jakichkolwiek czynno¶ci albo tylko do czynno¶ci s±dowych, albo jedynie do 
okre¶lonej sprawy b±d¼ czynno¶ci. 

§ 2. Kanclerz i notariusze winni byæ osobami o nieposzlakowanej opinii i ponad wszelkim podejrzeniem. W sprawach, w 
których opinia kap³ana mo¿e byt nara¿ona na niebezpieczeñstwo, notariuszem winien byæ kap³an. 

Kan. 484 - Zadaniem notariuszy jest:

1° spisywaæ akta i sporz±dzaæ dokumenty dotycz±ce dekretów,rozporz±dzeñ, zobowi±zañ albo innych aktów wymagaj
±cych ich udzia³u;  
2° wiernie redagowaæ na pi¶mie to, co siê dzieje, i sk³adaæ pod tym swój podpis, zaznaczaj±c miejscowo¶æ, dzieñ, miesi±c i 
rok;  
3° osobom, które prawnie o to prosz±, udostêpniaæ z regestów akty lub dokumenty - z zachowaniem tego, co nale¿y 
przestrzegaæ - oraz po¶wiadczaæ ich autentyczne odpisy. 

Kan. 485 - Kanclerz i notariusze mog± byæ swobodnie usuniêci z zajmowanego stanowiska przez biskupa diecezjalnego. Administrator 
diecezji mo¿e tego dokonaæ tylko za zgod± kolegium konsultorów. 

Kan. 486 - 

§ 1. Z najwiêksz± trosk± nale¿y strzec wszystkich dokumentów dotycz±cych diecezji lub parafii. 

§ 2. W ka¿dej kurii, w miejscu bezpiecznym, nale¿y urz±dziæ archiwum diecezjalne czyli depozyt dokumentów, w którym 
winny byæ przechowywane dokumenty i pisma dotycz±ce spraw diecezjalnych - zarówno duchowych, jak i doczesnych - 
odpowiednio uporz±dkowane i pilnie strze¿one pod zamkniêciem. 

§ 3. Powinien byæ sporz±dzony inwentarz, czyli katalog dokumentów znajduj±cych siê w archiwum, z do³±czeniem 
krótkiego opisu ka¿dej pozycji. 

Kan. 487 - 

§ 1. Archiwum powinno byæ zamkniête, a klucz od go winien mieæ tylko biskup i kanclerz. Nikomu nie wolno wchodziæ do 
archiwum bez zezwolenia biskupa lub moderatora kurii i kanclerza równocze¶nie. 

§ 2. Osoby zainteresowane maj± prawo - gdy o to prosz± osobi¶cie lub przez pe³nomocnika - otrzymaæ autentyczny odpis lub 
kopiê dokumentu, z natury swej publicznego, który dotyczy ich osoby. 

Kan. 488 - Z archiwum nie wolno zabieraæ dokumentów, chyba ze tylko na krótki czas i za zgod± biskupa, albo moderatora kurii i 
kanclerza równocze¶nie. 

Kan. 489 -

§ 1. W kurii diecezjalnej powinno tak¿e byæ archiwum tajne albo przynajmniej w ogólnym archiwum winna siê znajdowaæ 
kasa pancerna, dobrze zamkniêta i umocowana, której nie da wynie¶æ z miejsca. Nale¿y w nim przechowywaæ z najwiêksz± 
pilnosci± dokumenty tajne. 

§ 2. Ka¿dego roku nale¿y zniszczyæ dokumenty spraw karnych w zakresie obyczajów, dotycz±ce osób zmar³ych albo spraw 
zakoñczonych przed dziesiêciu laty wyrokiem skazuj±cym, zachowuj±c krótkie streszczenie faktu wraz z tekstem wyroku. 

Kan. 490 - 

§ l. Klucz od tajnego archiwum powinien mieæ tylko biskup. 

§ 2. Podczas wakansu stolicy nie wolno otwieraæ tajnego archiwum lub kasy pancernej. W razie prawdziwej konieczno¶ci, 
czyni to sam administrator diecezji. 



§ 3. Z tajnego archiwum lub kasy pancernej nie wolno wynosiæ dokumentów. 

Kan. 491 - 

§ 1. Biskup diecezjalny powinien zatroszczyæ siê o to, a¿eby pilnie by³y przechowywane akta i dokumenty równie¿ archiwów 
ko¶cio³ów katedralnych, kolegiackich, parafialnych oraz innych znajduj±cych siê na jego terytorium, jak równie¿ o to, by 
sporz±dzane by³y w dwóch egzemplarzach inwentarze czyli katalogi. Jeden z nich ma byæ przechowywany w miejscowym 
archiwum, drugi za¶ w archiwum diecezjalnym. 

§ 2. Biskup diecezjalny winien zatroszczyæ siê tak¿e o utworzenie archiwum historycznego, w którym strze¿onoby pilnie 
dokumenty posiadaj±ce walor historyczny, uporz±dkowane systematycznie. 

§ 3. By korzystaæ z akt i dokumentów, o których w §§ 1 i 2, albo wypo¿yczaæ je, nale¿y zachowaæ normy ustanowione przez 
biskupa diecezjalnego. 

 
 

Art. 3 
RADA DO SPRAW EKONOMICZNYCH I EKONOM

Kan. 492 -

§ 1. W ka¿dej diecezji nale¿y ustanowiæ Radê do spraw ekonomicznych, na czele której stoi biskup lub jego delegat sk³adaj±c
± siê z trzech przynajmniej wiernych, bieg³ych w sprawach ekonomicznych, znaj±cych dobrze prawo cywilne i odznaczaj
±cych siê prawo¶ci±. Nominacjê otrzymuj± od biskupa. 

§ 2. Cz³onkowie Rady do spraw ekonomicznych powinni byæ mianowani na piêciolecie, po up³ywie którego mog± byæ 
mianowani na dalsze piêciolecia. 

§ 3. Wykluczeni s± ze sk³adu Rady do spraw ekonomicznych krewni lub powinowaci biskupa, a¿ do czwartego stopnia. 

Kan. 493 - Oprócz zadañ powierzonych jej w ksiêdze V Dobra doczesne Ko¶cio³a, Rada do spraw ekonomicznych przygotowuje 
ka¿dego roku, zgodnie ze wskazaniami biskupa diecezjalnego zestaw przychodów i wydatków, przewidzianych w zwi±zku z zarz±dem 
diecezji w roku nastêpnym, jak równie¿ zatwierdza bilans przychodów i rozchodów za rok ubieg³y. 

Kan. 494 - 

§ 1. Po wys³uchaniu zdania kolegium konsultorów oraz Rady do spraw ekonomicznych, ka¿dy biskup winien ustanowiæ w 
swojej diecezji ekonoma. Winien on byæ rzeczywi¶cie bieg³y w sprawach gospodarczych i odznaczaj±cy siê prawo¶ci±. 

§ 2. Ekonoma nale¿y mianowaæ na piêciolecie, lecz po jego up³ywie mo¿e byæ mianowany na dalsze piêciolecia. W czasie 
trwania kadencji, biskup nie powinien go usuwaæ bez wa¿nej przyczyny, któr± sam ocenia i po wys³uchaniu zdania kolegium 
konsultorów oraz Rady do spraw ekonomicznych. 

§ 3. Jest zadaniem ekonoma administrowaæ pod w³adz± biskupa dobrami doczesnymi diecezji, w sposób okre¶lony przez 
Radê do praw ekonomicznych, a tak¿e z dochodów diecezjalnych pokrywaæ wydatki, które biskup lub wyznaczone przez 
niego osoby zgodnie z prawem poleci³y dokonaæ. 

§ 4. Z koñcem roku ekonom winien przedstawiæ Radzie do spraw ekonomicznych wykaz przychodów i rozchodów. 
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Rozdzia³ IlI
 

RADA KAP£AÑSKA I KOLEGIUM KONSULTORÓW

Kan. 495 - 

§ 1. W ka¿dej diecezji winna byæ ustanowiona Rada kap³añska, czyli zespó³ kap³anów, bêd±cy jakby senatem biskupa i 
reprezentuj±cym prezbiterium. Jej zadaniem jest wspieranie biskupa w kierowaniu diecezj±, zgodnie z przepisami prawa, 
a¿eby mo¿liwie najbardziej pomna¿a³o siê dobro pasterskie powierzonej mu czê¶ci Ludu Bo¿ego. 

§ 2. W wikariatach i prefekturach apostolskich, wikariusz lub prefekt apostolski powinni powo³aæ Radê z³o¿on± z trzech 
przynajmniej prezbiterów misjonarzy, których zdania maj± wys³uchaæ, nawet listownie, przy za³atwianiu wa¿niejszych 
spraw. 

Kan. 496 - Rada kap³añska powinna posiadaæ w³asne statuty, zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego i uwzglêdniaj±ce normy 
wydane w tej sprawie przez Konferencjê Episkopatu. 

Kan. 497 - Gdy chodzi o wyznaczenie cz³onków Rady kap³añskiej, to: 

1° mniej wiêcej po³owa powinna byæ wybrana w sposób wolny przez kap³anów, zgodnie z przepisami zamieszczonych 
poni¿ej kanonów oraz statutów;  
2° niektórzy kap³ani, zgodnie z postanowieniami statutów, winni byæ cz³onkami sta³ymi, a wiêc nale¿±cymi do Rady z racji 
powierzonego im urzêdu;  
3° biskup mo¿e swobodnie mianowac niektórych cz³onków Rady. 

Kan. 498 -  

§ 1. Prawo wyboru do Rady kap³añskiej, zarówno czynne, jak i bierne, posiadaj±: 
1° wszyscy kap³ani diecezjalni inkardynowani do diecezji;  
2° kap³ani diecezjalni nie inkardynowani do diecezji, jak równie¿ kap³ani cz³onkowie jakiego¶ instytutu zakonnego 
lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, którzy przebywaj±c na terenie diecezji, wykonuj± dla jej dobra jaki¶ obowi
±zek. 

§ 2. Je¶li to przewiduj± statuty, to samo prawo wyboru mo¿e byæ przyznane innym kap³anom, posiadaj±cym w diecezji sta³e 
lub tymczasowe zamieszkanie. 

Kan. 499 - Sposób wyboru cz³onków Rady kap³añskiej powinien byæ okre¶lony w statutach, tak jednak, a¿eby wedle mo¿no¶ci kap³ani 
prezbiterium byli reprezentowani z uwzglêdnieniem przede wszystkim ró¿nych rodzajów pos³ug oraz ró¿nych regionów diecezji. 

Kan. 500 - 

§ l. Do biskupa diecezjalnego nale¿y zwo³ywanie Rady kap³añskiej, przewodniczenie jej oraz okre¶lanie spraw, które maj± 
byæ rozpatrywane, albo dopuszczanie zg³oszonych przez cz³onków. 

§ 2. Rada kap³añska posiada jedynie g³os doradczy. Biskup diecezjalny powinien wys³uchaæ jej zdania w wa¿niejszych 
sprawach; potrzebuje za¶ jej zgody tylko w wypadkach wyra¼nie w prawie okre¶lonych. 

§ 3. Rada kap³añska nie mo¿e nigdy dzia³aæ bez biskupa diecezjalnego, który te¿ jedynie mo¿e og³osiæ to, co zosta³o 
uchwalone zgodnie z postanowieniem § 2. 

Kan. 501 -  

§ 1. Cz³onkowie Rady kap³añskiej winni byæ ustanawiani czasowo, na okres przewidziany w statutach, ale w ten sposób, 
a¿eby ca³a Rada lub przynajmniej jej czê¶æ by³a odnawiana co piêæ lat. 

§ 2. Podczas wakansu stolicy, ustaje Rada kap³añska, a jej funkcje s± wype³niane przez kolegium konsultorów. W ci±gu roku 
od objêcia diecezji, biskup powinien ustanowiæ od nowa Radê kap³añsk±. 



§ 3. Je¶li Rada kap³añska nie wype³nia zadania powierzonego jej dla dobra diecezji albo powa¿nie go nadu¿ywa, biskup 
diecezjalny mo¿e j± rozwi±zaæ, po konsultacji z metropolit± albo - gdy chodzi o metropoliê - z biskupem sufraganem 
najstarszym promocj±. Jednak¿e w ci±gu roku winien ustanowiæ j± na nowo. 

Kan. 502 - 

§ 1. Spo¶ród cz³onków Rady kap³añskiej biskup diecezjalny powinien w sposób swobodny mianowaæ niektórych kap³anów, 
w liczbie nie mniejszej ni¿ sze¶ciu i nie przekraczaj±cej dwunastu, którzy by stanowili przez okres piêciu lat kolegium 
konsultorów, wype³niaj±ce zadania okre¶lone przez prawo. Po up³ywie jednak piêciolecia wype³nia nadal swoje zadania, 
dopóki nie zostanie ukonstytuowane nowe kolegium. 

§ 2. Kolegium konsultorów przewodniczy biskup diecezjalny, a podczas przeszkody w dzia³aniu lub wakansu stolicy ten, kto 
tymczasowo zastêpuje biskupa; przed jego za¶ ustanowieniem, kap³an najstarszy ¶wiêceniami w kolegium konsultorów. 

§ 3. Konferencja Episkopatu mo¿e zarz±dziæ, by zadania konsultorów zosta³y powierzone kapitule katedralnej. 

§ 4. W wikariacie i prefekturze apostolskiej, zadania kolegium konsultorów wype³nia Rada misji, o której w kan. 495, § 2, 
chyba ¿e prawo co innego ustanawia. 
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Rozdzia³ IV
 

KAPITU£Y KANONIKÓW

Kan. 503 - Kapitu³a kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kap³anów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej 
uroczystych czynno¶ci liturgicznych w ko¶ciele katedralnym lub kolegiackim. Kapitu³a katedralna wype³nia ponadto zadania zlecone jej 
przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego. 

Kan. 504 - Erekcja kapitu³y katedralnej, dokonywanie w niej innowacji oraz zniesienie s± zarezerwowane Stolicy Apostolskiej. 

Kan. 505 - Ka¿da kapitu³a, tak katedralna, jak i kolegiacka, powinny mieæ w³asne statuty, sporz±dzone zgodnym z prawem aktem 
kapitulnym i zatwierdzone przez biskupa diecezjalnego. Statutów tych nie wolno zmieniaæ ani znosiæ, jak tylko za aprobat± biskupa 
diecezjalnego. 

Kan. 506 -  

§ 1. Zachowuj±c zawsze prawa fundacyjne, statuty kapitu³y winny okre¶laæ strukturê kapitu³y oraz liczbê jej cz³onków. 
Powinny te¿ sprecyzowaæ czynno¶ci, jakie maj± byæ wykonywane przez kapitu³ê lub poszczególnych kanoników w zakresie 
kultu Bo¿ego oraz pos³ugi. Winny tak¿e regulowaæ odbywanie zebrañ, na których za³atwia siê sprawy zwi±zane z 
dzia³alno¶ci± kapitu³y, jak równie¿ okre¶liæ warunki wymagane do wa¿no¶ci lub godziwo¶ci podejmowanych czynno¶ci, z 
zachowaniem jednak przepisów prawa powszechnego. 

§ 2. Statuty winny tak¿e okre¶liæ dochody, zarówno sta³e, jak i pobierane z racji wykonywania jakiego¶ zadania, oraz - bior
±c pod uwagê normy wydane przez Stolicê ¦wiêt± - insygnia kanoników. 

Kan. 507 - 

§ 1. Jeden z kanoników powinien spe³niaæ funkcje przewodnicz±cego kapitu³y. Zgodnie z postanowieniami statutów, maj± 
byæ ustanowione tak¿e inne urzêdy, bior±c pod uwagê miejscowe zwyczaje. 

§ 2. Duchownym, którzy nie nale¿± do kapitu³y, wolno powierzaæ inne urzêdy, przez wykonywanie których bêd± - zgodnie z 
postanowieniami statutów - ¶wiadczyli pomoc kanonikom. 

Kan. 508 -  

§ 1. Kanonik penitencjarz, tak ko¶cio³a katedralnego, jak i ko¶cio³a kolegiackiego, ma z racji urzêdu w³adzê zwyczajn±, 
której jednak nie mo¿e innym delegowaæ, rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wi±¿±cych moc± samego 
prawa, ale nie zdeklarowanych i nie zastrze¿onych Stolicy Apostolskiej. Na terenie diecezji mo¿e rozgrzeszaæ tak¿e obcych, 
a diecezjan równie¿ poza diecezj±. 

§ 2. Tam, gdzie nie ma kapitu³y, biskup diecezjalny powinien mianowaæ jakiego¶ kap³ana do wykonywania tego zadania. 

Kan. 509 -  

§ 1. Po wys³uchaniu zdania kapitu³y, do biskupa diecezjalnego, nie za¶ do administratora diecezji, nale¿y prawo nadawania 
wszystkich i poszczególnych kanonikatów, tak w ko¶ciele katedralnym, jak i kolegiackim, z odwo³aniem wszelkich 
przeciwnych przywilejów. Ten¿e biskup zatwierdza wybranego przez kapitu³ê jej przewodnicz±cego. 

§ 2. Godno¶æ kanonika powinien nadawaæ biskup diecezjalny tylko kap³anom odznaczaj±cym siê nauk± i prawo¶ci± ¿ycia, 
którzy chwalebnie wype³niaj± pos³ugê. 

Kan. 510 - 

§ 1. Nie nale¿y wiêcej ³±czyæ kapitu³y kanoników z parafi±. Je¶li s± parafie z³±czone z kapitu³±, biskup diecezjalny 
powinien je od³±czyæ od kapitu³y. 



§ 2. W ko¶ciele, który jest zarazem parafialnym i kapitulnym, nale¿y ustanowiæ proboszcza, wybranego czy to spo¶ród 
kanoników, czy te¿ spoza nich. Na takim proboszczu spoczywaj± wszystkie obowi±zki i posiada on wszystkie uprawnienia 
oraz w³adze, które na mocy prawa s± w³a¶ciwe proboszczowi. 

§ 3. Jest rzecz± biskupa diecezjalnego ustaliæ okre¶lone normy, które by skoordynowa³y w sposób w³a¶ciwy obowi±zki 
duszpasterskie proboszcza i zadania w³a¶ciwe kapitule, tak, by proboszcz nie przeszkadza³ w funkcjach kapitulnych, a 
kapitu³a w czynno¶ciach proboszczowskich. W razie powstania konfliktu sprawê rozstrzyga biskup diecezjalny, maj±c przede 
wszystkim na uwadze odpowiednie zabezpieczenie duszpasterskich potrzeb wiernych. 

§ 4. Gdy chodzi o ofiary sk³adane dla ko¶cio³a, który jest zarazem parafialny i kapitulny, to domniemywa siê, ¿e z³o¿ono je 
na parafiê, chyba ¿e co innego zostanie ustalone. 
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Rozdzia³ V
 

RADA DUSZPASTERSKA

Kan. 511 - Gdy to zalecaj± okoliczno¶ci pasterskie, nale¿y w poszczególnych diecezjach ustanowiæ Radê duszpastersk±, której 
zadaniem jest badaæ pod w³adz± biskupa wszystko, co dotyczy dzia³alno¶ci pasterskiej, a tak¿e rozwa¿aæ i przedstawiaæ praktyczne 
wnioski. 

Kan. 512 - 

§ 1. Rada duszpasterska sk³ada siê z wiernych, pozostaj±cych w pe³nej wspólnocie z Ko¶cio³em katolickim, tak duchownych, 
jak cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego i przede wszystkim ¶wieckich, wyznaczonych w sposób okre¶lony przez 
biskupa diecezjalnego. 

§ 2. Do Rady duszpasterskiej nale¿y dobraæ wiernych w ten sposób, ¿eby jej sk³ad by³ rzeczywistym odzwierciedleniem ca³ej 
czê¶ci Ludu Bo¿ego, stanowi±cego diecezjê, z uwzglêdnieniem ro¿nych regionów diecezji, warunków spo³ecznych i 
zawodowych oraz udzia³u, jaki osoby pojedyncze lub zrzeszone maj± w apostolstwie. 

§ 3. Do Rady duszpasterskiej nale¿y dobieraæ tylko tych wiernych, którzy odznaczaj± siê pewn± wiar±, dobrymi obyczajami 
i roztropno¶ci±. 

Kan. 513 - 

§ 1. Radê duszpastersk± ustanawia siê na czas przewidziany w statutach wydanych przez biskupa. 

§ 2. Podczas wakansu stolicy ustaje Rada duszpasterska. 

Kan. 514 -  

§ 1. Rada duszpasterska, posiadaj±ca jedynie g³os doradczy, jest zwo³ywana, zale¿nie od potrzeb duszpasterskich, przez 
biskupa diecezjalnego, któremu te¿ przys³uguje wy³±czne prawo przewodniczenia. Równie¿ tylko on decyduje o tym, co ze 
spraw rozwa¿anych przez Radê ma byæ opublikowane. 

§ 2. Powinna byæ zwo³ywana przynajmniej jeden raz w roku. 
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Rozdzia³ VI

PARAFIE, PROBOSZCZOWIE I WIKARIUSZE PARAFIALNI

Kan. 515 -

§ 1. Parafia jest okre¶lon± wspólnot± wiernych, utworzon± na sposób sta³y w Ko¶ciele partykularnym, nad któr± pastersk± 
pieczê, pod w³adz± biskupa diecezjalnego, powierza siê proboszczowi jako jej w³asnemu pasterzowi. 

§ 2. Erekcja parafii, zniesienie jej lub dokonywanie w niej zmian, nale¿y do wy³±cznej kompetencji biskupa diecezjalnego. 
Nie powinien on erygowaæ parafii albo ich znosiæ, ewentualnie dokonywaæ powa¿nych zmian, bez wys³uchania Rady 
kap³añskiej. 

§ 3. Parafia erygowana zgodnie z prawem posiada moc± samego prawa osobowo¶æ prawn±. 

Kan. 516 -

§ 1. Je¶li czego innego w prawie nie zastrze¿ono, z parafi± jest zrównana parafia tymczasow±, która jest okre¶lon± wspólnot
± wiernych w Ko¶ciele partykularnym, powierzon± kap³anowi, jak jej w³asnemu pasterzowi, ze wzglêdu na szczególne 
okoliczno¶ci jeszcze nie erygowana jako parafia. 

§ 2. Tam, gdzie jakie¶ wspólnoty wiernych nie mog± byæ erygowaæ jako parafie lub parafie tymczasowe, biskup diecezjalny 
powinien w inny sposób zapewniæ im pastersk± opiekê. 

Kan. 517 -

§ 1. Gdzie domagaj± siê tego okoliczno¶ci, piecza pasterska o parafiê lub kilka parafii równocze¶nie, mo¿e byæ powierzona 
wspólnie kilku kap³anom, z zachowaniem jednak normy, ¿e jeden z nich bêdzie kierowa³ pasterzowaniem, a wiêc wspólnie 
podejmowanym dzia³aniem, jako moderator, bêd±c te¿ za nie odpowiedzialnym wobec biskupa. 

§ 2. Gdyby, na skutek braku kap³anów, biskup diecezjalny doszed³ do wniosku, ¿e do wspó³udzia³u w trosce o pasterzowanie 
parafii nale¿y dopu¶ciæ diakona lub jak±¶ inn± osobê nie maj±c± ¶wiêceñ kap³añskich, albo jak±¶ wspólnotê osób, to 
powinien ustanowiæ jakiego¶ kap³ana, który by posiadaj±c w³adzê i uprawnienia proboszczowskie, kierowa³ dzia³alno¶ci± 
pastersk±. 

Kan. 518 - Z zasady ogólnej parafia powinna byæ terytorialna, a wiêc obejmuj±ca wszystkich wiernych okre¶lonego terytorium. Gdzie 
jednak jest to wskazane, nale¿y tworzyæ parafie personalne, okre¶lone z racji obrz±dku, jêzyka, narodowo¶ci wiernych jakiego¶ 
terytorium, albo z innego jeszcze powodu. 

Kan. 519 - Proboszcz jest w³asnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmuj±cym pastersk± troskê o powierzon± mu wspólnotê pod 
w³adz± biskupa diecezjalnego. Powo³any jest do uczestnictwa w pos³udze Chrystusa, a¿eby dla tej¿e wspólnoty wykonywa³ zadania 
nauczania, u¶wiêcania i kierowania, przy wspó³pracy tak¿e innych prezbiterów i diakonów oraz nios±cych pomoc wiernych ¶wieckich, 
zgodnie z przepisami prawa. 

Kan. 520 -

§ 1. Osoba prawna nie powinna byæ proboszczem. Jednak¿e za zgod± kompetentnego prze³o¿onego, biskup diecezjalny, nie 
za¶ administrator diecezji, mo¿e powierzyæ parafiê kleryckiemu instytutowi zakonnemu lub kleryckiemu stowarzyszeniu 
¿ycia apostolskiego, eryguj±c j± nawet w ko¶ciele instytutu lub stowarzyszenia, ale na tej zasadzie, ¿e jeden prezbiter bêdzie 
proboszczem parafii, albo, w przypadku powierzenia parafii kilku solidarnie, moderatorem, o którym w kan. 517, § 1. 

§ 2. Powierzenie parafii, o którym w § 1, mo¿e byæ dokonane na sta³e lub na ¶ci¶le okre¶lony czas. W obydwu przypadkach 
ma to byæ uczynione na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiêdzy biskupem diecezjalnym i kompetentnym 
prze³o¿onym instytutu lub stowarzyszenia. Obok innych spraw nale¿y w niej wyra¼nie i dok³adnie okre¶liæ to, co dotyczy 
wype³niania pos³ugi, przydzielonych do tego osób oraz spraw ekonomicznych. 

Kan. 521 -



§ 1. Aby kto¶ móg³ wa¿nie zostaæ proboszczem, musi posiadaæ ¶wiêcenia prezbiteratu. 

§ 2. Winien ponadto odznaczaæ siê zdrow± nauk± i dobrymi obyczajami, gorliwo¶ci± pastersk± oraz innymi cnotami, jak 
równie¿ przymiotami, wymaganymi, czy to prawem powszechnym czy partykularnym, do kierowania parafi±, o któr± chodzi. 

§ 3. Aby kto¶ móg³ otrzymaæ urz±d proboszcza, nale¿y - w sposób okre¶lony przez biskupa diecezjalnego, tak¿e przy 
pomocy egzaminu - przekonaæ siê o jego zdatnosci. 

Kan. 522 - Proboszcz winien cieszyæ siê sta³o¶ci± i dlatego ma byæ mianowany na czas nieokre¶lony. Na czas okre¶lony biskup 
diecezjalny mo¿e mianowaæ tylko wtedy, gdy zezwala na to dekret Konferencji Episkopatu. 

Kan. 523 - Zachowuj±c w mocy przepis kan. 682, § 1, powierzenie urzêdu proboszczowskiego przys³uguje biskupowi diecezjalnemu i 

to przez swobodne nadanie, chyba ¿e kto¶ posiada prawo prezentacji lub wyboru. 

Kan. 524 - Wakuj±c± parafiê biskup diecezjalny powinien powierzyæ temu, kogo po rozwa¿eniu wszystkich okoliczno¶ci, uzna za 
odpowiedniego do wype³niania w niej parafialnej pos³ugi, wykluczaj±c wszelki wzgl±d na osobê. Aby urobiæ sobie s±d o zdatno¶ci, 
winien wys³uchaæ zdania dziekana i przeprowadziæ odpowiednie badania, zasiêgn±æ, je¶li potrzeba, opinii niektórych prezbiterów oraz 
wiernych ¶wieckich. 

Kan. 525 - W okresie wakansu stolicy lub przeszkody w dzia³aniu, do administratora diecezjalnego albo innego tymczasowego jej zarz
±dcy nale¿y:

1° udzielaæ nadania lub zatwierdzaæ kap³anów, którzy zgodnie z prawem zostali na parafiê prezentowani lub wybrani;  
2° mianowaæ proboszczów, gdy stolica wakuje lub ma przeszkodê w dzia³aniu od roku. 

Kan. 526 - 

§ 1. Proboszcz powinien sprawowaæ pieczê pastersk± w jednej tylko parafii. Jednak¿e z powodu braku kap³anów albo na 
skutek innych okoliczno¶ci, mo¿na takiemu proboszczowi powierzyæ pieczê pastersk± o kilka s±siednich parafii. 

§ 2. W tej samej parafii ma byæ tylko jeden proboszcz albo moderator zgodnie z przepisem kan. 517, § 1. Odrzuca siê 
zwyczaj przeciwny oraz odwo³uje wszelki przeciwny przywilej. 

Kan. 527 - 

§ 1. Kto jest promowany do podjêcia troski pasterskiej w parafii, otrzymuje j± i obowi±zany jest pasterzowaæ od momentu jej 
objêcia w posiadanie. 

§ 2. Proboszcza wprowadza w posiadanie ordynariusz miejsca lub kap³an przez niego delegowany, zachowuj±c sposób 
przewidziany prawem partykularnym lub zgodnym z prawem zwyczajem. Dla s³usznej wszak¿e przyczyny ten¿e ordynariusz 
mo¿e dyspensowaæ od tego sposobu. W takim wypadku dyspensa podana do wiadomo¶ci parafii zastêpuje objêcie w 
posiadanie. 

§ 3. Ordynariusz miejsca powinien okre¶liæ czas, w którym ma nast±piæ objêcie parafii w posiadanie. Po jego 
bezskutecznym up³ywie, mo¿e og³osiæ, ¿e parafia wakuje, chyba ¿e zaistnia³a s³uszna przeszkoda. 

Kan. 528 -

§ 1. Proboszcz jest obowi±zany zatroszczyæ siê o to, a¿eby przybywaj±cym w parafii g³oszone by³o nieska¿one s³owo Bo¿e. 
St±d zabiega o to, by wierni byli w³a¶ciwie o prawdach wiary pouczeni, zw³aszcza przez g³oszenie homilii w niedziele i 
¶wiêta nakazane oraz przez nauczanie katechetyczne. Popiera te¿ dzie³a, poprzez które jest propagowany duch ewangeliczny, 
równie¿ w zakresie sprawiedliwo¶ci spo³ecznej. W sposób szczególny troszczy siê o katolickie wychowanie dzieci i 
m³odzie¿y. Wszelkimi si³ami zabiega, korzystaj±c tak¿e z pomocy wiernych, a¿eby ewangeliczne orêdzie dotar³o równie¿ do 
tych, którzy przestali praktykowaæ albo nie wyznaj± prawdziwej wiary. 

§ 2. Proboszcz troszczy siê o to, a¿eby sprawowanie Echarystii sta³o siê centrum parafialnego zgromadzenia wiernych. 
Pracuje nad tym, by wierni wzmacniali siê przez pobo¿ne uczestniczenie w sakramentach, a zw³aszcza czêsto przystêpowali 



do sakramentów Naj¶wiêtszej Echarystii i pokuty. Stara siê równie¿ o to, by wierni modlili siê, tak¿e w rodzinach, oraz 
¶wiadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Proboszcz, pod w³adz± biskupa diecezjalnego, winien kierowaæ liturgi± w 
swojej parafii i czuwaæ nad tym, by nie wkrad³y siê do niej nadu¿ycia. 

Kan. 529 - 

§ 1. Pragn±c dobrze wype³niæ funkcjê pasterza, proboszcz powinien staraæ siê poznaæ wiernych powierzonych jego pieczy. 
Winien zatem nawiedzaæ rodziny, uczestnicz±c w troskach wiernych, zw³aszcza niepokojach i smutku, oraz umacniaj±c ich 
w Panu, jak równie¿ - je¶li w czym¶ nie domagaj± - roztropnie ich koryguj±c. Gor±c± mi³o¶ci± wspiera chorych, zw³aszcza 
bliskich ¶mierci, wzmacniaj±c ich troskliwie sakramentami i polecaj±c ich dusze Bogu. Szczególn± trosk± otacza biednych, 
cierpi±cych, samotnych, wygnañców oraz prze¿ywaj±cych szczególne trudno¶ci. Stara siê wreszcie o to, by ma³¿onkowie i 
rodzice otrzymali pomoc do wype³niania w³asnych obowi±zków oraz popiera wzrost ¿ycia chrze¶cijañskiego w rodzinach. 

§ 2. Proboszcz uznaje i popiera w³asny udzia³ wiernych ¶wieckich w misji Ko¶cio³a, udzielaj±c równie¿ poparcia ich 
stowarzyszeniom o celach religijnych. Wspó³pracuje z w³asnym biskupem i diecezjalnym prezbiterium, zabiegaj±c tak¿e o to, 
by wierni troszczyli siê o parafialn± wspólnotê, czuli siê cz³onkami zarówno diecezji, jak i Ko¶cio³a powszechnego, oraz 
uczestniczyli w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty. 

Kan. 530 - Do funkcji specjalnie powierzonych proboszczowi nale¿± nastêpuj±ce:

1° udzielanie chrztu;  
2° udzielanie sakramentu bierzmowania osobom znajduj±cym siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci, wed³ug przepisu kan. 883, 

n. 3;  

3° udzielanie Wiatyku i namaszczenia chorych, z zachowaniem wszak¿e przepisu kan. 1003, §§ 2 i 3, a tak¿e udzielanie 

apostolskiego b³ogos³awieñstwa;  
4° asystowanie przy zawieraniu ma³¿eñstw i b³ogos³awieniu ma³¿eñstw;  
5° odprawianie pogrzebów;  
6° ¶wiecênie ¼ród³a chrzcielnego w okresie wielkanocnym, prowadzenie procesji poza ko¶cio³em oraz dokonywanie 
uroczystych po¶wiêceñ poza ko¶cio³em;  
7° bardziej uroczyste sprawowanie Echarystii w niedziele i ¶wiêta. 

Kan. 531 - Chocia¿by kto inny wykona³ parafialne zadanie, jednak ofiary przyjête z tej okazji powinien przekazaæ do wspólnej kasy 
parafialnej, chyba ¿e pewna jest przeciwna wola ofiarodawcy w odniesieniu do ofiar dobrowolnych. Do biskupa diecezjalnego nale¿y - 
po wys³uchaniu zdania Rady kap³añskiej - wydaæ odpowiednie przepisy co do przeznaczenia sk³adanych ofiar oraz wynagrodzenia 
kap³anów wype³niaj±cych to zadanie. 

Kan. 532 - W za³atwianiu wszystkich czynno¶ci prawnych proboszcz wystêpuje w imieniu parafii, zgodnie z przepisami prawa. Ma 
równie¿ troszczyæ siê o to, by dobra parafii by³y administrowane wed³ug norm kan. 1281-1288. 

Kan. 533 -

§ 1. Proboszcz ma obowi±zek rezydowaæ w domu parafialnym w pobli¿u ko¶cio³a. W szczególnych wszak¿e przypadkach, 
maj±c na uwadze s³uszn± przyczynê, ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ, aby gdzie indziej zamieszka³, zw³aszcza w domu 
wspólnym dla wielu kap³anów, je¶li zostanie zabezpieczone w³a¶ciwe i odpowiednie wykonanie parafialnych zadañ. 

§ 2. Je¶li czego innego nie domaga siê powa¿ny powód, wolno proboszczowi ka¿dego roku opu¶ciæ parafiê z racji wakacji 
najd³u¿ej przez miesi±c, czy to ci±g³y, czy to z przerwami. Nie wlicza siê do niego rekolekcji, odbywanych jeden raz w roku. 
Gdy proboszcz opuszcza parafiê na ponad tydzieñ, obowi±zany jest powiadomiæ o tym ordynariusza miejsca. 

§ 3. Biskup diecezjalny powinien wydaæ przepisy, aby pod nieobecno¶æ proboszcza zabezpieczyæ pieczê duszpastersk± w 
parafii przez kap³ana wyposa¿onego w potrzebne uprawnienia. 

Kan. 534 - 

§ 1. Po objêciu parafii proboszcz obowi±zany jest odprawiaæ Mszê ¶w. za powierzony sobie lud: we wszystkie niedziele i 
¶wiêta nakazane we w³asnej diecezji. Je¿eli w jakim¶ dniu nie mo¿e ich odprawiæ wskutek uznanej przez prawo przeszkody, 
winien tego dokonaæ w te same dni przez kogo innego albo w innym dniu osobi¶cie. 

§ 2. Proboszcz pasterzuj±cy w kilku parafiach obowi±zany jest w dni wymienione w § 1, odprawiæ tylko jedn± Mszê ¶w. za 
ca³y powierzony sobie lud. 



§ 3. Proboszcz, który nie uczyni³ zado¶æ obowi±zkowi zgodnie z postanowieniem §§ 1 i 2, powinien jak najszybciej 
odprawiæ tyle Mszy ¶w. za wiernych, ile opu¶ci³. 

Kan. 535 -

§ 1. W ka¿dej parafii nale¿y prowadziæ ksiêgi parafialne, a mianowicie ochrzczonych, ma³¿eñstw, zmar³ych oraz inne, 
zgodnie z przepisami Konferencji Episkopatu lub biskupa diecezjalnego. Proboszcz ma czuwaæ nad tym, by ksiêgi by³y 
w³a¶ciwie spisywane i przechowywane. 

§ 2. W ksiêdze ochrzczonych nale¿y odnotowaæ bierzmowanie, jak równie¿ to, co ma zwi±zek ze stanem kanonicznym 
wiernych z racji ma³¿eñstwa, z zachowaniem wszak¿e przepisu kan. 1133, z racji adopcji, jak równie¿ przyjêcia ¶wiêceñ 

wy¿szych, profesji wieczystej z³o¿onej w instytucie zakonnym oraz zmiany obrz±dku; adnotacje musz± byæ zawsze 
uwidocznione w metryce chrztu. 

§ 3. Ka¿da parafia powinna mieæ w³asn± pieczêæ. Wydawane za¶wiadczenia kanonicznego stanu wiernych oraz wszystkie 
akty, które mog± posiadaæ znaczenie prawne, maj± byæ podpisane przez proboszcza lub jego delegata i opatrzone pieczêcia 
parafialn±. 

§ 4. Ka¿da parafia winna mieæ w³asny depozyt dokumentów czyli archiwum, w którym nale¿y przechowywaæ ksiêgi 
parafialne, ³±cznie z listami biskupów oraz innymi dokumentami, których zachowanie jest konieczne lub po¿yteczne. Biskup 
diecezjalny lub jego delegat powinien, z okazji wizytacji lub w innym czasie, przejrzeæ je wszystkie, a proboszcz ma czuwaæ 
nad tym, by nic z nich nie dosta³o siê do obcych r±k. 

§ 5. Nale¿y pilnie przechowywaæ tak¿e stare ksiêgi parafialne, zgodnie z wymogami prawa partykularnego. 

Kan. 536 -

§ 1. Je¶li zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasiêgniêciu opinii Rady kap³añskiej, by³oby to po¿yteczne, nale¿y w ka¿dej 
parafii ustanowiæ radê duszpastersk±. Ma jej przewodniczyæ proboszcz, a cz³onkami powinni byæ wierni wraz z tymi, którzy 
z urzêdu uczestnicz± w trosce duszpasterskiej o parafiê i pomagaj± w o¿ywianiu dzia³alno¶ci pasterskiej. 

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie g³os doradczy i kieruje siê normami okre¶lonymi przez biskupa diecezjalnego. 

Kan. 537 - W ka¿dej parafii powinna byæ rada do spraw ekonomicznych, która rz±dzi siê nie tylko przepisami prawa powszechnego, 
lecz tak¿e normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami ¶wiadcz± proboszczowi pomoc w 
administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532. 

Kan. 538 - 

§ 1. Proboszcz traci swój urz±d przez usuniêcie lub przeniesienie, dokonane zgodnie z przepisami prawa przez biskupa 
diecezjalnego; przez zrzeczenie siê dla s³usznej przyczyny, dokonane przez samego proboszcza i, do wa¿no¶ci, przyjête przez 
biskupa diecezjalnego, jak równie¿ po up³ywie czasu, je¶li proboszcz zgodnie z przepisami prawa partykularnego, o którym w 
kan. 522, by³ ustanowiony na oznaczony czas. 

§ 2. Proboszcza, który jest cz³onkiem instytutu zakonnego albo jest inkardynowany do stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, 
usuwa siê z zachowaniem przepisu kan. 682, § 2. 

§ 3. Proboszcz, po ukoñczeniu siedemdziesi±tego pi±tego roku ¿ycia, jest proszony o z³o¿enie zrzeczenia siê urzêdu na rêce 
biskupa diecezjalnego, który rozwa¿ywszy wszystkie okoliczno¶ci osoby i miejsca, powinien zadecydowaæ o przyjêciu lub 
od³o¿eniu zrzeczenia. Biskup diecezjalny obowi±zany jest zapewniæ zrzekajacemu siê odpowiednie utrzymanie i mieszkanie, 
maj±c na uwadze normy ustalone przez Konferencjê Episkopatu. 

Kan. 539 - Gdy parafia wakuje albo proboszcz, na skutek uwiêzienia, zes³ania, czy wygnania, niezdolno¶ci lub s³abego zdrowia, lub 
innej przyczyny, nie mo¿e wype³niaæ pasterskiej pos³ugi w parafii, biskup diecezjalny winien jak najszybciej mianowaæ administratora 
parafii, mianowicie kap³ana, który by zastêpowa³ proboszcza, zgodnie z przepisem kan. 540. 

Kan. 540 - 



§ 1. Administrator parafii ma te same obowi±zki i posiada te same uprawnienia co proboszcz, chyba ¿e biskup diecezjalny 
inaczej postanowi. 

§ 2. Admnistratorowi parafii nie wolno nic czyniæ, co mog³oby przynie¶æ uszczerbek uprawnieniom proboszcza lub dobrom 
parafialnym. 

§ 3. Po wype³nieniu swojego zadania, administrator parafii winien z³o¿yæ sprawozdanie proboszczowi. 

Kan. 541 - 

§ 1. W przypadku wakansu parafii, jak równie¿ wtedy, gdy proboszcz na skutek przeszkody nie mo¿e wype³niaæ pasterskiej 
pos³ugi, kierowanie parafi±, przed ustanowieniem administratora parafii, przejmuje tymczasowo wikariusz parafialny, a gdy 
jest ich kilku, najstarszy nominacj±. Je¶li za¶ nie ma wikariusza proboszcz okre¶lony prawem partykularnym. 

§ 2. Kto przej±³ kierowanie parafi± zgodnie z przepisem § 1, powinien natychmiast powiadomiæ ordynariusza miejsca o 
wakansie parafii. 

Kan. 542 - Kap³ani, którzy wed³ug przepisu kan. 517, § 1, maj± wspólnie pasterzowaæ w jednej lub równocze¶nie w kilku parafiach:

1° powinni posiadaæ przymioty, o których w kan. 521;  
2° maj± byæ mianowani lub ustanowieni z zachowaniem przepisów kan. 522 i 524;  
3° przejmuj± pasterzowanie dopiero z chwil± objêcia parafii w posiadanie; ich moderator obejmuje j± w posiadanie zgodnie z 
przepisami kan. 527, § 2; dla pozosta³ych kap³anów z³o¿enie wyznania wiary dokonane w sposób przewidziany prawem 
zastêpuje objêcie w posiadanie. 

Kan. 543 -

§ 1. Je¶li kap³anom powierzono wykonywanie solidarnie pasterskiej pos³ugi w jednej lub kilku parafiach, to ka¿dy, wed³ug 
porz±dku przez nich ustalonego, ma obowi±zek wype³niaæ pos³ugi i funkcje proboszczowskie, o których w kan. 528, 529 i 
530. W³adza asystostowania przy zawieraniu ma³¿eñstwa, jak równie¿ wszystkie uprawnienia w zakresie dyspensowania 
przyznane przez samo prawo proboszczom, przys³uguj± wszystkim, ale nale¿y z nich korzystaæ pod kierownictwem 
moderatora. 

§ 2. Wszyscy kap³ani, którzy nale¿± do zespo³u:

1° s± zwi±zani obowi±zkiem rezydencji;  
2° wspólnie maj± ustaliæ, w jakiej kolejno¶ci jeden z nich ma odprawiaæ za lud, zgodnie z przepisem 
kan. 534;  
3° przy podejmowaniu czynno¶ci prawnych, sam moderator wystêpuje w imieniu jednej lub kilku 
parafii powierzonych zespo³owi. 

Kan. 544 - Gdy ustaje urz±d jednego kap³ana z zespo³u, o którym w kan. 517, § 1, albo moderator zespo³u, a tak¿e gdy kto¶ z nich staje 
siê niezdolny do wykonywania pasterskiej pos³ugi, nie wakuje parafia lub parafie powierzone zespo³owi. Natomiast biskup diecezjalny 
powinien mianowaæ nowego moderatora. Zanim jednak biskup mianuje innego, to zadanie winien wype³niaæ kap³an tego¿ zespo³u, 
najstarszy nominacj±. 

Kan. 545 -

§ 1. Ilekroæ wydaje siê to konieczne lub po¿yteczne do w³a¶ciwego wype³niania pasterskiej pos³ugi w parafii, mo¿na 
przydzieliæ proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, którzy jako wspó³pracownicy proboszcza i uczestnicy 
jego troski, wspóln± z proboszczem rad± i gorliwosci± oraz pod jego w³adz±, wykonuj± dzie³o pasterskiej pos³ugi. 

§ 2. Wikariusz parafialny mo¿e byæ ustanowiony czy to by ¶wiadczy³ pomoc w wype³nianiu ca³ej pos³ugi parafialnej albo w 
odniesieniu do ca³ej parafii lub okre¶lonej jej czê¶ci, lub w odniesieniu do okre¶lonego zespo³u wiernych parafii, czy te¿ by 
¶wiadczy³ pomoc w wype³nianiu oznaczonej pos³ugi równocze¶nie w kilku parafiach. 

Kan. 546 - Aby kto¶ móg³ wa¿nie byæ mianowany wikariuszem, winien posiadaæ ¶wiêcenia prezbiteratu. 



Kan. 547 - Wikariusza parafialnego swobodnie mianuje biskup diecezjalny, po wys³uchaniu, je¶li to uzna za po¿yteczne, proboszcza lub 
proboszczów parafii, dla których go siê ustanawia, a tak¿e dziekana z zachowaniem przepisu kan. 682, § 1. 

Kan. 548 -

§ 1. Obowi±zki i uprawnienia wikariusza parafialnego okre¶lone s±, oprócz kanonów tego rozdzia³u, statutami diecezjalnymi 
a tak¿e pismem biskupa diecezjalnego, a szczegó³owiej zdeterminowane zostaj± poleceniem proboszcza. 

§ 2. Je¿eli co innego wyra¼nie w pi¶mie biskupa diecezjalnego nie zastrze¿ono, wikariusz parafialny z racji urzêdu zobowi
±zany jest wspomagaæ proboszcza w ca³ej pos³udze parafialnej, z wyj±tkiem odprawiania Mszy ¶w. za lud, a tak¿e zgodnie z 
prawem zastêpowaæ proboszcza, je¿eli sprawa tego wymaga. 

§ 3. Wikariusz parafialny przedstawia regularnie proboszczowi zamierzone lub podjête poczynania pasterskie, tak ¿eby 
proboszcz i wikariusz lub wikariusze, mogli wspólnymi si³ami wype³niac pastersk± pos³ugê w parafii, za któr± razem s± 
odpowiedzialni. 

Kan. 549 - Je¶li biskup diecezjalny czego innego nie postanowi zgodnie z przepisem kan. 533, § 3 i je¶li nie zosta³ ustanowiony 
administrator parafii, wtedy podczas nieobecno¶ci proboszcza nale¿y zachowaæ przepisy kan. 541, § 1. W takim wypadku wikariusz 
przejmuje równie¿ wszystkie obowi±zki proboszcza, z wyj±tkiem obowi±zku odprawiania Mszy ¶w. za lud. 

Kan. 550 - 

§ 1. Wikariusz parafialny jest obowi±zany rezydowaæ w parafii, a gdy zosta³ ustanowiony dla kilku parafii równocze¶nie, w 
jednej z nich. Jednak¿e na skutek s³usznej przyczyny ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ, by zamieszka³ gdzie indziej, 
zw³aszcza w domu wspólnym dla wielu kap³anów, o ile nie ucierpi z tego powodu wykonywanie pasterskich zadañ. 

§ 2. Ordynariusz miejsca winien zatroszczyæ siê o to, by proboszcz i wikariusze praktykowali wedle mo¿no¶ci jak±¶ formê 
¿ycia wspólnego w domu parafialnym. 

§ 3. Odno¶nie do czasu wakacji, wikariusz ma takie samo prawo jak proboszcz. 

Kan. 551 - W odniesieniu do ofiar, jakie wierni sk³adaj± wikariuszowi z okazji wykonywania pasterskiej pos³ugi, nale¿y zachowaæ 
przepis kan. 531. 

Kan. 552 - Biskup diecezjalny lub administrator diecezji mo¿e dla s³usznej przyczyny usun±æ wikariusza parafialnego z zachowaniem 
przepisu kan. 682, § 2. 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ VII

DZIEKANI

Kan. 553 -

§ 1. Wikariusz rejonowy, zwany tak¿e dziekanem albo archiprezbiterem, albo jeszcze inaczej, jest kap³anem, który stoi na 
czele wikariatu rejonowego (dekanatu). 

§ 2. Je¶li czego innego nie postanawia prawo partykularne, dziekana mianuje biskup diecezjalny, po wys³uchaniu zgodnie ze 
swoim roztropnym os±dem zdania kap³anów pe³ni±cych pos³ugê w danym dekanacie. 

Kan. 554 -

§ 1. Na urz±d dziekana, który nie jest zwi±zany z urzêdem proboszcza okre¶lonej parafii, biskup powinien wybraæ kap³ana, 
jakiego uzna za odpowiedniego, po rozwa¿eniu okoliczno¶ci miejsca i czasu. 

§ 2. Dziekana nale¿y mianowaæ na pewien czas, okre¶lony prawem partykularnym. 

§ 3. Na skutek s³usznej przyczyny, zgodnie z w³asnym roztropnym os±dem, biskup diecezjalny mo¿e swobodnie usun±æ 
dziekana z urzêdu. 

Kan. 555 - 

§ 1. Oprócz uprawnieñ prawomocnie mu udzielonych przez prawo partykularne, dziekan ma obowi±zek i prawo:

1° popieraæ i koordynowaæ w ramach dekanatu wspóln± dzia³alno¶æ pastersk±;  
2° czuwaæ nad tym, by duchowni jego okrêgu prowadzili ¿ycie odpowiadaj±ce ich stanowi i troskliwie 
wype³niali swoje obowi±zki;  
3°czuwaæ nad tym, by ¶wiête czynno¶ci by³y sprawowane zgodnie z przepisami liturgicznymi, by 
czysto¶æ i piêkno ko¶cio³a i sprzêtu liturgicznego, zw³aszcza w sprawowaniu i przechowywaniu 
Naj¶wiêtszego Sakramentu by³y starannie utrzymywane; ¿eby ksiêgi parafialne by³y w³a¶ciwie 
spisywane i nale¿ycie przechowywane, dobra ko¶cielne prawid³owo administrowane, a budynek 
parafialny otoczony w³a¶ciw± trosk±. 

§ 2. Dziekan w powierzonym sobie dekanacie:

1° zabiega o to, a¿eby duchowni zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, uczestniczyli w 
okre¶lonym czasie w prelekcjach, spotkaniach teologicznych lub konferencjach, wed³ug postanowienia 
kan. 279, § 2;  

2° troszczy siê o dostarczenie pomocy duchowych prezbiterom swego okrêgu; najbardziej za¶ troszczy 
siê o tych kap³anów, którzy znajduj± siê w trudniejszych okoliczno¶ciach lub prze¿ywaj± jakie¶ 
problemy. 

§ 3. Dowiedziawszy siê o powa¿nej chorobie proboszcza w swoim rejonie, dziekan winien zatroszczyæ siê o to, 
a¿eby nie by³ on pozbawiony pomocy duchowej i materialnej, a w przypadku ¶mierci odprawiony by³ godny 
pogrzeb. Ma zatroszczyæ siê równie¿ o to, aby podczas choroby czy ¶mierci nie zosta³y zabrane lub nie zaginê³y 
ksiêgi, dokumenty, sprzêt liturgiczny oraz inne przedmioty nale¿±ce do ko¶cio³a. 

§ 4. Dziekan ma obowi±zek wizytowaæ parafie swojego rejonu w sposób okre¶lony przez biskupa diecezjalnego. 
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Rozdzia³ VIII

REKTORZY KO¦CIO£ÓW I KAPELANI

Art. 1 
REKTORZY KO¦CIO£A

Kan. 556 - Przez rektorów ko¶cio³ów rozumie siê tutaj kap³anów, którym powierzono troskê o jaki¶ ko¶ció³, który nie jest ani 
parafialny, ani kapitulny, ani z³±czony z domem wspólnoty zakonnej lub stowarzyszenia ¿ycia wspólnego, którzy sprawuj± w nim 
¶wiête czynno¶ci. 

Kan. 557 - 

§ 1. Rektora ko¶cio³a mianuje swobodnie biskup diecezjalny, z zachowaniem prawa wyboru lub prezentacji, je¶li komu¶ 
zgodnie z prawem przys³uguje. W takim przypadku biskup diecezjalny zatwierdza lub ustanawia rektora. 

§ 2. Równie¿ wtedy, gdy ko¶ció³ nale¿y do jakiego¶ instytutu kleryckiego na prawie papieskim, biskupowi diecezjalnemu 
przys³uguje prawo ustanowienia rektora przedstawionego przez prze³o¿onego. 

§ 3. Rektorem ko¶cio³a z³±czonego z seminarium lub innym kolegium kierowanym przez duchownych, jest rektor 
seminarium lub kolegium, chyba ¿e biskup diecezjalny inaczej postanowi. 

Kan. 558 - Zachowuj±c przepis kan. 262, rektor w powierzonym sobie ko¶ciele nie mo¿e sprawowaæ czynno¶ci parafialnych, o których 
w kan. 530, nn. 1-6, bez zgody, a w razie potrzeby tak¿e delegacji proboszcza. 

Kan. 559 - W powierzonym sobie ko¶ciele rektor mo¿e odprawiaæ nabo¿eñstwa liturgiczne, nawet uroczyste, z zachowaniem prawnie 
ustanowionych przepisów fundacyjnych i - je¶li zgodnie z os±dem ordynariusza miejsca - nie bêdzie to w ¿aden sposób szkodzi³o 
pos³udze parafialnej. 

Kan. 560 - Je¶li ordynariusz miejsca uzna to za po¿yteczne, mo¿e rektorowi nakazaæ, a¿eby w powierzonym mu ko¶ciele sprawowa³ 
dla wiernych okre¶lone funkcje, nawet parafialne, jak równie¿, by ko¶ció³ by³ dostêpny dla pewnych zespo³ów wiernych, w celu 
odprawiania w nim obrzêdów liturgicznych. 

Kan. 561 - Bez zezwolenia rektora lub innego prawnego prze³o¿onego nie wolno nikomu w ko¶ciele sprawowaæ Eucharystii, udzielaæ 
sakramentów lub odprawiaæ innych funkcji liturgicznych. Wyra¿enie zgody lub jej odmowa musz± byæ dokonane zgodnie z przepisami 
prawa. 

Kan. 562 - Rektor ko¶cio³a, pod w³adz± ordynariusza miejsca i z zachowaniem prawnych statutów oraz praw nabytych, obowi±zany 
jest czuwaæ, aby funkcje liturgiczne godziwie by³y sprawowane w ko¶ciele z zachowaniem przepisów liturgicznych i kanonicznych, 
zobowi±zania wiernie wype³niane, dobra starannie administrowane, by sprzêt liturgiczny i budynki sakralne by³y restaurowane i 
ozdabiane, by nie dzia³o siê nic, co nie przystoi ¶wiêto¶ci miejsca oraz poszanowaniu domu Bo¿ego. 

Kan. 563 - Zgodnie z w³asnym os±dem, ordynariusz miejsca mo¿e dla s³usznej przyczyny usun±æ rektora ko¶cio³a, chocia¿by by³ przez 
innych wybrany lub prezentowany, z zachowaniem przepisu kan. 682, § 2.  
 

Art. 2 
KAPELANI

Kan. 564 - Kapelanem jest kap³an, któremu powierza siê przynajmniej czê¶ciowo sta³± trosk± pastersk± o jak±¶ wspólnotê lub 
specjalny zespó³ wiernych, wykonywan± zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego lub partykularnego. 

Kan. 565 - Je¶li w prawie czego innego nie zastrze¿ono albo komu¶ nie przys³uguj±, zgodnie z prawem, jakie¶ specjalne uprawnienia, 
kapelana mianuje ordynariusz miejsca, który te¿ ustanawia prezentowanego lub zatwierdza wybranego. 

Kan. 566 -



§ 1. Kapelan winien byæ wyposa¿ony we wszystkie uprawnienia, których wymaga w³a¶ciwe sprawowanie troski pasterskiej. 
Oprócz tego, co przyznaje kapelanowi prawo partykularne lub specjalna delegacja, posiada on na mocy urzêdu w³adzê 
spowiadania wiernych powierzonych jego pieczy, a tak¿e g³oszenia im s³owa Bo¿ego, udzielania Wiatyku i namaszczania 
chorych oraz sakramentu bierzmowania tym, którzy znajduj± siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci. 

§ 2. W szpitalach, wiêzieniach i podczas morskiej podró¿y, kapelan posiada ponadto w³adzê, któr± mo¿e wykonywaæ tylko w 
tych miejscach, rozgrzeszania z cenzur wi±¿±cych moc± samego prawa, ale nie zarezerwowanych i nie zdeklarowanych, z 
zachowaniem jednak przepisu kan. 976. 

Kan. 567 -

§ 1. Gdy idzie o kapelana domu laickiego instytutu zakonnego, to ordynariusz miejsca nie powinien go mianowaæ bez 
konsultacji z prze³o¿onym, który ma prawo zaproponowaæ jakiego¶ kap³ana, po wys³uchaniu zdania wspólnoty. 

§ 2. Da kapelana nale¿y odprawianie lub kierowanie funkcjami liturgicznymi. Nie wolno mu jednak mieszaæ siê do zarz±du 
wewnêtrznego instytutu. 

Kan. 568 - W miarê mo¿no¶ci nale¿y mianowaæ kapelanów dla tych, którzy ze wzglêdu na warunki ¿ycia nie mog± korzystaæ ze 
zwyczajnej pos³ugi proboszczów, a wiêc dla emigrantów, wygnañców, uchod¼ców, koczowników, odbywaj±cych podró¿ morsk±. 

Kan. 569 - Pozycja kapelanów wojskowych jest regulowana specjalnymi ustawami. 

Kan. 570 - Je¶li z siedzib± jakiej¶ wspólnoty lub zespo³u, jest z³±czony ko¶ció³ nieparafialny, kapelanem powinien byæ rektor tego 
ko¶cio³a, chyba ¿e czego innego domaga siê troska o wspólnotê lub ko¶ció³. 

Kan. 571 - W wykonywaniu swojego pasterskiego zadania, kapelan powinien utrzymywaæ nale¿ny kontakt z proboszczem. 

Kan. 572 - Gdy idzie o usuniêcie kapelana, nale¿y zachowaæ przepisy kan. 563. 

 
Archidiecezja £ódzka



 

Tytu³ I

NORMY WSPÓLNE WSZYSTKIM INSTYTUTOM ¯YCIA

KONSEKROWANEGO

 

Kan. 573 - 

 

§ 1. ¯ycie konsekrowane przez profesjê rad ewangelicznych jest trwa³± form± ¿ycia, w której wierni pod 
dzia³aniem Ducha ¦wiêtego na¶laduj±c dok³adniej Chrystusa, oddaj± siê ca³kowicie umi³owanemu nade wszystko 
Bogu, a¿eby - po¶wiêceni z nowego i szczególnego tytu³u dla chwa³y Boga, budowania Ko¶cio³a i zbawienia 
¶wiata - osi±gn±æ doskona³± mi³o¶æ w s³u¿bie Królestwa Bo¿ego i, stawszy siê w Ko¶ciele wyra¼nym znakiem, 
zapowiadaæ niebiesk± chwa³ê.

§ 2. Tê w³a¶nie formê ¿ycia w instytutach ¿ycia konsekrowanego, kanonicznie erygowanych przez kompetentn± 
w³adzê Ko¶cio³a, podejmuj± w sposób wolny ci wierni, którzy przez ¶luby lub inne zobowi±zania, zgodnie z 
przepisami w³asnych instytutów, zobowi±zuj± siê do zachowania ewangelicznych rad czysto¶ci, ubóstwa i 
pos³uszeñstwa oraz przez mi³o¶æ, do której prowadz±, ³±cz± siê w sposób szczególny z Ko¶cio³em i jego tajemnic
±.

 

Kan. 574 - 

 

§ 1. Stan tych, którzy we wspomnianych instytutach praktykuj± rady ewangeliczne, nale¿y niew±tpliwie do ¿ycia i 
¶wiêto¶ci Ko¶cio³a, st±d powinien byæ przez wszystkich w Ko¶ciele szanowany i popierany.

§ 2. Do tego stanu ¿ycia niektórzy wierni s± specjalnie przez Boga powo³ywani, a¿eby w ¿yciu Ko¶cio³a korzystali 
ze szczególnego daru oraz, zgodnie z celem i duchem instytutu, pomagali w Jego zbawczej misji.

 

Kan. 575 - Rady ewangeliczne, oparte na nauce i przyk³adzie Chrystusa-Nauczyciela, s± darem Bo¿ym, który Ko¶ció³ otrzyma³ od Pana 
i z Jego ³aski ustawicznie zachowuje.

 

Kan. 576 - Do kompetentnej w³adzy ko¶cielnej nale¿y interpretacja rad ewangelicznych, prawne regulowanie ich praktyki, ustanawianie 
sta³ych form takiego ¿ycia przez kanoniczn± aprobatê, jak równie¿ odpowiednia troska, aby instytuty wzrasta³y i rozwija³y siê zgodnie z 
duchem ich za³o¿ycieli i zdrowych tradycji. 

 

Kan. 577 - Bardzo liczne s± w Ko¶ciele instytuty ¿ycia konsekrowanego, które posiadaj± ró¿ne dary, wed³ug udzielonej im ³aski: 
na¶laduj±c dok³adnie Chrystusa, czy to modl±cego siê, czy g³osz±cego Królestwo Bo¿e, czy czyni±cego ludziom dobrze, czy te¿ obcuj
±cego z nim w ¶wiecie, zawsze jednak wype³niaj±cego wolê Ojca.



 

Kan. 578 - Wszyscy powinni wiernie zachowywaæ my¶l i zamierzenia za³o¿ycieli, zatwierdzone przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln± 
dotycz±ce natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak równie¿ zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tego¿ instytutu.

 

Kan. 579 - Biskupi diecezjalni mog±, ka¿dy na w³asnym terytorium, erygowaæ formalnym dekretem instytuty ¿ycia konsekrowanego, 
po niezbêdnej konsultacji Stolicy Apostolskiej.

 

Kan. 580 - Agregacja jednego instytutu ¿ycia konsekrowanego do drugiego jest zarezerwowana kompetentnej w³adzy instytutu agreguj
±cego, z zachowaniem zawsze kanonicznej autonomii instytutu agregowanego.

 

Kan. 581 - Dzielenie instytutu na czê¶ci, niezale¿nie od tego, Jak± nosz± nazwê, erygowanie ich od nowa, ³±czenie ju¿ erygowanych 
lub dokonywanie innego rodzaju zmian, nale¿y do kompetentnej w³adzy instytutu, zgodnie z postanowieniami konstytucji.

 

Kan. 582 - £±czenie i unia instytutów ¿ycia konsekrowanego jest zarezerwowane tylko Stolicy Apostolskiej. Jej równie¿ jest 
zarezerwowane tworzenie konfederacji lub federacji.

 

Kan. 583 - Zmiany podejmowane w instytutach ¿ycia konsekrowanego, dotycz±ce tych elementów, które uzyska³y aprobatê Stolicy 
Apostolskiej, nie mog± byæ dokonywane bez jej zgody.

 

Kan. 584 - Zniesienie instytutu nale¿y do wy³±cznej kompetencji Stolicy Apostolskiej, której te¿ jest zastrze¿ona decyzja odno¶nie do 
dóbr doczesnych instytutu.

 

Kan. 585 - Zniesienie czê¶ci instytutu nale¿y do kompetentnej w³adzy tego¿ instytutu.

 

Kan. 586 - 

 

§ 1. Poszczególnym instytutom przyznaje siê s³uszn± autonomiê ¿ycia, zw³aszcza w zakresie zarz±dzania, dziêki 
której niech posiadaj± w Ko¶ciele w³asn± dyscyplinê, a tak¿e zachowuj± w³asne dziedzictwo, o którym mowa w 
kan. 578.

§ 2. Ordynariusze miejsca winni tê autonomiê zachowywaæ i jej strzec.

 

Kan. 587 - 



 

§ 1. Dla lepszej ochrony w³asnego powo³ania oraz identyczno¶ci poszczególnych instytutów, kodeks 
fundamentalny, czyli konstytucje ka¿dego instytutu, oprócz tego, co nakazuje zachowaæ kan. 578, powinny 
zawieraæ tak¿e normy fundamentalne odno¶nie do zarz±dzania instytutem i dyscypliny cz³onków, w³±czania 
cz³onków oraz ich formacji, jak równie¿ przedmiotu podejmowanych ¶wiêtych zobowi±zañ.

§ 2. Kodeks ten jest zatwierdzany przez kompetentn± w³adz± ko¶cieln± i tylko za jej zgod± mo¿e byæ zmieniony.

§ 3. W tym kodeksie nale¿y odpowiednio zharmonizowac elementy duchowe i prawne; przy czym jednak nie 
powinno siê mnozyc norm prawnych bez konieczno¶ci.

§ 4. Pozosta³e normy, wydane przez kompetentny instytut, winny byæ zebrane w innych kodeksach, które mog± 
byt odpowiednio odnawiane i przystosowywane, stosownie do wymagañ miejsca i czasu 

 

Kan. 588 - 

 

§ 1. Stan ¿ycia konsekrowanego nie jest ze swej natury ani klerycki, ani laicki.

§ 2. Instytut nazywa siê kleryckim wtedy, gdy z racji celu, czyli zamierzenia za³o¿yciela, ewentualnie na podstawie 
prawomocnej tradycji, pozostaje pod zarz±dem duchownych, podejmuje wykonywanie ¶wiêceñ i jako taki jest 
uznawany przez w³adzê ko¶cieln±.

§ 3. Natomiast instytut nazywa siê laicki wtedy, gdy zosta³ uznany za taki przez w³adzê ka¶cieln±, na mocy jego 
natury, charakteru i celu ma w³a¶ciwe sobie zadanie, okre¶lone przez za³o¿yciela czy prawnie ustalon± tradycjê, 
nie zawieraj±c± w sobie wykonywania ¶wiêceñ.

 

Kan. 589 - Instytut ¿ycia konsekrowanego nazywa siê instytutem na prawie papieskim, je¶li zosta³ erygowany przez Stolicê ¦wiêt± albo 
otrzyma³ od niej formalny dekret zatwierdzaj±cy. Jest natomiast na prawie diecezjalnym, gdy zosta³ erygowany przez biskupa 
diecezjalnego, a nie otrzyma³ od Stolicy Apostolskiej dekretu zatwierdzaj±cego.

 

Kan. 590 - 

 

§ 1. Poniewa¿ instytuty ¿ycia konsekrowanego s± w sposób specjalny po¶wiêcone na s³u¿bê Bogu i ca³emu 
Ko¶cio³owi, st±d ze szczególnej racji podlegaj± najwy¿szej w³adzy ko¶cielnej. 

§ 2. Ka¿dy cz³onek obowi±zany jest okazywaæ uleg³o¶æ Papie¿owi jako swemu najwy¿szemu prze³o¿onemu, 
równie¿ z racji ¶wiêtych wiêzów pos³uszeñstwa.

 

Kan. 591 - Maj±c na uwadze wiêksze dobro instytutów oraz troskê o zabezpieczenie potrzeb apostolatu, Papie¿, na mocy swego 
prymatu obejmuj±cego ca³y Ko¶ció³, mo¿e ze wzglêdu na wspólny po¿ytek wyjmowaæ instytuty ¿ycia konsekrowanego spod 
kierownictwa ordynariuszy miejsca i poddawaæ je tylko sobie lub innej w³adzy ko¶cielnej.

 



Kan. 592 - 

 

§ 1. W celu zacie¶nienia wspólnoty instytutów ze Stolic± Apostolsk±, ka¿dy najwy¿szy prze³o¿ony ma obowi±zek 
- w sposób i w czasie przez ni± okre¶lonym - przesy³aæ do Stolicy ¦wiêtej krótkie sprawozdanie dotycz±ce stanu i 
¿ycia instytutu.

§ 2. Prze³o¿eni ka¿dego instytutu powinni upowszechniaæ znajomo¶æ tych dokumentów Stolicy ¦wiêtej, które 
dotycz± powierzonych im cz³onków, jak równie¿ zatroszczyæ siê o to, by by³y przestrzegane.

 

Kan. 593 - Z zachowaniem w mocy kan. 586 instytuty na prawie papieskim podlegaj± bezpo¶rednio i wy³±cznie w³adzy Stolicy 
Apostolskiej w zakresie wewnêtrznego zarz±du i dyscypliny.

 

Kan. 594 - Instytut na prawie diecezjalnym pozostaje, z zachowaniem kan. 586, pod szczególn± opiek± biskupa diecezjalnego.

 

Kan. 595 - 

 

§ 1. Do biskupa, w którego diecezji znajduje siê dom g³ówny, nale¿y zatwierdzanie konstytucji i potwierdzanie 
prawnie wprowadzonych w nich zmian, z zachowaniem wszak¿e tego, do czego przy³o¿y³a rêkê Stolica 
Apostolska. Nale¿y do niego równie¿ za³atwianie wa¿niejszych spraw, dotycz±cych ca³ego instytutu, a przekraczaj
±cych kompetencje w³adzy wewnêtrznej. Gdy instytut obj±³ swym zasiêgiem ju¿ kilka diecezji, biskup powinien 
siê konsultowaæ z pozosta³ymi biskupami diecezjalnymi.

§ 2. Biskup diecezjalny mo¿e w poszczególnych przypadkach dyspensowaæ od przepisów konstytucji.

 

Kan. 596 - 

 

§ 1. Prze³o¿eni instytutów oraz kapitu³y posiadaj± w odniesieniu do podleg³ych im cz³onków w³adzê okre¶lon± 
prawem powszechnym i konstytucjami.

§ 2. Natomiast w zakonnych instytutach kleryckich na prawie papieskim posiadaj± ponadto ko¶cieln± w³adzê rz
±dzenia, w zakresie zarówno zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym.

§ 3. Do w³adzy, o której w § 1, maja zastosowanie przepisy kan. 131, 133 i 137-144.

 

Kan. 597 -

 

http://www.archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/pit8.html


§ 1. Do instytutu ¿ycia konsekrowanego mo¿e byæ przyjêty ka¿dy katolik, kieruj±cy siê w³a¶ciw± intencj±, 
posiadaj±cy przymioty wymagane prawem powszechnym i w³asnym instytutu, nie zwi±zany ¿adn± przeszkod±.

§ 2. Nikt nie mo¿e byæ dopuszczony bez odpowiedniego przygotowania.

 

Kan. 598 - 

 

§ 1. Ka¿dy instytut maj±c na uwadze w³asny charakter i cele powinien okre¶liæ w swoich konstytucjach sposób 
realizowania rad ewangelicznych czysto¶ci, ubóstwa i pos³uszeñstwa, zgodnie z w³asnym sposobem ¿ycia.

§ 2. Wszyscy cz³onkowie powinni nie tylko wiernie i ca³kowicie zachowywaæ rady ewangeliczne, lecz tak¿e 
zgodnie z prawem w³asnego instytutu uk³adaæ swoje ¿ycie i zd±¿aæ do osi±gniêcia doskona³o¶ci w³asnego stanu.

 

Kan. 599 - Ewangeliczna rada czysto¶ci podejmowana ze wzglêdu na Królestwo niebieskie, bêd±ca znakiem przysz³ego ¶wiata i 
¼ród³em obfitej p³odno¶ci w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowi±zek doskona³ej wstrzemiê¼liwo¶ci w celibacie.

 

Kan. 600 - Ewangeliczna rada ubóstwa do na¶ladowania Chrystusa, który bêd±c bogaty sta³ siê dla nas cierpi±cym niedostatek, prócz 
¿ycia w rzeczywisto¶ci i w duchu ubogiego, prowadzonego pracowicie w trze¼wo¶ci i dalekiego od ziemskich bogactw, niesie ze sob± 
zale¿no¶æ i ograniczenie w u¿ywaniu dóbr i dysponowaniu nimi, zgodnie z w³asnym prawem poszczególnych instytutów.

 

Kan. 601 - Ewangeliczna rada pos³uszeñstwa, podejmowana w duchu wiary i mi³o¶ci do na¶ladowania Chrystusa pos³usznego a¿ do 
¶mierci, zobowi±zuje do podporz±dkowania w³asnej woli prawowitym prze³o¿onym, zastêpuj±cym Boga, gdy wydaj± polecenia 
zgodnie z w³asnymi konstytucjami.

 

Kan. 602 - Braterskie wspó³¿ycie, w³a¶ciwe ka¿demu instytutowi, poprzez które wszyscy cz³onkowie jednocz± siê w szczególn± jakby 
rodzinê w Chrystusie, tak powinno byæ okre¶lone, a¿eby stawa³o siê dla wszystkich wzajemnym wsparciem w wype³nianiu w³asnego 
powo³ania. Przez bratersk± za¶ wspólnotê zaszczepiona i ugruntowan± w mi³o¶ci, cz³onkowie winni staæ siê przyk³adem powszechnego 
pojednania w Chrystusie.

 

Kan. 603 - 

 

§ 1. Oprócz instytutów ¿ycia konsekrowanego, uznaje Ko¶ció³ ¿ycie pustelnicze, czyli anachoretyczne, w którym 
wierni przez surowsze odsuniêcie siê od ¶wiata, milczenie odosobnienia, gorliw± modlitw± i pokut± po¶wiêcaj± 
swoje ¿ycie na chwa³ê Boga i zbawienie ¶wiata.

§ 2. Prawnie uznaje siê za pustelnika osobê po¶wiêcon± Bogu w ¿yciu konsekrowanym, je¶li poprzez ¶lub albo 
inne ¶wiête wiêzy zobowi±zuje siê publicznie wobec biskupa diecezjalnego do praktykowania trzech rad 
ewangelicznych i pod jego kierownictwem zachowuje w³a¶ciwy tryb ¿ycia.



 

Kan. 604 -

 

§ 1. Do wspomnianych form ¿ycia konsekrowanego dochodzi stan dziewic, które - wyra¿aj±c ¶wiêty zamiar 
gruntowniejszego na¶ladowania Chrystusa - s± Bogu po¶wiêcone przez biskupa diecezjalnego wed³ug 
zatwierdzonego obrzêdu liturgicznego, zostaj± za¶lubione mistycznie Chrystusowi, Synowi Bo¿emu, i 
przeznaczone na s³u¿bê Ko¶cio³owi.

 

§ 2. Dziewice mog± siê zrzeszaæ dla wierniejszego wype³nienia swojego zamiaru oraz dla s³u¿by Ko¶cio³owi, 
odpowiadaj±cej ich w³asnemu stanowi i wykonywanej przy wzajemnej pomocy.

 

Kan. 605 - Tylko Stolicy Apostolskiej rezerwuje siê zatwierdzanie nowych form ¿ycia konsekrowanego. Biskupi za¶ diecezjalni niech 
staraj± siê rozpoznaæ nowe dary ¿ycia konsekrowanego, powierzane przez Ducha ¦wiêtego Ko¶cio³owi, i wspomagaæ ich promotorów, 
a¿eby mo¿liwie najlepiej wyra¿ali swoje za³o¿enia i zabezpieczali odpowiednimi statutami, pos³uguj±c siê zw³aszcza ogólnymi 
zasadami podanymi w tej czê¶ci.

 

Kan. 606 - Co siê tutaj postanawia o instytutach ¿ycia konsekrowanego oraz o ich cz³onkach, odnosi siê w jednakowym stopniu do 
mê¿czyzn i kobiet, chyba ¿e co innego wynika z kontekstu lub natury rzeczy.
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Tytu³ II

INSTYTUTY ZAKONNE

 

Kan. 607 - 

§ 1. ¯ycie zakonne, jako po¶wiêcenie ca³ej osoby, ukazuje przedziwne za¶lubiny w Ko¶ciele dokonane przez Boga, 
stanowi±ce znak przysz³ego wieku. Dziêki temu osoba zakonna dokonuje ca³kowitego oddania siê, jakby z³o¿enia 
siê Bogu w ofierze, na skutek czego ca³e jej istnienie staje siê ustawiczna czci± Boga w mi³o¶ci.

§ 2. Instytut zakonny jest wspólnot±, której cz³onkowie, zgodnie z w³asnym prawem, sk³adaj± ¶luby wieczyste lub 
czasowe, ale odnawiane po up³ywie czasu oraz podejmuj± braterskie wspó³¿ycie we wspólnocie.

§ 3. Publiczne ¶wiadectwo, jakie zakonnicy winni dawaæ Chrystusowi i Ko¶cio³owi, wymaga oddzielenia siê od 
¶wiata, zgodnie z charakterem i celem ka¿dego instytutu.

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ I

DOMY ZAKONNE ICH EREKCJA I ZNOSZENIE

 

Kan. 608 - Zakonna spo³eczno¶æ winna mieszkaæ w domu prawnie ustanowionym, pozostaj±c pod w³adz± prze³o¿onego 
wyznaczonego zgodnie z przepisem prawa. Ka¿dy dom powinien mieæ przynajmniej kaplicê, w której nale¿y odprawiaæ i 
przechowywaæ Eucharystiê, a¿eby by³a rzeczywi¶cie centrum wspólnoty.

 

Kan. 609 -

§ 1. Domy instytutu zakonnego s± erygowane przez w³adzê kompetentn± zgodnie z konstytucjami, po uzyskaniu 
wcze¶niej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego.

§ 2. Na erekcjê klasztoru mniszek wymagane jest ponadto zezwolenie Stolicy Apostolskiej.

 

Kan. 610 - 

§ 1. Dokonuj±c erekcji domu trzeba mieæ na uwadze po¿ytek Ko¶cio³a oraz instytutu, jak równie¿ zadbaæ o to, co 
jest potrzebne do w³a¶ciwego podjêcia przez cz³onków ¿ycia zakonnego zgodnie z celami i duchem instytutu.

§ 2. Dom wolno erygowaæ jedynie wtedy, gdy roztropnie siê przewiduje, ¿e bêdzie mo¿na odpowiednio zaradziæ 
potrzebom cz³onków.

 

Kan. 611 - Zezwolenie biskupa diecezjalnego na za³o¿enie domu zakonnego jakiego¶ instytutu zawiera w sobie prawo do:

 

1° prowadzenia ¿ycia zgodnie z charakterem i w³asnymi celami instytutu;

2° wykonywania zgodnie z przepisami prawa w³asnych dzie³ z uwzglêdnieniem warunków do³±czonych do 
zezwolenia;

3° posiadania ko¶cio³a, gdy idzie o instytuty kleryckie, z zachowaniem przepisu kan. 12 15, § 3, oraz 

wykonywania ¶wiêtych pos³ug zgodnie z przepisami prawa.

 

Kan. 612 - Wymagana jest zgoda biskupa diecezjalnego na przeznaczenie domu zakonnego na dzie³a apostolskie inne od tych, dla 
których by³ ustanowiony. Nie jest ona jednak potrzebna, gdy chodzi o zmiany, które przy zachowaniu przepisów fundacyjnych odnosz± 
siê tylko do wewnêtrznego zarz±du i dyscypliny.

 

Kan. 613 - 
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§ l. Dom zakonny kanoników regularnych i mnichów, pozostaj±cy pod kierownictwem i piecz± w³asnego 
prze³o¿onego, jest domem niezale¿nym, chyba ¿e co innego postanawiaj± konstytucje.

§ 2. Prze³o¿ony domu niezale¿nego jest na mocy prawa prze³o¿onym wy¿szym.

 

Kan. 614 - Klasztory mniszek z³±czone z jakim¶ instytutem mêskim, zachowuj± w³asny sposób ¿ycia i zarz±dzania, zgodnie z 
konstytucjami. Wzajemne prawa i obowi±zki nale¿y okre¶liæ w ten sposób, ¿eby wspomniane z³±czenie mog³o pomno¿yæ dobro 
duchowe. 

 

Kan. 615 - Klasztor niezale¿ny, który poza w³asnym prze³o¿onym nie ma innego wy¿szego prze³o¿onego ani nie jest z³±czony z jakim¶ 
instytutem zakonnym w ten sposób, ¿eby prze³o¿ony tego instytutu mia³ okre¶lon± przez konstytucje w³adzê nad tym klasztorem, jest 
powierzony szczególnemu nadzorowi biskupa diecezjalnego, zgodnie z przepisami prawa.

 

Kan. 616 - 

§ 1. Dom zakonny prawnie erygowany mo¿e byæ zniesiony przez najwy¿szego prze³o¿onego zgodnie z przepisami 
konstytucji, po zasiêgniêciu rady biskupa diecezjalnego. O maj±tku znoszonego domu winno zadecydowaæ w³asne 
prawo instytutu, z zachowaniem jednak woli fundatorów lub ofiarodawców, jak równie¿ praw s³usznie nabytych.

§ 2. Zniesienie jedynego domu jakiego¶ instytutu nale¿y do Stolicy Apostolskiej, której te¿ rezerwuje siê w tym 
wypadku decyzjê odno¶nie do maj±tku.

§ 3. Zniesienie domu niezale¿nego, o którym w kan. 613, nale¿y do kapitu³y generalnej, chyba ¿e inaczej 
postanawiaj± konstytucje.

§ 4 Zniesienie niezale¿nego klasztoru mniszek nale¿y do Stolicy Apostolskiej, z zachowaniem, odno¶nie do maj
±tku, przepisów konstytucji.
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Rozdzia³ II

ZARZ¡D INSTYTUTÓW

 

Art. 1

PRZE£O¯ENI I RADY

 

Kan. 617 - Prze³o¿eni powinni wype³niaæ swoj± funkcjê i wykonywaæ w³adzê zgodnie z postanowieniami prawa powszechnego oraz 
w³asnego.

 

 

Kan. 618 - Prze³o¿eni otrzyman± od Boga przez pos³ugê Ko¶cio³a w³adzê powinni wykonywaæ w duchu s³u¿by. Nastawieni wiêc na 
przyjmowanie woli Bo¿ej, w wykonywaniu swej pos³ugi maj± kierowaæ podw³adnymi jako synami Bo¿ymi i odnosz±c siê z 
szacunkiem do ich ludzkiej godno¶ci maj± popieraæ dobrowolne pos³uszeñstwo. Winni te¿ chêtnie ich wys³uchiwaæ i popieraæ wspóln
± inicjatywê maj±c± na uwadze dobro instytutu i Ko¶cio³a. Zawsze jednak zachowuj± w³adzê w zakresie podejmowania rozstrzygniêæ i 
wydawania poleceñ.

 

Kan. 619 - Prze³o¿eni powinni gorliwie wype³niaæ swój urz±d i wraz z powierzonymi sobie cz³onkami staraæ siê budowaæ bratersk± w 
Chrystusie wspólnotê, w której szuka siê i mi³uje przede wszystkim Boga. Powinni wiêc karmiæ czêsto swoich podw³adnych s³owem 
Bo¿ym i doprowadzaæ do sprawowania ¶wiêtej liturgii. Maj± byæ dla nich przyk³adem w pielêgnowaniu cnót oraz w zachowywaniu 
przepisów i tradycji w³asnego instytutu. Niech staraj± siê zaradziæ odpowiednio ich potrzebom, niech troszcz± siê o chorych i odwiedzaj
± ich, niech poskramiaj± niespokojnych, pocieszaj± ma³odusznych i bêd± dla wszystkich cierpliwi.

 

Kan. 620 - Do wy¿szych prze³o¿onych zalicza siê tych, którzy kieruj± ca³ym instytutem lub jego prowincj±, czy inn± zrównan± z ni± 
czê¶ci± lub domem niezale¿nym. Zalicza siê do nich równie¿ ich zastêpców. Do wymienionych dochodzi opat-prymas oraz prze³o¿ony 
kongregacji monastycznej, którzy jednak nie posiadaj± ca³ej w³adzy, jak± prawo powszechne przyznaje wy¿szym prze³o¿onym.

 

Kan. 621 - Po³±czenie wielu domów pod kierownictwem jednego prze³o¿onego stanowi±ce bezpo¶redni± czê¶æ tego instytutu i 
kanonicznie erygowane przez uprawnionego prze³o¿onego, nazywa siê prowincj±.

 

Kan. 622 - Najwy¿szy prze³o¿ony otrzymuje w³adzê nad wszystkimi prowincjami instytutu, domami i cz³onkami, a powinien j± 
wykonywaæ zgodnie z przepisami w³asnego prawa. Pozostali prze³o¿eni posiadaj± w³adzê w ramach swojego zadania.

 

Kan. 623 - Aby cz³onkowie mogli byæ wa¿nie mianowani lub wybierani na prze³o¿onych, wymaga siê up³ywu odpowiedniego czasu od 
z³o¿enia profesji wieczystej lub definitywnej, okre¶lonego prawem w³asnym, a gdy idzie o wy¿szych prze³o¿onych, .w konstytucjach.



 

Kan. 624 - 

§ 1. Prze³o¿eni winni byæ ustanawiani na okre¶lony i odpowiedni przeci±g czasu, zgodnie z natur± i potrzebami 
instytutu, chyba ¿e - w odniesieniu do najwy¿szego prze³o¿onego lub prze³o¿onych domu niezale¿nego - inaczej 
postanawiaj± konstytucje.

§ 2. Prawo w³asne powinno przez odpowiednie normy zadbaæ, aby prze³o¿eni ustanawiani na okre¶lony czas, nie 
sprawowali urzêdów, z którymi ³±czy siê w³adza rz±dzenia, przez d³u¿szy okres bez przerw.

§ 3. Mog± byæ jednak usuniêci z urzêdu podczas trwania kadencji, ewentualnie przeniesieni na inny urz±d, na 
skutek przyczyn okre¶lonych we w³asnym prawie.

 

Kan. 625 -

§ 1. Najwy¿szy prze³o¿ony powinien byæ ustanawiany przez kanoniczny wybór, zgodnie z postanowieniami 
konstytucji.

§ 2. Wyborom prze³o¿onego klasztoru niezale¿nego, o którym w kan. 615, oraz najwy¿szego prze³o¿onego 
instytutu na prawie diecezjalnym, przewodniczy biskup domu g³ównego.

§ 3. Pozostali prze³o¿eni winni byæ ustanawiani zgodnie z przepisami konstytucji; jednak¿e w ten sposób, ¿e - gdy 
s± wybierani - zawsze wymagaj± zatwierdzenia ze strony kompetentnego prze³o¿onego wy¿szego; je¶li za¶ s± 
mianowani, wcze¶niej powinna mieæ miejsce odpowiednia konsultacja.

 

Kan: 626 - Prze³o¿eni w nadawaniu urzêdów, cz³onkowie w dokonywaniu wyborów powinni zachowaæ przepisy prawa powszechnego 
oraz w³asnego prawa, a tak¿e powstrzymywaæ siê od jakichkolwiek nadu¿yæ oraz wzglêdów osobistych. Maj±c za¶ przed oczyma tylko 
Boga i dobro instytutu, powinni mianowaæ lub wybieraæ tych, których wobec Pana uznaj± za rzeczywi¶cie godnych i odpowiednich. 
Ponadto w dokonywaniu wyborów winni siê powstrzymaæ od pozyskiwania wyborców bezpo¶rednio lub po¶rednio, dla siebie lub dla 
innych.

 

Kan. 627 - 

§ 1. Prze³o¿eni powinni mieæ w³asn± radê, ustanowion± zgodnie z postanowieniami konstytucji, i korzystaæ z jej 
pomocy w wykonywaniu swojego urzêdu.

§ 2. Oprócz wypadków okre¶lonych prawem powszechnym, w³asne prawo powinno ustaliæ sytuacje, w których do 
wa¿nego dzia³ania wymagana jest zgoda lub rada, wyra¿ane zgodnie z postanowieniem

kan. 127.

 

Kan. 628 - 

§ 1. Prze³o¿eni, ustanowieni przez w³asne prawo instytutu, powinni w okre¶lonym czasie wizytowaæ domy i 
cz³onków sobie powierzonych zgodnie z przepisami wspomnianego prawa w³asnego.

§ 2. Biskup diecezjalny ma prawo i obowi±zek wizytowaæ, tak¿e w zakresie dyscypliny zakonnej :



l° niezale¿ne klasztory, o których w kan. 615;

2° poszczególne domy instytutu na prawie diecezjalnym, po³o¿one na jego terytorium.

 

§ 3. Cz³onkowie winni z zaufaniem odnosiæ siê do wizytatora, a gdy prawnie o co¶ pyta; maj± obowi±zek 
odpowiadaæ zgodnie z prawd± w mi³o¶ci. Nikomu za¶ nie wolno w jakikolwiek sposób odwodziæ cz³onków od 
wype³niania tego obowi±zku ani te¿ w inny sposób udaremniaæ celu wizytacji.

 

Kan. 629 - Prze³o¿eni powinni przebywaæ ka¿dy w swoim domu i nie opuszczaæ go, poza wypadkami przewidzianymi we w³asnym 
prawie.

 

Kan. 630 -

§ 1: Prze³o¿eni powinni zostawiæ swoim podw³adnym nale¿n± wolno¶æ w zakresie korzystania z sakramentu 
pokuty i kierownictwa duchowego, z zachowaniem wszak¿e dyscypliny instytutu.

§ 2. Zgodnie z przepisami w³asnego prawa, prze³o¿eni maj± troszczyæ siê o to, a¿eby ich podw³adni mieli do 
dyspozycji odpowiednich spowiedników, u których mogliby siê czêsto spowiadaæ.

§ 3. W klasztorach mniszek, w domach formacji oraz w wiêkszych wspólnotach laickich, powinni byæ zwyczajni 
spowiednicy, zatwierdzeni przez ordynariusza miejsca, po konsultacji z zainteresowan± wspólnot±, bez obowi±zku 
jednak przystêpowania do nich.

§ 4. Prze³o¿eni nie powinni spowiadaæ swoich podw³adnych, chyba ¿e sami dobrowolnie o to prosz±.

§ 5. Podw³adni powinni z zaufaniem przychodziæ do swoich prze³o¿onych, którym te¿ mog± w sposób wolny i nie 
przymuszony otwieraæ swoje wnêtrze. Natomiast zabrania siê prze³o¿onym nak³aniaæ ich w jakikolwiek sposób 
do otwierania przed nimi sumienia.

 

 

 

Art. 2

KAPITU£Y

 

Kan. 631 - 

§ 1. Kapitu³a generalna, która zgodnie z konstytucjami otrzymuje najwy¿sz± w³adzê w instytucie, powinna byæ w 
ten sposób powo³ana, a¿eby reprezentuj±c ca³y instytut, sta³a siê prawdziwym znakiem jego jedno¶ci w mi³o¶ci. 
Do niej g³ównie nale¿y strzec dziedzictwa instytutu, o którym w kan. 578, popieraæ zgodn± z nim przystosowan± 
odnowê, dokonywaæ wyboru najwy¿szego prze³o¿onego, za³atwiaæ wa¿niejsze sprawy oraz wydawaæ normy, 
które winni wszyscy zachowywaæ.



§ 2. Konstytucje maj± okre¶liæ sk³ad kapitu³y i zakres jej w³adzy. W³asne prawo winno dok³adniej okre¶liæ obowi
±zuj±cy sposób odbywania kapitu³y, zw³aszcza gdy idzie o wybory i sposób za³atwiania spraw.

§ 3. Zgodnie z normami okre¶lonymi we w³asnym prawie, nie tylko prowincje i wspólnoty lokalne, lecz tak¿e 
ka¿dy cz³onek mo¿e w sposób wolny przes³aæ da kapitu³y generalnej swoje ¿yczenia i sugestie.

 

Kan. 632 - W³asne prawo powinno dok³adnie okre¶liæ, co nale¿y do innych kapitu³ instytutu oraz innych podobnych zebrañ, a 
mianowicie ich naturê, w³adzê, sk³ad osobowy, sposób postêpowania i czas ich odbywania.

 

Kan. 633 - 

§ 1. Organa uczestnictwa lub konsultacji maj± wiernie wype³niaæ powierzone sobie zadanie, zgodnie z przepisami 
prawa powszechnego i w³asnego, a w ten sam sposób powinna siê wyra¿aæ troska i udzia³ wszystkich cz³onków na 
rzecz dobra wspólnego ca³ego instytutu lub wspólnoty.

§ 2. W organizowaniu i stosowaniu tych ¶rodków uczestnictwa i konsultacji nale¿y stosowaæ m±dre rozeznanie, a 
sposób ich dzia³ania powinien byæ zgodny z charakterem i celem instytutu.

 

 

Art. 3

DOBRA DOCZESNE I ICH ZARZ¡D

 

Kan. 634 - 

§ 1. Instytuty, prowincje i domy zakonne, jako osoby prawne na mocy samego prawa, zdolne s± do nabywania, 
posiadania i alienowania dóbr doczesnych, chyba ¿e konstytucje tê zdolno¶æ wykluczaj± lub ograniczaj±.

§ 2. Powinny jednak unikaæ wszelkiego luksusu, nadmiernego zysku i gromadzenia dóbr.

 

Kan. 635 - 

§ 1. Dobra doczesne instytutów zakonnych jako ko¶cielne rz±dz± siê przepisami ksiêgi V Dobra doczesne 
Ko¶cio³a, chyba ¿e co innego wyra¼nie zastrze¿ono.

§ 2. Ka¿dy jednak instytut powinien ustanowiæ odpowiednie normy, dotycz±ce u¿ywania i zarz±du dóbr, które by 
sta³y na stra¿y w³a¶ciwego instytutowi ubóstwa, strzeg³y go i wyra¿a³y.

 

Kan. 636 - 

§ 1. W ka¿dym instytucie, a tak¿e prowincji kierowanej przez wy¿szego prze³o¿onego, powinien byæ ekonom, 



ró¿ny od wy¿szego prze³o¿onego, a ustanowiony zgodnie z w³asnym prawem. Ma on zarz±dzaæ dobrami pod 
kierownictwem odno¶nego prze³o¿onego. Równie¿ we wspólnotach lokalnych nale¿y wedle mo¿no¶ci ustanowiæ 
ekonoma, ró¿nego od prze³o¿onego miejscowego.

§ 2. W czasie oraz w sposób okre¶lony we w³asnym prawie, ekonomi i inni zarz±dcy maj± obowi±zek przed³o¿yæ 
kompetentnej w³adzy sprawozdanie z wykonanego zarz±du.

 

Kan. 637 - Klasztory niezale¿ne, o których w kan. 615, powinny raz w roku sk³adaæ sprawozdanie z zarz±du ordynariuszowi miejsca. 

Ponadto ordynariuszowi miejsca przys³uguje prawo wgl±du w sprawy gospodarcze domu zakonnego na prawie diecezjalnym.

 

Kan. 638 - 

§ 1. W³asne prawo w ramach prawa powszechnego, winno okre¶liæ akty, które przekraczaj± cel i sposób 
zwyczajnego zarz±dzania oraz sprecyzowaæ warunki konieczne do wa¿nego podjêcia nadzwyczajnego aktu 
administracyjnego.

§ 2. Wydatki i akty prawne zwi±zane z wykonywaniem zwyczajnego zarz±dzania, oprócz prze³o¿onych wa¿nie 
podejmuj±, w ramach powierzonej im funkcji, tak¿e urzêdnicy, których w³asne prawo do tego celu wyznacza.

§ 3. Do wa¿no¶ci alienacji i jakiegokolwiek dzia³ania, przez które stan maj±tkowy osoby prawnej mo¿e doznaæ 
uszczerbku, potrzebne jest pisemne zezwolenie kompetentnego prze³o¿onego, wydane za zgod± jego rady. Je¶li 
natomiast chodzi o transakcje, w których suma przekracza wysoko¶æ okre¶lon± dla danego regionu przez Stolicê 
Apostolsk±, albo przedmiotem s± dobra ofiarowane Ko¶cio³owi na mocy ¶lubu albo rzeczy drogocenne z racji 
artystycznych lub historycznych, potrzebna jest ponadto zgoda Stolicy ¦wiêtej.

§ 4. Dla klasztorów niezale¿nych, o których w kan. 615, oraz dla instytutów na prawie diecezjalnym, konieczna 

jest pisemna zgoda ordynariusza miejsca.

 

Kan. 639 - 

§ 1. Je¶li osoba prawna zaci±gnê³a d³ugi i zobowi±zania, nawet za zezwoleniem prze³o¿onych, sama powinna za 
nie odpowiadaæ.

§ 2. Je¶li zaci±gn±³ je cz³onek instytutu za zezwoleniem prze³o¿onego w stosunku do swoich dóbr, sam jest 
odpowiedzialny, je¶li za¶ na polecenie prze³o¿onego za³atwi³ sprawê instytutu, odpowiedzialny jest instytut.

§ 3. Je¶li zaci±gn±³ je zakonnik bez zezwolenia prze³o¿onych, powinien odpowiadaæ sam a nie osoba prawna.

§ 4. Zawsze jednak mo¿na wnie¶æ skargê przeciw temu, który odniós³ jak±¶ korzy¶æ z zawartego kontraktu.

§ 5. Prze³o¿eni zakonni nie powinni zezwalac na zaci±ganie d³ugów, je¶li nie jest pewne, ¿e zwyczajnych 
dochodów mo¿na sp³aciæ nale¿ne procenty, oraz w niezbyt d³ugim czasie z uzyskanej zgodnie z prawem 
amortyzacji zwróciæ sumê podstawow±.

 

Kan. 640 - Uwzglêdniaj±c miejscow± sytuacjê, instytuty powinny staraæ siê dawaæ niejako zbiorowe ¶wiadectwo mi³o¶ci i ubóstwa, 
oraz stosownie do mo¿liwo¶ci przeznaczaæ czê¶æ w³asnych dóbr na potrzeby Ko¶cio³a, jak równie¿ pomóc w utrzymaniu osób 
potrzebuj±cych.
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Rozdzia³ III

PRZYJMOWANIE KANDYDATÓW I KSZTA£CENIE CZ£ONKÓW

 

Art. 1

PRZYJÊCIE DO NOWICJATU

 

Kan. 641 - Prawo przyjmowania kandydatów do nowicjatu nale¿y do wy¿szych prze³o¿onych, zgodnie z w³asnym prawem.

 

Kan. 642 - Przejêci czujn± trosk±, prze³o¿eni powinni przyjmowaæ tylko tych, którzy, oprócz wymaganego wieku, maj± zdrowie, 
odpowiedni charakter i wystarczaj±ce przymioty dojrza³o¶ci, konieczne do podjêcia ¿ycia w³a¶ciwego danemu instytutowi. W razie 
potrzeby zdrowie, charakter i dojrza³o¶æ mo¿na stwierdziæ równie¿ przy pomocy bieg³ych, z zachowaniem przepisu kan. 220.

 

Kan. 643 - 

§ 1. Niewa¿nie jest przyjêty do nowicjatu:

1° kto nie ukoñczy³ jeszcze siedemnastu lat;

2° ma³¿onek w czasie trwania ma³¿eñstwa;

3° kto jest aktualnie zwi±zany ¶wiêtym wêz³em z jakim¶ instytutem ¿ycia konsekrowanego 
albo przynale¿y do jakiego¶ stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, z zachowaniem przepisu 
kan. 684;

4° kto wstêpuje do instytutu pod wp³ywem przymusu, ciê¿kiej boja¼ni albo kto zosta³ 
przyjêty przez prze³o¿onego dzia³aj±cego pod takim samym wp³ywem;

5° kto zatai³ swoje w³±czenie do jakiego¶ instytutu ¿ycia konsekrowanego lub 
stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego.

§ 2. W³asne prawo mo¿e ustanowiæ jeszcze inne przeszkody uniewa¿niaj±ce przyjêcie albo do³±czyæ inne 
warunki.

 

Kan. 644 - Prze³o¿eni nie powinni przyjmowaæ do nowicjatu duchownych diecezjalnych bez porozumienia siê z w³asnym ich 
ordynariuszem, jak równie¿ obci±¿onych d³ugiem, którego nie s± w stanie sp³aciæ.

 

Kan. 645 - 



§ 1. Przed przyjêciem do nowicjatu kandydaci powinni przedstawiæ ¶wiadectwo chrztu, bierzmowania oraz 
za¶wiadczenie o stanie wolnym.

§ 2. Gdy idzie o dopuszczenie duchownych albo tych, którzy byli ju¿ przyjêci do innego instytutu ¿ycia 
konsekrowanego, do stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego albo do seminarium, to konieczne jest ponadto 
za¶wiadczenie odno¶nego ordynariusza miejsca, wy¿szego prze³o¿onego instytutu lub stowarzyszenia, b±d¼ 
rektora seminarium.

§ 3. W³asne prawo mo¿e siê domagaæ jeszcze innych ¶wiadectw, stwierdzaj±cych wymagan± zdatno¶æ i wolno¶æ 
od przeszkód.

 

§ 4. Prze³o¿eni mog± prosiæ o inne jeszcze informacje, nawet z zachowaniem tajemnicy, je¶li wyda siê im to 
konieczne.

 

Art. 2

NOWICJAT I KSZTA£CENIE NOWICJUSZY

 

Kan. 646 - Nowicjat, którym rozpoczyna siê ¿ycie w instytucie, zmierza ku temu, ¿eby nowicjusze dok³adniej rozpoznali Bo¿e 
powo³anie i to w³a¶ciwe danemu instytutowi, by do¶wiadczyli sposobu ¿ycia instytutu, uformowali umys³ i serce jego duchem, a tak¿e 
by mo¿na by³o potwierdziæ ich zamiar i zdatno¶æ.

 

Kan. 647 - 

§ 1. Erekcja, przeniesienie i zniesienie domu nowicjatu maj± byæ dokonane pisemnym dekretem najwy¿szego 
prze³o¿onego instytutu, wydanym za zgod± jego rady.

§ 2. Do wa¿no¶ci nowicjatu wymaga siê, by by³ odbywany w domu prawnie do tego przeznaczonym. W 
poszczególnych przypadkach i na zasadzie wyj±tku, najwy¿szy prze³o¿ony za zgod± swojej rady mo¿e zezwoliæ, 
aby kandydat odbywa³ nowicjat w innym domu instytutu, pod kierownictwem jakiego¶ do¶wiadczonego 
zakonnika, który pe³ni rolê zastêpcy mistrza nowicjuszy.

§ 3. Wy¿szy prze³o¿ony mo¿e zezwoliæ, aby zespó³ nowicjuszy przebywa³ przez pewne okresy czasu w innym 
domu instytutu, przez niego oznaczonym.

 

Kan. 648 -

§ 1. Nowicjat do wa¿no¶ci powinien trwaæ dwana¶cie miesiêcy spêdzonych we wspólnocie nowicjatu, z 
zachowaniem przepisu kan. 647, § 3.

§ 2. Dla ukszta³towania nowicjuszy konstytucje, obok czasu o którym w § 1, mog± przewidzieæ jeden lub kilka 
okresów praktyki apostolskiej, podejmowanej poza wspólnot± nowicjatu.

§ 3. Nowicjatu nie nale¿y przed³u¿aæ ponad dwa lata.

 



Kan. 649 - 

§ 1. Z zachowaniem przepisu kan. 647, § 3 i kan. 648, § 2, nieobecno¶æ w domu nowicjatu ponad trzy miesi±ce, 
czy to ci±g³a, czy przerywana, powoduje niewa¿no¶æ nowicjatu. Nieobecno¶æ przekraczaj±ca piêtna¶cie dni 
powinna byæ uzupe³niona.

§ 2. Za zezwoleniem kompetentnego prze³o¿onego wy¿szego, pierwsza profesja mo¿e byæ antycypowana, ale nie 
ponad piêtna¶cie dni.

 

Kan. 650 - 

§ 1. Cel nowicjatu wymaga, aby nowicjusze byli kszta³towani pod kierownictwem mistrza, zgodnie z programem 
kszta³towania okre¶lonym w³asnym prawem.

§ 2. Kierownictwo nowicjuszy jest pod zwierzchnictwem wy¿szych prze³o¿onych zastrze¿one tylko mistrzowi.

 

Kan. 651 - 

§ l. Mistrzem nowicjuszy winien byæ cz³onek instytutu, który z³o¿y³ ju¿ ¶luby wieczyste i zosta³ zgodnie z 
prawem wyznaczony.

§ 2. Mistrzowi w razie potrzeby mo¿na przydzieliæ pomocników, którzy podlegaj± mu w zakresie kierowania 
nowicjatem i programu kszta³towania formacji.

§ 3. Kszta³towanie nowicjuszy nale¿y powierzaæ cz³onkom starannie do tego przygotowanym, którzy nie obci
±¿eni innymi obowi±zkami, mogliby owocnie i na sposób sta³y wype³niaæ swoje zadanie.

 

Kan. 652 - 

§ 1. Zadaniem mistrza oraz jego wspó³pracowników jest rozpoznaæ i potwierdziæ powo³anie nowicjuszy, a tak¿e 
uformowaæ ich stopniowo do prowadzenia w³a¶ciwego instytutowi ¿ycia doskona³ego.

§ 2. Nowicjusze powinni byæ doprowadzeni do zdobycia cnót ludzkich i chrze¶cijañskich; przez modlitwê i 
samozaparcie maj± byæ wprowadzani na drogê pe³niejszej doskona³o¶ci. Nale¿y ich wdra¿aæ w kontemplowanie 
tajemnicy zbawienia, do czytania i rozwa¿ania Pisma ¶wiêtego; przygotowywaæ do kultu Bo¿ego sprawowanego 
w ¶wiêtej liturgii; nauczyæ sposobu praktyki ¿ycia konsekrowanego Bogu i ludziom w Chrystusie przez 
praktykowanie rad ewangelicznych. Maj± byæ zaznajamiani z charakterem i duchem, celem i karno¶ci±, histori± i 
¿yciem w³asnego instytutu, jak równie¿ przepajani mi³o¶ci± do Ko¶cio³a i jego pasterzy.

§ 3. ¦wiadomi w³asnej odpowiedzialno¶ci, nowicjusze niech tak wspó³dzia³aj± czynnie ze swoim mistrzem, a¿eby 
wiernie odpowiedzieæ ³asce powo³ania.

§ 4. Cz³onkowie instytutu winni zatroszczyæ siê, a¿eby we w³asnym zakresie wspierali dzie³o kszta³towania 
nowicjuszy przez przyk³ad ¿ycia i modlitwê.

§ 5. Okres nowicjatu, o którym w kan. 648, § 1, ma byæ przeznaczony na dzie³o kszta³towania w ¶cis³ym 
znaczeniu, st±d nowicjusze nie powinni podejmowaæ studiów albo innych zajêæ, które nie s³u¿± bezpo¶rednio tej 
formacji.

 



Kan. 653 - 

§ 1. Nowicjusz mo¿e swobodnie opu¶ciæ instytut; równie¿ kompetentna w³adza instytutu mo¿e go wydaliæ.

§ 2. Je¶li po up³ywie nowicjatu uznano nowicjusza za zdatnego, nale¿y go dopu¶ciæ do czasowej profesji, w 
przeciwnym razie wydaliæ. Je¶li za¶ co do jego zdatno¶ci istnieje w±tpliwo¶æ, prze³o¿ony wy¿szy mo¿e 
przed³u¿yæ okres próby, zgodnie z w³asnym prawem, nigdy jednak ponad sze¶æ miesiêcy.

 

Art. 3

PROFESJA ZAKONNA

 

Kan. 654 - Przez profesjê zakonn± cz³onkowie zobowi±zuj± siê publicznym ¶lubem do zachowania trzech rad ewangelicznych, zostaj± 
konsekrowani przez pos³ugê Ko¶cio³a Bogu i w³±czeni do instytutu z prawami i obowi±zkami okre¶lanymi w prawie.

 

Kan. 655 - Profesja czasowa winna byæ sk³adana na okres przewidziany we w³asnym prawie, nie krótszy ni¿ trzy lata i nie d³u¿szy ni¿ 
sze¶æ lat.

 

 

Kan. 656 - Do wa¿no¶ci profesji czasowej wymaga siê, aby:

1° sk³adaj±cy j± ukoñczy³ przynajmniej osiemnasty rok ¿ycia;

2° nowicjat zosta³ odbyty wa¿nie;

3° dopuszczenia dokona³ w sposób wolny kompetentny prze³o¿ony po wys³uchaniu g³osu swojej rady, zgodnie z 
prawem;

4° by³a ona wyra¼na i z³o¿ona bez przymusu, ciê¿kiej boja¼ni lub podstêpu;

5° zosta³a przyjêta przez w³a¶ciwego prze³o¿onego, osobi¶cie lub przez innego.

 

Kan. 657 - 

§ 1. Po up³ywie czasu, na jaki profesja zosta³a z³o¿ona, zakonnik, który sam o to prosi i jest uznany za zdatnego, 
powinien byæ dopuszczony do ponowienia profesji lub do z³o¿enia profesji wieczystej. W przeciwnym razie 
winien odej¶æ z instytutu.

§ 2. Je¶li za¶ wydaje siê to wskazane, kompetentny prze³o¿ony mo¿e zgodnie z w³asnym prawem przed³u¿yæ 
okres profesji czasowej, tak jednak, by okres, w którym zakonnik jest zwi±zany ¶lubami czasowymi, nie 
przekroczy³ dziewiêciolecia.



§ 3. Profesjê wieczyst± mo¿na dla s³usznej przyczyny antycypowaæ, jednak nie ponad trzy miesi±ce.

 

Kan. 658 - Oprócz warunków okre¶lonych w kan. 656, nn. 3, 4 i 5, i innych dodanych przez w³asne prawo, do wa¿no¶ci profesji 
wieczystej wymaga siê:

1° ukoñczenia przynajmniej dwudziestego pierwszego roku ¿ycia;

2° uprzedniej profesji czasowej, przynajmniej przez trzy lata, z zachowaniem przepisu kan. 657, § 3.

 

Art. 4

KSZTA£CENIE ZAKONNIKÓW

 

Kan. 659 - 

§ 1. W poszczególnych instytutach po pierwszej profesji ma byæ realizowane kszta³cenie wszystkich cz³onków, 
zmierzaj±ce do prowadzenia pe³niej ¿ycia w³a¶ciwego danemu instytutowi oraz coraz doskonalszej realizacji jego 
misji.

 

§ 2. Dlatego w³asne prawo powinno okre¶liæ program i czas trwania tego¿ kszta³cenia, uwzglêdniaj±c potrzeby 
Ko¶cio³a oraz warunki ludzi i czasu, zgodnie z celem i charakterem instytutu.

§ 3. Kszta³cenie cz³onków przygotowuj±cych siê do przyjêcia ¶wiêceñ jest regulowane prawem powszechnym i 
w³asnym programem studiów instytutu.

 

Kan. 660 - 

§ 1. Kszta³cenie winno byæ systematyczne, przystosowane do zdolno¶ci cz³onków, duchowe i apostolskie, naukowe i praktyczne, 
uwieñczone tak¿e, je¶li to jest wskazane, uzyskaniem odpowiednich tytu³ów, tak ko¶cielnych, jak i ¶wieckich.

§ 2. W czasie trwania tego kszta³cenia, cz³onkom nie nale¿y powierzaæ obowi±zków i funkcji, które by w nim przeszkadza³y.

 

Kan. 661 - Zakonnicy maj± przez ca³e ¿ycie kontynuowaæ gorliwie swoj± formacjê duchow±, naukow± i praktyczn±, a prze³o¿eni 
powinni zapewniæ im potrzebne do tego ¶rodki i zostawiæ na to czas.
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Rozdzia³ IV

OBOWI¡ZKI I PRAWA INSTYTUTÓW ORAZ ICH CZ£ONKÓW

 

Kan. 662 - Za najwy¿sz± zasadê swego ¿ycia zakonnicy winni uznaæ na¶ladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii i wyra¿one w 
konstytucjach w³asnego instytutu.

 

Kan. 663 - 

§ 1. Pierwszym i podstawowym obowi±zkiem wszystkich zakonników powinna byæ kontemplacja rzeczy Bo¿ych 
oraz ustawiczne zjednoczenie z Bogiem w modlitwie.

§ 2. Cz³onkowie powinni wedle mo¿no¶ci codziennie uczestniczyæ w Ofierze eucharystycznej, przyjmowaæ 
Naj¶wiêtsze Cia³o Chrystusa i adorowaæ tego¿ Pana obecnego w Sakramencie.

§ 3. Powinni czytaæ Pismo ¶wiête i odprawiaæ rozmy¶lanie wed³ug przepisów w³asnego prawa, sprawowaæ 
godnie liturgiê godzin, z zachowaniem w odniesieniu do duchownych obowi±zku, o którym w kan. 276, § 2, n. 3, 

jak równie¿ praktykowaæ inne pobo¿ne æwiczenia.

§ 4. Niech maj± - równie¿ przez modlitwê ró¿añcow± - specjalne nabo¿eñstwo do Dziewicy, Bo¿ej Rodzicielki, 
która jest wzorem i oparciem dla ka¿dego rodzaju ¿ycia konsekrowanego.

§ 5. Niech wiernie praktykuj± okresy corocznego ¶wiêtego skupienia.

 

Kan. 664 - Zakonnicy maj± czêsto zwracaæ swoj± my¶l ku Bogu, codziennie robiæ rachunek sumienia i czêsto przystêpowaæ do 
sakramentu pokuty.

 

Kan. 665 - 

§ 1. Zakonnicy powinni mieszkaæ we w³asnym domu zakonnym zachowuj±c ¿ycie wspólne i nie opuszczaæ go 
bez zezwolenia swego prze³o¿onego. Gdy natomiast chodzi o d³u¿sz± nieobecno¶æ w domu, to prze³o¿ony 
wy¿szy, dzia³aj±c za zgod± swojej rady, mo¿e dla s³usznej przyczyny zezwoliæ zakonnikowi na przebywanie poza 
domem instytutu, jednak nie d³u¿ej ni¿ rok, chyba ¿e chodzi o ratowanie zdrowia, odbycie studiów lub 
wykonywanie apostolatu w imieniu instytutu.

§ 2. Zakonnik, który bezprawnie przebywa poza domem zakonnym z zamiarem uwolnienia siê spod w³adzy 
prze³o¿onych, winien byæ przez nich usilnie nak³aniany i wspomagany, aby powróci³ i wytrwa³ w swoim 
powo³aniu.

 

Kan. 666 - W korzystaniu z ¶rodków spo³ecznego przekazu, nale¿y zachowaæ konieczne rozeznanie i unikaæ tego, co przynosi szkodê 
w³asnemu powo³aniu i stanowi zagro¿enie dla czysto¶ci osoby konsekrowanej.

 



Kan. 667 - 

§ 1. We wszystkich domach nale¿y zachowaæ klauzurê przystosowan± do charakteru i misji instytutu, zgodnie z 
postanowieniami w³asnego prawa, z zarezerwowaniem zawsze jakiej¶ czê¶ci domu zakonnego tylko dla 
zakonników.

§ 2. ¦ci¶lejsza klauzura winna byæ zachowywana w klasztorach nastawionych na ¿ycie kontemplacyjne.

§ 3. Klasztory mniszek, które ukierunkowane s± ca³kowicie na ¿ycie kontemplacyjne, powinny zachowywaæ 
klauzulê papiesk±, zgodnie z normami wydanymi przez Stolicê Apostolsk±. Pozosta³e klasztory mniszek - 
klauzurê przystosowan± do ich w³asnego charakteru i okre¶lon± w konstytucjach.

§ 4. Biskup diecezjalny mo¿e dla s³usznej przyczyny wchodziæ da klauzury klasztorów mniszek na terenie swojej 
diecezji, mo¿e te¿ dla powa¿nej przyczyny i za zgod± prze³o¿onej zezwoliæ innym na wej¶cie do klauzury, jak 
równie¿ pozwoliæ mniszkom na wyj¶cie z niej, na czas rzeczywi¶cie konieczny.

 

Kan. 668 - 

§ 1. Zakonnicy powinni przed pierwsz± profesj± przekazaæ, komu zechc±, zarz±dzanie swoimi dobrami oraz - 
je¶li konstytucje czego innego nie postanawiaj± - w sposób wolny zadysponowaæ ich u¿ytkowaniem i 
korzystaniem z dochodów. Przynajmniej przed z³o¿eniem wieczystej profesji maj± sporz±dziæ testament, wa¿ny 
równie¿ wobec prawa ¶wieckiego.

§ 2. Na zmianê tych dyspozycji ze s³usznej przyczyny, jak równie¿ na podjêcie jakiegokolwiek aktu co do dóbr 
materialnych, potrzebuj± zezwolenia kompetentnego prze³o¿onego, zgodnie z przepisami w³asnego prawa.

§ 3. Cokolwiek zakonnik nabywa w³asnym staraniem ale ze wzglêdu na instytut, nabywa to dla instytutu. 
Wszystko, co mu przys³uguje z tytu³u pensji, zapomogi lub ubezpieczenia, jest nabywane dla instytutu, chyba ¿e 
w³asne prawo co innego postanawia.

§ 4. Kto z racji natury swego instytutu powinien ca³kowicie zrzec siê swoich dóbr, tego zrzeczenia winien dokonaæ 
w formie wa¿nej tak¿e w miarê mo¿no¶ci wobec prawa cywilnego, przed profesj± wieczyst±, wa¿nego od dnia 
z³o¿enia profesji. To samo powinien uczyniæ profes ¶lubów wieczystych, który wed³ug przepisów w³asnego prawa 
chcia³by, za zezwoleniem najwy¿szego prze³o¿onego, zrzec siê w czê¶ci lub w ca³o¶ci w³asnych dóbr.

§ 5. Profes, który ze wzglêdu na naturê swego instytutu rzek³ siê ca³kowicie swoich dóbr, traci zdolno¶æ 
nabywania i posiadania, st±d niewa¿nie podejmuje akty przeciwne ¶lubowi ubóstwa. Co jednak przechodzi na 
niego po dokonaniu zrzeczenia, przechodzi na instytut zgodnie z w³asnym prawem.

 

Kan. 669 -

§ 1. Zakonnicy powinni nosiæ strój instytutu, wykonany zgodnie z przepisami w³asnego prawa, na znak swojej 
konsekracji i ¶wiadectwa ubóstwa.

§ 2. Zakonnicy duchowni instytutu, który nie ma w³asnego stroju, powinni nosiæ strój duchowny zgodnie z 
postanowieniem kan. 284.

 

Kan. 670 - Instytut powinien zapewniæ swoim cz³onkom wszystko, co zgodnie z postanowieniami konstytucji konieczne jest do osi
±gniêcia celu, zwi±zanego z ich powo³aniem.

 



Kan. 671 - Zakonnik nie powinien przyjmowaæ zajêæ i obowi±zków poza w³asnym instytutem bez zgody uprawnionego prze³o¿onego.

 

Kan. 672 - Zakonnicy s± zwi±zani przepisami kan. 277, 285, 286, 287 i 289; zakonnicy bêd±cy duchownymi - ponadto przepisami 

kan. 279, § 2. W instytutach laickich na prawie papieskim, zezwolenie, o których w kan. 285, § 4, mo¿e byæ udzielone przez 

w³asnego prze³o¿onego wy¿szego.
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Rozdzia³ V

APOSTOLSTWO INSTYTUTÓW

 

Kan. 673 - Apostolstwo wszystkich zakonników polega na ¶wiadectwie ich ¿ycia konsekrowanego, które winni o¿ywiaæ modlitw± i 
pokut±.

 

Kan. 674 - Instytuty nastawione tylko na kontemplacjê, otrzymuj± zawsze w mistycznym ciele Chrystusa znakomity udzia³; sk³adaj± 
bowiem Bogu doskona³± ofiarê chwa³y, Ludowi Bo¿emu dodaj± blasku przez obfite owoce ¶wiêto¶ci i pobudzaj± go przyk³adem oraz 
przyczyniaj± siê do jego wzrostu dziêki tajemniczej p³odno¶ci apostolskiej. Z tej to racji, choæby nawet nagli³a konieczno¶æ czynnego 
apostolstwa, cz³onkowie tych instytutów nie mog± byæ odwo³ywani do niesienia pomocy w wykonywaniu ró¿nych pos³ug pasterskich.

 

Kan. 675 -

§ 1. W instytutach oddanych dzie³om apostolskim, dzia³alno¶æ apostolska nale¿y do samej ich natury. Dlatego 
ca³e ¿ycie cz³onków powinno byæ przepojone duchem apostolskim, a ca³a dzia³alno¶æ apostolska ma byæ 
nacechowana duchem zakonnym.

§ 2. Dzia³alno¶æ apostolska powinna wyp³ywaæ zawsze z wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem, ugruntowywaæ 
je i pog³êbiaæ.

§ 3. Dzia³alno¶æ apostolska, wykonywana w imieniu i z polecenia Ko¶cio³a, winna byæ prowadzona w jego 
wspólnocie.

 

Kan. 676 - Instytuty laickie, zarówno mêskie, jak i ¿eñskie, przez dzie³a mi³osierdzia dotycz±ce ducha i cia³a uczestnicz± w pasterskim 
zadaniu Ko¶cio³a i ¶wiadcz± ludziom ró¿norodne us³ugi. Z tej racji powinny pozostawaæ wierne ³asce swego powo³ania.

 

 

Kan. 677 -

§ 1. Prze³o¿eni i cz³onkowie winni zachowywaæ wiernie misje i dzie³a w³a¶ciwe instytutowi. Uwzglêdniaj±c jednak potrzeby miejsca i 
czasu, powinni przystosowaæ je roztropnie, przy u¿yciu tak¿e nowych i stosownych ¶rodków.

§ 2. Je¶li instytuty maj± z³±czone ze sob± jakie¶ stowarzyszenia wiernych, powinny je wspomagaæ specjaln± trosk±, aby by³y 
przepojone autentycznym duchem swojej rodziny.

 

Kan. 678 - 

§ 1. W sprawach, które dotycz± duszpasterstwa, publicznego wykonywania kultu Bo¿ego oraz innych dzie³ 
apostolskich, zakonnicy podlegaj± w³adzy biskupów, którym winni okazaæ uleg³e pos³uszeñstwo i szacunek.



§ 2. W wykonywaniu zewnêtrznego apostolatu zakonnicy podlegaj± tak¿e w³asnym prze³o¿onym oraz winni 
pozostawaæ wierni dyscyplinie instytutu. W razie potrzeby sami biskupi powinni pilnowaæ zachowania tego obowi
±zku.

§ 3. W zakresie zlecania dzie³ apostolskich zakonnikom, biskupi diecezjalni i prze³o¿eni zakonni powinni dzia³aæ 
we wzajemnym porozumieniu.

 

Kan. 679 - Biskup diecezjalny, gdy przynagla bardzo powa¿na przyczyna, mo¿e zabroniæ cz³onkowi instytutu zakonnego przebywania 
na terenie diecezji, je¿eli powiadomiony o tym wy¿szy prze³o¿ony zaniedba³ zaradziæ sprawie. Sprawê nale¿y natychmiast przedstawiæ 
Stolicy Apostolskiej.

 

Kan. 680 - Trzeba popieraæ uporz±dkowan± wspó³pracê miêdzy ró¿nymi instytutami oraz pomiêdzy nimi i klerem diecezjalnym, jak 
równie¿, pod kierownictwem biskupa diecezjalnego, koordynacjê wszystkich dzie³ i poczynañ apostolskich, z zachowaniem wszak¿e 
charakteru, celu poszczególnych instytutów i praw fundacyjnych. 

 

Kan. 681 -

§ 1. Dzie³a powierzane zakonnikom przez biskupa 

diecezjalnego podlegaj± jego w³adzy i kierownictwu, z zachowaniem prawa prze³o¿onych, zgodnie z kan. 678, §§ 
2 i 3.

§ 2. W takich przypadkach biskup diecezjalny i kompetentny prze³o¿ony winni zawrzeæ pisemn± umowê, w 
której, obok innych spraw, nale¿y wyra¼nie i dok³adnie okre¶liæ to, co siê odnosi do przedmiotu wykonywanego 
dzie³a, przydzielania do niego zakonników i spraw materialnych.

 

Kan. 682 -

§ 1. Gdy idzie o nadanie zakonnikowi jakiego¶ urzêdu ko¶cielnego w diecezji, otrzymuje on nominacjê od biskupa diecezjalnego, po 
przedstawieniu kandydata przez kompetentnego prze³o¿onego lub przynajmniej za jego zgod±.

§ 2. Zakonnik mo¿e byæ usuniêty z powierzonego mu stanowiska, tak wed³ug uznania kompetentnej w³adzy, po powiadomieniu 
prze³o¿onego zakonnego, jak i przez prze³o¿onego, po powiadomieniu nadaj±cego, bez wymagania zgody drugiego.

 

Kan. 683 - 

§ 1. Biskup diecezjalny mo¿e osobi¶cie lub przez kogo innego, podczas wizytacji pasterskiej, jak równie¿ w 
wypadku konieczno¶ci wizytowaæ: ko¶cio³y i kaplice, do których wierni habitualnie uczêszczaj±, szko³y oraz inne 
dzie³a religijne lub mi³osierdzia duchowego, powierzone zakonnikom. Nie dotyczy to jednak szkó³, które s± 
dostêpne wy³±cznie w³asnym alumnom instytutu.

§ 2. Gdyby przypadkiem wykry³ nadu¿ycie, mo¿e on - je¶li nie odnios³o skutku powiadomienie o tym 
prze³o¿onego - sam w³asn± powag± sprawê za³atwiæ.
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Rozdzia³ VI

WY£¡CZANIE CZLONKÓW Z INSTYTUTU

 

Art. 1

PRZEJ¦CIE DO INNEGO INSTYTUTU

 

Kan. 684 - 

§ 1. Zakonnik po ¶lubach wieczystych nie mo¿e przej¶æ z w³asnego do innego instytutu bez zezwolenia 
najwy¿szych prze³o¿onych obydwu instytutów, którzy winni uzyskaæ zgodê w³asnej rady.

§ 2. Po odbyciu przynajmniej trzechletniej próby, zakonnik mo¿e byæ dopuszczony do profesji wieczystej w 
nowym instytucie. Je¶li za¶ nie chce z³o¿yæ profesji lub nie zosta³ do niej dopuszczony przez kompetentnych 
prze³o¿onych, powinien wróciæ do dawnego instytutu, chyba ¿e otrzyma³by indult sekularyzacyjny.

§ 3. Na przej¶cie zakonnika z niezale¿nego klasztoru do innego klasztoru tego¿ instytutu albo federacji lub 
konfederacji, wymagana jest i wystarcza zgoda prze³o¿onego wy¿szego obydwu klasztorów oraz kapitu³y klasztoru 
przyjmuj±cego, z zachowaniem innych wymogów przepisanych we w³asnym prawie. Nie jest wymagana nowa 
profesja.

§ 4. W³asne prawo winno okre¶liæ czas i sposób próby, jaka powinna poprzedziæ z³o¿enie przez zakonnika 
profesji w nowym instytucie.

§ 5. Na przej¶cie do instytutu ¶wieckiego albo do stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, albo z nich do instytutu 
zakonnego, wymagane jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, której nakazom nale¿y siê podporz±dkowaæ.

 

Kan. 685 - 

§ 1. Do momentu z³o¿enia profesji w nowym instytucie, mimo pozostawania w mocy ¶lubów, zostaj± zawieszone 
uprawnienia i obowi±zki, jakie mia³ zakonnik w poprzednim instytucie, jednak¿e od chwili rozpoczêcia próby 
obowi±zany jest on do przestrzegania prawa w³asnego nowego instytutu.

 

§ 2. Przez z³o¿enie profesji w nowym instytucie nastêpuje w³±czenie do niego tego cz³onka, równocze¶nie wygasaj
± poprzednie ¶luby, uprawnienia i obowi±zki.

 

Art. 2

WYJ¦CIE Z INSTYTUTU

 

Kan. 686 - 



§ 1. Najwy¿szy prze³o¿ony, za zgod± swojej rady mo¿e z wa¿nej przyczyny udzieliæ zakonnikowi, profesowi 
¶lubów wieczystych, indultu eksklaustracyjnego, jednak na okres nie przekraczaj±cy trzech lat; je¶li chodzi o 
duchownego potrzebna jest wcze¶niejsz± zgoda ordynariusza miejsca, na którym zakonnik ma zamieszkaæ. 
Przed³u¿enie takiego indultu lub udzielenie go na okres przekraczaj±cy trzechlecie le¿y w kompetencji Stolicy 
Apostolskiej, a gdy idzie o instytuty na prawie diecezjalnym, jest zarezerwowane biskupowi diecezjalnemu.

§ 2. Mniszkom tylko Stolica Apostolska mo¿e udzieliæ indultu eksklaustracyjnego.

§ 3. Na pro¶bê najwy¿szego prze³o¿onego, dzia³aj±cego za zgod± swojej rady, eksklaustracja mo¿e byæ 
zastosowana przez Stolicê Apostolsk± odno¶nie do cz³onka instytutu na prawie papieskim, albo przez biskupa 
diecezjalnego, odno¶nie do cz³onka instytutu na prawie diecezjalnym, z wa¿nych przyczyn, z zachowaniem 
s³uszno¶ci i mi³o¶ci.

 

Kan. 687 - Cz³onek eksklaustrowany zostaje zwolniony z tych obowi±zków, które nie dadz± siê pogodziæ z nowymi warunkami ¿ycia. 
Jest jednak zale¿ny i pozostaje pod opiek± swoich prze³o¿onych jak równie¿ ordynariusza miejsca, zw³aszcza gdy jest duchownym. 
Mo¿e nosiæ strój instytutu, chyba ¿e co innego postanowiono w indulcie, ale jest pozbawiony g³osu czynnego i biernego.

 

Kan. 688 - 

§ 1. Kto po up³ywie czasu profesji chcia³by odej¶æ z instytutu, mo¿e go opu¶ciæ.

§ 2. Na pro¶bê profesa ¶lubów czasowych, który dla wa¿nej przyczyny pragnie opu¶ciæ instytut, indultu odej¶cia 
mo¿e udzieliæ w instytucie na prawie papieskim najwy¿szy prze³o¿ony za zgod± swojej rady, natomiast w 
instytutach na prawie diecezjalnym oraz w klasztorach, o których mowa w kan. 615, indult musi byæ do wa¿no¶ci 

potwierdzony przez biskupa domu, do którego nale¿a³.

 

Kan. 689 - 

§ 1. Kompetentny prze³o¿ony wy¿szy, je¶li zachodz± s³uszne przyczyny, po wys³uchaniu swojej rady mo¿e nie 
dopu¶ciæ cz³onka, którego profesja czasowa wygas³a, do z³o¿enia nastêpnej profesji.

§ 2. Choroba fizyczna lub psychiczna, tak¿e wtedy gdy pojawi³a siê po z³o¿eniu profesji, stanowi podstawê 
niedopuszczenia do odnowienia profesji lub z³o¿enia profesji wieczystej, je¶li zdaniem bieg³ych - cz³onek, o 
którym mowa w § 1, jest na skutek tego niezdolny do podjêcia ¿ycia zakonnego. Nie ma to zastosowania wtedy 
gdy choroba zaistnia³a na skutek zaniedbañ ze strony instytutu lub pracy podejmowanej w instytucie.

§ 3. Je¶li w czasie trwania ¶lubów czasowych zakonnik sta³ siê niepoczytalny, wówczas - chocia¿ jest niezdolny do 
z³o¿enia nowej profesji - nie mo¿e byæ wydalony z instytutu.

 

Kan. 690 - 

§ 1. Najwy¿szy prze³o¿ony, za zgod± swojej rady, mo¿e ponownie przyj±æ - bez obowi±zku ponawiania 
nowicjatu tego, kto po zakoñczeniu nowicjatu lub po profesji zgodnie z prawem opu¶ci³ instytut; do tego za¶ 
prze³o¿onego bêdzie nale¿a³o okre¶lenie czasu, odpowiedniej próby przed profesj± czasow± i okresu, na jaki maj± 
byæ z³o¿one ¶luby poprzedzaj±ce profesjê wieczyst±, zgodnie z kan. 655 i 657.

§ 2. Takie samo uprawnienie posiada prze³o¿ony niezale¿nego klasztoru, za zgod± swojej rady.



 

Kan. 691 - 

§ 1. Zakonnik po ¶lubach wieczystych nie powinien prosiæ o indult odej¶cia z instytutu, jak tylko z bardzo 
powa¿nych przyczyn rozwa¿onych wobec Pana. Swoj± pro¶bê winien skierowaæ do najwy¿szego prze³o¿onego 
instytutu, który ma j± przes³aæ do kompetentnej w³adzy, do³±czaj±c opiniê w³asn± oraz swojej rady.

§ 2. W instytutach na prawie papieskim tego rodzaju indult jest zarezerwowany Stolicy Apostolskiej ; w 
instytutach za¶ na prawie diecezjalnym, indultu mo¿e udzieliæ tak¿e biskup diecezji, w której znajduje siê dom 
instytutu.

 

Kan. 692 - Indult odej¶cia udzielony zgodnie z prawem i podany do wiadomo¶ci zainteresowanego, na mocy samego prawa zawiera w 
sobie dyspensê od ¶lubów oraz od wszystkich obowi±zków wyp³ywaj±cych z profesji, chyba ¿e sam cz³onek by go w chwili notyfikacji 
nie przyj±³.

 

Kan. 693 - Je¶li cz³onek jest duchownym, indultu nie udziela siê, zanim nie znajdzie on biskupa, który go inkardynuje do diecezji lub 
przynajmniej przyjmie na okres próby. W razie przyjêcia na próbê, po up³ywie piêciolecia, zostaje na mocy prawa inkardynowany do 
diecezji, chyba ¿e biskup by tego odmówi³.

 

Art. 3

WYDALANIE CZ£ONKÓW

 

Kan. 694 - 

§ 1. Na mocy samego prawa jest wydalony z instytutu cz³onek, który:

1° notorycznie odst±pi³ od wiary katolickiej;

2° zawar³ ma³¿eñstwo lub usi³owa³ je zawrzeæ, nawet tylko cywilne.

§ 2. W tych przypadkach prze³o¿ony wy¿szy wraz ze swoj± rad± powinien, po zebraniu dowodów, bezzw³ocznie 
wydaæ stwierdzenie

faktu, a¿eby prawnie sta³o siê wiadome wydalenie.

 

Kan. 695 - 

§ 1. Cz³onek powinien byæ wydalony z powodu przestêpstw, o których w kan. 1397, 1398 i 1395, chyba ¿e w 
wypadku przestêpstw, o których w kan. 1395, § 2 prze³o¿ony uwa¿a, i¿ wydalenie nie jest bezwzglêdnie 
konieczne, poniewa¿ i w inny sposób mo¿na zaradziæ poprawie ¿ycia cz³onka oraz wyrównaniu naruszonej 
sprawiedliwo¶ci i naprawieniu zgorszenia.

§ 2. W tych przypadkach wy¿szy prze³o¿ony, zebrawszy dowody co do faktu i poczytalno¶ci, winien 



zakomunikowaæ wydalonemu cz³onkowi oskar¿enie i dowody, daj±c mu mo¿no¶æ obrony. Wszystkie akta 
podpisane przez prze³o¿onego wy¿szego i notariusza, wraz z odpowiedziami cz³onka sporz±dzonymi na pi¶mie i 
podpisanymi przez niego samego nale¿y przes³aæ do najwy¿szego prze³o¿onego.

 

Kan. 696 - 

§ 1. Cz³onek mo¿e byæ wydalony tak¿e z innych przyczyn, je¶li s± powa¿ne, zewnêtrzne, poczytalne i prawnie 
potwierdzone, jakimi s±: habitualne zaniedbywanie obowi±zków ¿ycia konsekrowanego; powtarzaj±ce siê 
naruszanie ¶wiêtych wiêzów; uporczywe niepos³uszeñstwo prawnym nakazom prze³o¿onych w powa¿nej materii; 
wielkie zgorszenie powsta³e wskutek zawinionego zachowania siê cz³onka; uporczywe podtrzymywanie lub 
rozpowszechnianie pogl±dów potêpionych przez Nauczycielski Urz±d Ko¶cio³a; publiczne przyjêcie ideologii 
przepojonych materializmem lub ateizmem; bezprawna nieobecno¶æ, o której mowa w kan. 665, § 2, trwaj±ca pó³ 
roku; inne podobne powa¿ne przyczyny, okre¶lone ewentualnie w³asnym prawem instytutu.

§ 2. Do wydalenia cz³onka ¶lubów czasowych wystarczaj± tak¿e mniej wa¿ne przyczyny, okre¶lone we w³asnym 
prawie.

 

Kan. 697 - Je¶li w wypadkach, o których w kan. 696, prze³o¿ony wy¿szy, po wys³uchaniu swojej rady, uzna, ¿e nale¿y wszcz±æ proces 
o wydalenie: 

1° powinien zebraæ lub uzupe³niæ dowody;

 

2° powinien upomnieæ cz³onka na pi¶mie lub wobec dwóch ¶wiadków, z wyra¼nym zagro¿eniem wydalenia, 
które nast±pi, je¶li siê nie poprawi, precyzuj±c wyra¼nie przyczynê wydalenia i daj±c mu pe³n± mo¿no¶æ obrony; 
w razie nieskuteczno¶ci tego upomnienia, powinien po up³ywie przynajmniej piêtnastu dni skierowaæ drugie 
upomnienie;

 

3° je¶li i to upomnienie okaza³o siê bezskuteczne a prze³o¿ony wy¿szy wraz ze swoj± rad± uzna³, ¿e 
niepoprawno¶æ jest wystarczaj±co pewna, a obrona jest niewystarczaj±ca, po bezskutecznym up³ywie piêtnastu 
dni od ostatniego upomnienia, nale¿y przes³aæ do najwy¿szego prze³o¿onego wszystkie akta, podpisane przez 
wy¿szego prze³o¿onego i notariusza, wraz z odpowiedziami cz³onka, przez niego podpisanymi.

 

Kan. 698 - We wszystkich wypadkach, o których w kan. 695-696, cz³onek ma zawsze prawo komunikowania siê z najwy¿szym 
prze³o¿onym i bezpo¶redniego przedstawiania mu w³asnej obrony.

 

Kan. 699 - 

§ 1. Najwy¿szy prze³o¿ony ze swoj± rad±, która do wa¿no¶ci powinna siê sk³adaæ z czterech przynajmniej 
cz³onków, ma

kolegialnie przyst±piæ do dok³adnego rozwa¿ania dowodów, argumentów i obrony oraz je¶li zostanie to 
zadecydowane w tajnym g³osowaniu, winien wydaæ dekret wydalaj±cy, który do wa¿no¶ci musi zawieraæ 
przynajmniej sumaryczne umotywowanie prawne i faktyczne.

§ 2. W klasztorach niezale¿nych, o których w kan. 615, wydanie decyzji o wydaleniu nale¿y do biskupa 



diecezjalnego, któremu prze³o¿ony winien przedstawiæ akta zbadane przez swoj± radê.

 

Kan. 700 - Dekret wydalaj±cy nie posiada mocy, je¶li nie zosta³ potwierdzony przez Stolicê ¦wiêt±, której nale¿y przes³aæ dekret i 
wszystkie akta; je¶li chodzi o instytut na prawie diecezjalnym, potwierdzenie nale¿y do biskupa diecezji, na terenie której znajduje siê 
dom, do którego przynale¿y zakonnik. Do wa¿no¶ci, dekret powinien zaznaczyæ prawo, przys³uguj±ce wydalonemu, niesienia w ci±gu 
dziesiêciu dni od otrzymania powiadomienia rekursu do kompetentnej w³adzy. Rekurs posiada skutek zawieszaj±cy.

 

Kan. 701 - Przez prawne wydalenie tym samym ustaj± ¶luby oraz prawa i obowi±zki wynikaj±ce z profesji. Je¶li jednak cz³onek jest 
duchownym, nie mo¿e wykonywaæ ¶wiêceñ, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyjmie po odbyciu odpowiedniej próby w diecezji, 
zgodnie z postanowieniem kan. 693, albo przynajmniej zezwoli na wykonywanie ¶wiêceñ.

 

Kan. 702 - 

§ 1. Ci, którzy zgodnie z prawem opuszczaj± instytut zakonny lub zostali z niego prawnie wydaleni, nie mog± siê 
od niego niczego domagaæ za jak±kolwiek pracê w nim wykonan±.

§ 2. Jednak¿e instytut winien zachowaæ s³uszno¶æ i ewangeliczn± mi³o¶æ wobec wydalonego cz³onka.

 

Kan. 703 - W przypadku powa¿nego zgorszenia zewnêtrznego lub bardzo powa¿nej szkody gro¿±cej instytutowi, cz³onek mo¿e byæ 
natychmiast wydalony z domu zakonnego przez prze³o¿onego wy¿szego, albo - gdy przynagla niebezpieczeñstwo - przez miejscowego 
prze³o¿onego za zgod± jego rady. Wy¿szy prze³o¿ony, je¶li zachodzi potrzeba, winien wszcz±æ proces o wydalenie, zgodnie z 
przepisami prawa albo przedstawiæ sprawê Stolicy Apostolskiej.

 

Kan. 704 - O cz³onkach, którzy w jakikolwiek sposób wy³±czeni s± z instytutu, nale¿y uczyniæ wzmiankê w relacji przesy³anej do 
Stolicy Apostolskiej, o czym w kan. 592, § 1.

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ VII

ZAKONNICY WYNIESIENI DO GODNO¦CI BISKUPIEJ

 

Kan. 705 - Zakonnik wyniesiony do godno¶ci biskupiej pozostaje cz³onkiem swojego instytutu, lecz na mocy ¶lubu pos³uszeñstwa 
podlega jedynie Biskupowi Rzymskiemu. Jest te¿ zwolniony z tych obowi±zków, których wed³ug jego roztropnego uznania nie mo¿na 
pogodziæ z jego stanem ¿ycia.

 

Kan. 706 - Zakonnik, o którym wy¿ej :

1° je¶li przez profesjê utraci³ prawo w³asno¶ci dóbr, ma prawo u¿ywania, u¿ytkowania i zarz±dzania dobrami, 
które otrzymuje. Prawo za¶ w³asno¶ci biskup diecezjalny oraz inni, o których mowa w kan. 381, § 2, nabywaj± 

dla Ko¶cio³a partykularnego; inne za¶ dla instytutu lub Stolicy ¦wiêtej, w zale¿no¶ci od tego, czy instytut jest 
zdolny do posiadania, czy te¿ nie;

 

2° je¶li przez profesjê nie utraci³ prawa w³asno¶ci dóbr, które posiada³, odzyskuje prawo u¿ywania, u¿ytkowania i 
zarz±dzania; wszystko za¶, co odt±d otrzymujê, nabywa w pe³ni dla siebie;

 

3° w obydwu za¶ przypadkach dobrami, które otrzymuje nie dla siebie, powinien rozporz±dzaæ zgodnie z wol± 
ofiarodawców.

 

Kan. 707 -

§ 1. Zakonnik, który sta³ siê biskupem emerytem, mo¿e wybraæ sobie miejsce zamieszkania tak¿e poza domem 
w³asnego instytutu, chyba ¿e co innego przewidzia³a Stolica Apostolska.

§ 2. Co do jego odpowiedniego i godnego utrzymania, to, je¶li s³u¿y³ jakiej¶ diecezji, nale¿y zachowaæ przepis 
kan. 402, § 2, chyba ¿e w³asny instytut zechcia³ zapewniæ mu takie utrzymanie; w innych wypadkach powinna 

zaradziæ sprawie Stolica Apostolska.

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ VIII

KONFERENCJE WY¯SZYCH PRZE£O¯ONYCH

 

Kan. 708 - Wy¿si prze³o¿eni mog± z po¿ytkiem ³±czyæ siê w konferencje czyli rady, a¿eby wspólnymi si³ami czy pracowaæ nad 
pe³niejszym osi±gniêciem celu poszczególnych instytutów, z zachowaniem jednak zawsze ich autonomii, charakteru i w³asnego ducha, 
czy rozwa¿aæ wspólne problemy, czy te¿ doprowadziæ do nawi±zania odpowiedniej koordynacji i wspó³pracy z Konferencjami 
Episkopatu, jak równie¿ z poszczególnymi biskupami.

 

Kan. 709 - Konferencje wy¿szych prze³o¿onych winny mieæ w³asne statuty, zatwierdzone przez Stolicê ¦wiêt±, która te¿ jedynie mo¿e 
tak¿e nadaæ tym konferencjom osobowo¶æ prawn± i pod której najwy¿szym zwierzchnictwem one pozostaj±.
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Tytu³ III

INSTYTUTY ¦WIECKIE

 

Kan. 710 - Instytut ¶wiecki jest instytutem ¿ycia konsekrowanego, w którym wierni ¿yj±cy w ¶wiecie d±¿± do doskona³ej mi³o¶ci i 
staraj± siê przyczyniæ do u¶wiêcenia ¶wiata, zw³aszcza od wewn±trz.

 

Kan. 711 - Cz³onek instytutu ¶wieckiego moc± swojej konsekracji nie zmienia w³asnej pozycji kanonicznej w Ludzie Bo¿ym, ¶wieckiej 
lub duchownej, z zachowaniem przepisów prawa, dotycz±cych instytutów ¿ycia konsekrowanego.

 

Kan. 712 - Przy zachowaniu przepisów kan. 598-601, konstytucje winny ustanowiæ ¶wiête wiêzy, przez które przyjmuje siê w 

instytucie rady ewangeliczne, oraz okre¶liæ obowi±zki, jakie wprowadzaj± te wiêzy, z utrzymaniem jednak zawsze w sposobie ¿ycia 
w³a¶ciwego instytutowi ¶wieckiego charakteru.

 

Kan. 713 - 

§ 1. Cz³onkowie tych instytutów wyra¿aj± i realizuj± w³asn± konsekracjê w dzia³alno¶ci apostolskiej. Staraj± siê 
oni na podobieñstwo zaczynu przepoiæ wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu Cia³a 
Chrystusa.

§ 2. Cz³onkowie ¶wieccy uczestnicz± w zadaniu ewangelizacyjnym Ko¶cio³a - w ¶wiecie i ze ¶wiata - b±d¼ przez 
¶wiadectwo ¿ycia chrze¶cijañskiego i wierno¶ci wobec w³asnej konsekracji, b±d¼ przez udzia³ w uk³adaniu spraw 
doczesnych po Bo¿emu i przepajaniu ¶wiata moc± Ewangelii. Ofiarowuj± równie¿ swoj± wspó³pracê w s³u¿bie 
ko¶cielnej wspólnocie, zgodnie z w³asnym ¶wieckim sposobem ¿ycia.

§ 3. Cz³onkowie duchowni, przez ¶wiadectwo ¿ycia konsekrowanego, zw³aszcza w prezbiterium, stanowi± pomoc 
dla swoich wspó³braci przez szczególn± mi³o¶æ apostolsk±, a przez swoj± ¶wiêt± pos³ugê w Ludzie Bo¿ym 
dokonuj± u¶wiêcenia ¶wiata.

 

Kan. 714 - Cz³onkowie winni prowadziæ ¿ycie w zwyczajnych warunkach ¶wiata albo samotnie, albo ka¿dy w swojej rodzinie, albo we 
wspólnocie ¿ycia braterskiego, zgodnie z przepisami konstytucji.

 

Kan. 715 - 

§ 1. Cz³onkowie duchowni inkardynowani do diecezji zale¿± od biskupa diecezjalnego, z zachowaniem jednak 
tego, co dotyczy ¿ycia konsekrowanego we w³asnym instytucie.

§ 2. Ci za¶, którzy wed³ug przepisu kan. 266, § 3, s± inkardynowani do instytutu, je¶li s± przeznaczeni do 

w³asnego dzie³a instytutu lub zarz±dzania instytutem, zale¿± od biskupa na wzór zakonników.

 



Kan. 716 -

§ 1. Wszyscy cz³onkowie maj± czynnie uczestniczyæ w ¿yciu instytutu, zgodnie z w³asnym prawem.

§ 2. Cz³onkowie tego samego instytutu winni zachowywaæ miedzy sob± wspólnotê, pilnie troszcz±c siê o 
zachowanie jedno¶ci ducha i autentycznego braterstwa.

 

Kan. 717 - 

§ 1. Konstytucje winny przepisaæ w³asny sposób zarz±du, okre¶liæ czas sprawowania urzêdu przez prze³o¿onych, 
a tak¿e sposób ich wyznaczania.

§ 2. Nikt nie mo¿e byæ wyznaczony na najwy¿szego prze³o¿onego, dopóki nie zostanie definitywnie w³±czony do 
instytutu.

§ 3. Postawieni na czele zarz±du instytutu winni troszczyæ siê, aby by³a zachowywana jedno¶æ jego ducha i 
popierane czynne uczestnictwo wszystkich cz³onków.

 

Kan. 718 - Zarz±dzanie dobrami instytutu, które winno ukazywaæ i popieraæ ewangeliczne ubóstwo, jest regulowane przepisami 
zawartymi w Ksiêdze V Dobra doczesne Ko¶cio³a oraz w³asnym prawem instytutu. Prawo w³asne powinno okre¶liæ równie¿ obowi±zki 
zw³aszcza ekonomiczne wobec cz³onków podejmuj±cych pracê dla instytutu.

 

Kan. 719 - 

§ 1. Aby cz³onkowie wiernie odpowiedzieli w³asnemu powo³aniu, a ich dzia³alno¶æ apostolska wyp³ywa³a ze 
zjednoczenia z Chrystusem, powinni szczerze siê modliæ, w odpowiedni sposób oddawaæ siê czytaniu Pisma 
¶wiêtego, odbywaæ ka¿dego roku okresy skupienia, jak równie¿ wykonywaæ inne æwiczenia duchowe, zgodnie z 
przepisami w³asnego prawa.

§ 2. Wedle mo¿no¶ci codzienne sprawowanie Eucharystii winno siê staæ ¼ród³em i moc± ca³ego ich ¿ycia 
konsekrowanego.

§ 3. W sposób nieskrêpowany maja przystêpowaæ do sakramentu pokuty, z którego winni czêsto korzystaæ.

§ 4. Konieczne kierownictwo duchowe obieraj± w sposób wolny i je¶li zechc± mog± szukaæ w tej dziedzinie rad 
tak¿e u swoich prze³o¿onych.

 

Kan. 720 - Prawo dopuszczania do instytutu, albo na okres próby lub do podjêcia ¶wiêtych wiêzów, czasowych czy wieczystych lub 
definitywnych, nale¿y do wy¿szych prze³o¿onych ³±cznie z ich rad±, zgodnie z przepisami konstytucji.

 

Kan. 721 - 

§ l. Niewa¿nie zostaje dopuszczony do wstêpnej próby:

 



1° kto nie osi±gn±³ jeszcze wieku pe³noletno¶ci;

2° kto jest aktualnie zwi±zany ¶wiêtym wêz³em w jakim¶ instytucie ¿ycia konsekrowanego 
albo jest w³±czony do stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego;

3° ma³¿onek w czasie trwania zwi±zku ma³¿eñskiego.

§ 2. Konstytucje mog± ustanowiæ inne przeszkody, nawet do wa¿no¶ci dopuszczenia, albo do³±czyæ warunki.

§ 3. Ponadto do przyjêcia wymaga siê, aby kandydat mia³ dojrza³o¶æ konieczn± do ¿ycia w³a¶ciwego danemu 
instytutowi.

 

Kan. 722 - 

§ 1. Próba wstêpna ma zmierzaæ do tego, by kandydaci lepiej rozpoznali swoje Bo¿e powo³anie i to w³a¶ciwe 
danemu instytutowi oraz æwiczyli siê w duchu i sposobie ¿ycia instytutu.

§ 2. Kandydatów nale¿y odpowiednio wykszta³ciæ do podjêcia ¿ycia zgodnego z radami ewangelicznymi i 
nauczyæ ca³kowitego po¶wiêcenia siê apostolstwu, z zastosowaniem tych form ewangelizacji, które bardziej 
odpowiadaj± celowi, duchowi i charakterowi instytutu.

§ 3. Sposób i czas prowadzenia tej próby przed pierwszym podjêciem ¶wiêtych wiêzów w instytucie, nie krótszy 
jak dwa lata, nale¿y okre¶liæ w konstytucjach.

 

Kan. 723 - 

§ 1. Je¶li po up³ywie wstêpnej próby, kandydat zostanie uznany za odpowiedniego, powinien podj±æ trzy rady 
ewangeliczne, potwierdzaj±c je ¶wiêtym wêz³em, albo te¿ opu¶ciæ instytut.

§ 2. To pierwsze w³±czenie do instytutu, nie krótsze ni¿ piêcioletnie, ma byæ zgodnie z konstytucjami czasowe.

§ 3. Po up³ywie tego czasowego z³±czenia, kandydat uznany za odpowiedniego powinien byæ dopuszczony do w³
±czenia wieczystego lub definitywnego, a wiêc przy sta³ym ponawianiu wiêzów czasowych.

§ 4. W³±czenie definitywne, w odniesieniu do niektórych skutków okre¶lonych w konstytucjach, jest zrównane ze 
z³±czeniem wieczystym.

 

Kan. 724 - 

§ 1. Kszta³cenie po pierwszym podjêciu ¶wiêtych wiêzów winno byæ ustawicznie kontynuowane, zgodnie z 
postanowieniami konstytucji.

§ 2. Cz³onkowie maj± byæ kszta³ceni w równej mierze w sprawach Bo¿ych i ludzkich; o ich sta³± formacjê duchow
± powinni siê powa¿nie troszczyæ prze³o¿eni instytutu.

 

Kan. 725 - Instytut mo¿e z³±czyæ ze sob± jakim¶ wêz³em okre¶lonym w konstytucjach - innych wiernych, którzy d±¿± do 
ewangelicznej doskona³o¶ci zgodnie z duchem instytutu i uczestnicz± w jego misji.



 

Kan. 726 - 

§ 1. Po up³ywie okresu w³±czenia czasowego, cz³onek mo¿e swobodnie opu¶ciæ instytut. Mo¿e te¿ byæ przez 
wy¿szego prze³o¿onego, po wys³uchaniu zdania jego rady, nie dopuszczony dla s³usznej przyczyny do ponowienia 
¶wiêtych wiêzów.

§ 2. W okresie czasowego w³±czenia cz³onek mo¿e na w³asn± pro¶bê, ale na skutek powa¿nej przyczyny, uzyskaæ 
od najwy¿szego prze³o¿onego, za zgod± jego rady, indult zezwalaj±cy na opuszczenie instytutu.

 

Kan. 727 -

§ 1. Cz³onek wieczy¶cie w³±czony, który chcia³by opu¶ciæ instytut, rozwa¿ywszy powa¿nie sprawê w Panu, musi 
prosiæ o to Stolicê Apostolsk± za po¶rednictwem najwy¿szego prze³o¿onego, je¶li instytut jest na prawie 
papieskim. W przeciwnym wypadku ma prosiæ o to biskupa diecezjalnego, zgodnie z okre¶leniem konstytucji

§ 2. Je¶li chodzi o duchownego, inkardynowanego do instytutu, nale¿y zachowaæ przepis kan. 693.

 

Kan. 728 - Po udzieleniu zgodnie z prawem odej¶cia, ustaj± wszystkie wiêzy oraz wygasaj± prawa i obowi±zki wyp³ywaj±ce z w³
±czenia.

 

Kan. 729 - Wydalenie cz³onka z instytutu dokonuje siê zgodnie z postanowieniami przepisów kan. 694 i 695. Konstytucje powinny 
okre¶liæ inne przyczyny wydalenia, byleby by³y proporcjonalnie wa¿ne, zewnêtrzne, poczytalne i prawnie udowodnione. Nale¿y 
zachowaæ sposób postêpowania przepisany w kan. 697-700. Do wydalonego ma zastosowanie przepis kan. 701.

 

Kan. 730 - Gdy cz³onek instytutu ¶wieckiego przechodzi do innego instytutu ¶wieckiego, nale¿y zachowaæ przepisy kan. 684, § 1, 2, 4 

i kan. 685. Natomiast na przej¶cie do instytutu zakonnego lub do stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego albo z nich do instytutu 

¶wieckiego, potrzebne jest zezwolenie Stolicy Apostolskiej, do której poleceñ nale¿y siê stosowaæ.
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Sekcja II

STOWARZYSZENIA ¯YCIA APOSTOLSKIEGO

 

Kan. 731 -

§ 1. Do instytutów ¿ycia konsekrowanego dochodz± stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, których cz³onkowie - bez 
¶lubów zakonnych - realizuj± w³asny cel apostolski stowarzyszenia i prowadz±c ¿ycie braterskie we wspólnocie, 
zgodnie z w³asnym sposobem ¿ycia, d±¿± do doskona³ej mi³o¶ci przez zachowanie konstytucji.

§ 2. W¶ród nich s± stowarzyszenia, których cz³onkowie podejmuj± rady ewangeliczne przez jakie¶ wiêzy 
okre¶lone w konstytucjach.

 

Kan. 732 - Postanowienia zawarte w kan. 578-597 oraz 606, maj± zastosowanie do stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, z zachowaniem 

jednak natury ka¿dego stowarzyszenia. Do stowarzyszeñ za¶, o których mowa w kan. 731, § 2, stosuj± siê tak¿e przepisy kan. 598-602.

 

Kan. 733 - 

§ 1. Erekcji domu i ukonstytuowania lokalnej wspólnoty dokonuje kompetentna w³adza stowarzyszenia, po 
uzyskaniu wcze¶niej pisemnej zgody biskupa diecezjalnego, z którym nale¿y siê konsultowaæ tak¿e w wypadku 
likwidacji domu.

§ 2. Zezwolenie na erekcjê domu zawiera w sobie prawo do posiadania przynajmniej kaplicy, w której bêdzie 
sprawowana i przechowywana Naj¶wiêtsza Eucharystia.

 

Kan. 734 - Zarz±d stowarzyszenia jest okre¶lony w konstytucjach, z zachowaniem przepisów kan. 617-633, zgodnie z natur± ka¿dego 
stowarzyszenia.

 

Kan. 735 - 

§ 1. Prawo w³asne ka¿dego stowarzyszenia okre¶la dopuszczanie cz³onków, okres próby, w³±czanie oraz 
kszta³cenie.

§ 2. Gdy idzie o dopuszczenie do stowarzyszenia, nale¿y zachowaæ warunki okre¶lone w kan. 642-645.

§ 3. W³asne prawo winno okre¶liæ sposób próby i kszta³cenia, przystosowany do celu i charakteru stowarzyszenia, 
zw³aszcza pod wzglêdem doktrynalnym, duchowym i apostolskim, tak by cz³onkowie, rozpoznawszy Bo¿e 
powo³anie, odpowiednio siê przygotowali do podjêcia misji i ¿ycia stowarzyszenia.

 

Kan. 736 - 



§ 1. W stowarzyszeniach kleryckich duchowni s± inkardynowani do stowarzyszenia, chyba ¿e inaczej postanawiaj
± konstytucje.

§ 2. W tym, co dotyczy programu studiów i przyjmowania ¶wiêceñ, nale¿y zachowaæ przepisy wydane dla 
duchownych diecezjalnych, z zachowaniem jednak § 1.

 

Kan. 737 - W³±czenie poci±ga za sob± dla cz³onka prawa i obowi±zki okre¶lone w konstytucjach, a na stowarzyszenie nak³ada obowi
±zek troski, aby cz³onkowie osi±gnêli cel w³asnego powo³ania, zgodnie z konstytucjami.

 

Kan. 738 - 

§ 1. Wszyscy cz³onkowie podlegaj± w³asnym prze³o¿onym zgodnie z konstytucjami w tym, co dotyczy ¿ycia 
wewnêtrznego i dyscypliny stowarzyszenia.

§ 2. Podlegaj± tak¿e biskupowi diecezjalnemu w tym, co dotyczy kultu publicznego, duszpasterstwa oraz innych 
dzie³ apostolatu, z uwzglêdnieniem kan. 679-683.

§ 3. Relacje z w³asnym biskupem cz³onka inkardynowanego do diecezji okre¶laj± konstytucje lub szczegó³owe 
umowy.

 

Kan. 739 - Cz³onkowie oprócz obowi±zków, którymi s± zwi±zani jako cz³onkowie wed³ug konstytucji, podlegaj± tak¿e obowi±zkom 
wspólnym duchownych, chyba ¿e co innego wynika z natury rzeczy lub z kontekstu.

 

Kan. 740 - Cz³onkowie powinni mieszkaæ w domu lub we wspólnocie ustanowionej zgodnie z prawem i prowadziæ ¿ycie wspólne, 
wed³ug przepisów w³asnego prawa, które reguluje tak¿e nieobecno¶æ w domu lub we wspólnocie.

 

Kan. 741 - 

§ 1. Stowarzyszenia oraz, je¶li czego innego nie zastrzegaj± konstytucje, ich czê¶ci i domy s± osobami prawnymi i 
jako takie maj± zdolno¶æ nabywania, posiadania, zarz±dzania i alienowania dóbr doczesnych, zgodnie z 
postanowieniami przepisów Ksiêgi V Dobra doczesne Ko¶cio³a, zawartymi w kan. 636, 638 i 639, jak równie¿ w 

prawie w³asnym.

§ 2. Cz³onkowie maj± tak¿e zdolno¶æ, zgodnie z w³asnym prawem, nabywania, posiadania, zarz±dzania dobrami 
doczesnymi i dysponowania nimi. Cokolwiek jednak otrzymuj± ze wzglêdu na stowarzyszenie, nabywaj± dla 
stowarzyszenia.

 

Kan. 742 - Wyj¶cie i wydalenie cz³onka, nie w³±czonego jeszcze definitywnie, jest regulowane przepisami konstytucji ka¿dego 
stowarzyszenia.

 

Kan. 743 - Indult odej¶cia ze stowarzyszenia, powoduj±cy wyga¶niêcie praw i obowi±zków wyp³ywaj±cych ze z³±czenia przy 
zachowaniu przepisu kan. 693, mo¿e cz³onek definitywnie z³±czony uzyskaæ od najwy¿szego prze³o¿onego, za zgod± jego rady, chyba 



¿e konstytucje rezerwuj± tê sprawê Stolicy Apostolskiej.

 

Kan. 744 - 

§ l. Najwy¿szemu równie¿ prze³o¿onemu, za zgod± jego rady, jest zastrze¿one udzielenie zezwolenia cz³onkowi 
definitywnie w³±czonemu na przej¶cie do innego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, po³±czone z tymczasowym 
zawieszeniem praw i obowi±zków w³asnego stowarzyszenia, z zachowaniem jednak prawa powrotu przed 
definitywnym w³±czeniem do nowego stowarzyszenia.

§ 2. Na przej¶cie do instytutu ¿ycia konsekrowanego lub z takiego instytutu do stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego 
wymagane jest zezwolenie Stolicy ¦wiêtej, której polecenia nale¿y zachowaæ.

 

Kan. 745 - Najwy¿szy prze³o¿ony za zgod± swojej rady mo¿e udzieliæ cz³onkowi definitywnie w³±czonemu indultu przebywania poza 
stowarzyszeniem, ale nie ponad trzy lata, po zawieszeniu praw i obowi±zków, które nie dadz± siê pogodziæ z jego now± sytuacj±. 
Pozostaje on jednak pod opiek± swoich prze³o¿onych. Gdy chodzi o duchownego, potrzebna jest ponadto zgoda ordynariusza miejsca, 
na którym winien przebywaæ; pozostaje on pod jego trosk± i jest od niego zale¿ny.

 

Kan. 746 - Przy wydalaniu cz³onka definitywnie w³±czonego nale¿y zachowaæ przepisy kan. 694-704, z odpowiednimi modyfikacjami
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Kan. 747 - 

§ 1. Ko¶ció³, któremu Chrystus Pan powierzy³ depozyt wiary, aby z asystencj± Ducha ¦wiêtego strzeg³ ¶wiêcie 
prawdy objawionej, wnikliwie bada³, wiernie g³osi³ i wyk³ada³, ma obowi±zek i wrodzone prawo przepowiadania 
Ewangelii wszystkim narodom, niezale¿nie od jakiejkolwiek ludzkiej w³adzy, tak¿e z zastosowaniem w³a¶ciwych 
sobie ¶rodków spo³ecznego przekazu.

 

§ 2. Ko¶cio³owi przys³uguje prawo g³oszenia zawsze i wszêdzie zasad moralnych równie¿ w odniesieniu do porz
±dku spo³ecznego, oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagaj± tego 
fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie cz³owieka.

 

Kan. 748 - 

§ 1. Wszyscy ludzie obowi±zani s± szukaæ prawdy dotycz±cej Boga i Jego Ko¶cio³a, a poznane maj± obowi±zek i 
prawo z mocy prawa Bo¿ego przyj±æ i zachowywaæ.

 

§ 2. Ludzie nie mog± byæ przez nikogo zmuszani do przyjêcia wiary katolickiej wbrew w³asnemu sumieniu.

 

Kan. 749 - 

§ 1. Nieomylno¶ci± w nauczaniu, na mocy swego urzêdu, cieszy siê Biskup Rzymski, kiedy jako najwy¿szy 
Pasterz i Nauczyciel wszystkich wiernych, którego zadaniem jest utwierdzaæ braci w wierze, w sposób 
definitywny g³osi obowi±zuj±c± naukê w sprawach wiary i obyczajów.

 

§ 2. Nieomylno¶ci± w nauczaniu cieszy siê równie¿ Kolegium Biskupów, kiedy biskupi wype³niaj± urz±d 
nauczycielski zebrani na soborze powszechnym, gdy jako nauczyciele i sêdziowie wiary i moralno¶ci og³aszaj± w 
sposób definitywny ca³emu Ko¶cio³owi naukê któr± nale¿y wyznawaæ w sprawach wiary i obyczajów; albo kiedy 
rozproszeni po ¶wiecie, zachowuj±c wêze³ wspólnoty miêdzy sob± i z nastêpc± Piotra, nauczaj±c razem z tym¿e 
Biskupem Rzymskim autentycznie w sprawach wiary i moralno¶ci, wyra¿aj± jednomy¶lno¶æ, ¿e co¶ nale¿y przyj
±æ jako definitywnie obowi±zuj±ce.

 

§ 3. Tylko wtedy nale¿y uznaæ jak±¶ naukê za nieomylnie okre¶lon±, gdy to zosta³o wyra¼nie stwierdzone.

 

Kan. 750 - Wiar± bosk± i katolick± nale¿y wierzyæ w to wszystko co jest zawarte w s³owie Bo¿ym, pisanym lub przekazanym, a wiêc 
w jednym depozycie wiary powierzonym Ko¶cio³owi i co równocze¶nie jako przez Boga objawione podaje do wierzenia Nauczycielski 
Urz±d Ko¶cio³a, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy te¿ w zwyczajnym i powszechnym nauczaniu; co mianowicie ujawnia siê we 
wspólnym uznaniu wiernych pod kierownictwem ¶wiêtego Urzêdu Nauczycielskiego. Wszyscy wiêc obowi±zani s± unikaæ doktryn 
temu przeciwnych.

 



Kan. 751 - Herezj± nazywa siê uporczywe, po przyjêciu chrztu, zaprzeczanie jakiej¶ prawdzie, w któr± nale¿y wierzyæ wiar± bosk± i 
katolick±, albo uporczywe pow±tpiewanie o niej ; apostazj± - ca³kowite porzucenie wiary chrze¶cijañskiej, schizm± - odmowa uznania 
zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z cz³onkami Ko¶cio³a, uznaj±cymi to zwierzchnictwo.

 

Kan. 752 - Wprawdzie nie akt wiary, niemniej jednak religijne pos³uszeñstwo rozumu i woli nale¿y okazywaæ nauce, któr± g³osi Papie¿ 
lub Kolegium Biskupów w sprawach wiary i obyczajów, gdy sprawuj± autentyczne nauczanie, chocia¿ nie zamierzaj± przedstawiæ jej w 
sposób definitywny. St±d wierni powinni staraæ siê unikaæ wszystkiego, co siê z t± nauk± nie zgadza.

 

Kan. 753 - Chocia¿ biskupi, pozostaj±cy we wspólnocie z g³ow± Kolegium i cz³onkami, czy to pojedynczy, czy te¿ zebrani na 
Konferencjach Episkopatu lub na synodach partykularnych nie posiadaj± nieomylno¶ci w nauczaniu, s± jednak w odniesieniu do 
wiernych powierzonych ich trosce autentycznymi nauczycielami i mistrzami wiary. Temu autentycznemu przepowiadaniu swoich 
biskupów wierni obowi±zani s± okazaæ religijne pos³uszeñstwo.

 

Kan. 754 - Wszyscy wierni maj± obowi±zek zachowywaæ konstytucje i dekrety, które prawowita w³adza ko¶cielna wydaje w celu 
przedstawienia nauki i napiêtnowania b³êdnych opinii. Odnosi siê to w sposób szczególny do aktów wydawanych przez Biskupa 
Rzymskiego lub Kolegium Biskupów.

 

Kan. 755 - 

§ 1. Do ca³ego Kolegium Biskupiego i Stolicy Apostolskiej nale¿y przede wszystkim popieranie ruchu 
ekumenicznego i kierowanie nim w¶ród katolików. Jego celem jest przywrócenie jedno¶ci w¶ród wszystkich 
chrze¶cijan, do czego zobowi±zany jest Ko¶ció³ wol± Chrystusa.

 

§ 2. Równie¿ biskupi oraz, zgodnie z prawem, Konferencje Episkopatu, maj± popieraæ tê jedno¶æ i stosownie do 
ró¿nych potrzeb i po¿ytku wydawaæ praktyczne normy, przy uwzglêdnieniu przepisów wydanych w tej sprawie 
przez najwy¿sz± w³adzê ko¶cieln±.
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Tytu³ I

POS£UGA S£OWA BO¯EGO

 

Kan. 756 - 

§ 1. W odniesieniu do ca³ego Ko¶cio³a, zadanie g³oszenia Ewangelii zosta³o powierzone g³ównie Biskupowi 
Rzymskiemu i Kolegium Biskupów.

 

§ 2. W odniesieniu do powierzonego sobie Ko¶cio³a partykularnego zadanie to sprawuj± poszczególni biskupi, 
którzy te¿ s± w nim kierownikami ca³ej pos³ugi s³owa. Czasem niektórzy biskupi wspólnie pe³ni± to zadanie w 
odniesieniu do kilku równocze¶nie Ko¶cio³ów, zgodnie z prawem.

 

Kan. 757 - Do w³asnych zadañ prezbiterów, którzy s± wspó³pracownikami biskupów, nale¿y g³oszenie Ewangelii Bo¿ej. Ten obowi
±zek spoczywa zw³aszcza na proboszczach oraz innych duszpasterzach, w stosunku do powierzonego im ludu. Jest równie¿ rzecz± 
diakonów uczestniczyæ w pos³udze s³owa, we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium.

 

Kan. 758 - Cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego, na mocy w³asnego po¶wiêcenia siê Bogu, w sposób szczególny daj± 
¶wiadectwo Ewangelii i s± w odpowiedni sposób powo³ywani przez biskupa do ¶wiadczenia pomocy w g³oszeniu Ewangelii.

 

Kan. 759 - Wierni ¶wieccy na mocy chrztu i bierzmowania s± ¶wiadkami ewangelicznego orêdzia przez s³owo i przyk³ad ¿ycia 
chrze¶cijañskiego. Mog± byæ te¿ powo³ywani na wspó³pracowników biskupa i prezbiterów w wykonywaniu pos³ugi s³owa.

 

Kan. 760 - W pos³udze s³owa, która winna siê opieraæ na Pi¶mie ¶wiêtym, Tradycji, liturgii, Nauczycielskim Urzêdzie i ¿yciu 
Ko¶cio³a, nale¿y przedstawiaæ w ca³o¶ci i wiernie tajemnicê Chrystusa.

 

Kan. 761 - Do g³oszenia nauki chrze¶cijañskiej nale¿y stosowaæ ró¿ne dostêpne ¶rodki, zw³aszcza przepowiadanie i nauczanie 
katechetyczne, które zajmuj± zawsze naczelne miejsce; nastêpnie przedstawianie nauki w szko³ach, w akademiach, na konferencjach i 
ró¿nego rodzaju zebraniach; upowszechnianie jej przez publiczne deklaracje dokonywanie przez kompetentn± w³adzê z okazji pewnych 
wydarzeñ nadto przez s³owo drukowane oraz inne ¶rodki spo³ecznego przekazu.
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Rozdzia³ I

PRZEPOWIADANIE S£OWA BO¯EGO

 

Kan. 762 - Poniewa¿ Lud Bo¿y jednoczy siê przede wszystkim przez s³owo Boga ¿ywego, którego z ca³± s³uszno¶ci± mo¿na siê 
domagaæ z ust kap³añskich, st±d ¶wiêci szafarze winni bardzo ceniæ pos³ugê przepowiadania, poniewa¿ ich podstawowym obowi
±zkiem jest g³oszenie wszystkim Ewangelii Bo¿ej.

 

Kan. 763 - Biskupi maj± prawo przepowiadaæ wszêdzie s³owo Bo¿e, równie¿ w ko¶cio³ach i kaplicach instytutów zakonnych na prawie 
papieskim, chyba ¿e miejscowy biskup w poszczególnych przypadkach wyra¼nie tego odmówi.

 

Kan. 764 - Z zachowaniem przepisu kan. 765, prezbiterzy i diakoni posiadaj± wszêdzie w³adzê przepowiadania, za domy¶ln± 
przynajmniej zgod± rektora ko¶cio³a, chyba ¿e ta w³adza zosta³a ograniczona lub odwo³ana przez kompetentnego ordynariusza, albo na 
podstawie prawa partykularnego jest wymagane wyra¼ne zezwolenie.

 

Kan. 765 - Do przepowiadania zakonnikom w ich ko¶cio³ach lub kaplicach wymagana jest zgoda prze³o¿onego, kompetentnego zgodnie 
przepisami konstytucji.

 

Kan. 766 - ¦wieckich mo¿na dopu¶ciæ do przepowiadania w ko¶ciele lub kaplicy, je¶li w okre¶lonych okoliczno¶ciach domaga siê tego 
konieczno¶æ albo gdy to w szczególnych wypadkach zaleca po¿ytek, zgodnie z przepisami wydanymi przez Konferencjê Episkopatu i z 
zachowaniem przepisu kan. 767, § 1.

 

Kan. 767 - 

§ 1. W¶ród ró¿nych form przepowiadania szczególne miejsce zajmuje homilia. Stanowi ona czê¶æ samej liturgii i 
jest zarezerwowana kap³anowi lub diakonowi. W ci±gu roku liturgicznego nale¿y wyk³adaæ w niej na podstawie 
¶wiêtych tekstów tajemnice wiary oraz zasady ¿ycia chrze¶cijañskiego.

 

§ 2. We wszystkich Mszach ¶w. w niedziele i ¶wiêta nakazane, odprawianych z udzia³em wiernych, homilia jest 
obowi±zkowa i nie wolno jej opuszczaæ bez powa¿nej przyczyny.

 

§ 3. Gdy jest odpowiednia liczba wiernych, bardzo zaleca siê homiliê tak¿e w Mszach ¶w. odprawianych w ci±gu 
tygodnia, zw³aszcza w okresie adwentu i wielkiego postu, albo z racji jakiego¶ ¶wiêta lub wydarzenia ¿a³obnego.

 

§ 4. Do proboszcza lub rektora ko¶cio³a nale¿y czuwaæ, by te przepisy by³y wiernie przestrzegane.



 

Kan. 768 - 

§ 1. G³osiciele s³owa Bo¿ego powinni przedstawiaæ wiernym przede wszystkim to, w co nale¿y wierzyæ i co 
trzeba czyniæ dla chwa³y Bo¿ej i zbawienia ludzi.

 

§ 2. Niech tak¿e przekazuj± wiernym naukê, jak± Urz±d Nauczycielski Ko¶cio³a g³osi o godno¶ci i wolno¶ci 
osoby ludzkiej, o jedno¶ci i trwa³o¶ci rodziny oraz o jej zadaniach, o obowi±zkach ludzi ¿yj±cych w 
spo³eczeñstwie, jak równie¿ o uk³adaniu spraw doczesnych zgodnie z porz±dkiem ustanowionym przez Boga.

 

Kan. 769 - Naukê chrze¶cijañsk± nale¿y wyk³adaæ w sposób dostosowany do poziomu s³uchaczy, z uwzglêdnieniem potrzeb czasu.

 

Kan. 770 - Proboszczowie zgodnie z zarz±dzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizowaæ to 
przepowiadanie, które nazywa siê rekolekcjami i ¶wiêtymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych 
potrzeb.

 

Kan. 771 - 

§ 1. Duszpasterze, zw³aszcza biskupi i proboszczowie, powinni troszczyæ siê, aby by³o g³oszone s³owo Bo¿e 
równie¿ tym, którzy ze wzglêdu na warunki ¿ycia nie mog± dostatecznie korzystaæ z ogólnej i zwyczajnej opieki 
pasterskiej albo s± jej ca³kowicie pozbawieni.

 

§ 2. Maj± te¿ zadbaæ o to, by ewangeliczne orêdzie dociera³o do niewierz±cych mieszkaj±cych na danym 
terytorium, poniewa¿ równie¿ ich, tak samo jak wiernych, trzeba obj±æ duszpasterstwem.

 

Kan. 772 - 

§ 1. W wykonywaniu przepowiadania wszyscy powinni ponadto zachowaæ normy wydane w tej sprawie przez 
biskupa diecezjalnego.

 

§ 2. Gdy idzie o przekazywanie nauki chrze¶cijañskiej przez radio lub telewizjê, nale¿y zachowaæ przepisy 
wydane przez Konferencjê Episkopatu.
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Rozdzia³ II

NAUCZANIE KATECHETYCZNE

 

Kan. 773 - W³asnym i powa¿nym obowi±zkiem, zw³aszcza duszpasterzy, jest troska o katechizacjê ludu chrze¶cijañskiego, a¿eby wiara 
wiernych przez przyjmowanie nauki i do¶wiadczenie ¿ycia chrze¶cijañskiego stawa³a siê ¿ywa, wyra¼na i czynna.

 

Kan. 774 - 

§ 1. Troska o katechezê, pod kierownictwem prawowitej w³adzy ko¶cielnej, nale¿y do wszystkich cz³onków 
Ko¶cio³a, w czê¶ci ka¿demu w³a¶ciwej.

 

§ 2. Rodzice przed innymi maj± obowi±zek s³owem i przyk³adem formowaæ dzieci w wierze i praktyce ¿ycia 
chrze¶cijañskiego. Podobny obowi±zek spoczywa na tych, którzy zastêpuj± rodziców oraz na chrzestnych.

 

Kan. 775 - 

§ 1. Przy zachowaniu przepisów wydanych przez Stolicê Apostolsk±, zadaniem biskupa diecezjalnego jest 
wydawanie norm odno¶nie do katechezy i troska o dostarczenie odpowiednich pomocy katechetycznych, w razie 
potrzeby równie¿ przygotowanie katechizmu, a tak¿e popieranie i koordynacja poczynañ katechetycznych.

 

§ 2. Je¶li siê to wyda po¿yteczne, Konferencja Episkopatu zatroszczy siê o wydanie katechizmów dla w³asnego 
terytorium, uprzedniej aprobacie Stolicy Apostolskiej.

 

§ 3. Przy Konferencji Episkopatu mo¿na powo³aæ urz±d katechetyczny, którego g³ównym zadaniem by³oby 
¶wiadczenie pomocy poszczególnym diecezjom w sprawach katechezy.

 

Kan. 776 - Z racji swej funkcji, proboszcz obowi±zany jest troszczyæ siê o nauczanie katechetyczne doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Dla 
osi±gniêcia tego celu powinien skorzystaæ ze wspó³pracy duchownych przydzielonych do parafii, cz³onków instytutów ¿ycia 
konsekrowanego oraz stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, uwzglêdniaj±c charakter ka¿dego instytutu, jak równie¿ wiernych ¶wieckich, 
g³ównie katechetów. Wszyscy wymienieni, je¶li tylko nie podlegaj± prawnej przeszkodzie, powinni chêtnie spieszyæ z pomoc±. Do 
proboszcza nale¿y popieraæ i umacniaæ zadanie rodziców w zakresie katechezy rodzinnej, o czym w kan. 774, § 2.

 

Kan. 777 - Uwzglêdniaj±c normy wydane przez biskupa diecezjalnego, proboszcz ma w szczególny sposób troszczyæ siê:

1° ¿eby by³a prowadzona katecheza przygotowuj±ca do uczestnictwa w sakramentach;

2° aby dzieci, przez nauczanie katechetyczne trwaj±ce odpowiedni okres czasu, w³a¶ciwie zosta³y przygotowane 



do pierwszego przyjêcia sakramentów pokuty i Naj¶wiêtszej Eucharystii oraz do sakramentu bierzmowania;

3° by dzieci, po przyjêciu pierwszej Komunii ¶wiêtej, by³y w dalszym ci±gu przez formacjê katechetyczn± 
szczegó³owiej i w sposób bardziej pog³êbiony kszta³towane;

4° a¿eby katechizowaæ tak¿e upo¶ledzonych fizycznie i umys³owo, na ile pozwala na to ich stan;

5° a¿eby przez zastosowanie ró¿nych form i poczynañ umacniaæ, o¶wiecaæ i potêgowaæ wiarê m³odzie¿y i 
doros³ych.

 

Kan. 778 - Prze³o¿eni zakonów i stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego winni zatroszczyæ siê o to, a¿eby w ich ko¶cio³ach, szko³ach lub w 
innych zak³adach, w jakikolwiek sposób im powierzonych, pilnie prowadzono katechizacjê.

 

Kan. 779 - Nauczanie katechetyczne winno byæ prowadzone z zastosowaniem wszelkich ¶rodków, pomocy dydaktycznych oraz 
¶rodków spo³ecznego przekazu, które wydaj± siê bardziej skuteczne do tego, by wierni, w sposób dostosowany do ich charakteru, 
mo¿liwo¶ci, wieku oraz warunków ¿ycia, mogli g³êbiej poznaæ naukê katolick± i lepiej wed³ug niej uk³adaæ ¿ycie.

 

Kan. 780 - Ordynariusze miejsca winni troszczyæ siê o odpowiednie przygotowanie katechetów do w³a¶ciwego wype³niania ich 
zadania, a wiêc by ich kszta³cenie mia³o charakter sta³y, aby mogli poznaæ w wystarczaj±cym zakresie naukê katolick± oraz przyswoiæ 
sobie teoretycznie i praktycznie zasady dyscyplin pedagogicznych.
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Tytu³ II

MISYJNA DZIA£ALNO¦Æ KO¦CIO£A

 

Kan. 781 - Poniewa¿ ca³y Ko¶ció³ jest ze swej natury misyjny, a dzie³o ewangelizacji winno byæ uznane za fundamentalny obowi±zek 
Ludu Bo¿ego, st±d wszyscy wierni, ¶wiadomi swojej odpowiedzialno¶ci, winni wnosiæ swój udzia³ w dzie³o misyjne.

 

Kan. 782 - 

§ 1. Najwy¿sze kierownictwo oraz koordynacja poczynañ i dzia³añ, zwi±zanych z dzie³em misyjnym i wspó³prac± 
misjonarsk±, nale¿y do Biskupa Rzymskiego oraz Kolegium Biskupów.

 

§ 2. Poszczególni biskupi, stanowi±cy rêkojmiê Ko¶cio³a powszechnego oraz wszystkich Ko¶cio³ów, winni 
okazywaæ szczególn± troskê o dzie³o misyjne, zw³aszcza poprzez poczynania misyjne, podejmowane, rozwijane i 
podtrzymywane we w³asnym Ko¶ciele partykularnym.

 

Kan. 783 - Poniewa¿ cz³onkowie instytutów ¿ycia konsekrowanego na mocy samej konsekracji po¶wiêcaj± siê na s³u¿bê Ko¶cio³owi, 
powinni w sposób w³a¶ciwy ich instytutowi mieæ szczególny udzia³ w dzia³alno¶ci misyjnej.

 

Kan. 784 - Misjonarze, a wiêc ci, którzy s± posy³ani przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln± do podejmowania dzie³a misyjnego, mog± 
byæ dobierani z terenów misyjnych lub spoza nich, spo¶ród kleru diecezjalnego lub cz³onków instytutów ¿ycia konsekrowanego, albo 
stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, albo spo¶ród ¶wieckich.

 

Kan. 785 - 

§ 1. Do realizacji dzie³a misyjnego powinni byæ anga¿owani katechi¶ci, a wiêc wierni ¶wieccy odpowiednio 
przygotowani i wyró¿niaj±cy siê ¿yciem chrze¶cijañskim. Pod kierownictwem misjonarza zajmuj± siê oni 
przekazywaniem nauki ewangelicznej, organizowaniem ¿ycia liturgicznego i prowadzeniem akcji charytatywnej.

 

§ 2. Katechi¶ci winni otrzymaæ formacjê w przeznaczonych do tego szko³ach, a gdy takich nie ma, pod 
kierunkiem misjonarzy.

 

Kan. 786 - Dzia³alno¶æ misyjna we w³a¶ciwym tego s³owa znaczeniu, dziêki której zaszczepia siê Ko¶ció³ w narodach i wspólnotach, 
w których jeszcze siê nie zakorzeni³, jest prowadzona przez Ko¶ció³, zw³aszcza poprzez wysy³anie zwiastunów Ewangelii, dopóki nowe 
Ko¶cio³y nie zostan± w pe³ni ukonstytuowane, a wiêc wyposa¿one we w³asne si³y i wystarczaj±ce pomoce, dziêki czemu bêd± mog³y 
same prowadziæ dzie³o ewangelizacji.

 



Kan. 787 - 

§ 1. Misjonarze przez ¶wiadectwo ¿ycia i s³owa powinni nawi±zaæ dialog z niewierz±cymi w Chrystusa, a¿eby w 
sposób przystosowany do ich mentalno¶ci i kultury, otworzyæ im drogi, na których mogliby poznaæ orêdzie 
ewangeliczne.

 

§ 2. Maj± tak¿e zatroszczyæ siê o to, a¿eby ci, których uznaj± za przygotowanych do przyjêcia orêdzia 
ewangelicznego, pouczyæ o prawdach wiary, tak aby, gdy o to poprosz± w sposób wolny, zostali dopuszczeni do 
przyjêcia chrztu.

 

Kan. 788 - 

§ 1. Ci, którzy wyrazili wolê przyjêcia wiary w Chrystusa, po odbyciu prekatechumenatu, winni byæ dopuszczeni 
do katechumenatu z zastosowaniem obrzêdów liturgicznych, a ich nazwiska maj± byæ wpisane do specjalnej 
ksiêgi.

 

§ 2. Katechumeni, przez naukê ¿ycia chrze¶cijañskiego i praktykê, winni byæ odpowiednio wprowadzeni w 
tajemnicê zbawienia oraz w ¿ycie przepojone wiar±, a tak¿e w liturgiê, umi³owanie Ludu Bo¿ego i apostolstwo.

 

§ 3. Jest rzecz± Konferencji Episkopatu wydaæ postanowienia, reguluj±ce odbywanie katechumenatu i okre¶laj±ce 
obowi±zki oraz uprawnienia katechumenów.

 

Kan. 789 - Przez odpowiedni± formacjê nale¿y neofitów doprowadziæ do pe³niejszego poznania prawdy ewangelicznej i w³a¶ciwego 
wype³niania obowi±zków podjêtych na chrzcie. Maj± byæ przepajani szczer± mi³o¶ci± do Chrystusa i Jego Ko¶cio³a.

 

Kan. 790 - 

§ 1. Do biskupa diecezjalnego na terytoriach misyjnych nale¿y:

1° inicjowaæ, kierowaæ i koordynowaæ wszystkie poczynania i dzie³a misyjne;

2° czuwaæ nad tym, by zosta³y zawarte odpowiednie umowy z prze³o¿onymi instytutów, 
oddaj±cych siê pracy misyjnej oraz ¿eby stosunki z nimi wychodzi³y na korzy¶æ misji.

 

§ 2. Przepisy, o których w § 1, n. 1, wydane przez biskupa diecezjalnego obowi±zuj± wszystkich misjonarzy, tak¿e 
zakonników oraz ich pomocników, przebywaj±cych na danym terytorium.

 

Kan. 791 - W poszczególnych diecezjach dla umacniania wspó³pracy misyjnej :



1° nale¿y popieraæ powo³ania misyjne;

2° trzeba wyznaczyæ kap³ana dla skutecznego popierania poczynañ misyjnych, zw³aszcza 
Papieskich Dzie³ Misyjnych;

3° winien byæ organizowany doroczny dzieñ misyjny;

4° trzeba ka¿dego roku przekazaæ odpowiedni± ofiarê na rzecz misji za po¶rednictwem 
Stolicy ¦wiêtej.

 

Kan. 792 - Konferencje Episkopatu powinny inicjowaæ i popieraæ poczynania, dziêki którym osoby, przybywaj±ce z terenów 
misyjnych dla podjêcia pracy lub odbycia studiów, doznawa³y braterskiego przyjêcia i wsparcia.
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Tytu³ III

WYCHOWANIE KATOLICKIE

 

Kan. 793 - 

§ 1. Rodzice oraz ci, którzy ich zastêpuj±, maj± obowi±zek i zarazem prawo wychowania potomstwa. Rodzice 
katoliccy maj± ponadto obowi±zek i prawo dobrania takich ¶rodków i instytucji, przy pomocy których, uwzglêdniaj
±c miejscowe warunki, mogliby lepiej zadbaæ o katolickie wychowanie swoich dzieci.

 

§ 2. Rodzice maj± równie¿ prawo otrzymania od pañstwa pomocy potrzebnych do katolickiego wychowania dzieci.

 

Kan. 794 - 

§ 1. Z szczególnej racji prawo i obowi±zek wychowania nale¿y do Ko¶cio³a, któremu zosta³a zlecona przez Boga 
misja niesienia ludziom pomocy, aby mogli osi±gn±æ pe³niê ¿ycia chrze¶cijañskiego.

 

§ 2. Do duszpasterzy nale¿y obowi±zek czyniæ wszystko, a¿eby wszyscy wierni mogli otrzymaæ katolickie 
wychowanie.

 

Kan. 795 - Poniewa¿ prawdziwe wychowanie powinno obj±æ pe³n± formacjê osoby ludzkiej, zarówno w odniesieniu do celu 
ostatecznego, jak i w odniesieniu do dobra wspólnego spo³eczno¶ci, dlatego dzieci i m³odzie¿ tak winny byæ wychowywane, a¿eby 
harmonijnie mog³y rozwijaæ swoje przymioty fizyczne, moralne oraz intelektualne, zdobywaæ coraz doskonalszy zmys³ 
odpowiedzialno¶ci, w³a¶ciwie korzystaæ z wolno¶ci i przygotowywaæ siê do czynnego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym.
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Rozdzia³ I

SZKO£Y

 

Kan. 796 - 

§ 1. W¶ród ¶rodków wychowania wierni powinni bardzo ceniæ szko³y, które s± dla rodziców g³ówn± pomoc± w 
wype³nianiu obowi±zku wychowania.

 

§ 2. Rodzice maj± ¶ci¶le wspó³pracowaæ z nauczycielami, którym powierzaj± nauczanie swoich dzieci. Równie¿ 
nauczyciele w wype³nianiu swojego obowi±zku powinni ¶ci¶le wspó³pracowaæ z rodzicami, których te¿ winni 
pilnie wys³uchiwaæ; nale¿y organizowaæ i doceniaæ zrzeszenia lub zebrania rodziców.

 

Kan. 797 - W wyborze szko³y rodzice powinni mieæ prawdziw± wolno¶æ. St±d wierni maj± zabiegaæ o to, a¿eby spo³eczno¶æ ¶wiecka 
uzna³a tê wolno¶æ rodziców i zachowuj±c wymogi sprawiedliwo¶ci rozdzielczej wyposa¿y³a j± w odpowiednie subsydia.

 

Kan. 798 - Rodzice powinni kierowaæ swoje dzieci do szkó³ zapewniaj±cych katolickie wychowanie. Je¶li nie mog± tego uczyniæ, maj
± obowi±zek sami zatroszczyæ siê o to, by dzieci poza szko³± otrzyma³y nale¿ne wychowanie katolickie.

 

Kan. 799 - Wierni maj± zabiegaæ o to, a¿eby ustawy pañstwowe dotycz±ce kszta³cenia m³odzie¿y zapewnia³y jej tak¿e w szkole 
wychowanie religijne i moralne, zgodne z sumieniem rodziców.

 

Kan. 800 - 

§ 1. Ko¶cio³owi przys³uguje prawo zak³adania szkó³ jakiejkolwiek specjalno¶ci, rodzaju i stopnia, a tak¿e 
kierowania nimi.

 

§ 2. Wierni powinni popieraæ szko³y katolickie, ¶wiadcz±c w miarê mo¿liwo¶ci pomoc, gdy idzie o ich zak³adanie 
i utrzymanie.

 

Kan. 801 - Instytuty zakonne, których w³a¶ciwym zadaniem jest wychowanie, pozostaj±c wierne swojej misji, niech staraj± siê 
podejmowaæ katolickie wychowanie równie¿ poprzez w³asne szko³y, zak³adane za zgod± biskupa diecezjalnego.

 

Kan. 802 - 



§ 1. Je¶li nie ma szkó³, w których wychowanie jest przepojone chrze¶cijañskim duchem, jest rzecz± biskupa 
diecezjalnego zatroszczyæ siê o to, aby takie szko³y powsta³y.

 

§ 2. Je¶li jest to wskazane, biskup diecezjalny winien zatroszczyæ siê tak¿e o zak³adanie szkó³ zawodowych i 
technicznych oraz innych, wymaganych specjalnymi potrzebami.

 

Kan. 803 - 

§ 1. Szko³ê wtedy uwa¿a siê za katolick±, gdy jest kierowana przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln± albo ko¶cieln± 
osobê prawn± publiczn±, albo za katolick± zosta³a uznana przez w³adzê ko¶cieln± dokumentem na pi¶mie.

 

§ 2. W szkole katolickiej nauczanie i wychowanie powinny siê opieraæ na zasadach chrze¶cijañskiej doktryny. 
Wyk³adowcy maj± siê odznaczaæ zdrow± nauk± i prawo¶ci± ¿ycia.

 

§ 3. ¯adna szko³a, chocia¿by w rzeczywisto¶ci by³a katolicka, nie mo¿e nosiæ nazwy szko³a katolicka bez zgody 
kompetentnej w³adzy ko¶cielnej.

 

Kan. 804 - 

§ 1. W³adzy ko¶cielnej podlega katolickie nauczanie i wychowanie religijne przekazywane w jakichkolwiek 
szko³ach, albo przy pomocy ró¿nych ¶rodków spo³ecznego przekazu. Jest rzecz± Konferencji Episkopatu wydaæ w 
tej sprawie ogólne normy, a do biskupa diecezjalnego nale¿y kierowanie t± dziedzin± i czuwanie nad ni±.

 

§ 2. Ordynariusz miejsca powinien zatroszczyæ siê o to, a¿eby osoby wyznaczone do nauczania religii tak¿e w 
szko³ach niekatolickich, odznacza³y siê zdrow± nauk±, ¶wiadectwem ¿ycia chrze¶cijañskiego i umiejêtno¶ci± 
pedagogiczn±.

 

Kan. 805 - W odniesieniu do w³asnej diecezji ordynariusz miejsca ma prawo mianowania lub zatwierdzania nauczycieli religii oraz 
usuwania lub ¿±dania usuniêcia, ilekroæ wymaga tego dobro religii lub obyczajów.

 

Kan. 806 - 

§ 1. Biskupowi diecezjalnemu przys³uguje prawo czuwania nad szko³ami katolickimi po³o¿onymi na jego 
terytorium oraz wizytowania ich, nawet wtedy, gdy zosta³y za³o¿one lub s± kierowane przez cz³onków instytutów 
zakonnych. Mo¿e on równie¿ wydawaæ przepisy dotycz±ce ogólnej struktury szkó³ katolickich. Tego rodzaju 
przepisy wi±¿± tak¿e szko³y kierowane przez zakonników, z zachowaniem wszak¿e ich autonomii w zakresie 
wewnêtrznego zarz±du tych szkó³.

 



§ 2. Kierownicy szkó³ katolickich winni zabiegaæ, pod nadzorem miejscowego ordynariusza, by wykszta³cenie 
przekazywane w tych szko³ach by³o przynajmniej na tym samym poziomie, co w innych tego rodzaju szko³ach 
danego kraju.
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Rozdzia³ II

UNIWERSYTETY KATOLICKIE ORAZ INNE INSTYTUTY

WY¯SZYCH STUDIÓW

 

Kan. 807 - Ko¶ció³ ma prawo zak³adania uniwersytetów i kierowania nimi. Przyczyniaj± siê one do pog³êbienia kultury ludzi i 
pe³niejszego rozwoju osoby ludzkiej, a tak¿e do wype³nienia pos³ugi nauczania w Ko¶ciele.

 

Kan. 808 - ¯aden uniwersytet, chocia¿ rzeczywi¶cie katolicki, nie mo¿e u¿ywaæ nazwy uniwersytet katolicki, bez zgody kompetentnej 
w³adzy ko¶cielnej.

 

Kan. 809 - Gdy to jest mo¿liwe i wskazane, Konferencje Episkopatu powinny zatroszczyæ siê o to, a¿eby na podleg³ym im terytorium 
dzia³a³y w³a¶ciwie rozmieszczone uniwersytety lub przynajmniej wydzia³y, w których by³yby kultywowane i wyk³adane z zachowaniem 
ich naukowej autonomii ró¿ne dyscypliny, przy uwzglêdnieniu doktryny katolickiej.

 

Kan. 810 - 

§ 1. W³adza kompetentna, zgodnie z postanowieniami statutów, ma obowi±zek zatroszczyæ siê o to, a¿eby 
nauczycielami uniwersytetów katolickich mianowaæ osoby, które obok odpowiednich kwalifikacji naukowych i 
pedagogicznych, odznaczaj± siê równie¿ nieskazitelno¶ci± doktryny i dobrymi obyczajami. Gdy za¶ braknie tych 
wymogów, powinni byæ usuniêci ze stanowiska, z zachowaniem sposobu okre¶lonego w statutach.

 

§ 2. Konferencje Episkopatu oraz zainteresowani biskupi diecezjalni maj± obowi±zek i prawo czuwaæ nad tym, by 
na katolickich uniwersytetach wiernie by³y przestrzegane zasady doktryny katolickiej.

 

Kan. 811 - 

§ 1. Kompetentna w³adza ko¶cielna powinna zatroszczyæ siê o to, by na katolickich uniwersytetach zosta³ 
utworzony wydzia³ teologiczny albo instytut lub przynajmniej katedra teologii, prowadz±ca wyk³ady tak¿e dla 
studentów ¶wieckich.

 

§ 2. Na ka¿dym uniwersytecie katolickim winny byæ prowadzone wyk³ady, uwzglêdniaj±ce g³ównie te kwestie 
teologiczne, które maj± zwi±zek z przedmiotami wyk³adanymi na jego wydzia³ach.

 

Kan. 812 - We wszystkich wy¿szych instytutach nauczyciele przedmiotów teologicznych musz± mieæ zlecenie kompetentnej w³adzy

ko¶cielnej.



 

Kan. 813 - Biskup diecezjalny powinien otoczyæ studentów szczególn± trosk± duszpastersk±, nawet eryguj±c dla nich parafiê albo 
przynajmniej wyznaczaj±c do tego na sposób sta³y niektórych kap³anów. Winien równie¿ zatroszczyæ siê o to, ¿eby na uniwersytetach, 
tak¿e niekatolickich, powsta³y katolickie o¶rodki uniwersyteckie, ¶wiadcz±ce m³odzie¿y pomoc, zw³aszcza duchow±.

 

Kan. 814 - Przepisy dotycz±ce uniwersytetów maj± zastosowanie w taki sam sposób do innych instytutów studiów wy¿szych.

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ III

UNIWERSYTETY I FAKULTETY KO¦CIELNE

 

Kan. 815 - Z tytu³u swojego zadania g³oszenia prawdy objawionej Ko¶ció³ ma prawo do w³asnych uniwersytetów i wydzia³ów 
ko¶cielnych, dla kultywowania w nich dyscyplin ko¶cielnych lub z nimi zwi±zanych, a tak¿e kszta³cenia w nich studentów w sposób 
naukowy.

 

Kan. 816 - 

§ 1. Uniwersytety i wydzia³y ko¶cielne mog± byæ tworzone tylko na mocy erekcji dokonanej przez Stolicê 
Apostolsk± lub uzyskanego od niej zatwierdzenia. Jej równie¿ przys³uguje najwy¿sze kierownictwo tych¿e 
instytucji.

 

§ 2. Ka¿dy uniwersytet i wydzia³ ko¶cielny musi posiadaæ w³asne statuty i program studiów, zatwierdzone przez 
Stolicê Apostolsk±.

 

Kan. 817 - Stopnie akademickie, posiadaj±ce skutki kanoniczne w Ko¶ciele, mo¿e nadawaæ tylko uniwersytet lub wydzia³, który zosta³ 
erygowany albo zatwierdzony przez Stolicê Apostolsk±.

 

Kan. 818 - Przepisy zawarte w kan. 810, 812 i 813, dotycz±ce uniwersytetów katolickich, maj± zastosowanie tak¿e do uniwersytetów i 

fakultetów ko¶cielnych.

 

Kan. 819 - Na ile wymaga tego dobro diecezji lub instytutu zakonnego, a nawet Ko¶cio³a powszechnego, biskupi diecezjalni albo 
kompetentni prze³o¿eni instytutów zakonnych powinni posy³aæ na uniwersytety m³odych duchownych i zakonników, odznaczaj±cych 
siê charakterem, cnot± i uzdolnieniami.

 

Kan. 820 - Prze³o¿eni i profesorowie uniwersytetów i fakultetów ko¶cielnych powinni zatroszczyæ siê o to, a¿eby poszczególne 
wydzia³y uniwersytetu ¶wiadczy³y sobie wzajemn± pomoc, na ile zezwala na to przedmiot, oraz ¿eby miêdzy w³asnym uniwersytetem 
lub widzia³em i innymi uniwersytetami i wydzia³ami, nawet nieko¶cielnymi, istnia³a wzajemna wspó³praca, przez któr±, podejmuj±c 
wspólne dzia³anie, poprzez spotkania, skoordynowane badania naukowe czy inne ¶rodki, zmierza³oby siê do wiêkszego postêpu wiedzy.

 

Kan. 821 - Konferencja Episkopatu oraz biskup diecezjalny maj± zatroszczyæ siê o to, a¿eby tam, gdzie to mo¿liwe, zak³adaæ wy¿sze 
instytuty wiedzy religijnej, w których mianowicie wyk³adanoby dyscypliny teologiczne oraz inne zwi±zane z kultur± chrze¶cijañsk±.
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Tytu³ IV

¦RODKI SPO£ECZNEGO PRZEKAZU, W SZCZEGÓLNO¦CI KSI¡¯KI

 

Kan. 822 - 

§ 1. W wype³nianiu swojej funkcji, pasterze Ko¶cio³a, korzystaj±c z prawa przys³uguj±cego Ko¶cio³owi, powinni 
pos³ugiwaæ siê ¶rodkami spo³ecznego przekazu.

 

§ 2. Pasterze ci maj± pouczaæ wiernych, ¿e spoczywa na nich

obowi±zek podejmowania wspó³pracy zmierzaj±cej do tego, by u¿ycie ¶rodków spo³ecznego przekazu przepoiæ 
duchem ludzkim i chrze¶cijañskim.

 

§ 3. Wszyscy wierni, w szczególno¶ci za¶ ci, którzy maj± jaki¶ udzia³ w organizowaniu lub u¿yciu ¶rodków 
spo³ecznego przekazu, powinni siê staraæ ¶wiadczyæ pomoc pasterskiej dzia³alno¶ci, tak ¿eby Ko¶ció³ móg³ tak¿e 
poprzez te ¶rodki skutecznie wype³niaæ swoj± misjê.

 

Kan. 823 - 

§ 1. Dla zachowania nieskazitelno¶ci wiary i obyczajów, pasterze Ko¶cio³a posiadaj± prawo i s± zobowi±zani 
czuwaæ, by wiara i obyczaje wiernych nie dozna³y uszczerbku przez s³owo pisane lub u¿ycie ¶rodków 
spo³ecznego przekazu. Przys³uguje im równie¿ prawo domagania siê, aby przedk³adano do wcze¶niejszej oceny to, 
co ma byæ wydane przez wiernych na pi¶mie, a dotyczy wiary lub obyczajów, a tak¿e odrzucania pism przynosz
±cych szkodê prawdziwej wierze lub dobrym obyczajom.

 

§ 2. Obowi±zek i prawo, o których w § 1, nale¿± do biskupów, zarówno poszczególnych, jak i zebranych na 
synodach lub Konferencjach Episkopatu - w odniesieniu do wiernych powierzonych ich pieczy. Natomiast nale¿± 
do najwy¿szej w³adzy ko¶cielnej - gdy idzie o ca³y Lud Bo¿y.

 

Kan. 824 - 

§ 1. Je¶li inaczej nie postanawia siê, ordynariuszem miejsca, którego nale¿y prosiæ o zezwolenie lub aprobatê na 
wydanie ksi±¿ek wed³ug kanonów niniejszego tytu³u, jest w³asny ordynariusz miejscowy autora albo ordynariusz 
miejsca wydawania ksi±¿ek.

 

§ 2. Cokolwiek w kanonach tego tytu³u postanawia siê o ksi±¿kach, nale¿y stosowaæ tak¿e do wszelkiego rodzaju 
pism przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania, chyba ¿e co innego jest stwierdzone.

 



Kan. 825 - 

§ 1. Ksiêgi Pisma ¶wiêtego wolno wydawaæ tylko za aprobat± Stolicy Apostolskiej lub Konferencji Episkopatu. 
Równie¿ do wydania ich t³umaczeñ na jêzyki narodowe wymagana jest aprobata tej samej w³adzy oraz 
zaopatrzenie ich w konieczne i wystarczaj±ce wyja¶nienia.

 

§ 2. T³umaczenia Pisma ¶wiêtego, zaopatrzone w odpowiednie wyja¶nienia, katolicy mog± za zezwoleniem 
Konferencji Episkopatu przygotowywaæ i wydawaæ wspólnie z braæmi od³±czonymi.

 

Kan. 826 - 

§ 1. Gdy idzie o ksiêgi liturgiczne, nale¿y zachowaæ przepisy kan. 838.

 

§ 2. Na ponowne wydanie ksi±g liturgicznych lub ich t³umaczeñ na jêzyk narodowy, b±d¼ ich czê¶ci, konieczne 
jest potwierdzenie zgodno¶ci z wydaniem zatwierdzonym przez ordynariusza miejsca wydania.

 

§ 3. Modlitewniki do publicznego lub prywatnego u¿ytku wiernych mog± byæ wydawane tylko za zezwoleniem 
ordynariusza miejsca.

 

Kan. 827 -

§ 1. Katechizmy oraz inne pisma s³u¿±ce do katechizacji lub ich przek³ady wymagaj± aprobaty ordynariusza 
miejsca, z zachowaniem przepisu kan. 775, § 2.

 

§ 2. Tylko te ksi±¿ki z zakresu Pisma ¶wiêtego, teologii, prawa kanonicznego, historii Ko¶cio³a oraz innych ga³êzi 
wiedzy religijnej lub moralnej, które zosta³y wydane za aprobat± kompetentnej w³adzy ko¶cielnej albo potem 
zosta³y przez ni± zatwierdzone, mog± byæ u¿ywane jako podrêczniki w szko³ach podstawowych, ¶rednich lub 
wy¿szych.

 

§ 3. Zaleca siê, aby ksi±¿ki zawieraj±ce tre¶æ, o której w § 2, chocia¿ nie s± u¿ywane jako podrêczniki, jak 
równie¿ pisma o tre¶ci szczególnie dotycz±cej religii lub dobrych obyczajów, zosta³y poddane os±dowi 
ordynariusza miejsca.

 

§ 4. W ko¶cio³ach lub kaplicach nie mo¿na wystawiaæ, sprzedawaæ lub rozdawaæ ksi±¿ek czy innych pism, traktuj
±cych o sprawach religii lub obyczajów, je¶li nie zosta³y wydane za zezwoleniem kompetentnej w³adzy ko¶cielnej 
albo nie by³y przez ni± potem zaaprobowane.

 



Kan. 828 - Zbiory dekretów albo aktów, wydane przez jak±¶ w³adzê ko¶cieln±, mog± byæ ponownie wydane tylko po uzyskaniu zgody 
tej¿e w³adzy i z zachowaniem warunków przez ni± przepisanych.

 

Kan. 829 - Aprobata jakiego¶ dzie³a lub zezwolenie na jego wydanie dotyczy tekstu oryginalnego, nie za¶ jego nowych wydañ lub 
przek³adów.

 

Kan. 830 - 

§ 1. Przy zachowaniu prawa ka¿dego ordynariusza miejsca do powierzania oceny ksi±¿ek osobom przez niego 
zatwierdzonym, Konferencja Episkopatu mo¿e sporz±dziæ listê cenzorów odznaczaj±cych siê odpowiedni± wiedz
± oraz zdrow± nauk± i roztropno¶ci±, aby byli do dyspozycji kurii diecezjalnych, albo ustanowiæ komisjê 
cenzorów, z któr± mogliby siê konsultowaæ ordynariusze miejsca.

 

§ 2. Odrzucaj±c wszelki wzgl±d na osobê, cenzor w wype³nianiu swojej funkcji winien mieæ na uwadze tylko 
naukê Ko¶cio³a o wierze i obyczajach, przedstawian± przez Nauczycielski Urz±d Ko¶cio³a.

 

§ 3. Swoj± opiniê cenzor winien wydaæ na pi¶mie. Je¶li jest przychylna, ordynariusz, zgodnie z w³asnym 
roztropnym os±dem, udziela zezwolenia na wydanie, zaznaczaj±c swoje nazwisko, datê i miejsce udzielonego 
zezwolenia. W wypadku odmówienia zezwolenia ordynariusz przedstawia autorowi dzie³a powody odmowy.

 

Kan. 831 - 

§ 1. W dziennikach, czasopismach lub periodykach, które wyra¼nie atakuj± religiê lub dobre obyczaje, wierni mog
± co¶ zamieszczaæ jedynie dla s³usznej i uzasadnionej przyczyny. Duchowni i cz³onkowie instytutów zakonnych 
mog± to czyniæ jedynie za zgod± ordynariusza miejsca.

 

§ 2. Do Konferencji Episkopatu nale¿y wydanie przepisów okre¶laj±cych warunki, jakie winny byæ wype³nione, 
aby duchowni oraz cz³onkowie instytutów zakonnych mogli braæ udzia³ w programach radiowych lub 
telewizyjnych dotycz±cych nauki katolickiej lub obyczajów.

 

Kan. 832 - Cz³onkowie instytutów zakonnych, aby mogli wydawaæ ksi±¿ki, traktuj±ce o religii lub obyczajach, potrzebuj± tak¿e 
zezwolenia swojego wy¿szego prze³o¿onego, zgodnie z konstytucjami.
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Tytu³ V

WYZNANIE WIARY

 

Kan. 833 - Do osobistego z³o¿enia wyznania wiary wed³ug formu³y zatwierdzonej przez Stolicê Apostolsk± s± zobowi±zani:

 

1° przed przewodnicz±cym lub jego delegatem, wszyscy uczestnicy soboru powszechnego, synodu partykularnego, 
synodu biskupów oraz synodu diecezjalnego, bior±cy w nich udzia³ z g³osem decyduj±cym lub doradczym; 
przewodnicz±cy za¶ - przed soborem lub synodem;

 

2° promowani do godno¶ci kardynalskiej, zgodnie z przepisami ¶wiêtego Kolegium;

 

3° przed delegatem Stolicy Apostolskiej, wszyscy promowani do biskupstwa, a tak¿e ci, którzy s± zrównani z 
biskupem diecezjalnym;

4° przed kolegium konsultorów administrator diecezji;

 

5° przed biskupem diecezjalnym lub jego delegatem: wikariusze generalni i wikariusze biskupi oraz wikariusze s
±dowi;

 

6° przed ordynariuszem miejsca lub jego delegatem: proboszczowie, rektor, wyk³adowcy teologii i filozofii w 
seminariach - przy podejmowaniu funkcji; promowani do diakonatu;

 

7° przed wielkim kanclerzem, a gdy takiego nie ma, przed ordynariuszem miejsca albo ich delegatami, rektor 
uniwersytetu ko¶cielnego lub katolickiego - przy podejmowaniu funkcji; przed rektorem, który jest kap³anem, lub 
przed ordynariuszem miejsca albo przed ich delegatami - wyk³adowcy dyscyplin dotycz±cych wiary lub 
obyczajów, na jakichkolwiek uniwersytetach - przy podejmowaniu funkcji;

 

8° prze³o¿eni w kleryckich instytutach zakonnych i stowarzyszeniach ¿ycia apostolskiego, zgodnie z konstytucjami.
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KSIÊGA IV

U¦WIÊCAJ¡CE ZADANIE KO¦CIO£A

 

Kan. 834 - 

§ 1. Zadanie u¶wiêcania wype³nia Ko¶ció³ w szczególny sposób przez ¶wiêt± liturgiê, która te¿ jest sprawowaniem 
kap³añskiego zadania Jezusa Chrystusa; w niej poprzez znaki widzialne ukazuje siê i w sposób w³a¶ciwy ka¿demu 
dokonuje siê u¶wiêcenie ludzi, a tak¿e przez mistyczne Cia³o Jezusa Chrystusa, to znaczy Jego G³owê i cz³onki, 
jest sprawowany ca³y publiczny kult Bo¿y.

§ 2. Tego rodzaju kult dokonuje siê wtedy, gdy jest sprawowany w imieniu Ko¶cio³a przez osoby prawnie do tego 
wyznaczone i z zastosowaniem aktów zatwierdzonych przez w³adzê ko¶cieln±.

Kan. 835 - 

§ 1. Zadanie u¶wiêcania wykonuj± najpierw biskupi, którzy s± arcykap³anami, g³ównymi szafarzami Bo¿ych 
tajemnic oraz moderatorami, promotorami i stró¿ami ¿ycia liturgicznego w powierzonym sobie Ko¶ciele.

§ 2. Wykonuj± je równie¿ prezbiterzy, którzy bêd±c tak¿e uczestnikami kap³añstwa Chrystusowego, jako jego 
szafarze pod w³adz± biskupa, s± konsekrowani do sprawowania kultu Bo¿ego i u¶wiêcania ludu.

§ 3. Diakoni maj± udzia³ w sprawowaniu kultu Bo¿ego, zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. W zadaniu u¶wiêcania maj± swój w³asny udzia³ równie¿ pozostali wierni, uczestnicz±c czynnie na swój 
sposób w nabo¿eñstwach liturgicznych, zw³aszcza w Eucharystii. W szczególny sposób uczestnicz± w tej pos³udze 
rodzice, prowadz±c w duchu chrze¶cijañskim ¿ycie ma³¿eñskie i podejmuj±c chrze¶cijañskie wychowanie dzieci.

Kan. 836 - Poniewa¿ kult chrze¶cijañski, w którym realizuje siê wspólne kap³añstwo, jest dzie³em, które wyp³ywa z wiary i na niej siê 
opiera, ¶wiêci szafarze maj± pilnie staraæ siê j± wzbudzaæ oraz wyja¶niaæ, zw³aszcza przez pos³ugê s³owa, która rodzi i karmi wiarê.

Kan. 837 - 

§ 1. Czynno¶ci liturgiczne nie s± czynno¶ciami prywatnymi, lecz czynno¶ciami samego Ko¶cio³a, który jest 
sakramentem jedno¶ci, mianowicie ludem ¶wiêtym zebranym i zorganizowanym pod przewodnictwem biskupów. 
Z tej racji nale¿± one do ca³ego Cia³a Ko¶cio³a, które te¿ ukazuj± i tworz±; poszczególnych za¶ jego cz³onków w 
ró¿ny sposób dotycz±, zale¿nie od przyjêtych ¶wiêceñ, wykonywanych funkcji i aktualnego uczestnictwa.

§ 2. Czynno¶ci liturgiczne, je¶li zgodnie ze swoj± natur± wymagaj± wspólnotowego sprawowania, gdzie jest to 
mo¿liwe, maj± byæ sprawowane z udzia³em i czynnym uczestnictwem wiernych.

Kan. 838 - 

§ 1. Kierowanie ¶wiêt± liturgi± nale¿y w sposób wy³±czny do w³adzy ko¶cielnej, któr± jest Stolica Apostolska 
oraz, zgodnie z prawem, biskup diecezjalny.

§ 2. Do Stolicy Apostolskiej nale¿y kierowanie liturgi± w ca³ym Ko¶ciele, wydawanie ksi±g liturgicznych i 
potwierdzanie ich przek³adu na jêzyki narodowe, a tak¿e czuwanie nad tym, by zarz±dzenia liturgiczne by³y 
wszêdzie wiernie przestrzegane.

§ 3. Do Konferencji Episkopatu nale¿y przygotowywanie t³umaczeñ ksi±g liturgicznych na jêzyki narodowe, po 
dokonaniu odpowiednich przystosowañ w granicach okre¶lonych w samych ksiêgach liturgicznych oraz ich 
wydawanie, po sprawdzeniu przez Stolicê ¶wiêt±.



§ 4. Do biskupa diecezjalnego w Ko¶ciele mu powierzonym nale¿y, w ramach przys³uguj±cej mu kompetencji, 
wydawanie w sprawach liturgicznych norm, które obowi±zuj± wszystkich.

Kan. 839 - 

§ 1. Zadanie u¶wiêcania wype³nia Ko¶ció³ tak¿e przy pomocy innych ¶rodków, czy to przez modlitwy, w których 
prosi Boga o u¶wiêcenie wiernych w prawdzie, czy to przez dzie³a pokuty i mi³o¶ci, które przyczyniaj± siê bardzo 
do zaszczepienia i umocnienia Królestwa Chrystusa w duszach oraz do zbawienia ¶wiata.

§ 2. Ordynariusze miejsca powinni troszczyæ siê, by modlitwy oraz pobo¿ne i ¶wiête æwiczenia ludu 
chrze¶cijañskiego w pe³ni odpowiada³y przepisom Ko¶cio³a.
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Czê¶æ I

SAKRAMENTY

 

Kan. 840 - Sakramenty Nowego Testamentu, ustanowione przez Chrystusa i powierzone Ko¶cio³owi, jako czynno¶ci Chrystusa i 
Ko¶cio³a, s± znakami oraz ¶rodkami, poprzez które wyra¿a siê i wzmacnia wiara, oddawany jest Bogu kult i dokonuje siê u¶wiêcenie 
cz³owieka. Z tej to racji w najwy¿szym stopniu przyczyniaj± siê do wprowadzenia, umocnienia i zamanifestowania ko¶cielnej 
wspólnoty. Dlatego w ich sprawowaniu ¶wiêci szafarze oraz pozostali wierni winni okazaæ najwy¿szy szacunek i nale¿n± pilno¶æ.

Kan. 841 - Poniewa¿ sakramenty s± te same dla ca³ego Ko¶cio³a i nale¿± do depozytu wiary, tylko do najwy¿szej w³adzy ko¶cielnej 
nale¿y zatwierdzanie lub okre¶lanie tego, co jest wymagane do ich wa¿no¶ci. Tak¿e do tej¿e lub innej kompetentnej w³adzy, zgodnie z 
kan. 838, §§ 3 i 4, nale¿y okre¶lanie tego, co dotyczy godziwego ich sprawowania, udzielania i przyjmowania, jak równie¿ obrzêdu 

stosowanego przy ich sprawowaniu.

Kan. 842 - 

§ 1. Nikt nie mo¿e byæ wa¿nie dopuszczony do innych sakramentów, dopóki nie przyjmie chrztu.

§ 2. Sakramenty chrztu, bierzmowania i Naj¶wiêtszej Eucharystii tak ³±cz± siê ze sob±, ¿e s± wymagane do 
pe³nego wtajemniczenia chrze¶cijañskiego.

Kan. 843 - 

§ 1. ¦wiêci szafarze nie mog± odmówiæ sakramentów tym, którzy w³a¶ciwie o nie prosz±, s± odpowiednio 
przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania.

§ 2. Duszpasterze oraz inni wierni, w ramach w³asnej funkcji ko¶cielnej, maj± obowi±zek troszczyæ siê, aby ci, 
którzy prosz± o sakramenty, byli do ich przyjêcia przygotowani przez odpowiedni± ewangelizacjê i katechezê, z 
uwzglêdnieniem norm wydanych przez kompetentn± w³adzê.

Kan. 844 - 

§ 1. Katoliccy szafarze udzielaj± godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy te¿ godziwie przyjmuj± 
je tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów §§ 2, 3 i 4 niniejszego kanonu, jak równie¿ kan. 861, § 

2.

§ 2. Ilekroæ domaga siê tego konieczno¶æ lub zaleca prawdziwy po¿ytek duchowy i je¶li nie zachodzi 
niebezpieczeñstwo b³êdu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemo¿liwe 
udanie siê do szafarza katolickiego, przyj±æ sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy 
niekatolickich tego Ko¶cio³a, w którym s± wa¿ne wymienione sakramenty.

§ 3. Szafarze katoliccy godziwie udzielaj± sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych cz³onkom 
Ko¶cio³ów wschodnich nie maj±cych pe³nej wspólnoty z Ko¶cio³em katolickim, gdy sami o nie prosz± i s± 
odpowiednio przygotowani. Odnosi siê to tak¿e do cz³onków innych Ko¶cio³ów, które wed³ug oceny Stolicy 
Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, s± w takiej samej sytuacji, a i wspomniane Ko¶cio³y wschodnie.

§ 4. Je¶li istnieje niebezpieczeñstwo ¶mierci albo przynagla inna powa¿na konieczno¶æ, uznana przez biskupa 
diecezjalnego lub Konferencjê Episkopatu, szafarze katoliccy mog± godziwie udzielaæ wymienionych 
sakramentów tak¿e pozosta³ym chrze¶cijanom, nie maj±cym pe³nej wspólnoty z Ko¶cio³em katolickim, którzy nie 
mog± siê udaæ do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie prosz±, je¶li odno¶nie do tych sakramentów wyra¿aj± 
wiarê katolick± i do ich przyjêcia s± odpowiednia przygotowani.

§ 5. W odniesieniu do wypadków, o których w §§ 2, 3 i 4, biskup diecezjalny lub Konferencja Episkopatu nie 
powinni wydawaæ norm ogólnych, dopóki nie przeprowadz± konsultacji z kompetentn± w³adz±, przynajmniej 
lokaln±, zainteresowanego Ko¶cio³a lub wspólnoty niekatolickiej.



Kan. 845 - 

§ 1. Nie mo¿na powtarzaæ sakramentów chrztu, bierzmowania i kap³añstwa, które wyciskaj± charakter.

§ 2. Je¶li po przeprowadzeniu starannego dochodzenia, istnieje jeszcze roztropna w±tpliwo¶æ, czy wyliczone w § 
1 sakramenty zosta³y rzeczywi¶cie lub wa¿nie udzielone, nale¿y ich udzieliæ warunkowo.

Kan. 846 -

§ 1. Przy sprawowaniu sakramentów nale¿y wiernie stosowaæ siê do ksi±g liturgicznych zatwierdzonych przez 
kompetentn± w³adzê. Z tej racji nikomu nie wolno w³asn± powag± czegokolwiek do nich dodawaæ, w nich 
pomijaæ lub zmieniaæ.

§ 2. Szafarz powinien udzielaæ sakramentów wed³ug w³asnego obrz±dku.

Kan. 847 - 

§ 1. Przy udzielaniu sakramentów, w których nale¿y stosowaæ oleje ¶wiête, szafarz winien u¿ywaæ olejów z 
oliwek lub innych okre¶lonych ro¶lin i konsekrowanych lub po¶wiêconych przez biskupa - z zachowaniem 
przepisu kan. 999, n. 2 - i to w ostatnim czasie; starych wolno u¿ywaæ tylko w wypadku konieczno¶ci.

§ 2. Proboszcz powinien braæ oleje ¶wiête od w³asnego biskupa i w odpowiednim miejscu starannie je 
przechowywaæ.

Kan. 848 - Oprócz ofiar okre¶lonych przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln±, szafarz nie mo¿e domagaæ siê niczego za udzielanie 
sakramentów, przy czym potrzebuj±cy nie powinni byæ pozbawieni pomocy sakramentów z racji ubóstwa.
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Tytu³ I

CHRZEST

 

Kan. 849 - Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjêcie, który uwalnia ludzi od 
grzechów, odradza ich jako dzieci Bo¿e i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem w³±cza ich do Ko¶cio³a, jest 
wa¿nie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy s³ownej.
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Rozdzia³ I

SPRAWOWANIE CHRZTU

 

Kan. 850 - Chrztu udziela siê z zachowaniem obrzêdu przepisanego w zatwierdzonych ksiêgach liturgicznych, poza przypadkiem nagl
±cej konieczno¶ci, kiedy nale¿y zastosowaæ tylko to, co jest wymagane do wa¿no¶ci sakramentu.

Kan. 851 - Sprawowanie chrztu powinno byæ odpowiednio przygotowane, dlatego:

1° doros³y zamierzaj±cy przyj±æ chrzest winien byæ dopuszczony do katechumenatu i wedle mo¿no¶ci przez 
ró¿ne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego, zgodnie z obrzêdem wtajemniczenia 
przystosowanym przez Konferencjê Episkopatu oraz ze szczegó³owymi przepisami przez ni± wydanymi;

2° rodzice dziecka chrzczonego, jak równie¿ chrzestni, powinni byæ nale¿ycie pouczeni o znaczeniu tego 
sakramentu i o zwi±zanych z nim obowi±zkach. Proboszcz winien osobi¶cie lub przez innych zatroszczyæ siê, 
a¿eby rodziców w³a¶ciwie przygotowaæ pasterskimi pouczeniami a tak¿e wspóln± modlitw±, zbieraj±c razem po 
kilka rodzin oraz, gdy to mo¿liwe, sk³adaj±c im wizytê.

Kan. 852 -

§ 1. Przepisy zawarte w kanonach o chrzcie doros³ych stosuje siê do wszystkich, którzy po wyj¶ciu z dzieciñstwa 
osi±gnêli u¿ywanie rozumu.

§ 2. Z dzieckiem zrównany jest, gdy chodzi o chrzest, tak¿e ten, kto nie jest ¶wiadomy swego dzia³ania.

Kan. 853 - Poza wypadkiem konieczno¶ci, woda u¿ywana przy udzielaniu chrztu powinna byæ po¶wiêcona, zgodnie z przepisami ksi±g 
liturgicznych.

Kan. 854 - Chrztu udziela siê b±d¼ przez zanurzenie, b±d¼ przez polanie, z zachowaniem przepisów wydanych przez Konferencjê 
Episkopatu.

Kan. 855 - Rodzice, chrzestni i proboszcz powinni troszczyæ siê, by nie nadawaæ imienia obcego duchowi chrze¶cijañskiemu.

Kan. 856 - Chocia¿ chrzest mo¿e byæ udzielany w jakimkolwiek dniu, jednak zaleca siê, aby z zasady by³ udzielany w niedzielê albo 
wedle mo¿no¶ci w wigiliê paschaln±.

Kan. 857 - 

§ 1. Poza wypadkiem konieczno¶ci, w³a¶ciwym miejscem chrztu jest ko¶ció³ lub kaplica.

§ 2. Nale¿y uwa¿aæ za regu³ê, ¿e doros³y ma przyjmowaæ chrzest we w³asnym ko¶ciele parafialnym, dziecko za¶ 
w ko¶ciele parafialnym jego rodziców, chyba ¿e co innego doradza s³uszna przyczyna.

Kan. 858 - 

§ 1. Ka¿dy ko¶ció³ parafialny powinien mieæ chrzcielnicê, z zachowaniem ³±cznego prawa nabytego ju¿ przez 
inne ko¶cio³y.

§ 2. Ordynariusz miejsca, wys³uchawszy zdania proboszcza, mo¿e dla wygody wiernych zezwoliæ lub nakazaæ, 
a¿eby chrzcielnica by³a tak¿e w innym ko¶ciele lub kaplicy na terenie parafii.

Kan. 859 - Je¶li kandydat do chrztu, ze wzglêdu na odleg³o¶æ lub inne okoliczno¶ci, nie mo¿e bez powa¿nej niedogodno¶ci przybyæ 
lub byæ przyniesiony do ko¶cio³a parafialnego albo innego ko¶cio³a lub kaplicy, o których w kan. 858, § 2, chrztu mo¿na i trzeba 



udzieliæ w innym bli¿ej po³o¿onym ko¶ciele lub kaplicy albo nawet w innym odpowiednim miejscu.

Kan. 860 - 

§ 1. Poza wypadkiem konieczno¶ci, chrztu nie nale¿y udzielaæ w domach prywatnych, chyba ¿e ordynariusz 
miejsca zezwoli na to dla powa¿nej przyczyny.

§ 2. Je¶li biskup diecezjalny nie zarz±dzi inaczej, chrztu nie nale¿y udzielaæ w szpitalach, chyba ¿e zmusza do 
tego konieczno¶æ lub inna racja duszpasterska.
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Rozdzia³ II

SZAFARZ CHRZTU

 

Kan. 861 - 

§ 1. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup, prezbiter i diakon, z zachowaniem przepisu kan. 530, n. 1.

§ 2. Gdy szafarz zwyczajny jest nieobecny lub ma przeszkodê, chrztu godziwie udziela katecheta albo inna osoba 
wyznaczona do tej funkcji przez ordynariusza miejsca, a w wypadku konieczno¶ci ka¿dy cz³owiek, maj±cy 
w³a¶ciw± intencjê. Duszpasterze, zw³aszcza za¶ proboszcz, powinni zatroszczyæ siê o to, aby wierni zostali 
pouczeni o prawid³owym udzielaniu chrztu.

Kan. 862 - Poza wypadkiem konieczno¶ci, nie wolno nikomu bez odpowiedniego zezwolenia udzielaæ chrztu na obcym terytorium, 
nawet swoim podw³adnym.

Kan. 863 - O chrzcie doros³ych, przynajmniej tych, którzy ukoñczyli czternasty rok ¿ycia, powinien byæ powiadomiony biskup 
diecezjalny, a¿eby, je¶li uzna to za wskazane, sam udzieli³ chrztu.
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Rozdzia³ III

PRZYJMUJ¡CY CHRZEST

 

Kan. 864 - Zdatnym do przyjêcia chrztu jest ka¿dy cz³owiek, jeszcze nie ochrzczony.

Kan. 865 - 

§ 1. Aby doros³y móg³ byæ ochrzczony, powinien wyraziæ wolê przyjêcia chrztu, byæ odpowiednio pouczony o 
prawdach wiary i obowi±zkach chrze¶cijañskich oraz przej¶æ praktykê ¿ycia chrze¶cijañskiego w katechumenacie. 
Ma byæ równie¿ pouczony o konieczno¶ci ¿alu za grzechy.

§ 2. Doros³y, znajduj±cy siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci, mo¿e byæ ochrzczony, je¶li maj±c jak±¶ znajomo¶æ 
g³ównych prawd wiary, ujawni w jakikolwiek sposób intencjê przyjêcia chrztu i przyrzeknie, ¿e bêdzie 
zachowywa³ nakazy chrze¶cijañskiej religii.

Kan. 866 - Je¶li tylko nie stoi na przeszkodzie powa¿na racja, doros³y przyjmuj±cy chrzest powinien byæ zaraz bierzmowany i 
uczestniczyæ w Eucharystii, przyjmuj±c tak¿e Komuniê ¶wiêt±.

Kan. 867 - 

§ 1. Rodzice maj± obowi±zek troszczyæ siê, a¿eby ich dzieci zosta³y ochrzczone w pierwszych tygodniach; 
mo¿liwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni siê udaæ do proboszcza, by prosiæ o 
sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego siê przygotowaæ.

§ 2. Je¶li dziecko znajduje siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci, powinno byæ natychmiast ochrzczone.

Kan. 868 - 

§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga siê:

1° aby zgodzili siê rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastêpuj
±;

2° aby istnia³a uzasadniona nadzieja, ¿e dziecko bêdzie wychowane po katolicku; je¶li jej 
zupe³nie nie ma, chrzest nale¿y od³o¿yæ zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, 
powiadamiaj±c rodziców o przyczynie.

§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajduj±ce siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci, jest 
godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

Kan. 869 -

§ 1. W razie w±tpliwo¶ci, czy kto¶ zosta³ ochrzczony albo czy chrzest by³ wa¿nie udzielony, istniej±cej mimo 
przeprowadzenia rzetelnych badañ w tej sprawie, chrztu nale¿y udzieliæ warunkowo.

§ 2. Ochrzczeni we wspólnocie ko¶cielnej niekatolickiej nie powinni byæ chrzczeni warunkowo, chyba ¿e po 
zbadaniu materii i formy zastosowanych przy udzielaniu tego chrztu, jak równie¿ intencji ochrzczonego jako 
doros³ego, oraz szafarza chrztu, pozostaje uzasadniona w±tpliwo¶æ co do wa¿no¶ci chrztu.

§ 3. Je¶li w wypadkach, o których w §§ 1 i 2, pozostaje w±tpliwe udzielenie lub wa¿no¶æ chrztu, przed jego 
udzieleniem doros³emu nale¿y wyja¶niæ naukê o sakramencie chrztu oraz przedstawiæ mu, albo - je¶li chodzi o 
dziecko - jego rodzicom powody w±tpliwej wa¿no¶ci udzielonego chrztu.



Kan. 870 - Dziecko podrzucone lub znalezione, je¶li po dok³adnym zbadaniu nie ustali siê jego chrztu, nale¿y ochrzciæ.

Kan. 871 - P³ody poronione, je¶li ¿yj±, nale¿y, je¶li to mo¿liwe, chrzciæ.
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Rozdzia³ IV

CHRZESTNI

 

Kan. 872 - Przyjmuj±cy chrzest powinien mieæ, je¶li to mo¿liwe, chrzestnego. Ma on doros³emu towarzyszyæ w chrze¶cijañskim 
wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiaæ do chrztu oraz pomagaæ, ¿eby ochrzczony prowadzi³ ¿ycie chrze¶cijañskie 
odpowiadaj±ce przyjêtemu sakramentowi i wype³nia³ wiernie z³±czone z nim obowi±zki.

Kan. 873 - Nale¿y wybraæ jednego tylko chrzestnego lub chrzestn±, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 -

§ 1. Do przyjêcia zadania chrzestnego mo¿e byæ dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmuj±cego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, 
kto ich zastêpuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada 
wymagane do tego kwalifikacje oraz intencjê pe³nienia tego zadania;

2° ukoñczy³ szesna¶cie lat, chyba ¿e biskup diecezjalny okre¶li³ inny wiek albo proboszcz 
lub szafarz jest zdania, ¿e s³uszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyj±tku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyj±³ ju¿ sakrament Naj¶wiêtszej Eucharystii oraz 
prowadzi ¿ycie zgodne z wiar± i odpowiadaj±ce funkcji, jak± ma pe³niæ;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub 
deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matk± przyjmuj±cego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, nale¿±cy do niekatolickiej wspólnoty ko¶cielnej, mo¿e byæ dopuszczony tylko razem z 
chrzestnym katolikiem i to jedynie jako ¶wiadek chrztu.
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Rozdzia³ V

STWIERDZENIE I ZAPISANIE PRZYJÊTEGO CHRZTU

 

Kan. 875 - Udzielaj±cy chrztu powinien zatroszczyæ siê, je¶li nie ma chrzestnego, a¿eby by³ przynajmniej jeden ¶wiadek, który by 
móg³ stwierdziæ udzielenie chrztu.

Kan. 876 - Do udowodnienia chrztu, je¶li to nie przynosi nikomu szkody, wystarczy o¶wiadczenie jednego wiarygodnego ¶wiadka albo 
przysiêga samego ochrzczonego, gdy przyjmowa³ chrzest jako doros³y.

Kan. 877 - 

§ 1. Proboszcz miejsca udzielenia chrztu powinien bezzw³ocznie i dok³adnie zapisaæ w ksiêdze ochrzczonych 
nazwisko ochrzczonego, czyni±c wzmiankê o szafarzu, rodzicach, chrzestnych oraz o ¶wiadkach, je¶li wystêpuj±, 
jak równie¿ o miejscu i dacie udzielonego chrztu, podaj±c równie¿ datê i miejsce urodzenia.

§ 2. Je¶li idzie o dziecko zrodzone z matki niezamê¿nej, nale¿y wpisaæ nazwisko matki, gdy fakt jej 
macierzyñstwa jest publicznie stwierdzony albo ona sama z w³asnej woli o to prosi na pi¶mie lub wobec dwóch 
¶wiadków. Nale¿y wpisaæ tak¿e nazwisko ojca, gdy jego ojcostwo potwierdza jaki¶ dokument publiczny, albo 
o¶wiadczenie z³o¿one przez niego wobec proboszcza i dwóch ¶wiadków. W pozosta³ych wypadkach wpisuje siê 
ochrzczonego, bez ¿adnej wzmianki o ojcu lub rodzicach.

§ 3. W wypadku dziecka adoptowanego nale¿y wpisaæ nazwiska adoptuj±cych oraz - przynajmniej je¶li tak czyni 
siê w akcie cywilnym regionu - nazwiska rodziców naturalnych, zgodnie z §§ 1 i 2, przy uwzglêdnieniu przepisów 
Konferencji Episkopatu.

Kan. 878 - Je¶li chrzest nie by³ udzielony przez proboszcza ani te¿ w jego obecno¶ci, wtedy szafarz chrztu, kimkolwiek jest, ma obowi
±zek powiadomiæ proboszcza parafii, na terenie której udzielono chrztu, aby móg³ zapisaæ chrzest, zgodnie z kan. 877, § 1.
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Tytu³ II

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

 

Kan. 879 - Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postêpuj±c na drodze chrze¶cijañskiego 
wtajemniczenia, s± ubogacani darem Ducha ¦wiêtego i doskonalej ³±cz± siê z Ko¶cio³em, umacnia ich i ¶ci¶lej zobowi±zuje, by s³owem 
i czynem byli ¶wiadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarê i jej bronili:
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Rozdzia³ I

SPRAWOWANIE BIERZMOWANIA

 

Kan. 880 - 

§ 1. Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzy¿mem na czole, którego dokonuje siê przez 
na³o¿enie rêki i wypowiedzenie s³ów przepisanych w zatwierdzonych ksiêgach liturgicznych.

§ 2. Krzy¿mo u¿ywane w sakramencie bierzmowania powinno byæ konsekrowane przez biskupa, chocia¿by 
sakramentu udziela³ prezbiter.

Kan. 881 - Jest wskazane, aby sakrament bierzmowania by³ sprawowany w ko¶ciele i to podczas Mszy ¶wiêtej. Jednak¿e dla s³usznej i 
uzasadnionej przyczyny mo¿e byæ udzielany poza Msz± ¶wiêt± i w jakimkolwiek odpowiednim miejscu.
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Rozdzia³ II

SZAFARZ BIERZMOWANIA

 

Kan. 882 - Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Wa¿nie udziela tego sakramentu równie¿ prezbiter posiadaj
±cy tak± w³adzê na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej w³adzy.

Kan. 883 - Na mocy samego prawa w³adzê udzielania bierzmowania posiadaj±:

1° w granicach swego terytorium ci, którzy w prawie s± zrównani z biskupem diecezjalnym;

2° w odniesieniu do danej osoba prezbiter, który - na mocy urzêdu lub zlecenia biskupa diecezjalnego - udziela 
chrztu temu, kto przesta³ byæ dzieckiem albo osobê ju¿ ochrzczon± dopuszcza do pe³nej wspólnoty z Ko¶cio³em 
katolickim;

3° w odniesieniu do osób znajduj±cych siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci - proboszcz, a nawet ka¿dy prezbiter.

Kan. 884 -

§ 1. Biskup diecezjalny powinien udzielaæ bierzmowania osobi¶cie albo zatroszczyæ siê o to, by go udzieli³ inny 
biskup. Je¶li tego domaga siê konieczno¶æ, mo¿e jednemu lub kilku okre¶lonym prezbiterom udzieliæ 
uprawnienia do sprawowania tego sakramentu.

 

§ 2. Z wa¿nej przyczyny biskup oraz prezbiter, który na mocy prawa lub szczególnego udzielania kompetentnej 
w³adzy otrzyma³ upowa¿nienie do bierzmowania, mo¿e w poszczególnych przypadkach dobraæ sobie prezbiterów, 
aby razem z nim udzielali tego sakramentu.

Kan. 885 - 

§ 1. Biskup diecezjalny jest obowi±zany troszczyæ siê, aby sakrament bierzmowania by³ udzielony podw³adnym, 
którzy o to prosz± nale¿ycie i rozumnie.

§ 2. Prezbiter, który posiada to uprawnienie, powinien z niego korzystaæ w odniesieniu do tych, na korzy¶æ 
których zosta³o mu udzielone.

Kan. 886 -

§ 1. Biskup w swojej diecezji mo¿e zgodnie z prawem udzielaæ sakramentu bierzmowania tak¿e obcym wiernym, 
chyba ¿e sprzeciwia siê temu wyra¼ny zakaz ich w³asnego ordynariusza.

 

§ 2. Biskup, by móg³ godziwie udzielaæ bierzmowania w obcej diecezji, potrzebuje przynajmniej rozumnie 
domniemanego zezwolenia biskupa diecezjalnego, chyba ¿e chodzi o jego podw³adnych.

Kan. 887 - Prezbiter posiadaj±cy uprawnienie do bierzmowania, na wyznaczonym mu terytorium godziwie udziela tego sakramentu 
tak¿e obcym, chyba ¿e stoi temu na przeszkodzie zakaz ich w³asnego ordynariusza. Natomiast na obcym terytorium nie mo¿e wa¿nie 
bierzmowaæ, z zachowaniem jednak przepisu kan. 883, n. 3

Kan. 888 - Szafarze mog± udzielaæ bierzmowania równie¿ w miejscach wyjêtych, gdy le¿± na terytorium, na którym wolno im 
bierzmowaæ.
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Rozdzia³ III

PRZYJMUJ¡CY BIERZMOWANIE

 

Kan. 889 - 

§ 1. Zdatnym do przyjêcia bierzmowania jest ka¿dy i tylko ten, kto zosta³ ochrzczony, a nie by³ jeszcze 
bierzmowany.

§ 2. Poza niebezpieczeñstwem ¶mierci, maj±cy u¿ywanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy 
jest odpowiednio pouczony, w³a¶ciwie dysponowany i mo¿e odnowiæ przyrzeczenia chrzcielne.

Kan. 890 - Wierni s± obowi±zani przyj±æ ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zw³aszcza proboszczowie maj± 
troszczyæ siê, ¿eby wierni zostali w³a¶ciwie przygotowani do jego przyjêcia i w odpowiednim czasie do niego przyst±pili.

Kan. 891 - Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmowaæ w pobli¿u wieku rozeznania, chyba ¿e Konferencja Episkopatu 
okre¶li³a inny wiek, albo istnieje niebezpieczeñstwo ¶mierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza powa¿na przyczyna.
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Rozdzia³ IV

¦WIADKOWIE

 

Kan. 892 - Wedle mo¿no¶ci bierzmowanemu powinien towarzyszyæ ¶wiadek, który ma troszczyæ siê, a¿eby bierzmowany postêpowa³ 
jako prawdziwy ¶wiadek Chrystusa i wiernie wype³nia³ obowi±zki zwi±zane z tym sakramentem.

Kan. 893 - 

§ 1. Ten mo¿e spe³niaæ zadanie ¶wiadka. kto wype³nia warunki okre¶lone w kan. 874.

§ 2. Wypada, aby ¶wiadkiem by³ kto¶ z chrzestnych bierzmowanego.
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Rozdzia³ V

STWIERDZENIE I ZAPISANIE BIERZMOWANIA

 

Kan. 894 - Co do udowodnienia udzielonego bierzmowania, nale¿y zachowaæ przepisy kan. 876.

Kan. 895 - Nazwiska bierzmowanych nale¿y zapisaæ w ksiêdze bierzmowanych, przechowywanej w kurii diecezjalnej albo, gdzie tak 
zarz±dzi Konferencja Episkopatu lub biskup diecezjalny, w archiwum parafialnym, czyni±c wzmiankê o szafarzu, rodzicach i 
¶wiadkach, miejscu i dacie. O udzielonym bierzmowaniu proboszcz powinien zawiadomiæ proboszcza miejsca chrztu, aby móg³ 
dokonaæ adnotacji zgodnie z postanowieniem kan. 535, § 2.

Kan. 896 - Je¶li miejscowy proboszcz by³ nieobecny, szafarz ma obowi±zek osobi¶cie lub przez innego powiadomiæ go jak najszybciej 
o udzieleniu bierzmowania.
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Tytu³ III

NAJ¦WIÊTSZA EUCHARYSTIA

 

Kan. 897 - Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Naj¶wiêtsza Eucharystia, w której sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje siê oraz 
jest spo¿ywany i dziêki której Ko¶ció³ ustawicznie ¿yje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pami±tka ¶mierci i zmartwychwstania Pana, w 
której uwiecznia siê Ofiara Krzy¿a, jest szczytem i ¼ród³em ca³ego kultu oraz ¿ycia chrze¶cijañskiego; oznacza ona i sprawia jedno¶æ 
Ludu Bo¿ego, przez ni± buduje siê Cia³o Chrystusa. Pozosta³e bowiem sakramenty i wszystkie ko¶cielne dzie³a apostolatu maj± zwi
±zek z Naj¶wiêtsz± Eucharysti± i ku niej s± ukierunkowane.

Kan. 898 - Wierni powinni z najwiêkszym szacunkiem odnosiæ siê do Naj¶wiêtszej Eucharystii, bior±c czynny udzia³ w sprawowaniu 
najczcigodniejszej Ofiary, z najwiêksz± pobo¿no¶ci± i czêsto przyjmuj±c ten sakrament i adoruj±c Go z najwy¿sz± czci±. Duszpasterze 
wyja¶niaj±c naukê o tym sakramencie powinni starannie pouczaæ wiernych o tym obowi±zku.
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Rozdzia³ I

SPRAWOWANIE EUCHARYSTII

 

Kan. 899 - 

§ 1. Sprawowanie Eucharystii jest czynno¶ci± samego Chrystusa i Ko¶cio³a, w której Chrystus Pan, przez pos³ugê 
kap³ana, siebie samego, obecnego substancjalnie pod postaciami chleba i wina, sk³ada w ofierze Bogu Ojcu, a 
wiernym - z³±czonym z Nim w Jego ofierze - daje siê jako duchowy pokarm.

§ 2. W zgromadzeniu eucharystycznym Lud Bo¿y gromadzi siê w jedno, pod przewodnictwem biskupa lub pozostaj
±cego pod jego w³adz± prezbitera, dzia³aj±cych w osobie Chrystusa, oraz wszyscy obecni wierni, czy to duchowni, 
czy ¶wieccy ³±cz± siê w uczestnictwie, ka¿dy we w³asny sposób, odpowiednio do ¶wiêceñ i zadañ liturgicznych.

§ 3. Sprawowanie Eucharystii tak nale¿y zorganizowaæ, a¿eby wszyscy uczestnicy uzyskali z niej jak najwiêksze 
owoce, dla osi±gniêcia których Chrystus Pan ustanowi³ eucharystyczn± Ofiarê.

 

Art. 1

SZAFARZ NAJ¦WIÊTSZEJ EUCHARYSTII

 

Kan. 900 - 

§ 1. Szafarzem, który mo¿e sprawowaæ w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kap³an wa¿nie 
wy¶wiêcony.

§ 2. Godziwie sprawuje Eucharystiê kap³an, któremu prawo kanoniczne tego nie zabrania, zachowuj±c przepisy, 
które nastêpuj±.

Kan. 901 - Kap³an mo¿e odprawiaæ Mszê ¶wiêt± za kogokolwiek, zarówno za ¿ywych, jak i za zmar³ych.

Kan. 902 - Je¶li czego innego nie domaga siê lub nie zaleca po¿ytek wiernych, kap³ani mog± koncelebrowaæ Eucharystiê, z 
zachowaniem jednak swobody ka¿dego do indywidualnego sprawowania Eucharystii, ale nie w czasie, w którym w tym samym ko¶ciele 
lub kaplicy jest koncelebra.

Kan. 903 - Chocia¿ kap³an jest nieznany rektorowi ko¶cio³a, powinien byæ dopuszczony do odprawiania, je¶li przedstawi pismo polecaj
±ce w³asnego ordynariusza lub prze³o¿onego, wystawione nie wcze¶niej ni¿ przed rokiem albo mo¿na roztropnie uwa¿aæ, ¿e nie ma 
przeszkód do odprawiania.

Kan. 904 - Pamiêtaj±c o tym, ¿e w tajemnicy Ofiary eucharystycznej dokonuje siê ustawicznie dzie³o zbawienia, kap³ani powinni czêsto 
odprawiaæ, a zaleca siê usilnie codzienne odprawianie, które, nawet gdy nie ma wiernych, stanowi czynno¶æ Chrystusa i Ko¶cio³a, któr
± sprawuj±c kap³ani wype³niaj± swoje g³ówne zadanie.

Kan. 905 -

§ 1. Z wyj±tkiem wypadków, w których zgodnie z prawem mo¿na kilka razy odprawiaæ lub koncelebrowaæ 
Eucharystiê w tym samym dniu, nie wolno kap³anowi wiêcej ni¿ raz odprawiaæ w ci±gu dnia.

§ 2. Gdy brakuje kap³anów, ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ dla s³usznej przyczyny na banicjê, a gdy tego 



domaga siê konieczno¶æ duszpasterska, tak¿e na trynacjê w niedzielê i ¶wiêta nakazane.

Kan. 906 - Bez s³usznej i uzasadnionej przyczyny kap³an nie powinien odprawiaæ Ofiary eucharystycznej bez udzia³u w niej choæby 
jednego wiernego.

Kan. 907 - W sprawowaniu Eucharystii diakonom i ¶wieckim nie wolno wypowiadaæ modlitw, zw³aszcza modlitwy eucharystycznej, 
lub wykonywaæ czynno¶ci, które s± w³a¶ciwe kap³anowi odprawiaj±cemu.

Kan. 908 - Katolickim kap³anom jest zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kap³anami lub szafarzami ko¶cio³ów lub wspólnot 
ko¶cielnych nie maj±cych pe³nej wspólnoty z Ko¶cio³em katolickim.

Kan. 909 - Kap³an nie powinien opuszczaæ nale¿ytego przygotowania siê przez modlitwê do sprawowania Eucharystii, a po jej 
zakoñczeniu z³o¿enia Bogu dziêkczynienia.

Kan. 910 - 

§ 1. Zwyczajnym szafarzem Komunii ¶wiêtej jest biskup, prezbiter i diakon.

§ 2. Szafarzem nadzwyczajnym komunii ¶wiêtej jest akolita oraz wierny, wyznaczony zgodnie z kan. 230, § 3.

Kan. 911 - 

§ 1. Obowi±zek i prawo zanoszenia Naj¶wiêtszej Eucharystii chorym na sposób Wiatyku maj±: proboszcz i 
wikariusze parafialni, kapelani, jak równie¿ prze³o¿ony wspólnoty w kleryckich instytutach zakonnych lub 
stowarzyszeniach ¿ycia apostolskiego w odniesieniu do wszystkich przebywaj±cych w domu.

§ 2. W razie konieczno¶ci albo za zgod± przynajmniej domy¶ln± proboszcza, kapelana lub prze³o¿onego, których 
te¿ nale¿y potem powiadomiæ, powinien to uczyniæ ka¿dy kap³an lub inny szafarz Komunii ¶wiêtej.

 

Art. 2

UCZESTNICTWO W NAJ¦WIÊTSZEJ EUCHARYSTII

 

Kan. 912 - Ka¿dy ochrzczony, je¶li tylko prawo tego nie zabrania, mo¿e i powinien byæ dopuszczony do Komunii ¶wiêtej.

Kan. 913 - 

§ 1. Dzieci wtedy mo¿na dopu¶ciæ do Komunii ¶wiêtej, gdy posiadaj± wystarczaj±ce rozeznanie i s± dok³adnie 
przygotowane, tak by stosownie do swojej mo¿liwo¶ci rozumia³y tajemnicê Chrystusa oraz mog³y z wiar± i 
pobo¿no¶ci± przyj±æ Cia³o Chrystusa.

§ 2. Jednak¿e dzieciom znajduj±cym siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci wolno udzieliæ Naj¶wiêtszej Eucharystii, 
gdy potrafi± odró¿niæ Cia³o Chrystusa od zwyk³ego chleba i mog± z szacunkiem przyj±æ Komuniê ¶wiêt±.

Kan. 914 - Jest przede wszystkim obowi±zkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastêpuj±, jak równie¿ proboszcza troszczyæ siê, a¿eby 
dzieci, po doj¶ciu do u¿ywania rozumu, zosta³y odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posili³y siê tym Bo¿ym pokarmem, po 
uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza nale¿y równie¿ czuwaæ nad tym, by do Sto³u Pañskiego nie dopuszczaæ dzieci, 
które nie osi±gnê³y u¿ywania rozumu albo jego zdaniem nie s± wystarczaj±co przygotowane.

Kan. 915 - Do Komunii ¶wiêtej nie nale¿y dopuszczaæ ekskomunikowanych lub podlegaj±cych interdyktowi, po wymierzeniu lub 
deklaracji kary, jak równie¿ innych osób trwaj±cych z uporem w jawnym grzechu ciê¿kim.



Kan. 916 - Kto ma ¶wiadomo¶æ grzechu ciê¿kiego, nie powinien bez sakramentalnej spowiedzi odprawiaæ Mszy ¶wiêtej ani 
przyjmowaæ Komunii ¶wiêtej, chyba ¿e istnieje powa¿na racja i nie ma sposobno¶ci wyspowiadania siê. W takim jednak wypadku ma 
pamiêtaæ o tym, ¿e jest obowi±zany wzbudziæ akt ¿alu doskona³ego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania siê jak najszybciej.

Kan. 917 - Kto przyj±³ ju¿ Naj¶wiêtsz± Eucharystiê, mo¿e j± ponownie tego samego dnia przyj±æ jedynie podczas sprawowania 
Eucharystii, w której uczestniczy, z zachowaniem przepisu kan. 921, § 2.

Kan. 918 - Jak najbardziej zaleca siê, a¿eby wierni przyjmowali Komuniê ¶wiêt± podczas sprawowania Eucharystii. Prosz±cym jednak 
o ni± dla s³usznej racji poza Msz± ¶wiêt±, nale¿y udzieliæ, zachowuj±c obrzêdy liturgiczne.

Kan. 919 - 

§ 1. Przystêpuj±cy do Naj¶wiêtszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinê przed przyjêciem Komunii 
¶wiêtej powstrzymaæ siê od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyj±tkiem tylko wody i lekarstwa.

§ 2. Kap³an, który tego samego dnia sprawuje dwa lub trzy razy Naj¶wiêtsz± Eucharystiê, mo¿e przed drugim lub 
trzecim sprawowaniem co¶ spo¿yæ, chocia¿by nie zachodzi³a przerwa jednej godziny.

§ 3. Osoby w podesz³ym wieku lub z³o¿one jak±¶ chorob±, jak równie¿ ci, którzy siê nimi opiekuj±, mog± przyj
±æ Naj¶wiêtsz± Eucharystiê, chocia¿by co¶ spo¿yli w ci±gu godziny poprzedzaj±cej.

Kan. 920 - 

§ 1. Ka¿dy wierny po przyjêciu Naj¶wiêtszej Eucharystii po raz pierwszy ma obowi±zek przyjmowaæ j± 
przynajmniej raz w roku.

§ 2. Ten nakaz powinien byæ wype³niony w okresie wielkanocnym, chyba ¿e dla s³usznej przyczyny wype³nia siê 
go w innym czasie w ci±gu roku.

Kan. 921 - 

§ 1. Wierni znajduj±cy siê z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeñstwie ¶mierci, powinni byæ umocnieni 
Komuni± ¶wiêt± na sposób Wiatyku.

§ 2. Chocia¿by tego dnia przyjêli ju¿ Komuniê ¶wiêt±, to jednak bardzo siê zaleca, aby - znalaz³szy siê w 
niebezpieczeñstwie ¶mierci - otrzymali ponownie Komuniê ¶wiêt±.

§ 3. Gdy niebezpieczeñstwo ¶mierci trwa d³u¿ej, zaleca siê, aby Komunia ¶wiêta by³a udzielana wielokrotnie, w 
poszczególnych dniach.

Kan. 922 - Udzielenia Wiatyku chorym nie nale¿y zbytnio odk³adaæ. Duszpasterze powinni pilnie czuwaæ nad tym, by chorzy byli 
posilani wtedy, gdy s± jeszcze w pe³ni ¶wiadomi.

Kan. 923 - Wierni mog± uczestniczyæ w eucharystycznej Ofierze i przyjmowaæ Komuniê ¶wiêt± w jakimkolwiek obrz±dku 
katolickim, z zachowaniem przepisu kan. 844.

 

Art. 3

OBRZÊDY I CEREMONIE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

 

Kan. 924 - 



§ 1. Naj¶wiêtsza Ofiara eucharystyczna powinna byæ sprawowana z chleba i wina, do którego nale¿y dodaæ trochê 
wody.

§ 2. Chleb winien byæ czysto pszenny i ¶wie¿o upieczony, aby nie by³o ¿adnego niebezpieczeñstwa zepsucia.

§ 3. Wino powinno byæ naturalne z owocu winnego i nie zepsute.

Kan. 925 - Komunii ¶wiêtej nale¿y udzielaæ tylko pod postaci± chleba, albo, zgodnie z przepisami liturgicznymi, pod obiema 
postaciami; w wypadku za¶ konieczno¶ci, tak¿e tylko pod postaci± wina.

Kan. 926 - Przy sprawowaniu Eucharystii, wed³ug staro¿ytnej tradycji Ko¶cio³a ³aciñskiego, kap³an winien u¿ywaæ chleba prza¶nego, 
gdziekolwiek odprawia.

Kan. 927 - Nawet w ostatecznej konieczno¶ci nie godzi siê dokonywaæ konsekracji jednej postaci bez drugiej albo obydwu postaci poza 
sprawowaniem Eucharystii.

Kan. 928 - Eucharystiê nale¿y sprawowaæ w jêzyku ³aciñskim lub w innym jêzyku, byleby teksty liturgiczne zosta³y zgodnie z prawem 
zatwierdzone.

Kan. 929 - Przy sprawowaniu i udzielaniu Eucharystii, kap³ani oraz diakoni powinni u¿ywaæ szat liturgicznych przepisanych przez 
rubryki.

Kan. 930 - 

§ 1. Kap³an chory lub w podesz³ym wieku, je¶li nie jest w stanie staæ, mo¿e sprawowaæ Ofiarê eucharystyczn± 
siedz±c z zachowaniem jednak przepisów liturgicznych; bez udzia³u wszak¿e wiernych, chyba ¿e za zezwoleniem 
ordynariusza miejsca.

§ 2. Kap³an niewidomy lub z³o¿ony inn± chorob± godziwe odprawia eucharystyczn± Ofiarê, pos³uguj±c siê 
jakimkolwiek zatwierdzonym formularzem mszalnym; przy obecno¶ci, je¶li zachodzi potrzeba, innego kap³ana lub 
diakona albo nawet ¶wieckiego odpowiednio przygotowanego, który mu pomaga.

 

Art. 4

CZAS I MIEJSCE SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

 

Kan. 931 - Eucharystiê mo¿na sprawowaæ i jej udzielaæ w ka¿dym dniu i o ka¿dej godzinie, z wyj±tkiem przypadków wykluczonych 
przepisami liturgicznymi.

Kan. 932 - 

§ 1. Eucharystiê nale¿y sprawowaæ w miejscu ¶wiêtym, chyba ¿e w poszczególnym wypadku czego innego 
domaga siê konieczno¶æ; w takim wypadku Eucharystia winna byæ sprawowana w odpowiednim miejscu.

§ 2. Ofiarê eucharystyczn± nale¿y sprawowaæ na o³tarzu po¶wiêconym lub pob³ogos³awionym. Poza miejscem 
¶wiêtym mo¿na u¿yæ odpowiedniego sto³u, zawsze jednak z obrusem i korpora³em.

Kan. 933 - Dla s³usznej przyczyny i za wyra¼n± zgod± ordynariusza miejsca wolno kap³anowi sprawowaæ Eucharystiê w ¶wi±tyni 
jakiego¶ Ko¶cio³a lub wspólnoty ko¶cielnej nie maj±cej pe³nej jedno¶ci z Ko¶cio³em katolickim, z wykluczeniem zgorszenia.
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Rozdzia³ II

PRZECHOWYWANIE I KULT NAJ¦WIÊTSZEJ EUCHARYSTII

 

Kan. 934 - 

§ 1. Naj¶wiêtsza Eucharystia:

1° winna byæ przechowywana w ko¶ciele katedralnym lub z nim zrównanym, w ka¿dym 
ko¶ciele parafialnym jak równie¿ w ko¶ciele lub kaplicy z³±czonej z domem instytutu 
zakonnego lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego;

2° mo¿e byæ przechowywana w kaplicy biskupiej oraz, za zezwoleniem ordynariusza 
miejsca, w innych ko¶cio³ach i kaplicach, tak¿e prywatnych.

§ 2. W miejscach ¶wiêtych, gdzie jest przechowywana Naj¶wiêtsza Eucharystia, musi byæ zawsze kto¶ maj±cy 
nad ni± pieczê, a kap³an powinien tam odprawiaæ wedle mo¿no¶ci Mszê ¶wiêt± przynajmniej dwa razy w miesi
±cu.

Kan. 935 - Nikomu nie wolno przechowywaæ Naj¶wiêtszej Eucharystii u siebie ani zabieraæ jej ze sob± w drogê, chyba ¿e nagli 
konieczno¶æ pasterska i z zachowaniem przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego.

Kan. 936 - W domu instytutu zakonnego albo w pobo¿nym zak³adzie, Naj¶wiêtsz± Eucharystiê nale¿y przechowywaæ tylko w ko¶ciele 
albo w g³ównej kaplicy z³±czonej z domem. Dla s³usznej przyczyny ordynariusz mo¿e zezwoliæ na jej przechowywanie tak¿e w innej 
kaplicy tego¿ domu.

Kan. 937 - Je¶li nie stoi na przeszkodzie powa¿na racja, ko¶ció³, w którym jest przechowywana Naj¶wiêtsza Eucharystia, powinien byæ 
otwarty dla wiernych przynajmniej przez kilka godzin dziennie, aby mogli siê modliæ przed Naj¶wiêtszym Sakramentem.

Kan. 938 - 

§ 1. Naj¶wiêtsza Eucharystia na sta³e powinna byæ przechowywana tylko w jednym tabernakulum ko¶cio³a lub 
kaplicy.

§ 2. Tabernakulum, w którym przechowuje siê Naj¶wiêtsz± Eucharystiê, winno byæ umieszczone w odznaczaj±cej 
siê, widocznej, stosownie przyozdobionej i odpowiedniej dla modlitwy czê¶ci ko¶cio³a lub kaplicy.

§ 3. Tabernakulum, w którym na sta³e przechowuje siê Naj¶wiêtsz± Eucharystiê, ma byæ nieusuwalne, wykonane 
z materia³u trwa³ego, nieprze¼roczystego i tak zamkniête, a¿eby mo¿liwie ca³okowicie wykluczyæ 
niebezpieczeñstwo profanacji.

§ 4. Dla powa¿nej przyczyny, wolno przechowywaæ Naj¶wiêtsz± Eucharystiê, zw³aszcza w porze nocnej, w 
innym, bezpieczniejszym i stosownym miejscu.

§ 5. Kto ma opiekê nad ko¶cio³em lub kaplic±, powinien zadbaæ o to, by klucz od tabernakulum, w którym 
przechowuje siê Naj¶wiêtsz± Eucharystiê, by³ najstaranniej strze¿ony.

Kan. 939 - Hostie konsekrowane, w ilo¶ci odpowiedniej do potrzeb wiernych, winny byæ przechowywane w puszce lub naczyniu, i 
czêsto po spo¿yciu starych odnawiane.

Kan. 940 - Przed tabernakulum, w którym jest przechowywana Naj¶wiêtsza Eucharystia, powinna stale ¶wieciæ siê specjalna lampa, 
oznaczaj±ca i wyra¿aj±ca cze¶æ dla obecno¶ci Chrystusa.



Kan. 941 - 

§ 1. W ko¶cio³ach lub kaplicach, które maj± zezwolenie na przechowywanie Naj¶wiêtszej Eucharystii, mo¿na 
dokonywaæ jej wystawienia w puszce lub monstrancji, z zachowaniem norm przepisanych w ksiêgach 
liturgicznych.

§ 2. Podczas odprawiania Mszy ¶wiêtej nie powinno byæ w tej samej czê¶ci ko¶cio³a lub kaplicy wystawienia 
Naj¶wiêtszego Sakramentu.

Kan. 942 - Zaleca siê, a¿eby w tych ko¶cio³ach i kaplicach organizowano corocznie uroczyste wystawienie Naj¶wiêtszego Sakramentu 
przez odpowiedni czas, choæby z przerwami, aby miejscowa wspólnota g³êbiej rozwa¿a³a i adorowa³a tajemnicê eucharystyczn±. 
Jednak¿e tego rodzaju wystawienie ma byæ tylko wtedy, gdy przewiduje siê odpowiedni udzia³ wiernych, i przy zachowaniu 
ustanowionych norm.

 

Kan. 943 - Szafarzem wystawienia Naj¶wiêtszego Sakramentu i b³ogos³awieñstwa eucharystycznego jest kap³an lub diakon. W 
szczególnych okoliczno¶ciach, tylko wystawienia i schowania, jednak bez b³ogos³awieñstwa, mo¿e dokonaæ akolita, szafarz 
nadzwyczajny Komunii ¶wiêtej lub kto¶ inny wyznaczony przez ordynariusza miejsca, z zachowaniem przepisów wydanych przez 
biskupa diecezjalnego.

Kan. 944 - 

§ 1. Gdzie, zdaniem biskupa diecezjalnego, jest to mo¿liwe, nale¿y dla publicznego ¶wiadectwa czci wobec 
Naj¶wiêtszej Eucharystii urz±dzaæ; zw³aszcza w uroczysto¶æ Cia³a i Krwi Chrystusa, procesjê prowadzon± po 
drogach publicznych.

§ 2. Do biskupa diecezjalnego nale¿y wydawanie zarz±dzeñ o procesjach, uczestnictwa w nich i ich godno¶ci.
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Rozdzia³ III

OFIARY MSZALNE

 

Kan. 945 - 

§ 1. Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko¶cio³a, ka¿dy kap³an celebruj±cy lub koncelebruj±cy Mszê ¶w. mo¿e przyj
±æ ofiarê z³o¿on±, aby odprawi³ Mszê ¶w. w okre¶lonej intencji.

§ 2. Usilnie zaleca siê kap³anom, a¿eby tak¿e nie otrzymawszy ofiary odprawiali Mszê ¶w. w intencji wiernych, 
zw³aszcza ubogich.

Kan. 946 - Wierni sk³adaj±cy ofiarê, aby w ich intencji by³a odprawiona Msza ¶w., przyczyniaj± siê do dobra Ko¶cio³a oraz uczestnicz
± przez tê ofiarê w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzie³.

Kan. 947 - Od ofiar mszalnych nale¿y bezwzglêdnie usuwaæ wszelkie pozory transakcji lub handlu.

Kan. 948 - Nale¿y odprawiæ oddzielnie Msze ¶w. w intencji tych, za których zosta³a z³o¿ona i przyjêta ofiara, nawet niewielka.

Kan. 949 - Kto ma obowi±zek odprawienia i aplikowania Mszy ¶w. w intencji tych, którzy z³o¿yli ofiarê, pozostaje nim zwi±zany, 
chocia¿by bez jego winy przepad³y przyjête ofiary.

Kan. 950 - Je¶li kto¶ sk³ada pewn± sumê pieniêdzy na odprawienie Mszy ¶w., nie okre¶laj±c ich liczby, nale¿y j± ustaliæ bior±c pod 
uwagê wielko¶æ ofiary, ustalon± w miejscu zamieszkania ofiarodawcy, chyba ¿e zgodnie z prawem nale¿y domniemywaæ, i¿ inna by³a 
jego intencja.

Kan. 951 - 

§ 1. Kap³an, odprawiaj±cy wiêcej razy w tym samym dniu, mo¿e poszczególne Msze ¶w. aplikawaæ w intencji, w 
której zosta³a z³o¿ona ofiara, przy zachowaniu jednak prawa, ¿e oprócz dnia Bo¿ego Narodzenia, wolno mu 
zatrzymaæ dla siebie jedn± tylko ofiarê, pozosta³e za¶ winien przekazaæ na cele oznaczone przez ordynariusza, z 
dopuszczeniem jednak pewnego wynagrodzenia z tytu³u zewnêtrznego.

§ 2. Kap³an koncelebruj±cy w tym samym dniu drug± Mszê ¶w., nie mo¿e z ¿adnego tytu³u przyj±æ za ni± ofiary.

Kan. 952 - 

§ 1. Do synodu prowincjalnego lub do zebrania biskupów prowincji, nale¿y okre¶liæ dekretem wysoko¶æ ofiary 
sk³adanej za odprawianie i ofiarowanie Mszy ¶w., i kap³anowi nie wolno domagaæ siê wy¿szej ofiary. Mo¿e 
jednak przyj±æ dobrowolnie z³o¿on± ofiarê wy¿sz± od okre¶lonej, jak równie¿ ofiarê ni¿sz±.

§ 2. Gdzie nie ma takiego dekretu, nale¿y zachowaæ zwyczaj obowi±zuj±cy w diecezji.

§ 3. Cz³onkowie wszystkich instytutów zakonnych winni zachowaæ dekret lub miejscowy zwyczaj, o których w §§ 
1 i 2.

Kan. 953 - Nikomu nie wolno przyj±æ do osobistego odprawiania tylu ofiar mszalnych, ¿e sam nie mo¿e im zado¶æuczyniæ w ci±gu 
roku.

Kan. 954 - Je¶li w niektórych ko¶cio³ach lub kaplicach prosz± o odprawienie tylu Mszy ¶w., ¿e nie mo¿na ich tam odprawiæ, wolno 
stypendia przekazaæ gdzie indziej, chyba ¿e ofiarodawcy wyra¼nie okazali wolê przeciwn±.

Kan. 955 - 



§ 1. Kto zamierza powierzyæ innym odprawienie intencji mszalnych, powinien przekazaæ je mo¿liwie najszybciej 
wybranym przez siebie kap³anom, byleby tylko by³ przekonany, ¿e s± wolni od podejrzeñ; powinien przekazaæ w 
ca³o¶ci przyjêt± ofiarê, chyba ¿e na pewno wiadomo, i¿ nadwy¿ka w stosunku do wysoko¶ci obowi±zuj±cej w 
diecezji, zosta³a dana ze wzglêdu na osobê. Ci±¿y na nim równie¿ obowi±zek troski o odprawienie Mszy ¶w., 
dopóki nie uzyska potwierdzenia tak o przejêciu zobowi±zania, jak i otrzymaniu ofiary.

§ 2. Czas, w którym nale¿y odprawiæ Msze ¶w., liczy siê od dnia przyjêcia ich przez kap³ana maj±cego je 
odprawiaæ, chyba ¿e stwierdza siê co innego.

§ 3. Ci, którzy powierzaj± innym Mszê ¶w. do odprawienia, powinni od razu zapisaæ w ksi±¿ce zarówno Msze ¶w. 
przyjête, jak i przekazane, zaznaczaj±c równie¿ wysoko¶æ ofiary.

§ 4. Ka¿dy kap³an powinien dok³adnie zapisywaæ Msze ¶w., które przyj±³ do odprawienia i które odprawi³.

Kan. 956 - Wszyscy zarz±dcy pobo¿nych fundacji albo w jakikolwiek sposób zobowi±zani do troski o odprawienie Mszy ¶w., czy to 
duchowni czy ¶wieccy, powinni przes³aæ do w³asnych ordynariuszy te zobowi±zania mszalne, których nie wype³niono w ci±gu roku, 
zachowuj±c sposób przez nich okre¶lony.

Kan. 957.- Obowi±zek i prawo czuwania nad wype³nieniem zobowi±zañ mszalnych w ko¶cio³ach kleru diecezjalnego nale¿y do 
ordynariusza miejsca, w ko¶cio³ach za¶ instytutów zakonnych lub stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego - do ich prze³o¿onych.

Kan. 958 - 

§ 1. Proboszcz oraz rektor ko¶cio³a lub innego pobo¿nego miejsca, w których zwyk³o siê przyjmowaæ stypendia 
mszalne, powinni posiadaæ specjaln± ksi±¿kê, w której dok³adnie maj± zapisywaæ liczbê Mszy ¶w. przyjêtych do 
odprawienia, intencje, jak równie¿ z³o¿on± ofiarê i odprawienie.

§ 2. Ordynariusz jest obowi±zany ka¿dego roku sprawdzaæ osobi¶cie lub przez innych te ksiêgi.
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Tytu³ IV

SAKRAMENT POKUTY

 

Kan. 959 - W sakramencie pokuty, wierni wyznaj±cy uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyra¿aj±cy za nie ¿al i maj±cy postanowienie 
poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez tego¿ szafarza otrzymuj± od Boga odpuszczenie grzechów po chrzcie pope³nionych i 
jednocze¶nie dostêpuj± pojednania z Ko¶cio³em, któremu grzesz±c zadali ranê.
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Rozdzia³ I

SPRAWOWANIE SAKRAMENTU

 

Kan. 960 - Indywidualna i integralna spowied¼ oraz rozgrzeszenie stanowi± jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, ¶wiadomy 
grzechu ciê¿kiego, dostêpuje pojednania z Bogiem i Ko¶cio³em. Jedynie niemo¿liwo¶æ fizyczna lub moralna zwalnia od takiej 
spowiedzi. W takim wypadku pojednanie mo¿e siê dokonaæ równie¿ innymi sposobami.

Kan. 961 -

§ 1. Absolucja wielu równocze¶nie penitentów bez uprzedniej indywidualnej spowiedzi, w sposób ogólny, nie 
mo¿e byæ udzielona, chyba ¿e:

1° zagra¿a niebezpieczeñstwo ¶mierci i brak czasu na to, by kap³an lub kap³ani wyspowiadali 
poszczególnych penitentów;

2° istnieje powa¿na konieczno¶æ, a mianowicie kiedy z uwagi na liczbê penitentów nie ma 
dostatecznie du¿o spowiedników do nale¿ytego wyspowiadania ka¿dego z osobna w 
odpowiednim czasie, na skutek czego penitenci bez w³asnej winy musz± pozostawaæ przez 
d³ugi czas bez ³aski sakramentalnej albo Komunii ¶wiêtej; nie jest uwa¿ane za dostateczn± 
konieczno¶æ, gdy nie ma wystarczaj±cej liczby spowiedników jedynie z powodu wielkiego 
nap³ywu penitentów, jaki mo¿e siê zdarzyæ podczas jakiej¶ wielkiej uroczysto¶ci lub 
pielgrzymki.

§ 2. Wydawanie os±du, czy zachodz± warunki wymagane zgodnie z § 1, n. 2, nale¿y do biskupa diecezjalnego, 
który wzi±wszy pod uwagê kryteria uzgodnione z pozosta³ymi cz³onkami Konferencji Episkopatu, mo¿e okre¶liæ 
wypadek takiej konieczno¶ci.

Kan. 962 - 

§ 1. By wierny wa¿nie korzysta³ z sakramentalnej absolucji udzielonej wielu penitentom jednocze¶nie, wymaga siê 
nie tylko odpowiedniej dyspozycji, lecz równie¿ postanowienia, ¿e we w³a¶ciwym czasie wyzna grzechy ciê¿kie, 
których teraz wyznaæ nie mo¿e.

§ 2. Wiernych nale¿y wedle mo¿no¶ci pouczaæ, tak¿e z okazji przyjmowania absolucji generalnej, o wymogach 
okre¶lonych w § 1. Absolucjê generaln± powinno poprzedziæ - nawet w niebezpieczeñstwie ¶mierci - je¶li tylko 
czas na to pozwala, wezwanie do wzbudzenia przez ka¿dego aktu ¿alu.

Kan. 963 - Z zachowaniem obowi±zku, o którym w kan. 989, ten, komu zostaj± odpuszczone grzechy ciê¿kie przez absolucjê generaln

±, powinien jak najszybciej przy nadarzaj±cej siê okazji odbyæ spowied¼ indywidualn±, zanim przyjmie nastêpn± absolucjê generaln±, 
chyba ¿e istnieje s³uszna przyczyna.

Kan. 964 - 

§ 1. Miejscem w³a¶ciwym przyjmowania spowiedzi jest ko¶ció³ lub kaplica.

§ 2. Co do konfesjona³u, powinny byæ ustanowione normy przez Konferencjê Episkopatu, z tym wszak¿e 
zastrze¿eniem, aby zawsze by³y w miejscu widocznym konfesjona³y zaopatrzone w kratê miêdzy penitentem i 
spowiednikiem, aby wierni mogli z nich swobodnie korzystaæ, gdy tego pragn±.

§ 3. Spowiedzi nie nale¿y przyjmowaæ poza konfesjona³em, z wyj±tkiem uzasadnionej przyczyny.
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Rozdzia³ II

SZAFARZ SAKRAMENTU POKUTY

 

Kan. 965 - Szafarzem sakramentu pokuty jest tylko kap³an.

Kan. 966 - 

§ 1. Do wa¿nego odpuszczenia grzechów wymaga siê, aby szafarz - oprócz w³adzy ¶wiêceñ - posiada³ 
upowa¿nienie do jej wykonywania w odniesieniu do wiernych, którym udziela rozgrzeszenia.

§ 2. Takie upowa¿nienie mo¿e kap³an otrzymaæ albo na mocy samego prawa, albo udzielenia dokonanego przez 
kompetentn± w³adzê, zgodnie z kan. 969.

Kan. 967 - 

§ 1. Oprócz Biskupa Rzymskiego, upowa¿nienie do spowiadania wiernych na ca³ym ¶wiecie posiadaj± na mocy 
samego prawa kardyna³owie. Posiadaj± je równie¿ biskupi, którzy te¿ godziwie z niego korzystaj±, chyba ¿e 
sprzeciwi³by siê temu w poszczególnym przypadku biskup diecezjalny.

§ 2. Ci, którzy posiadaj± habitualne upowa¿nienie do spowiadania, czy to na mocy urzêdu, czy te¿ udzielenia go 
przez ordynariusza miejsca inkardynacji albo miejsca sta³ego zamieszkania, z tego upowa¿nienia mog± wszêdzie 
korzystaæ, chyba ¿e w poszczególnym przypadku sprzeciwi³by siê ordynariusz miejsca, z zachowaniem przepisów 
kan. 974, §§ 2 i 3.

§ 3. Z samego prawa takie upowa¿nienie posiadaj± wszêdzie w odniesieniu do cz³onków lub innych osób dniem i 
noc± przebywaj±cych w domu instytutu lub stowarzyszenia ci, którzy z racji urzêdu albo udzielenia przez 
kompetentnego prze³o¿onego zgodnie z kan. 968, § 2 i 969, § 2, otrzymali upowa¿nienie do spowiadania. Korzystaj
± te¿ z niego godziwie, chyba ¿e jaki¶ wy¿szy prze³o¿ony w poszczególnym przypadku wyrazi³by sprzeciw 
odno¶nie do swoich podw³adnych.

Kan. 968 - 

§ 1. Na mocy urzêdu, upowa¿nienie do spowiadania posiada ordynariusz miejsca, kanonik penitencjarz, a tak¿e 
proboszcz oraz inni, którzy zastêpuj± proboszcza - ka¿dy na swoim terytorium.

 

§ 2. Na mocy urzêdu upowa¿nienie do spowiadania swoich podw³adnych oraz innych osób dniem i noc± przebywaj
±cych w domu maj± prze³o¿eni instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, je¶li s± kleryckie na 
prawie papieskim, posiadaj±cy zgodnie z postanowieniami konstytucji wykonawcz± w³adzê rz±dzenia, z 
zachowaniem jednak przepisu kan. 630, § 4.

 

 

Kan. 969 -

§ 1. Tylko ordynariusz miejsca jest kompetentny do udzielania upowa¿nienia wszystkim prezbiterom do 
spowiadania jakichkolwiek wiernych. Jednak¿e prezbiterzy, cz³onkowie instytutów zakonnych, nie powinni 
korzystaæ z takiego upowa¿nienia bez zezwolenia, przynajmniej domniemanego, w³asnego prze³o¿onego.



§ 2. Prze³o¿ony instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, o którym w kan. 968, § 2, jest 
kompetentny udzieliæ wszystkim prezbiterom upowa¿nienia do spowiadania w³asnych jego podw³adnych oraz 
innych dniem i noc± przebywaj±cych w domu.

Kan. 970 - Upowa¿nienia do spowiadania nale¿y udzielaæ tylko kap³anom, których odpowiednio¶æ stwierdzi siê przez egzamin lub sk
±din±d o tym wiadomo.

Kan. 971 - Ordynariusz miejsca nie powinien udzielaæ habitualnego upowa¿nienia do spowiadania pezbiterowi, chocia¿by na jego 
terenie mia³ sta³e lub tymczasowe zamieszkanie, je¶li uprzednio nie wys³ucha, je¶li to mo¿liwe, zdania ordynariusza tego¿ prezbitera.

Kan. 972 - Upowa¿nienia do spowiadania kompetentna w³adza, o której w kan. 969, mo¿e udzieliæ na czas nieokre¶lony lub okre¶lony.

Kan. 973 - Habitualne upowa¿nienie do spowiadania powinno byæ udzielane na pi¶mie.

Kan. 974 - 

§ 1 Ordynariusz miejsca oraz kompetentny prze³o¿ony nie powinien odwo³ywaæ habitualnego upowa¿nienia do 
spowiadania, jak tylko z powa¿nej przyczyny.

§ 2. Gdy upowa¿nienie do spowiadania odwo³uje ordynariusz miejsca, który go udzieli³, a o którym w kan. 967, § 
2, prezbiter traci to upowa¿nienie wszêdzie. Gdy upowa¿nienie odwo³uje inny ordynariusz, prezbiter traci je tylko 
na terytorium odwo³uj±cego je.

§ 3. Ka¿dy ordynariusz miejsca, który odwo³a³ jakiemu¶ prezbiterowi upowa¿nienie do spowiadania, powinien 
powiadomiæ jego ordynariusza, w³asnego z racji inkardynacji, albo - gdy chodzi o cz³onka instytutu zakonnego - 
jego kompetentnego prze³o¿onego.

§ 4. Gdy upowa¿nienie do spowiadania odwo³uje w³asny prze³o¿ony wy¿szy, prezbiter wszêdzie traci w³adzê 
spowiadania cz³onków instytutu. Gdy upowa¿nienie odwo³uje inny kompetentny prze³o¿ony, prezbiter traci je 
tylko w odniesieniu do jego podw³adnych.

Kan. 975 - Oprócz odwo³ania, upowa¿nienie, o którym w kan. 967, § 2, ustaje przez utratê urzêdu lub przez ekskardynacjê albo przez 
utratê sta³ego zamieszkania.

Kan. 976 - Ka¿dy kap³an, chocia¿ nie ma upowa¿nienia do spowiadania, wa¿nie i godziwie rozgrzesza jakichkolwiek penitentów znajduj
±cych siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci z wszelkich cenzur i grzechów, nawet gdy jest obecny kap³an upowa¿niony.

Kan. 977 - Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu jest niewa¿ne, poza niebezpieczeñstwem 
¶mierci.

Kan. 978 - 

§ 1. Kap³an powinien pamiêtaæ, ¿e s³uchaj±c spowiedzi wystêpuje równocze¶nie w charakterze sêdziego i lekarza 
oraz ¿e zosta³ przez Boga ustanowiony jednocze¶nie szafarzem boskiej sprawiedliwo¶ci i mi³osierdzia, a¿eby 
przyczyniaæ siê do czci Bo¿ej i zbawienia dusz.

§ 2. Spowiednik jako szafarz Ko¶cio³a w sprawowaniu sakramentu pokuty winien wiernie stosowaæ siê do nauki 
Magisterium i norm wydanych przez kompetentn± w³adzê.

Kan. 979 - Kap³an w stawianiu pytañ powinien postêpowaæ roztropnie i dyskretnie, uwzglêdniaj±c stan i wiek penitenta oraz 
powstrzymywaæ siê od pytania o nazwisko wspólnika w grzechu.

Kan. 980 - Je¶li spowiednik nie ma w±tpliwo¶ci co do dyspozycji penitenta, a ten prosi o rozgrzeszenie, nie nale¿y go odmawiaæ ani 
odk³adaæ.

Kan. 981 - Spowiednik powinien na³o¿yæ zbawienne i odpowiednie zado¶æuczynienie, stosownie do rodzaju i liczby grzechów, z 
uwglêdnieniem jednak sytuacji penitenta. Penitent jest obowi±zany osobi¶cie wype³niæ zado¶æuczynienie.



Kan. 982 - Kto wyznaje w spowiedzi, ¿e niewinnego spowiednika fa³szywie oskar¿y³ przed w³adz± ko¶cieln± o przestêpstwo 
nak³aniania do grzechu przeciw szóstemu przykazaniu, nie powinien byæ rozgrzeszony, dopóki formalnie nie odwo³a fa³szywego 
doniesienia i nie wyrazi gotowo¶ci naprawienia szkód, je¿eli takie wynik³y.

Kan. 983 - 

§ 1. Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi s³owami lub w jakikolwiek 
inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradziæ penitenta.

§ 2. Obowi±zek zachowania tajemnicy ma tak¿e t³umacz, je¶li wystêpuje, jak równie¿ wszyscy inni, którzy w 
jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomo¶ci o grzechach.

Kan. 984 - 

§ 1. Bezwzglêdnie zabrania siê spowiednikowi korzystania z wiadomo¶ci uzyskanych w spowiedzi, powoduj±cych 
uci±¿liwo¶æ dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeñstwa wyjawienia.

§ 2. Kto posiada w³adzê, nie mo¿e w ¿aden sposób korzystaæ w zewnêtrznym zarz±dzaniu z wiadomo¶ci, jakie 
uzyska³ o grzechach wyznanych w jakimkolwiek czasie w spowiedzi.

Kan. 985 - Mistrz nowicjuszy i jego pomocnik, rektor seminarium lub innego zak³adu wychowawczego, nie powinni przyjmowaæ 
spowiedzi swoich alumnów mieszkaj±cych w tym samym domu, chyba ¿e w poszczególnych przypadkach alumni dobrowolnie o to 
prosz±.

Kan. 986 - 

§ 1. Ka¿dy, komu na mocy urzêdu zosta³a zlecona troska duszpasterska, jest obowi±zany dbaæ o to, a¿eby wierni 
jemu powierzeni mogli siê wyspowiadaæ, je¶li w sposób uzasadniony o to prosz±, a tak¿e by daæ im sposobno¶æ 
przystêpowania do indywidualnej spowiedzi, w ustalonych i dogodnych dla nich dniach i godzinach.

§ 2. W nag³ej konieczno¶ci ka¿dy spowiednik jest obowi±zany spowiadaæ wiernych, a w niebezpieczeñstwie 
¶mierci ka¿dy kap³an.
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Rozdzia³ III

PENITENT

 

Kan. 987 - Wierny, aby otrzymaæ zbawczy ¶rodek sakramentu pokuty, powinien byæ tak usposobiony, by odrzucaj±c grzechy, które 
pope³ni³, i maj±c postanowienie poprawy nawraca³ siê do Boga.

Kan. 988 - 

§ 1. Wierny jest obowi±zany wyznaæ co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy ciê¿kie pope³nione po chrzcie, a 
jeszcze przez w³adzê kluczy Ko¶cio³a bezpo¶rednio nie odpuszczone i nie wyznane w indywidualnej spowiedzi, 
które sobie przypomina po dok³adnym rachunku sumienia.

§ 2. Zaleca siê wiernym, by wyznawali tak¿e grzechy powszednie.

Kan. 989 - Ka¿dy wierny, po osi±gniêciu wieku rozeznania, obowi±zany jest przynajmniej raz w roku wyznaæ wiernie wszystkie swoje 
grzechy ciê¿kie.

 

Kan. 990 - Nikomu nie zabrania siê spowiadaæ za po¶rednictwem t³umacza, z wykluczeniem wszak¿e nadu¿yæ i zgorszenia i z 
zachowaniem przepisu kan. 983, § 2. 

Kan. 991 - Ka¿dy wierny ma prawo wyznaæ swoje grzechy wybranemu przez siebie spowiednikowi, tak¿e innego obrz±dku, 
zatwierdzonemu zgodnie z prawem.
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Rozdzia³ IV

ODPUSTY

 

Kan. 992 - Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone ju¿ co do winy. Otrzymuje je wierny, 
odpowiednio przygotowany i po wype³nieniu pewnych okre¶lonych warunków, przez dzia³anie Ko¶cio³a, który jako s³uga odkupienia 
autorytatywnie rozporz±dza i dysponuje skarbcem zado¶æuczynieñ Chrystusa i ¶wiêtych.

Kan. 993 - Odpust jest cz±stkowy albo zupe³ny, zale¿nie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej nale¿nej za grzechy w czê¶ci lub 
ca³o¶ci.

Kan. 994 - Ka¿dy wierny mo¿e zyskiwaæ odpusty czy to cz±stkowe, czy zupe³ne albo dla siebie, albo ofiarowywaæ za zmar³ych na 
sposób wstawiennictwa.

Kan. 995 - 

§ 1. Oprócz najwy¿szej w³adzy ko¶cielnej, tylko ci mog± udzielaæ odpustów, którym tê w³adzê przyznaje prawo 
albo udziela jej Biskup Rzymski.

§ 2. ¯adna w³adza, poza Biskupem Rzymskim, nie mo¿e przekazywaæ innym w³adzy udzielania odpustów, chyba 
¿e zosta³o to jej wyra¼nie przyznane przez Stolicê Apostolsk±.

Kan. 996 - 

§ 1. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto zosta³ ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje siê w 
stanie ³aski, przynajmniej pod koniec wype³niania przepisanych czynno¶ci.

§ 2. Aby za¶ podmiot zdolny do uzyskania odpustów rzeczywi¶cie je uzyska³, powinien mieæ przynajmniej 
intencjê zyskania odpustu oraz wype³niæ w okre¶lonym czasie i we w³a¶ciwy sposób nakazane czynno¶ci, zgodnie 
z brzmieniem udzielenia.

Kan. 997 - Co do udzielania i praktyki odpustów, nale¿y ponadto zachowaæ inne przepisy, zawarte w specjalnych ustawach ko¶cielnych.
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Tytu³ V

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Kan. 998 - Namaszczenia chorych, poprzez które Ko¶ció³ wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpi±cemu i 
uwielbionemu, a¿eby ich podtrzyma³ i zbawi³, udziela siê przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie s³ów przepisanych w 
ksiêgach liturgicznych.
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Rozdzia³ I

SPRAWOWANIE SAKRAMENTU

 

Kan. 999 - Oprócz biskupa, olej u¿ywany w namaszczeniu chorych mog± po¶wiêcaæ:

1° ci, którzy s± prawnie zrównani z biskupem diecezjalnym.

2° w razie konieczno¶ci ka¿dy prezbiter, jednak tylko w czasie sprawowania sakramentu.

Kan. 1000 - 

§ 1. Namaszczenia powinny byæ dok³adnie dokonane przy zastosowaniu s³ów, porz±dku oraz sposobu 
przepisanego w ksiêgach liturgicznych. W wypadku wszak¿e konieczno¶ci wystarcza jedno namaszczenie na czole 
lub nawet na innej czê¶ci cia³a i wypowiedzenie ca³ej formu³y.

§ 2. Namaszczeñ powinien dokonywaæ szafarz w³asn± rêk±, chyba ¿e powa¿na racja zaleca zastosowanie 
narzêdzia.

Kan. 1001 - Duszpasterze i bliscy chorego powinni troszczyæ siê, by chorzy byli umacniani tym sakramentem w odpowiednim czasie.

Kan. 1002 - Wspólne sprawowanie namaszczenia chorych, dla wielu równocze¶nie chorych, którzy s± odpowiednio przygotowani i 
wewnêtrznie usposobieni, mo¿e byæ dokonywane wed³ug przepisów biskupa diecezjalnego.
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Rozdzia³ II

SZAFARZ NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Kan. 1003 - 

§ 1. Namaszczenia chorych wa¿nie udziela ka¿dy kap³an i tylko kap³an.

§ 2. Obowi±zek i prawo udzielania namaszczenia chorych maj± wszyscy kap³ani, którym zlecono duszpasterstwo 
w stosunku do wiernych, powierzonych ich pasterskiej trosce. Z uzasadnionej przyczyny jakikolwiek inny kap³an 
mo¿e udzieliæ tego sakramentu za domnieman± przynajmniej zgod± kap³ana, o którym wy¿ej.

§ 3. Ka¿dy kap³an mo¿e nosiæ ze sob± olej po¶wiêcony, a¿eby w razie konieczno¶ci móg³ udzieliæ sakramentu 
namaszczenia chorych.
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Rozdzia³ III

OSOBY, KTÓRYM NALE¯Y UDZIELAÆ NAMASZCZENIA CHORYCH

 

Kan. 1004 - 

§ 1. Namaszczenia chorych mo¿na udzieliæ wiernemu, który po osi±gniêciu u¿ywania rozumu, znajdzie siê w 
niebezpieczeñstwie ¶mierci na skutek choroby lub staro¶ci.

§ 2. Sakrament ten wolno powtórzyæ; je¶li chory po wyzdrowieniu znowu ciê¿ko zachoruje lub je¶li w czasie 
trwania tej samej choroby niebezpieczeñstwo stanie siê powa¿niejsze.

Kan. 1005 - W w±tpliwo¶ci, czy chory osi±gn±³ u¿ywanie rozumu, czy powa¿nie choruje albo czy rzeczywi¶cie ju¿ umar³, nale¿y 
udzieliæ tego sakramentu.

Kan. 1006 - Sakramentu nale¿y udzielaæ chorym, którzy - bêd±c przytomni na umy¶le - przynajmniej po¶rednio o niego prosili.

Kan. 1007 - Nie wolno udzielaæ namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwaj± w jawnym grzechu ciê¿kim.
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Tytu³ VI

¦WIÊCENIA

 

Kan. 1008 - Na mocy ustanowienia Bo¿ego, przez sakrament kap³añstwa niektórzy spo¶ród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym 
charakterem, s± ustanawiani ¶wiêtymi szafarzami; s± oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni a¿eby - ka¿dy odpowiednio do 
swojego stopnia, wype³niaj±c w osobie Chrystusa-G³owy zadania nauczania, u¶wiêcania i kierowania - byli pasterzami Ludu Bo¿ego.

Kan. 1009 - 

§ 1. ¦wiêceniami s±: biskupstwo, prezbiterat i diakonat.

§ 2. S± one udzielane przez na³o¿enie r±k i modlitwê konsekracyjn±, przepisan± dla poszczególnych stopni w 
ksiêgach liturgicznych.
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Rozdzia³ I

UDZIELANIE I SZAFARZ ¦WIÊCEÑ

 

Kan. 1010 - ¦wiêceñ nale¿y udzielaæ podczas Mszy ¶wiêtej, w niedzielê lub ¶wiêto nakazane, lecz z racji duszpasterskich mo¿na ich 
udzielaæ tak¿e w inne dni, nie wy³±czaj±c powszednich.

Kan. 1011 - 

§ 1. ¦wiêceñ nale¿y udzielaæ z regu³y w ko¶ciele katedralnym. Jednak¿e z racji duszpasterskich wolno ich udzielaæ 
w innym ko¶ciele lub kaplicy.

§ 2. Na ¶wiêcenia powinni byæ zapraszani duchowni oraz inni wierni, a¿eby jak najliczniej uczestniczyli w ich 
udzielaniu.

Kan. 1012 - Szafarzem ¶wiêceñ jest biskup konsekrowany.

Kan. 1013 - ¯aden biskup nie mo¿e konsekrowaæ na biskupa, je¶li wpierw nie upewni siê o papieskim zleceniu.

Kan. 1014 - Je¶li Stolica Apostolska nie udzieli³a dyspensy, biskup, g³ówny konsekrator, musi do konsekracji biskupiej dobraæ sobie 
przynajmniej dwóch biskupów konsekruj±cych. Jest za¶ bardzo stosowne, a¿eby razem z nimi konsekrowali elekta wszyscy obecni 
biskupi.

Kan. 1015 - 

§ 1. Ka¿dy kandydat do prezbiteratu i diakonatu powinien byæ wy¶wiêcony przez w³asnego biskupa albo na 
podstawie dymisoriów udzielonych przez niego zgodnie z prawem.

§ 2. W³asny biskup, je¶li nie zachodzi uzasadniona przeszkoda, powinien osobi¶cie wy¶wiêcaæ swoich 
podw³adnych. Jednak¿e nale¿±cego do obrz±dku wschodniego nie mo¿e godziwie wy¶wiêciæ bez apostolskiego 
indultu.

§ 3. Kto mo¿e wystawiæ dymisorie do przyjêcia ¶wiêceñ, mo¿e równie¿ sam osobi¶cie ¶wiêceñ udzieliæ, je¶li ma 
sakrê biskupi±.

Kan. 1016 - Gdy idzie o ¶wiêcenia diakonatu tych, którzy pragn± byæ w³±czeni do kleru diecezjalnego, biskupem w³asnym jest biskup 
diecezji, w której kandydat ma sta³e zamieszkanie, albo diecezji, której postanowi³ siê po¶wiêciæ. Gdy idzie o ¶wiêcenia prezbiteratu 
duchownych diecezjalnych, biskupem w³asnym jest biskup diecezji, do której kandydat zosta³ inkardynowany przez diakonat.

Kan. 1017 - Poza w³asnym terytorium biskup mo¿e udzielaæ ¶wiêceñ tylko za zezwoleniem biskupa diecezjalnego

Kan. 1018 - 

§ 1. Dla kandydatów do kleru diecezjalnego dymisorie mo¿e wystawiaæ:

1° biskup w³asny, o którym w kan. 1016

2° administrator apostolski oraz - za zgod± kolegium konsultorów - administrator diecezji, 
prowikariusz i proprefekt apostolski, za zgod± rady, o której mowa w kan. 495, § 2.

§ 2. Administrator diecezji, prowikariusz i proprefekt apostolski nie powinni dawaæ dymisoriów osobom, którym 
odmówi³ ¶wiêceñ biskup diecezjalny, wikariusz lub prefekt apostolski.



Kan. 1019 - 

§ 1. Wy¿szy prze³o¿ony kleryckiego instytutu zakonnego na prawie papieskim albo kleryckiego stowarzyszenia 
¿ycia apostolskiego na prawie papieskim, ma prawo wystawiaæ dymisorie do diakonatu i prezbiteratu swoim 
podw³adnym, którzy zgodnie z konstytucjami s± wieczy¶cie lub definitywnie z³±czeni z instytutem lub 
stowarzyszeniem.

§ 2. ¦wiêcenia wszystkich pozosta³ych alumnów jakiegokolwiek instytutu lub stowarzyszenia s± regulowane 
prawem obowi±zuj±cym duchownych diecezjalnych. Odwo³uje siê jakikolwiek indult udzielony prze³o¿onym.

Kan. 1020 - Nie nale¿y udzielaæ dymisoriów, dopóki nie ma wszystkich ¶wiadectw i dokumentów, wymaganych przez prawo zgodnie z 
kan. 1050 i 1051.

Kan. 1021 - Dymisorie mo¿na przes³aæ ka¿demu biskupowi utrzymuj±cemu ³±czno¶æ ze Stolic± Apostolsk±, z wyj±tkiem biskupa 
innego obrz±dku ni¿ kandydat do ¶wiêceñ, je¶li nie ma indultu apostolskiego.

Kan. 1022 - Biskup, otrzymawszy wymagane prawem dymisorie, nie powinien przystêpowaæ do ¶wiêceñ, dopóki siê ca³kowicie nie 
upewni o ich autentyczno¶ci.

Kan. 1023 - Dymisorie mog± byæ przez udzielaj±cego lub jego nastêpcê czym¶ uwarunkowane lub odwo³ane. Raz jednak udzielone nie 
trac± wa¿no¶ci w wypadku wyga¶niêcia w³adzy tego, kto je wystawi³.
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Rozdzia³ II

KANDYDACI DO ¦WIÊCEÑ

 

Kan. 1024 - ¦wiêcenia wa¿nie przyjmuje tylko mê¿czyzna ochrzczony.

Kan. 1025 - 

§ 1. Do godziwego udzielenia ¶wiêceñ prezbiteratu lub diakonatu wymaga siê, aby kandydat: po odbyciu zgodnie z 
prawem próby, posiada³ - wed³ug oceny w³asnego biskupa lub kompetentnego prze³o¿onego wy¿szego - 
wymagane przymioty; nie by³ zwi±zany ¿adn± nieprawid³owo¶ci± lub przeszkod±, a tak¿e wype³ni³ wymagania 
kan. 1033-1039. Ponadto niezbêdne s± dokumenty, o których w kan. 1050, jak równie¿ powinien byæ 
przeprowadzony egzamin, o jakim w kan. 1051.

§ 2. Wymaga siê ponadto, a¿eby wed³ug oceny tego uprawnionego prze³o¿onego, kandydat do ¶wiêceñ by³ 
potrzebny dla pos³ugi Ko¶cio³a.

§ 3. Biskup udzielaj±cy ¶wiêceñ w³asnemu podw³adnemu, który jest przeznaczony dla innej diecezji, musi mieæ 
pewno¶æ, ¿e bêdzie on przyjêty do tej diecezji.

 

Art. 1

WYMOGI STAWIANE KANDYDATOM DO ¦WIÊCEÑ

 

Kan. 1026 - Wy¶wiêciæ mo¿na tylko tego, kto cieszy siê nale¿yt± wolno¶ci±. Nie wolno zmuszaæ do przyjêcia ¶wiêceñ w jakikolwiek 
sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny, ani kanonicznie odpowiedniego odwodziæ od ich przyjêcia.

Kan. 1027 - Kandydaci do diakonatu i prezbiteratu musz± byæ uformowani przez dok³adne przygotowanie, zgodnie z prawem.

Kan. 1028 - Biskup diecezjalny lub kompetentny prze³o¿ony ma siê troszczyæ, by kandydaci, zanim zostan± dopuszczeni do 
okre¶lonego ¶wiêcenia, zostali nale¿ycie pouczeni o samym ¶wiêceniu oraz o zwi±zanych z nim obowi±zkach.

Kan. 1029 - Do ¶wiêceñ nale¿y dopuszczaæ jedynie tych, którzy - wed³ug roztropnej oceny w³asnego biskupa albo kompetentnego 
prze³o¿onego wy¿szego - po rozwa¿eniu wszystkich okoliczno¶ci, maj± nieska¿on± wiarê, kieruj± siê prawid³ow± intencj±, posiadaj± 
wymagan± wiedzê, ciesz± siê dobr± opini±, maj± nienaganne obyczaje, wypróbowane cnoty, jak równie¿ inne przymioty fizyczne i 
psychiczne, odpowiadaj±ce przyjmowanemu ¶wiêceniu.

Kan. 1030 - Jedynie na skutek kanonicznej przyczyny, chocia¿ tajnej, w³asny biskup lub kompetentny prze³o¿ony wy¿szy mo¿e 
zabroniæ przyst±pienia do prezbiteratu w³asnym diakonom, przeznaczonym do kap³añstwa, z zachowaniem mo¿no¶ci wniesienia 
rekursu, zgodnie z prawem.

 

Kan. 1031 - 

§ 1. Prezbiteratu mo¿na udzielaæ tylko tym, którzy ukoñczyli dwudziesty pi±ty rok ¿ycia i posiadaj± wystarczaj±c
± dojrza³o¶æ, z zachowaniem ponadto sze¶ciomiesiêcznego odstêpu czasu miêdzy diakonatem i prezbiteratem. 
Tych, którzy s± przeznaczeni do prezbiteratu, mo¿na dopu¶ciæ do diakonatu dopiero po ukoñczeniu dwudziestego 
trzeciego roku ¿ycia.



§ 2. Kandydat do sta³ego diakonatu, nie¿onaty, mo¿e byæ dopuszczony do tych ¶wiêceñ dopiero po ukoñczeniu 
przynajmniej dwudziestego pi±tego roku ¿ycia; zwi±zany za¶ ma³¿eñstwem nie wcze¶niej, jak po ukoñczeniu 
przynajmniej trzydziestego pi±tego roku ¿ycia, i za zgod± ¿ony.

§ 3. Konferencje Episkopatu maj± prawo wydaæ zarz±dzenie, na mocy którego jest wymagany wy¿szy wiek do 
prezbiteratu i diakonatu sta³ego.

§ 4. Dyspensa ponad rok od wieku, wymaganego zgodnie z przepisami §§ 1 i 2, jest zarezerwowana Stolicy 
Apostolskiej.

Kan. 1032 - 

§ 1. Kandydaci do prezbiteratu mog± byæ dopuszczeni do diakonatu dopiero po ukoñczeniu pi±tego roku studiów 
filozoficzno-teologicznych.

§ 2. Po zakoñczeniu okresu studiów, diakon powinien przez odpowiedni czas, okre¶lony przez biskupa lub 
wy¿szego prze³o¿onego, pracowaæ w duszpasterstwie, wykonuj±c ¶wiêcenie diakoñskie, zanim zostanie 
dopuszczony do prezbiteratu.

§ 3. Kandydat do diakonatu sta³ego mo¿e byæ dopuszczony do tego ¶wiêcenia dopiero po zakoñczeniu okresu 
formacji.

 

Art. 2

WSTÊPNE WYMAGANIA DO ¦WIÊCEÑ

 

Kan. 1033 - Tylko ten jest godziwie dopuszczony do ¶wiêceñ, kto przyj±³ sakrament bierzmowania.

Kan. 1034 - 

§ 1. Kandydat do diakonatu lub prezbiteratu nie powinien byæ ¶wiêcony, je¶li wcze¶niej, przez obrzêd liturgiczny 
dopuszczenia, nie zosta³ w³±czony do grona kandydatów przez w³adzê, o której w kan. 1016 i 1019; po 

przed³o¿eniu wcze¶niej w³asnorêcznie napisanej i podpisanej pro¶by oraz po jej zaakceptowaniu na pi¶mie przez 
w³adzê.

§ 2. Do otrzymania takiego dopuszczenia nie jest obowi±zany ten, kto przez ¶luby zosta³ w³±czony do kleryckiego 
instytutu.

Kan. 1035 - 

§ 1. Zanim kto¶ zostanie dopuszczony do diakonatu, czy to sta³ego czy przej¶ciowego, powinien przyj±æ i przez 
odpowiedni czas wykonywaæ pos³ugi lektora i akolity.

§ 2. Miêdzy udzieleniem akolitatu i diakonatu nale¿y zachowaæ odstêp przynajmniej sze¶ciu miesiêcy.

Kan. 1036 - Kandydat do diakonatu lub prezbiteratu powinien przed dopuszczeniem przedstawiæ w³asnemu biskupowi albo 
kompetentnemu prze³o¿onemu wy¿szemu w³asnorêcznie sporz±dzone i podpisane o¶wiadczenie stwierdzaj±ce, ¿e z w³asnej woli i 
dobrowolnie przyjmie ¶wiêcenia oraz ¿e zawsze bêdzie wykonywa³ ko¶cieln± pos³ugê; jednocze¶nie prosz±c o dopuszczenie do 
¶wiêceñ.

Kan. 1037 - Nie¿onaty kandydat do sta³ego diakonatu, jak równie¿ kandydaci do prezbiteratu, nie powinni byæ dopuszczeni do 
diakonatu, zanim w przepisanym obrzêdzie nie o¶wiadcz± publicznie wobec Boga i Ko¶cio³a, ¿e podjêli obowi±zek celibatu, albo zanim 



nie z³o¿± ¶lubów wieczystych w instytucie zakonnym.

Kan. 1038 - Diakon, który odmawia przyjêcia prezbiteratu, nie mo¿e otrzymaæ zakazu wykonywania przyjêtego ¶wiêcenia, chyba ¿e 
jest zwi±zany przeszkod± kanoniczn± albo - wed³ug os±du biskupa diecezjalnego lub kompetentnego prze³o¿onego wy¿szego - istnieje 
jaka¶ inna powa¿na przyczyna.

Kan. 1039 - Wszyscy kandydaci do jakichkolwiek ¶wiêceñ obowi±zani s± odprawiæ przynajmniej piêciodniowe rekolekcje, w miejscu i 
w sposób okre¶lony przez ordynariusza. Zanim biskup przyst±pi do udzielania ¶wiêceñ, winien siê upewniæ, ¿e kandydaci odprawili te 
rekolekcje.

 

Art. 3

NIEPRAWID£OWO¦CI ORAZ INNE PRZESZKODY

 

Kan. 1040 - Zabrania siê przyjêcia ¶wiêceñ tym, którzy s± zwi±zani jak±kolwiek przeszkod±, czy to sta³±, która nazywa siê 
nieprawid³owo¶ci±, czy te¿ zwyk³±. Mo¿na podlegaæ jedynie tym przeszkodom, które s± wymienione w ni¿ej podanych kanonach.

Kan. 1041 - Do przyjêcia ¶wiêceñ nieprawid³owymi s±:

1° kto podlega jakiejkolwiek formie amencji lub innej chorobie psychicznej, na skutek której - po zasiêgniêciu 
opinii bieg³ych - jest uwa¿any za niezdolnego do w³a¶ciwego wykonywania pos³ugi;

2° kto pope³ni³ przestêpstwo apostazji, herezji lub schizmy;

3° kto usi³owa³ zawrzeæ ma³¿eñstwo, nawet tylko cywilne, b±d¼ sam zwi±zany wêz³em ma³¿eñskim albo 
¶wiêceniami lub wieczystym publicznym ¶lubem czysto¶ci, b±d¼ te¿ z kobiet± zwi±zan± wa¿nym ma³¿eñstwem 
lub takim samym ¶lubem;

4° kto pope³ni³ dobrowolne zabójstwo albo spowodowa³ spêdzenie p³odu, gdy skutek nast±pi³, oraz wszyscy 
pozytywnie wspó³dzia³aj±cy;

5° kto powa¿nie i z rozmys³em zrani³ siebie lub innego albo usi³owa³ odebraæ sobie ¿ycie;

6° kto wykona³ akt ¶wiêceñ zarezerwowany maj±cym ¶wiêcenia biskupie lub prezbiteratu, albo nie maj±c tych 
¶wiêceñ, albo nie mog±c go wykonaæ na skutek zakazu wynikaj±cego z jakiej¶ kary kanonicznej deklarowanej lub 
wymierzonej.

Kan. 1042 - Zwyk³± przeszkod±, nie pozwalaj±c± przyj±æ ¶wiêceñ, s± zwi±zani:

1° mê¿czyzna ¿onaty, chyba ¿e jest zgodnie z prawem przeznaczony do sta³ego diakonatu;

2° kto sprawuje urz±d lub zarz±d zakazany duchownym na mocy kan. 285 i 286, zwi±zany z obowi±zkiem 

rozliczenia siê, dopóki nie uwolni³ siê na skutek z³o¿enia urzêdu lub zarz±du i zwi±zanych z nim rozliczeñ;

3° neofita, dopóki wed³ug oceny ordynariusza nie zosta³ dostatecznie utwierdzony.

Kan. 1043 - Przed ¶wiêceniami wierni maj± obowi±zek powiadomiæ ordynariusza lub proboszcza o znanych im przeszkodach do 
¶wiêceñ.

Kan. 1044 - 



§ 1. Do wykonywania przyjêtych ¶wiêceñ s± nieprawid³owymi:

1° kto, bêd±c zwi±zany nieprawid³owo¶ci± do przyjêcia ¶wiêceñ, nieprawnie przyj±³ 
¶wiêcenia;

2° kto dopu¶ci³ siê przestêpstwa, o którym w kan. 1041, n. 2, je¶li jest ono publiczne;

3° kto pope³ni³ jedno z przestêpstw, o jakich w kan. 1041, nn. 3, 4, 5, 6.

§ 2. Podlega przeszkodzie nie pozwalaj±cej wykonywaæ ¶wiêceñ:

1° kto, bêd±c zwi±zany przeszkod± do przyjêcia ¶wiêceñ, nieprawnie przyj±³ ¶wiêcenia;

2° kto popad³ w amencjê lub inn± chorobê psychiczn±, o której w kan. 1041, n. 1, dopóki 
ordynariusz - po zasiêgniêciu opinii bieg³ego - nie zezwoli³ na wykonywanie ¶wiêcenia.

Kan. 1045 - Nieznajomo¶æ nieprawid³owo¶ci oraz przeszkód nie uwalnia od nich.

Kan. 1046 - Nieprawid³owo¶ci i przeszkody zwielokrotniaj± siê z ró¿nych ich przyczyn, nie za¶ na skutek powtarzania tej samej 
przyczyny, chyba ¿e chodzi o nieprawid³owo¶æ pochodz±c± z dobrowolnego, zabójstwa lub skutecznego przerwania ci±¿y.

Kan. 1047 - 

§ 1. Jedynie Stolica Apostolska mo¿e dyspensowaæ od wszystkich nieprawid³owo¶ci, je¶li fakt, na którym siê 
opieraj±, zosta³ wprowadzony na forum s±dowe.

§ 2. Jej równie¿ jest zarezerwowane dyspensowanie od nastêpuj±cych nieprawid³owo¶ci i przeszkód do przyjêcia 
¶wiêceñ:

1° od nieprawid³owo¶ci, wyp³ywaj±cych z publicznych przestêpstw, o których w kan. 1041, 
nn. 2 i 3;

2° od nieprawid³owo¶ci z przestêpstwa, czy to publicznego, czy tajnego, o którym w kan. 
1041, n. 4;

3° od przeszkody, o której w kan. 1042, n. 1.

§ 3. Stolicy Apostolskiej jest równie¿ zarezerwowane dyspensowanie od nieprawid³owo¶ci do wykonywania 
przyjêtego ¶wiêcenia, o których w kan. 1041, n. 3, tylko w wypadkach publicznych, oraz w tym¿e kanonie, n. 4, 
tak¿e w wypadkach tajnych.

§ 4. Od nieprawid³owo¶ci i przeszkód nie zarezerwowanych Stolicy ¦wiêtej mo¿e dyspensowaæ ordynariusz.

Kan. 1048 - W nagl±cych przypadkach tajnych, gdy nie mo¿na siê udaæ do ordynariusza, albo gdy chodzi o nieprawid³owo¶ci, o 
których w kan. 1041, nn. 3 i 4, do Penitencjarii Apostolskiej, a zagra¿a niebezpieczeñstwo powa¿nej szkody lub znies³awienia, zwi±zany 
nieprawid³owo¶ci± nie pozwalaj±c± wykonywaæ ¶wiêceñ, mo¿e je wykonywaæ. Pozostaje jednak obowi±zek zwrócenia siê jak 
najszybciej do ordynariusza lub Penitencjarii, za po¶rednictwem spowiednika, bez podawanie nazwiska.

Kan. 1049 - 

§ 1. W pro¶bie o dyspensê od nieprawid³owo¶ci i przeszkód nale¿y wyszczególniæ wszystkie nieprawid³owo¶ci i 
przeszkody. Jednak dyspensa ogólna jest wa¿na równie¿ w odniesieniu do pominiêtych w dobrej wierze, z wyj
±tkiem nieprawid³owo¶ci, o których w kan. 1041, n. 4, oraz innych, wniesionych ju¿ na drogê s±dow±. Nie 
obejmuje natomiast pominiêtych w z³ej wierze.

§ 2. W wypadku nieprawid³owo¶ci z dobrowolnego zabójstwa lub przerwania ci±¿y, do wa¿no¶ci dyspensy trzeba 



podaæ tak¿e liczbê przestêpstw.

§ 3. Dyspensa ogólna od nieprawid³owo¶ci i przeszkód, udzielona do przyjêcia ¶wiêceñ, jest wa¿na w odniesieniu 
do wszystkich ¶wiêceñ.

 

Art. 4

WYMAGANE DOKUMENTY I BADANIE

 

Kan. 1050 - Do dopuszczenia do ¶wiêceñ wymagane s± nastêpuj±ce dokumenty:

1° za¶wiadczenie o nale¿ycie odbytych studiach, zgodnie z kan. 1032;

2° je¶li chodzi o przystêpuj±cych do prezbiteratu, za¶wiadczenie o przyjêciu diakonatu;

3° je¶li chodzi o przystêpuj±cych do diakonatu: ¶wiadectwo chrztu i bierzmowania oraz przyjêcia pos³ug, o 
których w kan. 1035; ponadto za¶wiadczenia o z³o¿eniu o¶wiadczenia, o którym w kan. 1036; je¶li przystêpuj±cy 
do diakonatu sta³ego jest ¿onaty, potrzebne s± ¶wiadectwa ¶lubu i zgody ¿ony.

Kan. 1051 - Gdy chodzi o zbadanie przymiotów wymaganych od kandydata do ¶wiêceñ, nale¿y zachowaæ nastêpuj±ce przepisy:

1° konieczne jest za¶wiadczenie rektora seminarium lub domu formacji na temat przymiotów wymaganych do 
przyjêcia ¶wiêceñ, mianowicie o nieska¿onej doktrynie kandydata, autentycznej pobo¿no¶ci, dobrych obyczajach i 
zdatno¶ci do wykonywania pos³ugi; ponadto, po przeprowadzeniu odpowiedniego badania, za¶wiadczenie o stanie 
zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata;

2° biskup diecezjalny lub wy¿szy prze³o¿ony dla nale¿ytego przeprowadzenia badania mog± zastosowaæ tak¿e 
inne ¶rodki, które uznaj± za po¿yteczne, stosownie do okoliczno¶ci czasu i miejsca, jak ¶wiadectwa 
kwalifikacyjne, zapowiedzi lub inne informacje.

 

Kan. 1052 - 

§ 1. Aby biskup, udzielaj±cy ¶wiêceñ na podstawie w³asnego prawa, móg³ do nich przyst±piæ, powinien najpierw 
upewniæ siê, ¿e s± dokumenty, o których w kan. 1050, oraz ¿e w przeprowadzonym zgodnie z prawem badaniu 
zdatno¶æ kandydata zosta³a stwierdzona pozytywnymi argumentami.

§ 2. Aby biskup móg³ przyst±piæ do udzielenia ¶wiêceñ obcemu kandydatowi, wystarcza, ¿e dymisorie informuj±, 
i¿ zebrano te dokumenty, przeprowadzono badanie zgodnie z przepisem prawa i ustalono zdatno¶æ kandydata. 
Je¶li kandydat jest cz³onkiem instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego, dymisorie powinny 
ponadto za¶wiadczaæ, ¿e kandydat zosta³ definitywnie w³±czony do instytutu lub stowarzyszenia i jest 
podw³adnym prze³o¿onego wystawiaj±cego dymisorie.

§ 3. Je¶li mimo to na podstawie pewnych racji, biskup ma w±tpliwo¶æ, czy kandydat jest zdatny do przyjêcia 
¶wiêceñ, nie powinien mu ich udzielaæ.
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Rozdzia³ III

ZAPISANIE I ¦WIADECTWO ¦WIÊCEÑ

 

Kan. 1053 - 

§ 1. Po udzieleniu ¶wiêceñ, nale¿y w specjalnej ksiêdze, przechowywanej pilnie w kurii miejsca ¶wiêceñ, zapisaæ 
nazwiska poszczególnych wy¶wiêconych, nazwisko szafarza, a tak¿e miejsce i datê udzielenia ¶wiêceñ. Ponadto 
nale¿y starannie przechowywaæ wszystkie dokumenty, dotycz±ce poszczególnych ¶wiêceñ.

§ 2. Biskup udzielaj±cy ¶wiêceñ powinien ka¿demu wy¶wiêconemu wydaæ autentyczne ¶wiadectwo otrzymanych 
¶wiêceñ. Ci, którzy zostali wy¶wiêceni przez obcego biskupa na podstawie dymisorii, powinni wspomniane 
¶wiadectwo przedstawiæ w³asnemu ordynariuszowi w celu zapisania ¶wiêceñ w specjalnej ksiêdze 
przechowywanej w archiwum.

Kan. 1054 - Ordynariusz miejsca, gdy idzie o duchownych diecezjalnych, albo kompetentny prze³o¿ony wy¿szy, gdy chodzi o jego 
podw³adnych, powinni o ka¿dym udzielonym ¶wiêceniu powiadamiaæ proboszcza miejsca chrztu, który jest obowi±zany dokonaæ 
adnotacji w swojej ksiêdze ochrzczonych, zgodnie z kan. 535, § 2.

 

Archidiecezja £ódzka



Tytu³ VII

MA£¯EÑSTWO

 

Kan. 1055 - 

§ 1. Ma³¿eñskie przymierze, przez które mê¿czyzna i kobieta tworz± ze sob± wspólnotê ca³ego ¿ycia, skierowan± 
ze swej natury do dobra ma³¿onków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zosta³o miêdzy ochrzczonymi 
podniesione przez Chrystusa Pana do godno¶ci sakramentu.

§ 2. Z tej racji miêdzy ochrzczonymi nie mo¿e istnieæ wa¿na umowa ma³¿eñska, która tym samym nie by³aby 
sakramentem.

Kan. 1056 - Istotnymi przymiotami ma³¿eñstwa s± jedno¶æ i nierozerwalno¶æ, które w ma³¿eñstwie chrze¶cijañskim nabieraj± 
szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057 - 

§ 1. Ma³¿eñstwo stwarza zgoda stron miêdzy osobami prawnie do tego zdolnymi, wyra¿ona zgodnie z prawem, 
której nie mo¿e uzupe³niæ ¿adna ludzka w³adza.

§ 2. Zgoda ma³¿eñska jest aktem woli, którym mê¿czyzna i kobieta w nieodwo³alnym przymierzu wzajemnie siê 
sobie oddaj± i przyjmuj± w celu stworzenia ma³¿eñstwa.

Kan. 1058 - Ma³¿eñstwo mog± zawrzeæ wszyscy, którym prawo tego nie zabrania.

Kan. 1059 - Ma³¿eñstwo katolików, chocia¿by tylko jedna strona by³a katolicka, podlega nie tylko prawu Bo¿emu, lecz tak¿e 
kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji w³adzy pañstwowej odno¶nie do czysto cywilnych skutków tego¿ ma³¿eñstwa.

Kan. 1060 - Ma³¿eñstwo cieszy siê przychylno¶ci± prawa, dlatego w w±tpliwo¶ci nale¿y uwa¿aæ je za wa¿ne, dopóki nie udowodni siê 
czego¶ przeciwnego.

Kan. 1061 - 

§ 1. Wa¿ne ma³¿eñstwo pomiêdzy ochrzczonymi nazywa siê tylko zawartym, je¶li nie zosta³o dope³nione; 
zawartym i dope³nionym, je¶li ma³¿onkowie podjêli w sposób ludzki akt ma³¿eñski przez siê zdolny do zrodzenia 
potomstwa, do którego to aktu ma³¿eñstwo jest ze swej natury ukierunkowane i przez który ma³¿onkowie staj± siê 
jednym cia³em.

§ 2. Gdy po zawarciu ma³¿eñstwa ma³¿onkowie wspólnie zamieszkali, domniemywa siê dope³nienie, dopóki co¶ 
przeciwnego nie zostanie udowodnione.

§ 3. Niewa¿ne ma³¿eñstwo nazywa siê mniemanym, je¶li zosta³o zawarte w dobrej wierze przez jedn± 
przynajmniej ze stron, dopóki obydwie strony nie upewni± siê o jego niewa¿no¶ci.

Kan. 1062 - 

§ 1. Przyrzeczenie ma³¿eñstwa, b±d¼ jednostronne, b±d¼ dwustronne, nazywane zarêczynami, jest regulowane 
prawem partykularnym, ustanowionym przez Konferencjê Episkopatu z uwzglêdnieniem zwyczajów oraz prawa 
¶wieckiego, gdy takie zosta³o wydane.

§ 2. Przyrzeczenie ma³¿eñstwa nie stanowi podstawy do wniesienia skargi, ¿±daj±cej zawarcia ma³¿eñstwa. 
Przys³uguje jednak skarga o wynagrodzenie szkód, je¶li takie powsta³y.
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Rozdzia³ I

PASTERSKA TROSKA I CZYNNO¦CI POPRZEDZAJ¡CE ZAWARCIE MA£¯EÑSTWA

 

Kan. 1063 - Duszpasterze maj± obowi±zek troszczyæ siê o to, aby w³asna wspólnota ko¶cielna ¶wiadczy³a pomoc wiernym, dziêki 
której stan ma³¿eñski zachowa ducha chrze¶cijañskiego i bêdzie siê doskonali³. Ta pomoc winna byæ udzielana przede wszystkim:

1° poprzez przepowiadanie, katechezê odpowiednio przystosowan± dla ma³oletnich, m³odzie¿y i starszych, tak¿e 
przy u¿yciu ¶rodków spo³ecznego przekazu, dziêki czemu wierni otrzymaj± pouczenie o znaczeniu ma³¿eñstwa 
chrze¶cijañskiego, jak równie¿ o obowi±zkach ma³¿onków i chrze¶cijañskich rodziców;

2° przez osobiste przygotowanie do zawarcia ma³¿eñstwa, przysposabiaj±ce nupturientów do ¶wiêto¶ci ich 
nowego stanu i jego obowi±zków;

3° przez owocne sprawowanie liturgii ma³¿eñstwa, która winna ukazywaæ, ¿e ma³¿onkowie s± znakiem i zarazem 
uczestnicz± w tajemnicy jedno¶ci oraz p³odnej mi³o¶ci Chrystusa i Ko¶cio³a;

4° przez ¶wiadczenie pomocy ma³¿onkom, a¿eby wiernie zachowuj±c i chroni±c przymierze ma³¿eñskie, osi±gali 
w rodzinie ¿ycie coraz bardziej ¶wiête i doskona³e.

Kan. 1064 - Jest rzecz± ordynariusza miejsca troszczyæ siê o w³a¶ciwe organizowanie tego rodzaju pomocy, po wys³uchaniu tak¿e, gdy 
siê to wyda po¿yteczne, zdania mê¿czyzn i kobiet odznaczaj±cych siê do¶wiadczeniem i bieg³o¶ci±.

Kan. 1065 - 

§ 1. Katolicy, którzy nie przyjêli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyj±æ przed zawarciem 
ma³¿eñstwa, gdy jest to mo¿liwe bez powa¿nej niedogodno¶ci.

§ 2. Aby przyj±æ owocnie sakrament ma³¿eñstwa, usilnie zaleca siê, a¿eby nupturienci przyst±pili do sakramentu 
pokuty i Naj¶wiêtszej Eucharystii.

Kan. 1066 - Przed zawarciem ma³¿eñstwa nale¿y siê upewniæ, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie do jego wa¿nego i godziwego zawarcia.

Kan. 1067 - Konferencja Episkopatu powinna wydaæ normy dotycz±ce egzaminu narzeczonych, zapowiedzi przedma³¿eñskich oraz 
innych odpowiednich ¶rodków do przeprowadzenia badañ przed zawarciem ma³¿eñstwa, aby proboszcz pilnie ich przestrzegaj±c móg³ 
przyst±piæ do asystowania przy ma³¿eñstwie.

Kan. 1068 - Je¶li w niebezpieczeñstwie ¶mierci nie mo¿na zdobyæ innych dowodów, wystarcza - je¶li nie ma przeciwnych podejrzeñ - 
o¶wiadczenie nupturientów, w razie potrzeby zaprzysiê¿one, ¿e zostali ochrzczeni i nie s± zwi±zani ¿adn± przeszkod±.

Kan. 1069 - Wszyscy wierni maj± obowi±zek znane im przeszkody ma³¿eñskie wyjawiæ przed zawarciem ma³¿eñstwa proboszczowi 
lub ordynariuszowi miejsca.

Kan. 1070 - Je¶li egzaminu przed¶lubnego nie przeprowadzi³ proboszcz, do którego nale¿y asystowanie przy zawieraniu ma³¿eñstwa, 
lecz inny, ma on obowi±zek jak najszybciej powiadomiæ tego proboszcza o wyniku badañ autentycznym dokumentem.

Kan. 1071 - 

§ 1. Poza wypadkiem konieczno¶ci, nie mo¿na bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystowaæ przy:

1° ma³¿eñstwie tu³aczy

2° ma³¿eñstwie, które nie mo¿e byæ uznane lub zawarte wed³ug prawa pañstwowego;



3° ma³¿eñstwie osoby, któr± wi±¿± naturalne obowi±zki wobec innej strony lub wobec 
dzieci, wynikaj±ce z poprzedniego zwi±zku;

4° ma³¿eñstwie osoby, która notorycznie porzuci³a wiarê katolick±;

5° ma³¿eñstwie osoby zwi±zanej cenzur±;

6° ma³¿eñstwie ma³oletnich, bez wiedzy rodziców albo wobec ich uzasadnionego sprzeciwu;

7° ma³¿eñstwie zawieranym przez pe³nomocnika, o czym mowa w kan. 1105.

§ 2. Ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ na asystowanie przy ma³¿eñstwie osoby, która notorycznie odst±pi³a od 
wiary katolickiej tylko z zachowaniem norm, okre¶lonych w kan. 1125, przy zastosowaniu odpowiednich 

modyfikacji.

Kan. 1072 - Duszpasterze powinni odwodziæ od zawierania ma³¿eñstwa m³odzie¿ przed osi±gniêciem wieku, w którym zgodnie z 
miejscowymi zwyczajami zawiera siê ma³¿eñstwo.
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Rozdzia³ II

PRZESZKODY ZRYWAJ¡CE W OGÓLNO¦CI

 

Kan. 1073 - Przeszkoda zrywaj±ca czyni osobê niezdoln± do wa¿nego zawarcia ma³¿eñstwa.

 

Kan. 1074 - Przeszkodê uwa¿a siê za publiczn±, je¶li mo¿e byæ udowodniona w zakresie zewnêtrznym; poza tym jest tajna.

Kan. 1075 - 

§ 1. Jedynie najwy¿sza w³adza ko¶cielna mo¿e autentycznie wyja¶niaæ, kiedy prawo Bo¿e zabrania ma³¿eñstwa 
lub j± uniewa¿nia.

§ 2. Równie¿ tylko najwy¿sza w³adza ko¶cielna ma prawo ustanawiaæ inne przeszkody dla ochrzczonych.

Kan. 1076 - Odrzuca siê zwyczaj wprowadzaj±cy now± przeszkodê albo przeciwny obowi±zuj±cym przeszkodom.

Kan. 1077 - 

§ 1. Ordynariusz miejsca mo¿e w szczególnym wypadku zabroniæ zawierania ma³¿eñstwa swoim podw³adnym 
gdziekolwiek przebywaj±cym, oraz wszystkim aktualnie przebywaj±cym na w³asnym jego terytorium, lecz tylko 
czasowo, na skutek powa¿nej przyczyny i dopóki ona trwa.

§ 2. Tylko najwy¿sza w³adza ko¶cielna mo¿e dodaæ klauzulê uniewa¿niaj±c± ma³¿eñstwo.

Kan. 1078 - 

§ 1. Ordynariusz miejsca mo¿e swoich podw³adnych gdziekolwiek przebywaj±cych oraz wszystkich aktualnie 
przebywaj±cych na w³asnym jego terytorium, dyspensowaæ od wszystkich przeszkód z prawa ko¶cielnego, z wy³
±czeniem tych, od których dyspensa jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.

§ 2. Stolicy Apostolskiej jest zarezerwowana dyspensa:

1° od przeszkody wynikaj±cej ze ¶wiêceñ lub z wieczystego ¶lubu publicznego czysto¶ci, 
z³o¿onego w instytucie zakonnym na prawie papieskim;

2° od przeszkody wystêpku, o której w kan. 1090.

§ 3. Nie udziela siê nigdy dyspensy od przeszkody pokrewieñstwa w linii prostej oraz w drugim stopniu linii 
bocznej.

Kan. 1079 - 

§ 1. W gro¿±cym niebezpieczeñstwie ¶mierci, ordynariusz miejsca mo¿e swoich podw³adnych, gdziekolwiek 
przebywaj±cych, oraz wszystkich pozostaj±cych na w³asnym jego terytorium, dyspensowaæ zarówno od formy 
obowi±zuj±cej przy zawarciu ma³¿eñstwa, jak od wszystkich i poszczególnych przeszkód z prawa ko¶cielnego, 
czy to publicznych czy tajnych, z wyj±tkiem przeszkody wyp³ywaj±cej ze ¶wiêceñ prezbiteratu.

§ 2. W tych samych okoliczno¶ciach, o jakich w § 1, ale tylko w wypadkach, w których nie mo¿na siê odnie¶æ 
nawet do miejscowego ordynariusza, tak± sam± w³adzê dyspensowania posiada proboszcz, szafarz odpowiednio 



delegowany, a tak¿e kap³an lub diakon, asystuj±cy przy zawieraniu ma³¿eñstwa zgodnie z kan. 1116, § 2.

§ 3. W niebezpieczeñstwie ¶mierci spowiednik mo¿e dyspensowaæ od przeszkód tajnych w zakresie wewnêtrznym 
czy to podczas spowiedzi, czy poza ni±.

§ 4. Przez niemo¿no¶æ odniesienia siê do miejscowego ordynariusza, w wypadku, o którym w § 2, rozumie siê 
sytuacjê, gdy mo¿na to uczyniæ tylko przy pomocy telegrafu lub telefonu.

Kan. 1080 - 

§ 1. Ilekroæ przeszkoda zostaje wykryta, gdy wszystko jest ju¿ gotowe do ¶lubu i ma³¿eñstwa nie da siê od³o¿yæ 
bez prawdopodobnego niebezpieczeñstwa wielkiego z³a, do czasu uzyskania dyspensy od kompetentnego 
prze³o¿onego, w³adzê dyspensowania od wszystkich przeszkód, z wy³±czeniem tych, o których w kan 1078, § 2, n. 
1, maj±: ordynariusz miejsca oraz, je¶li wypadek jest tajny, wszyscy, o których w kan. 1079, §§ 2-3, z 
zachowaniem przepisanych tam warunków.

§ 2. Ta w³adza rozci±ga siê tak¿e na uwa¿nienie ma³¿eñstwa, je¶li zagra¿a takie samo niebezpieczeñstwo i nie ma 
czasu na odniesienie siê do Stolicy Apostolskiej, ewentualnie do ordynariusza miejsca, gdy chodzi o przeszkody, 
od których mo¿e dyspensowaæ.

Kan. 1081 - Proboszcz albo kap³an lub diakon, o którym w kan. 1079, § 2, powinien o udzieleniu dyspensy w zakresie zewnêtrznym 
natychmiast powiadomiæ ordynariusza miejsca. Winna byæ ona równie¿ odnotowana w ksiêdze ma³¿eñstw.

Kan. 1082 - Je¶li czego innego nie postanawia reskrypt Penitencjarii, dyspensa udzielona w zakresie wewnêtrznym niesakramentalnym 
od przeszkody tajnej, powinna byæ wpisana do ksiêgi przechowywanej w tajnym archiwum kurii i nie jest potrzebna inna dyspensa w 
zakresie zewnêtrznym, gdy przeszkoda tajna stanie siê pó¼niej publiczn±.
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Rozdzia³ III

POSZCZEGÓLNE PRZESZKODY ZRYWAJ¡CE

 

Kan. 1083 - 

§ 1. Nie mo¿e zawrzeæ wa¿nego ma³¿eñstwa mê¿czyzna przed ukoñczeniem szesnastego roku ¿ycia i kobieta 
przed ukoñczeniem czternastego roku.

§ 2. Konferencja Episkopatu ma prawo ustaliæ wy¿szy wiek do godziwego zawarcia ma³¿eñstwa.

Kan. 1084 - 

§ 1. Niezdolno¶æ dokonania stosunku ma³¿eñskiego uprzednia i trwa³a, czy to ze strony mê¿czyzny czy kobiety, 
czy to absolutna czy wzglêdna, czyni ma³¿eñstwo niewa¿nym z samej jego natury.

§ 2. Je¶li przeszkoda niezdolno¶ci jest w±tpliwa, czy w±tpliwo¶æ ta jest prawna czy faktyczna, nie nale¿y 
zabraniaæ zawarcia ma³¿eñstwa ani te¿, dopóki trwa w±tpliwo¶æ, orzekaæ jego niewa¿no¶ci.

 

§ 3. Niep³odno¶æ ani nie wzbrania zawarcia ma³¿eñstwa, ani nie powoduje jego niewa¿no¶ci, z zachowaniem przepisu kan. 1098. 

 

Kan. 1085 - 

§ 1. Niewa¿nie usi³uje zawrzeæ ma³¿eñstwo, kto jest zwi±zany wêz³em poprzedniego ma³¿eñstwa, nawet 
niedope³nionego.

§ 2. Chocia¿ pierwsze ma³¿eñstwo by³o niewa¿nie zawarte lub zosta³o rozwi±zane z jakiejkolwiek przyczyny, nie 
wolno dlatego zawrzeæ ponownego ma³¿eñstwa, dopóki nie stwierdzi siê, zgodnie z prawem i w sposób pewny, 
niewa¿no¶ci lub rozwi±zania pierwszego.

Kan. 1086 - 

§ 1. Niewa¿ne jest ma³¿eñstwo miêdzy dwiema osobami, z których jedna zosta³a ochrzczona w Ko¶ciele 
katolickim lub by³a do niego przyjêta i nie od³±czy³a siê od niego formalnym aktem, a druga jest nieochrzczona.

§ 2. Od tej przeszkody mo¿na dyspensowaæ tylko po wype³nieniu warunków, o których w kan. 1125 i 1126. 

 

§ 3. Je¶li podczas zawierania ma³¿eñstwa strona by³a powszechnie uwa¿ana za ochrzczon± albo jej chrzest by³ w
±tpliwy, nale¿y domniemywaæ, zgodnie z kan. 1060, wa¿no¶æ ma³¿eñstwa, dopóki w sposób pewny nie 

udowodni siê, ¿e jedna strona by³a ochrzczona, druga za¶ nieochrzczona.

Kan. 1087 - Niewa¿nie usi³uj± zawrzeæ ma³¿eñstwo ci, którzy otrzymali ¶wiêcenia.

Kan. 1088 - Niewa¿nie usi³uj± zawrzeæ ma³¿eñstwo ci, którzy s± zwi±zani wieczystym ¶lubem publicznym czysto¶ci w instytucie 
zakonnym.



Kan. 1089 - Nie mo¿e byæ wa¿nie zawarte ma³¿eñstwo pomiêdzy mê¿czyzn± i kobiet± uprowadzon± lub choæby przetrzymywan± z 
zamiarem zawarcia z ni± ma³¿eñstwa, chyba ¿e pó¼niej kobieta uwolniona od porywacza oraz znajduj±c siê w miejscu bezpiecznym i 
wolnym, sama swobodnie wybierze to ma³¿eñstwo.

Kan. 1090 - 

§ 1. Kto ze wzglêdu na zawarcie ma³¿eñstwa z okre¶lon± osob±, zadaje ¶mieræ jej wspó³ma³¿onkowi lub 
w³asnemu, niewa¿nie usi³uje zawrzeæ to ma³¿eñstwo.

§ 2. Niewa¿nie równie¿ usi³uj± zawrzeæ ma³¿eñstwo ci, którzy poprzez fizyczny lub moralny wspó³udzia³ 
spowodowali ¶mieræ wspó³ma³¿onka.

Kan. 1091 - 

§ 1. W linii prostej pokrewieñstwa niewa¿ne jest ma³¿eñstwo miêdzy wszystkimi wstêpnymi i zstêpnymi, zarówno 
prawego pochodzenia, jak i naturalnymi.

§ 2. W linii bocznej niewa¿ne jest a¿ do czwartego stopnia w³±cznie.

§ 3. Przeszkoda pokrewieñstwa nie zwielokrotnia siê.

§ 4. Nigdy nie zezwala siê na ma³¿eñstwo, je¶li istnieje w±tpliwo¶æ, czy strony s± spokrewnione w jakim¶ stopniu 
linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

Kan. 1092 - Powinowactwo w linii prostej powoduje niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa we wszystkich stopniach.

Kan. 1093 - Przeszkoda przyzwoito¶ci publicznej powstaje z niewa¿nego ma³¿eñstwa po rozpoczêciu ¿ycia wspólnego albo z 
notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje za¶ niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa w pierwszym stopniu linii prostej miêdzy mê¿czyzn
± i krewnymi kobiety i odwrotnie.

Kan. 1094 - Nie mog± wa¿nie zawrzeæ ma³¿eñstwa ze sob± ci, którzy s± zwi±zani pokrewieñstwem prawnym powsta³ym z adopcji, w 
linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.
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Rozdzia³ IV

ZGODA MA£¯EÑSKA

 

Kan. 1095 - Niezdolni do zawarcia ma³¿eñstwa s± ci, którzy:

1° s± pozbawieni wystarczaj±cego u¿ywania rozumu;

2° maj± powa¿ny brak rozeznania oceniaj±cego co do istotnych praw i obowi±zków ma³¿eñskich wzajemnie 
przekazywanych i przyjmowanych;

3° z przyczyn natury psychicznej nie s± zdolni podj±æ istotnych obowi±zków ma³¿eñskich.

Kan. 1096 - 

§ 1. Do zaistnienia zgody ma³¿eñskiej konieczne jest, aby strony wiedzia³y przynajmniej, ¿e ma³¿eñstwo jest 
trwa³ym zwi±zkiem miêdzy mê¿czyzn± i kobiet±, skierowanym do zrodzenia potomstwa przez jakie¶ seksualne 
wspó³dzia³anie.

§ 2. Po osi±gniêciu dojrza³o¶ci nie domniemywa siê takiej ignorancji.

Kan. 1097 - 

§ 1. B³±d co do osoby powoduje niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa.

§ 2. B³±d co do przymiotu osoby, chocia¿by by³ przyczyn± zawarcia ma³¿eñstwa, nie powoduje niewa¿no¶ci 
ma³¿eñstwa, chyba ¿e przymiot ten by³ bezpo¶rednio i zasadniczo zamierzony.

Kan. 1098 - Kto zawiera ma³¿eñstwo, zwiedziony podstêpem, dokonanym dla uzyskania zgody ma³¿eñskiej, a dotycz±cym jakiego¶ 
przymiotu drugiej strony, który ze swej natury mo¿e powa¿nie zak³óciæ wspólnotê ¿ycia ma³¿eñskiego, zawiera je niewa¿nie.

Kan. 1099 - B³±d co do jedno¶ci lub nierozezerwalno¶ci albo sakramentalnej godno¶ci ma³¿eñstwa nie narusza zgody ma³¿eñskiej, 
chyba ¿e determinuje wolê.

Kan. 1100 - Znajomo¶æ lub opinia o niewa¿no¶ci ma³¿eñstwa niekoniecznie wyklucza zgodê ma³¿eñsk±.

Kan. 1101 - 

§ 1. Domniemywa siê, ¿e wewnêtrzna zgoda odpowiada s³owom lub znakom u¿ytym przy zawieraniu ma³¿eñstwa.

§ 2. Je¶li jednak jedna ze stron albo obydwie pozytywnym aktem woli wykluczy³yby samo ma³¿eñstwo lub jaki¶ 
istotny element ma³¿eñstwa, albo jaki¶ istotny przymiot, zawieraj± je niewa¿nie.

Kan. 1102 - 

§ 1. Nie mo¿na wa¿nie zawrzeæ ma³¿eñstwa pod warunkiem dotycz±cym przysz³o¶ci.

§ 2. Ma³¿eñstwo zawarte pod warunkiem dotycz±cym przesz³o¶ci lub tera¼niejszo¶ci jest wa¿ne lub nie, zale¿nie 
od istnienia lub nieistnienia przedmiotu warunku.

§ 3. Warunek za¶, o którym w § 2, nie mo¿e byæ godziwie do³±czony, chyba ¿e za pisemn± zgod± ordynariusza 



miejsca.

Kan. 1103 - Niewa¿ne jest ma³¿eñstwo zawarte pod przymusem lub pod wp³ywem ciê¿kiej boja¼ni z zewn±trz, choæby nieumy¶lnie 
wywo³anej, od której, a¿eby siê uwolniæ, zmuszony jest kto¶ wybraæ ma³¿eñstwo.

Kan. 1104 -

§ 1. Do wa¿nego zawarcia ma³¿eñstwa konieczne jest, by nupturienci byli równocze¶nie obecni, b±d¼ osobi¶cie, b
±d¼ te¿ przez pe³nomocnika.

§ 2. Zgodê ma³¿eñsk± nupturienci powinni wyraziæ s³owami, a gdy nie mog± mówiæ, równoznacznymi znakami.

Kan. 1105 - 

§ 1. Do wa¿nego zawarcia ma³¿eñstwa przez pe³nomocnika wymaga siê:

1° aby by³o specjalne upowa¿nienie zawarcia go z okre¶lon± osob±;

2° aby pe³nomocnik by³ wyznaczony przez samego zleceniodawcê i osobi¶cie wype³nia³ 
swoje zadanie.

§ 2. Pe³nomocnictwo, by by³o wa¿ne, powinno byæ podpisane przez osobê zlecaj±c± i ponadto przez proboszcza 
lub ordynariusza miejsca, w którym wystawia siê pe³nomocnictwo, albo przez kap³ana delegowanego przez 
jednego z nich, albo przynajmniej przez dwóch ¶wiadków, lub te¿ winno byæ sporz±dzone w formie 
autentycznego dokumentu, zgodnie z wymogami prawa pañstwowego.

§ 3. Je¶li zleceniodawca nie mo¿e pisaæ, nale¿y to zaznaczyæ w samym pe³nomocnictwie i dodaæ jeszcze jednego 
¶wiadka, który równie¿ podpisuje. W przeciwnym razie pe³nomocnictwo jest niewa¿ne.

§ 4. Je¶li zleceniodawca, przed zawarciem w jego imieniu ma³¿eñstwa, odwo³a³ upowa¿nienie lub popad³ w 
chorobê umys³ow±, ma³¿eñstwo jest niewa¿ne, chocia¿ pe³nomocnik lub druga strona o tym nie wiedzieli.

Kan. 1106 - Ma³¿eñstwo mo¿na zawrzeæ przez t³umacza. Proboszcz jednak nie powinien przy nim asystowaæ, je¶li nie upewni siê o 
wiarygodno¶ci t³umacza.

Kan. 1107 - Chocia¿ ma³¿eñstwo zosta³o zawarte niewa¿nie z racji przeszkody lub braku formy, to jednak domniemywa siê, ¿e 
wyra¿ona zgoda trwa, dopóki nie uzyska siê pewno¶ci jej odwo³ania.
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Rozdzia³ V

FORMA ZAWARCIA MA£¯EÑSTWA

 

Kan. 1108 - 

§ 1. Tylko te ma³¿eñstwa s± wa¿ne, które zostaj± zawarte wobec asystuj±cego miejscowego ordynariusza albo 
proboszcza, albo wobec kap³ana lub diakona delegowanego przez jednego z nich; a tak¿e wobec dwóch ¶wiadków, 
wed³ug zasad wyra¿onych w nastêpnych kanonach i z uwzglêdnieniem wyj±tków, o których w kan. 144, 1112, § 

1, 1116 i 1127, §§ 2-3.

§ 2. Za asystuj±cego przy zawieraniu ma³¿eñstwa uwa¿a siê tylko tego, kto jest obecny i pyta nowo¿eñców, czy 
wyra¿aj± zgodê i przyjmuje j± w imieniu Ko¶cio³a.

Kan. 1109 - Ordynariusz miejsca i proboszcz na mocy swego urzêdu, w granicach w³asnego terytorium wa¿nie asystuj± przy 
ma³¿eñstwach nie tylko swoich podw³adnych, lecz tak¿e obcych, je¶li jedno z nich nale¿y do obrz±dku ³aciñskiego; chyba ¿e wyrokiem 
lub dekretem zostali ekskomunikowani, ukarani interdyktem lub suspendowani od urzêdu, albo takimi deklarowani.

Kan. 1110 - Ordynariusz miejsca i proboszcz personalny, na mocy urzêdu wa¿nie asystuj± przy zawieraniu ma³¿eñstwa jedynie tych, z 
których przynajmniej jedno podlega im w granicach ich okrêgu.

Kan. 1111 - 

§ 1. Ordynariusz i proboszcz, dopóki wa¿nie sprawuj± swój urz±d, mog± delegowaæ kap³anom i diakonom 
równie¿ ogólne upowa¿nienie do asystowania przy zawieraniu ma³¿eñstw w granicach swego terytorium.

§ 2. Aby delegacja upowa¿nienia do asystowania przy ma³¿eñstwach by³a wa¿na, wymaga siê, by zosta³a 
przekazana okre¶lonym osobom w sposób wyra¼ny. Delegacja specjalna winna byt dana do okre¶lonego 
ma³¿eñstwa, natomiast delegacja ogólna powinna byæ udzielona na pi¶mie.

Kan. 1112 - 

§ 1. Gdzie nie ma kap³anów i diakonów, biskup diecezjalny, uzyskawszy - po wcze¶niejszej pozytywnej opinii 
Konferencji Episkopatu - zezwolenie Stolicy Apostolskiej, mo¿e delegowaæ ¶wieckich do asystowania przy 
zawieraniu ma³¿eñstw.

§ 2. Nale¿y wybraæ odpowiedniego ¶wieckiego, który potrafi przygotowaæ nupturientów i w³a¶ciwie odprawiæ 
liturgiê zawierania ma³¿eñstwa.

Kan. 1113 - Przed udzieleniem delegacji specjalnej, nale¿y zatroszczyæ siê o wszystko, co prawo przepisuje do stwierdzenia stanu 
wolnego.

Kan. 1114 - Asystuj±cy przy zawieraniu ma³¿eñstwa dzia³a niegodziwie, je¶li nie stwierdzi³ stanu wolnego nupturientów zgodnie z 
przepisami prawa, a tak¿e nie upewni³ siê, je¶li to mo¿liwe, o zezwoleniu proboszcza, ilekroæ asystuje na podstawie ogólnej delegacji.

Kan. 1115 - Ma³¿eñstwa winny byæ zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada sta³e albo tymczasowe 
zamieszkanie lub miesiêczny pobyt; gdy za¶ chodzi o tu³aczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywaj±. Za zezwoleniem w³asnego 
ordynariusza albo w³asnego proboszcza, wolno ma³¿eñstwo zawrzeæ gdzie indziej.

Kan. 1116 - 

§ 1. Je¶li osoba, zgodnie z przepisem prawa, kompetentna do asystowania jest nieosi±galna lub nie mo¿na do niej 
siê udaæ bez powa¿nej niedogodno¶ci, kto chce zawrzeæ prawdziwe ma³¿eñstwo, mo¿e je wa¿nie i godz;wie 
zawrzeæ wobec samych ¶wiadków:



1° w niebezpieczeñstwie ¶mierci;

2° poza niebezpieczeñstwem ¶mierci jedynie wtedy, je¶li roztropnie siê przewiduje, ¿e te 
okoliczno¶ci bêd± trwa³y przez miesi±c czasu.

§ 2. W obydwu wypadkach, gdyby by³ osi±galny inny kap³an lub diakon, który móg³by byæ obecny, powinien byæ 
poproszony i razem ze ¶wiadkami byt przy zawieraniu ma³¿eñstwa, z zachowaniem zasady wa¿no¶ci ma³¿eñstwa 
wobec samych ¶wiadków.

Kan. 1117 - Okre¶lona wy¿ej forma powinna byæ zachowana, je¶li przynajmniej jedna ze stron zawieraj±cych ma³¿eñstwo zosta³a 
ochrzczona w Ko¶ciele katolickim lub zosta³a do niego przyjêta i nie odst±pi³a od niego formalnym aktem, z zachowaniem przepisów 
kan. 1127, § 2. 

 

Kan. 1118 - 

§ 1. Ma³¿eñstwo pomiêdzy katolikami lub miêdzy stron± katolick± i niekatolick± ochrzczon±, winno byæ 
zawierane w ko¶ciele parafialnym; w innym ko¶ciele lub kaplicy mo¿e byæ zawierane za zezwoleniem 
ordynariusza miejsca lub proboszcza.

§ 2. Miejscowy ordynariusz mo¿e zezwoliæ na zawarcie ma³¿eñstwa w innym odpowiednim miejscu.

§ 3. Ma³¿eñstwo pomiêdzy stron± katolick± i stron± nieochrzczon± mo¿e byæ zawarte w ko¶ciele lub innym 
odpowiednim miejscu.

Kan. 1119 - Poza wypadkiem konieczno¶ci, przy zawieraniu ma³¿eñstwa nale¿y zachowaæ obrzêdy przepisane w ksiêgach liturgicznych 
zatwierdzonych przez Ko¶ció³ albo przyjête prawnymi zwyczajami.

Kan. 1120 - Konferencja Episkopatu mo¿e opracowaæ w³asny obrzêd zawierania ma³¿eñstwa, wymagaj±cy zatwierdzenia przez Stolicê 
¦wiêt±, odpowiadaj±cy miejscowym i ludowym zwyczajom, przystosowanym do ducha chrze¶cijañskiego, z zachowaniem jednak 
prawa, by asystuj±cy, obecny przy zawieraniu ma³¿eñstwa, zapyta³ nupturientów, czy wyra¿aj± zgodê i tê zgodê przyj±³.

Kan. 1121 -

§ 1. Po zawarciu ma³¿eñstwa, proboszcz miejsca zawarcia lub jego zastêpca, chocia¿by ¿aden z nich przy nim nie 
asystowa³, powinien jak najszybciej zapisaæ w ksiêdze za¶lubionych nazwiska ma³¿onków, osoby asystuj±cej i 
¶wiadków, a tak¿e miejsce i datê zawarcia ma³¿eñstwa, w sposób okre¶lony przez Konferencjê Episkopatu lub 
przez biskupa diecezjalnego.

§ 2. Ilekroæ ma³¿eñstwo jest zawierane zgodnie z przepisem kan. 1116, kap³an lub diakon, je¶li by³ obecny, w 
przeciwnym razie ¶wiadkowie s± obowi±zani jak najszybciej powiadomiæ proboszcza lub ordynariusza miejsca o 
zawartym ma³¿eñstwie.

§ 3. Co do ma³¿eñstwa zawieranego za dyspens± od formy kanonicznej, ordynariusz miejsca, który udzieli³ 
dyspensy, powinien zatroszczyæ siê o to, aby dyspensa i zawarcie ma³¿eñstwa zosta³y zapisane w ksiêdze 
za¶lubionych, zarówno w kurii, jak i w parafii w³asnej strony katolickiej, której proboszcz przeprowadzi³ badanie 
stanu wolnego. O zawarciu ma³¿eñstwa ma powiadomiæ ordynariusza i proboszcza jak najszybciej ma³¿onek 
katolicki, zaznaczaj±c miejsce zawarcia oraz zastosowan± formê publiczn±.

Kan. 1122 - 

§ 1. Zawarte ma³¿eñstwo winno byæ odnotowane tak¿e w ksiêgach ochrzczonych, w których zapisany jest chrzest 
ma³¿onków.

§ 2. Je¶li kto¶ zawar³ ma³¿eñstwo poza parafi± swojego chrztu, proboszcz miejsca zawarcia ma³¿eñstwa ma obowi



±zek przes³aæ jak najszybciej do proboszcza miejsca chrztu zawiadomienie o zawarciu ma³¿eñstwa.

Kan. 1123 - Ilekroæ ma³¿eñstwo zostaje uwa¿nione w zakresie zewnêtrznym albo orzeczona jego niewa¿no¶æ, albo zgodnie z prawem 
zosta³o rozwi±zane, poza przypadkiem ¶mierci, nale¿y powiadomiæ proboszcza miejsca zawarcia ma³¿eñstwa, aby dokona³ 
odpowiedniej adnotacji w ksiêdze za¶lubionych i ochrzczonych.

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ VI

MA£¯EÑSTWA MIESZANE

 

Kan. 1124 - Ma³¿eñstwo miêdzy dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna zosta³a ochrzczona w Ko¶ciele katolickim lub po 
chrzcie zosta³a do niego przyjêta i formalnym aktem od niego siê nie od³±czy³a, druga za¶ nale¿y do Ko¶cio³a lub wspólnoty ko¶cielnej 
nie maj±cej pe³nej ³±czno¶ci z Ko¶cio³em katolickim, jest zabronione bez wyra¼nego zezwolenia kompetentnej w³adzy.

Kan. 1125 - Tego rodzaju zezwolenia mo¿e udzieliæ ordynariusz miejsca, je¶li istnieje s³uszna i rozumna przyczyna, nie mo¿e go 
jednak udzieliæ bez spe³nienia nastêpuj±cych warunków:

1° strona katolicka winna o¶wiadczyæ, ¿e jest gotowa odsun±æ od siebie niebezpieczeñstwo utraty wiary, jak 
równie¿ z³o¿yæ szczere przyrzeczenie, ¿e uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zosta³y 
ochrzczone i wychowane w Ko¶ciele katolickim;

2° druga strona winna byæ powiadomiona w odpowiednim czasie o sk³adanych przyrzeczeniach strony katolickiej, 
tak aby rzeczywi¶cie by³a ¶wiadoma tre¶ci przyrzeczenia i obowi±zku strony katolickiej;

3° obydwie strony powinny byæ pouczone o celach oraz istotnych przymiotach ma³¿eñstwa, których nie mo¿e 
wykluczaæ ¿adna ze stron.

Kan. 1126 - Konferencja Episkopatu powinna zarówno okre¶liæ sposób sk³adania tych o¶wiadczeñ i przyrzeczeñ, które s± zawsze 
wymagane, jak i ustaliæ, w jaki sposób ma to byæ stwierdzone w zakresie zewnêtrznym oraz jak ma byæ o tym powiadomiona strona 
niekatolicka.

Kan. 1127 - 

§ 1. Co do formy ma³¿eñstwa mieszanego nale¿y zachowaæ przepisy kan. 1108. Je¶li jednak ma³¿eñstwo zawiera 

strona katolicka ze stron± niekatolick± obrz±dku wschodniego, kanoniczna forma zawarcia wymagana jest tylko 
do godziwo¶ci; do wa¿no¶ci za¶ konieczny jest udzia³ ¶wiêtego szafarza, z zachowaniem innych wymogów prawa.

§ 2. Je¶li powa¿ne trudno¶ci nie pozwalaj± zachowaæ formy kanonicznej, ordynariusz miejsca strony katolickiej 
ma prawo dyspensowaæ od niej w poszczególnych przypadkach, po poradzeniu siê jednak ordynariusza miejsca 
zawarcia ma³¿eñstwa, z zachowaniem - i to do wa¿no¶ci - jakiej¶ publicznej formy zawarcia. Do Konferencji 
Episkopatu nale¿y okre¶liæ normy, wed³ug których by³aby udzielana dyspensa w jednolity sposób.

§ 3. Zabrania siê, przed lub po kanonicznym zawarciu ma³¿eñstwa zgodnie z przepisem § 1, stosowaæ inne 
religijne zawarcie tego¿ ma³¿eñstwa w celu wyra¿enia lub odnowienia zgody ma³¿eñskiej. Zabroniony jest równie¿ 
taki obrzêd religijny zawarcia ma³¿eñstwa, w którym asystuj±cy katolicki i szafarz niekatolicki, stosuj±c 
równocze¶nie w³asny obrzêd, pytaj± o wyra¿enie zgody stron.

Kan. 1128 - Ordynariusze miejsca oraz inni duszpasterze winni troszczyæ siê o to, a¿eby katolickiemu ma³¿onkowi i dzieciom 
zrodzonym z ma³¿eñstwa mieszanego nie zabrak³o pomocy duchowej do wype³nienia ich obowi±zków. Maj± te¿ wspieraæ ma³¿onków 
w utrwalaniu jedno¶ci ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego.

Kan. 1129 - Przepisy kanonów 1127 i 1128 winny byæ stosowane tak¿e przy zawieraniu ma³¿eñstw, gdy zachodzi przeszkoda ró¿no¶ci 
religii, o której mowa w kan. 1086, § 1. 
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Rozdzia³ VII

MA£¯EÑSTWO ZAWIERANE TAJNIE

 

Kan. 1130 - Na skutek powa¿nej i nagl±cej przyczyny ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ na tajne zawarcie ma³¿eñstwa.

Kan. 1131 - Zezwolenie na tajne zawarcie ma³¿eñstwa zawiera w sobie :

1° konieczno¶æ tajnego przeprowadzenia obowi±zkowych badañ przedma³¿eñskich;

2° obowi±zek zachowania tajemnicy o zawarciu ma³¿eñstwa przez ordynariusza miejsca, asystuj±cego, ¶wiadków 
i ma³¿onków.

Kan. 1132 - Obowi±zek zachowania tajemnicy, o której w kan. 1131, n. 2, ze strony ordynariusza miejsca ustaje, je¶li z powodu jej 
zachowania zagra¿a powa¿ne zgorszenie lub wielka szkoda dla ¶wiêto¶ci ma³¿eñstwa. O tym nale¿y powiadomiæ strony przed 
zawarciem ma³¿eñstwa.

Kan. 1133 - Ma³¿eñstwo tajnie zawarte winno byæ zapisane jedynie w specjalnej ksiêdze, przechowywanej w tajnym archiwum kurii.
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Rozdzia³ VIII

SKUTKI MA£¯EÑSTWA

 

Kan. 1134 - Z wa¿nego ma³¿eñstwa powstaje miêdzy ma³¿onkami wêze³, z natury swej wieczysty i wy³±czny. W ma³¿eñstwie 
chrze¶cijañskim ma³¿onkowie zostaj± ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowi±zków swego 
stanu i godno¶ci.

Kan. 1135 - Ka¿demu z ma³¿onków przys³uguj± jednakowe obowi±zki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty ¿ycia ma³¿eñskiego.

Kan. 1136 - Rodzice maj± najciê¿szy obowi±zek i najpierwsze prawo troszczenia siê zgodnie, wed³ug swoich mo¿liwo¶ci, o 
wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, spo³eczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne.

Kan. 1137 - Za dzieci prawego pochodzenia uwa¿a siê poczête lub urodzone z ma³¿eñstwa wa¿nego lub mniemanego.

Kan. 1138 - 

§ 1. Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny zwi±zek ma³¿eñski, chyba ¿e przy pomocy niezbitych 
argumentów udowodni siê co innego.

§ 2. Za dzieci prawego pochodzenia uwa¿a siê te, które siê urodzi³y przynajmniej po 180 dniach od zawarcia 
ma³¿eñstwa albo w ci±gu 300 dni od dnia rozwi±zania ¿ycia ma³¿eñskiego.

Kan. 1139 - Dzieci nieprawego pochodzenia uzyskuj± prawno¶æ pochodzenia przez pó¼niejsze ma³¿eñstwo rodziców wa¿ne lub 
mniemane, albo przez reskrypt Stolicy ¦wiêtej.

Kan. 1140 - Co do skutków kanonicznych, dzieci, które uzyska³y prawno¶æ pochodzenia, s± zrównane we wszystkim z dzieæmi 
prawego pochodzenia, chyba ¿e prawo wyra¼nie co innego zastrzega.
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Rozdzia³ IX

ROZ£¡CZENIE MA£¯ONKÓW

 

Art. 1

ROZWI¡ZANIE WÊZ£A

 

Kan. 1141 - Ma³¿eñstwo zawarte i dope³nione nie mo¿e byæ rozwi±zane ¿adn± ludzk± w³adz± i z ¿adnej przyczyny, oprócz ¶mierci.

Kan. 1142 - Ma³¿eñstwo niedope³nione, zawarte przez ochrzczonych lub miêdzy stron± ochrzczon± i stron± nieochrzczon±, mo¿e byæ 
ze s³usznej przyczyny rozwi±zane przez Biskupa Rzymskiego, na pro¶bê obydwu stron lub tylko jednej, choæby druga siê nie zgadza³a.

Kan. 1143 - 

§ 1. Ma³¿eñstwo zawarte przez dwie osoby nie ochrzczone zostaje rozwi±zane na mocy przywileju paw³owego dla 
dobra wiary strony, która przyjê³a chrzest, przez sam fakt zawarcia nowego ma³¿eñstwa przez stronê ochrzczon±, 
je¶li strona nieochrzczona odesz³a.

§ 2. Uwa¿a siê, ¿e strona nieochrzczona odchodzi, je¿eli nie chce mieszkaæ ze stron± ochrzczon± lub mieszkaæ z 
ni± w zgodzie bez obrazy Stwórcy, chyba ¿e strona ochrzczona po przyjêciu chrztu da³a s³uszny powód odej¶cia.

Kan. 1144 - 

§ 1. Aby strona ochrzczona wa¿nie zawar³a nowe ma³¿eñstwo, nale¿y zawsze zapytaæ stronê nieochrzczon±:

1° czy i ona chcia³aby przyj±æ chrzest;

2° czy przynajmniej chcia³aby zgodnie mieszkaæ ze stron± ochrzczon±, bez obrazy Stwórcy.

§ 2. Ta interpelacja powinna nast±piæ po chrzcie. Jednak¿e ordynariusz miejsca mo¿e na skutek powa¿nej 
przyczyny zezwoliæ na zastosowanie interpelacji przed chrztem, a nawet od niej dyspensowaæ, zarówno przed 
chrztem, jak i po chrzcie, je¶li z dochodzenia przynajmniej sumarycznego i pozas±dowego stwierdzi siê, ¿e nie 
mo¿na jej dokonaæ lub bêdzie bezowocna.

Kan. 1145 - 

§ 1. Interpelacja winna byæ dokonywana z regu³y powag± ordynariusza miejsca strony nawróconej, który to 
ordynariusz obowi±zany jest zostawiæ drugiej stronie, je¶liby o to prosi³a, czas na odpowied¼, zaznaczaj±c 
jednak, ¿e gdy czas ten bezu¿ytecznie up³ynie, milczenie zostanie uznane za odpowied¼ negatywn±.

§ 2. Interpelacja dokonana nawet prywatnie przez stronê nawrócon± jest wa¿na; owszem jest godziwa, gdy nie da 
siê zachowaæ przepisanej wy¿ej formy.

§ 3. W obydwu przypadkach dokonanie interpelacji oraz jej wynik powinny byæ stwierdzone zgodnie z prawem w 
zakresie zewnêtrznym.

Kan. 1146 - Strona ochrzczona ma prawo zawrzeæ nowe ma³¿eñstwo ze stron± katolick±:

1° je¶li druga strona odpowiedzia³a negatywnie na interpelacjê lub gdy interpelacja zosta³a zgodnie z prawem 



pominiêta;

2° je¶li strona nieochrzczona - czy to ju¿ interpelowana, czy te¿ nie - zamieszkuj±c najpierw w zgodzie bez obrazy 
Stwórcy, nastêpnie odesz³a bez uzasadnionej przyczyny; z zachowaniem przepisów kan. 1144 i 1145.

Kan. 1147 - Ordynariusz miejsca mo¿e jednak na skutek powa¿nej przyczyny zezwoliæ, a¿eby strona ochrzczona, korzystaj±ca z 
przywileju paw³owego, zawar³a ma³¿eñstwo ze stron± niekatolick±, ochrzczon± lub nieochrzczon±, z zachowaniem jednak przepisów 
kanonicznych o ma³¿eñstwach mieszanych.

Kan. 1148 - 

§ 1. Nieochrzczony, który mia³ równocze¶nie przed chrztem kilka ¿on nieochrzczonych, po przyjêciu chrztu w 
Ko¶ciele katolickim, je¶li mu trudno pozostaæ z pierwsz± ¿on±, mo¿e zatrzymaæ jedn± z nich, oddalaj±c 
pozosta³e. To samo odnosi siê do kobiety nieochrzczonej, która mia³a równocze¶nie kilku mê¿ów nieochrzczonych.

§ 2. W wypadkach, o których w § 1, po przyjêciu chrztu ma³¿eñstwo winno byæ zawarte z zachowaniem prawnej 
formy, z uwzglêdnieniem w razie potrzeby tak¿e przepisów o ma³¿eñstwach mieszanych oraz innych wymogów 
prawnych.

§ 3. Ordynariusz miejsca maj±c na uwadze warunki moralne, spo³eczne i ekonomiczne miejsc i osób, powinien 
zatroszczyæ siê o wystarczaj±ce zabezpieczenie potrzeb pierwszej ¿ony oraz innych oddalonych, zgodnie z 
wymaganiami sprawiedliwo¶ci, chrze¶cijañskiej mi³o¶ci i naturalnej s³uszno¶ci.

Kan. 1149 - Je¶li nieochrzczony, po przyjêciu chrztu w Ko¶ciele katolickim, nie mo¿e ze wspó³ma³¿onkiem nieochrzczonym nawi±zaæ 
wspó³zamieszkania z racji uwiêzienia lub prze¶ladowania, wolno mu zawrzeæ nowe ma³¿eñstwo, chocia¿by tymczasem druga strona 
przyjê³a chrzest, z zachowaniem przepisu kan. 1141.

Kan. 1150 - W razie w±tpliwo¶ci przywilej wiary cieszy siê przychylno¶ci± prawa.

 

Art. 2

SEPARACJA PODCZAS TRWANIA WÊZ£A

 

Kan. 1151 - Ma³¿onkowie maj± obowi±zek i prawo zachowania wspó³¿ycia ma³¿eñskiego, chyba ¿e usprawiedliwia ich zgodna z 
prawem przyczyna.

Kan. 1152 - 

§ 1. Chocia¿ bardzo zaleca siê, aby wspó³ma³¿onek pobudzony chrze¶cijañsk± mi³o¶ci± i zatroskany o dobro 
rodziny, nie odmawia³ stronie cudzo³o¿nej przebaczenia oraz nie zrywa³ z ni± ¿ycia ma³¿eñskiego, to jednak, gdy 
wyra¼nie lub milcz±co nie darowa³ winy, ma prawo przerwaæ po¿ycie ma³¿eñskie, chyba ¿e zgodzi³ siê na 
cudzo³óstwo, albo sta³ siê jego przyczyn± lub sam tak¿e pope³ni³ cudzo³óstwo.

§ 2. Zachodzi milcz±ce darowanie, gdy strona niewinna upewniona ju¿ o zdradzie ma³¿eñskiej, dobrowolnie z 
mi³o¶ci± ma³¿eñsk± wspó³¿yje z t±, która zawini³a. Domniemywa siê za¶ je, je¶li przez okres sze¶ciu miesiêcy 
zachowa³a wspó³¿ycie ma³¿eñskie i nie odnios³a siê do w³adzy ko¶cielnej lub pañstwowej.

§ 3. Je¶li wspó³ma³¿onek niewinny sam zerwa³ dobrowolnie wspó³¿ycie ma³¿eñskie, powinien w ci±gu sze¶ciu 
miesiêcy wnie¶æ sprawê o separacjê do kompetentnej w³adzy ko¶cielnej, która, bior±c pod uwagê wszystkie 
okoliczno¶ci, rozwa¿y, czy niewinny wspó³ma³¿onek móg³by byæ sk³oniony do darowania winy i nie przed³u¿ania 
separacji na sta³e.

Kan. 1153 - 



§ 1. Je¶li jedno z ma³¿onków stanowi ¼ród³o powa¿nego niebezpieczeñstwa dla duszy lub cia³a drugiej strony albo 
dla potomstwa, lub w inny sposób czyni zbyt trudnym ¿ycie wspólne, tym samym daje drugiej stronie zgodn± z 
prawem przyczynê odej¶cia, b±d¼ na mocy dekretu ordynariusza miejsca, b±d¼ te¿ gdy niebezpieczeñstwo jest 
bezpo¶rednie, równie¿ w³asn± powag±.

§ 2. Po ustaniu przyczyny separacji, we wszystkich wypadkach nale¿y wznowiæ wspó³¿ycie ma³¿eñskie, chyba ¿e 
w³adza ko¶cielna co innego postanowi.

Kan. 1154 - Z chwil± zdecydowania o separacji ma³¿onków, nale¿y siê zatroszczyæ o odpowiednie utrzymanie i wychowanie dzieci.

Kan. 1155 - Wspó³ma³¿onek niewinny mo¿e, w sposób godny pochwa³y, dopu¶ciæ z powrotem drug± stronê do ¿ycia ma³¿eñskiego. W 
takim wypadku zrzeka siê prawa do separacji.
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Rozdzia³ X

UWA¯NIENIE MA£¯EÑSTWA

 

Art. 1

UWA¯NIENIE ZWYK£E

 

Kan. 1156 - 

§ 1. Do uwa¿nienia ma³¿eñstwa niewa¿nego z racji przeszkody zrywaj±cej, wymaga siê ustania przeszkody lub 
dyspensy od niej oraz ponowienia zgody przynajmniej przez stronê ¶wiadom± przeszkody.

§ 2. To ponowienie jest wymagane przez prawo ko¶cielne do wa¿no¶ci uwa¿nienia, chocia¿by na pocz±tku 
obydwie strony wyrazi³y zgodê i potem jej nie odwo³a³y.

Kan. 1157 - Ponowienie zgody winno byæ nowym aktem woli na ma³¿eñstwo, o którym strona ponawiaj±ca wie lub przypuszcza, ¿e 
by³o od pocz±tku niewa¿ne.

Kan. 1158 - 

§ 1. Gdy przeszkoda jest publiczna, obydwie strony powinny powtórzyæ zgodê ma³¿eñsk± w formie kanonicznej, z 
zachowaniem przepisu kan. 1127, § 2.

§ 2. Je¶li przeszkody nie mo¿na udowodniæ, wystarcza ponowienie zgody prywatne i tajne, i to przez stronê 
¶wiadom± przeszkody, je¶li trwa zgoda wyra¿ona przez drug± stronê; albo przez obydwie, gdy obydwie strony 
wiedzia³y o przeszkodzie.

Kan, 1159 - 

§ 1. Ma³¿eñstwo niewa¿ne z powodu braku zgody zostaje uwa¿nione z chwil± wyra¿enia zgody przez stronê, która 
jej nie wyrazi³a, je¶li trwa zgoda wyra¿ona przez drug± stronê.

§ 2. Je¶li braku zgody nie mo¿na udowodniæ, wystarczy prywatne i tajne ponowienie zgody przez stronê, która jej 
nie wyrazi³a.

§ 3. Je¶li mo¿na udowodniæ brak zgody, konieczne jest ponowienie jej z zachowaniem kanonicznej formy.

Kan. 1160 - Uwa¿nienie ma³¿eñstwa niewa¿nego na skutek braku formy musi zostaæ dokonane przez ponowne zawarcie wed³ug formy 
kanonicznej, z zachowaniem przepisu kan. 1127, § 2. 

 

 

Art. 2

UWA¯NIENIE W ZAWI¡ZKU



 

Kan. 1161 - 

§ 1. Uwa¿nienie w zawi±zku ma³¿eñstwa niewa¿nego jest uwa¿nieniem go bez ponawiania zgody, dokonane przez 
kompetentn± w³adzê. Zawiera ono w sobie dyspensê od przeszkody, gdyby istnia³a, oraz od formy kanonicznej, 
gdy nie zosta³a zachowana, jak równie¿ cofniêcie wstecz skutków kanonicznych.

§ 2. Uwa¿nienie nastêpuje od chwili udzielenia ³aski; natomiast cofniêcie skutków odnosi siê do momentu 
zawarcia ma³¿eñstwa, chyba ¿e co innego wyra¼nie zastrze¿ono.

§ 3. Uwa¿nienia w zawi±zku mo¿na dokonaæ tylko wtedy, je¶li jest prawdopodobne, ¿e strony chc± utrzymaæ 
¿ycie ma³¿eñskie.

Kan. 1162 - 

§ 1. Je¶li u obydwu stron albo u jednej z nich brakuje zgody ma³¿eñskiej, ma³¿eñstwo nie mo¿e byæ uwa¿nione w 
zawi±zku, bez wzglêdu na to, czy zgody nie by³o od pocz±tku, czy te¿ by³a pocz±tkowo wyra¿ona, a potem 
zosta³a odwo³ana.

§ 2. Je¶li na pocz±tku nie by³o wprawdzie zgody, ale pó¼niej zosta³a wyra¿ona, wolno dokonaæ uwa¿nienia od 
momentu wyra¿enia zgody.

Kan. 1163 - 

§ 1. Mo¿na dokonaæ uwa¿nienia ma³¿eñstwa niewa¿nie zawartego na skutek przeszkody albo braku formy 
prawnej, je¶liby trwa³a zgoda ma³¿eñska u obydwu stron.

§ 2. Ma³¿eñstwo niewa¿nie zawarte z powodu przeszkody z prawa naturalnego lub Bo¿ego pozytywnego, mo¿e 
byæ uwa¿nione dopiero z chwil± ustania przeszkody.

Kan. 1164 - Mo¿na wa¿nie dokonaæ uwa¿nienia równie¿ bez wiedzy jednej lub obydwu stron, ale dokonuje siê go tylko z powa¿nej 
przyczyny.

Kan. 1165 - 

§ 1. Uwa¿nienia w zawi±zku mo¿e dokonaæ Stolica Apostolska.

§ 2. Mo¿e go dokonaæ biskup diecezjalny w pojedynczych przypadkach, nawet wtedy, gdy w tym samym 
ma³¿eñstwie zbiega siê kilka powodów niewa¿no¶ci; po spe³nieniu warunków, o których w kan. 1125, co do 

uwa¿nienia ma³¿eñstwa mieszanego. Natomiast nie mo¿e tego dokonaæ w wypadku istnienia przeszkody, od której 
dyspensa jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej zgodnie z przepisem kan. 1078, § 2, albo chodzi o przeszkodê 

z prawa naturalnego lub Bo¿ego pozytywnego, która ju¿ wygas³a.
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Czê¶æ II

POZOSTA£E AKTY KULTU BO¯EGO

 

Tytu³ I

SAKRAMENTALIA

 

Kan. 1166 - Sakramentalia s± ¶wiêtymi znakami, przez które na podobieñstwo sakramentów, s± oznaczone i otrzymywane ze 
wstawiennictwa Ko¶cio³a skutki, zw³aszcza duchowe.

Kan. 1167 - 

§ 1. Tylko Stolica Apostolska mo¿e ustanawiaæ nowe sakramentalia, autentycznie t³umaczyæ ju¿ istniej±ce, 
znosiæ niektóre z nich albo zmieniaæ.

§ 2. Przy sprawowaniu czyli udzielaniu sakramentaliów nale¿y zachowaæ obrzêdy i formu³y zatwierdzone przez 
w³adzê ko¶cieln±.

Kan. 1168 - Szafarzem sakramentaliów jest duchowny wyposa¿ony w odpowiedni± w³adzê. Zgodnie z ksiêgami liturgicznymi, 
niektórych sakramentaliów mog±, wed³ug zdania ordynariusza miejsca, udzielaæ tak¿e ¶wieccy, posiadaj±cy odpowiednie przymioty.

Kan. 1169 - 

§ 1. Konsekracji i po¶wiêceñ mog± dokonywaæ wa¿nie tylko ci, którzy maj± sakrê biskupi±, oraz prezbiterzy, 
którym zezwala na to prawo lub zosta³o im to udzielone zgodnie z prawem.

§ 2. B³ogos³awieñstw, z wyj±tkiem tych, które s± zastrze¿one Papie¿owi lub biskupom, mo¿e dokonywaæ ka¿dy 
prezbiter.

§ 3. Diakon mo¿e dokonywaæ tylko tych b³ogos³awieñstw, na które mu prawo wyra¼nie zezwala.

Kan. 1170 - B³ogos³awieñstw, które powinny byæ udzielane przede wszystkim katolikom, mo¿na udzielaæ tak¿e katechumenom, a 
nawet, je¶li nie ma zakazu Ko¶cio³a, równie¿ niekatolikom.

Kan. 1171 - Rzeczy ¶wiête przeznaczone aktem po¶wiêcenia lub b³ogos³awieñstwa do kultu Bo¿ego, nale¿y otaczaæ czci± i nie wolno 
nimi pos³ugiwaæ siê do u¿ytku ¶wieckiego lub niew³a¶ciwego, chocia¿ s± w³asno¶ci± osób ¶wieckich.

Kan. 1172 - 

§ 1. Nikt nie mo¿e dokonywaæ zgodnie z prawem egzorcyzmów nad opêtanymi, je¶li nie otrzyma³ od ordynariusza 
miejsca specjalnego i wyra¼nego zezwolenia.

§ 2. Takiego zezwolenia ordynariusz miejsca mo¿e udzieliæ tylko prezbiterowi odznaczaj±cemu siê pobo¿no¶ci±, 
wiedz±, roztropno¶ci± i nieskazitelno¶ci± ¿ycia.
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Tytu³ II

LITURGIA GODZIN

 

Kan. 1173 - Ko¶ció³, wype³niaj±c kap³añskie zadanie Chrystusa, sprawuje liturgiê godzin, w której s³uchaj±c Boga przemawiaj±cego 
do swego ludu i wspominaj±c tajemnicê zbawienia, wys³awia bez przerwy Boga ¶piewem i modlitw± oraz prosi o zbawienie ca³ego 
¶wiata.

Kan. 1174 - 

§ 1. Obowi±zkiem sprawowania liturgii godzin s± zwi±zani duchowni, zgodnie z przepisem kan. 276, § 2, n. 3; 
cz³onkowie za¶ instytutów ¿ycia konsekrowanego oraz stowarzyszeñ ¿ycia apostolskiego, zgodnie ze swoimi 
konstytucjami.

§ 2. Do uczestnictwa w liturgii godzin, jako czynno¶ci Ko¶cio³a, usilnie zachêca siê - stosownie do okoliczno¶ci - 
tak¿e pozosta³ych wiernych.

Kan. 1175 - Przy sprawowaniu liturgii godzin nale¿y wedle mo¿no¶ci przestrzegaæ w³a¶ciwego czasu ka¿dej godziny.
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Tytu³ III

POGRZEB KO¦CIELNY

 

Kan. 1176 - 

§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymaæ pogrzeb ko¶cielny, zgodnie z przepisem prawa.

§ 2. Pogrzeb ko¶cielny, w którym Ko¶ció³ wyprasza duchow± pomoc zmar³ym, okazuje szacunek ich cia³u i 
równocze¶nie ¿ywym niesie pociechê nadziei, nale¿y odprawiaæ z zachowaniem przepisów liturgicznych.

§ 3. Ko¶ció³ usilnie zaleca zachowanie pobo¿nego zwyczaju grzebania cia³ zmar³ych. Nie zabrania jednak 
kremacji, je¶li nie zosta³a wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrze¶cijañskiej.
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Rozdzia³ I

ODPRAWIANIE POGRZEBU

 

Kan. 1177 - 

§ 1. Nabo¿eñstwo pogrzebowe za ka¿dego wiernego winno byæ z regu³y odprawione w jego w³asnym ko¶ciele 
parafialnym,

§ 2. Ka¿dy jednak wierny albo ci, do których nale¿y troska o pogrzeb zmar³ego, mog± wybraæ inny ko¶ció³ na 
pogrzeb, za zgod± tego, kto nim zarz±dza, i po zawiadomieniu w³asnego proboszcza.

§ 3. Je¶li ¶mieræ nast±pi³a poza w³asn± parafi± i nie przeniesiono do niej zw³ok ani nie zosta³ zgodnie z prawem 
wybrany inny ko¶ció³ pogrzebu, nabo¿eñstwo nale¿y odprawiæ w ko¶ciele parafii, gdzie ¶mieræ nast±pi³a, chyba 
¿e prawo partykularne wyznacza inny ko¶ció³.

Kan. 1178 - Nabo¿eñstwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego winno byæ odprawione w jego w³asnym ko¶ciele katedralnym, chyba 
¿e wybra³ on inny ko¶ció³.

Kan. 1179 - Nabo¿eñstwo pogrzebowe za zakonników lub cz³onków stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego ma byæ z regu³y odprawione 
we w³asnym ko¶ciele lub kaplicy. Je¶li instytut lub stowarzyszenie s± kleryckie, odprawia je prze³o¿ony, w pozosta³ych wypadkach 
kapelan.

Kan. 1180 - 

§ 1. Je¶li parafia posiada w³asny cmentarz, na nim powinni byæ grzebani wierni zmarli, chyba ¿e inny cmentarz 
zosta³ zgodnie z prawem wybrany przez samego zmar³ego albo przez tych, do których nale¿y zajêcie siê 
pogrzebem zmar³ego.

§ 2. Je¶li tylko prawo tego nie zabrania, ka¿demu wolno wybraæ cmentarz pogrzebania.

Kan. 1181 - Co do ofiar sk³adanych z okazji pogrzebu, nale¿y zachowaæ przepisy kan. 1264, z zastrze¿eniem jednak, aby w 

nabo¿eñstwie pogrzebowym nie by³o ¿adnego wyró¿niania osób oraz by biedni nie byli pozbawieni nale¿nego pogrzebu.

Kan. 1182 - Po pogrzebie nale¿y sporz±dziæ akt w ksiêdze zmar³ych, zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego.
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Rozdzia³ II

OSOBY, KTÓRYM NALE¯Y UDZIELIÆ LUB ODMÓWIÆ POGRZEBU KO¦CIELNEGO

 

Kan. 1183 - 

§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni s± zrównani z wiernymi.

§ 2. Ordynariusz miejsca mo¿e zezwoliæ na pogrzeb ko¶cielny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzciæ, a 
jednak zmar³y przed chrztem.

§ 3. Ochrzczonym przynale¿nym do jakiego¶ Ko¶cio³a lub wspólnoty ko¶cielnej niekatolickiej, mo¿na pozwoliæ 
na pogrzeb ko¶cielny wed³ug roztropnego uznania ordynariusza miejsca, je¶li nie ma ich w³asnego szafarza; chyba 
¿e siê ustali, i¿ mieli przeciwn± wolê.

Kan. 1184 - 

§ 1. Je¶li przed ¶mierci± nie dali ¿adnych oznak pokuty, pogrzebu ko¶cielnego powinni byæ pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybra³y spalenie swojego cia³a z motywów przeciwnych wierze 
chrze¶cijañskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie mo¿na przyznaæ pogrzebu bez publicznego zgorszenia 
wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jaka¶ w±tpliwo¶æ, nale¿y siê zwróciæ do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji nale¿y 
siê dostosowaæ.

Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie tak¿e odmowê odprawienia jakiejkolwiek Mszy ¶wiêtej pogrzebowej.
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Tytu³ IV

KULT ¦WIÊTYCH, OBRAZÓW I RELIKWII

 

Kan. 1186 - Dla umocnienia ¶wiêto¶ci Ludu Bo¿ego, Ko¶ció³ poleca szczególnej i synowskiej czci wiernych Naj¶wiêtsz± Maryjê, 
zawsze Dziewicê, Matkê Bo¿±, któr± Chrystus ustanowi³ Matk± wszystkich ludzi oraz popiera prawdziwy i autentyczny kult innych 
¦wiêtych, których przyk³adem wierni buduj± siê i wstawiennictwem s± wspomagani.

 

Kan. 1187 - Kult publiczny mo¿na oddawaæ tylko tym s³ugom Bo¿ym, którzy autorytetem Ko¶cio³a zostali zaliczeni w poczet ¦wiêtych 
lub B³ogos³awionych.

Kan. 1188 - Nale¿y zachowaæ praktykê umieszczania w ko¶cio³ach ¶wiêtych obrazów, by doznawa³y czci ze strony wiernych; jednak¿e 
maj± byæ umieszczane w umiarkowanej liczbie i z zachowaniem w³a¶ciwego porz±dku, aby nie wywo³ywa³y zdziwienia u wiernych i 
nie dawa³y okazji do niew³a¶ciwej pobo¿no¶ci.

Kan. 1189 - Obrazy drogocenne, a wiêc wyró¿niaj±ce siê staro¿ytno¶ci±, artyzmem czy doznawanym kultem, umieszczone w 
ko¶cio³ach lub kaplicach dla odbierania czci ze strony wiernych, je¶li wymagaj± naprawy, nie mog± byæ nigdy odnawiane bez 
pisemnego zezwolenia ordynariusza, który przed jego udzieleniem winien zasiêgn±æ zdania bieg³ych.

Kan. 1190 - 

§ 1. Nie godzi siê sprzedawaæ relikwii.

§ 2. Relikwie znaczne i inne doznaj±ce wielkiej czci ze strony wiernych, nie mog± byæ w jakikolwiek sposób 
wa¿nie alienowane ani te¿ na sta³e przenoszone bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej.

§ 3. Przepis § 2 obowi±zuje tak¿e w odniesieniu do obrazów, które w jakim¶ ko¶ciele doznaj± wielkiej czci 
wiernych.
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Rozdzia³ I

¦LUB

 

Kan. 1191 - 

§ 1. ¦lub, to jest ¶wiadom± i dobrowoln± obietnicê uczynion± Bogu, maj±c± za przedmiot dobro mo¿liwe i lepsze, 
nale¿y wype³niæ z cnoty religijno¶ci.

§ 2. Je¶li prawo tego nie zabrania, wszyscy posiadaj±cy odpowiednie u¿ywanie rozumu s± zdolni do sk³adania 
¶lubu.

§ 3. ¦lub z³o¿ony pod wp³ywem ciê¿kiej i niesprawiedliwej boja¼ni albo podstêpu jest niewa¿ny z samego prawa.

Kan. 1192 - 

§ 1. ¦lub jest publiczny, gdy go przyjmuje w imieniu Ko¶cio³a uprawniony do tego prze³o¿ony; w innych 
wypadkach jest prywatny.

§ 2. Jest uroczysty, gdy za taki zosta³ uznany przez Ko¶ció³, w przeciwnym razie jest zwyk³y.

§ 3. Jest osobowy, gdy jest przyrzeczona czynno¶æ ¶lubuj±cego; rzeczowy, gdy przyrzeka siê jak±¶ rzecz; 
mieszany, gdy ma naturê osobowego i rzeczowego.

Kan. 1193 - Z natury swojej ¶lub wi±¿e tylko ¶lubuj±cego.

Kan. 1194 - ¦lub wygasa z up³ywem czasu oznaczonego dla wype³nienia obowi±zku, wskutek istotnej zmiany przyrzeczonego 
przedmiotu, w razie niespe³nienia siê warunku, od którego ¶lub jest uzale¿niony, albo ustania przyczyny celowej ¶lubu, jak równie¿ 
przez dyspensê lub zamianê.

Kan. 1195 - Kto posiada w³adzê w odniesieniu do przedmiotu ¶lubu, mo¿e obowi±zek wynikaj±cy z niego zawiesiæ tak d³ugo, dopóki 
spe³nienie ¶lubu przynosi mu szkodê.

Kan. 1196 - Oprócz Biskupa Rzymskiego, od ¶lubów prywatnych mog± dyspensowaæ dla s³usznej przyczyny, je¶li dyspensa nie 
narusza praw przez innych nabytych:

1° miejscowy ordynariusz i proboszcz, gdy chodzi o ich podw³adnych oraz podró¿nych.

2° prze³o¿ony kleryckiego instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego na prawie papieskim, gdy 
idzie o ich cz³onków, nowicjuszy oraz osoby dniem i noc± przebywaj±ce w domu instytutu lub stowarzyszenia;

3° ci wszyscy, którym w³adza dyspensowania zosta³a delegowana przez Stolicê Apostolsk± lub ordynariusza 
miejsca.

Kan. 1197 - Sam ¶lubuj±cy mo¿e zmieniæ przedmiot ¶lubu prywatnego na wiêksze lub równe dobro; zamiany na mniejsze dobro mo¿e 
dokonaæ ten, komu przys³uguje w³adza dyspensowania zgodnie z postanowieniem kan. 1196.

Kan. 1198 - ¦luby, z³o¿one przed profesj± zakonn±, ulegaj± zawieszeniu, dopóki ¶lubuj±cy pozostaje w instytucie zakonnym.
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Rozdzia³ II

PRZY¦IÊGA

 

Kan. 1199 - 

§ 1. Przysiêga, to jest wezwanie imienia Bo¿ego na ¶wiadka prawdy, mo¿e byæ sk³adana tylko zgodnie z prawd±, 
rozwag± i sprawiedliwo¶ci±.

§ 2. Przysiêga, której wymagaj± lub dopuszczaj± przepisy kanonów, nie mo¿e byæ wa¿nie z³o¿ona przez 
pe³nomocnika.

Kan. 1200 - 

§ 1. Kto dobrowolnie przysiêga, ¿e co¶ wykona, zwi±zany jest szczególnym obowi±zkiem religijnym wype³niæ to, 
co potwierdzi³ przysiêg±.

§ 2. Przysiêga wy³udzona podstêpem, wymuszona przemoc± lub ciê¿k± boja¼ni±, jest niewa¿na z samego prawa.

Kan. 1201 - 

§ 1. Przysiêga przyrzekaj±ca zale¿y od istoty i warunków aktu, do którego jest do³±czona.

§ 2. Je¶li przysiêga jest do³±czona do aktu, który wychodzi wprost na szkodê innych albo zagra¿a dobru 
publicznemu b±d¼ wiecznemu zbawieniu, akt nie ma przez przysiêgê ¿adnego wzmocnienia.

Kan. 1202 - Obowi±zek wyp³ywaj±cy ze z³o¿enia przysiêgi przyrzekaj±cej ustaje:

1° je¶li zwolni od niego ten, na korzy¶æ którego z³o¿ono przysiêgê;

2° je¶li istotnej zmianie ulegnie przedmiot przysiêgi albo wskutek zmiany okoliczno¶ci stanie siê on b±d¼ z³y, b
±d¼ zupe³nie obojêtny, albo stworzy przeszkodê dla osi±gniêcia wiêkszego dobra;

3° z ustaniem przyczyny celowej albo z niespe³nieniem siê warunku, od którego uzale¿niono z³o¿on± przysiêgê;

4° przez dyspensê lub zamianê, zgodnie z przepisem kan. 1203.

 

Kan. 1203 - Ci, którzy mog± zawieszaæ, dyspensowaæ i zamieniaæ ¶lub, posiadaj± tak± sam± w³adzê i z tej samej racji w odniesieniu 
do przysiêgi przyrzekaj±cej. Gdyby jednak dyspensa od przysiêgi wychodzi³a na szkodê innym, którzy odmawiaj± zwolnienia z obowi
±zku, dyspensy mo¿e udzieliæ jedynie Stolica Apostolska.

Kan. 1204 - Przysiêgê nale¿y t³umaczyæ ¶ci¶le, wed³ug prawa oraz intencji przysiêgaj±cego; albo gdyby sk³adaj±cy przysiêgê dzia³a³ 
podstêpnie, wed³ug intencji tego, komu przysiêga jest z³o¿ona.
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Tytu³ I

MIEJSCA ¦WIÊTE

 

Kan. 1205 - Miejscami ¶wiêtymi s± te, które przez po¶wiêcenie lub b³ogos³awieñstwo, dokonane wed³ug przepisów ksi±g 
liturgicznych, przeznacza siê do kultu Bo¿ego lub na grzebanie wiernych.

Kan. 1206 - Po¶wiêcenie jakiego¶ miejsca nale¿y do biskupa diecezjalnego oraz tych, którzy s± z nim przez prawo zrównani. Mog± oni 
ka¿demu biskupowi, a w wyj±tkowych przypadkach prezbiterowi, zleciæ dokonanie po¶wiêcenia na swoim terytorium.

Kan. 1207 - Miejsca ¶wiête s± b³ogos³awione przez ordynariusza; jednak¿e b³ogos³awieñstwo ko¶cio³ów jest zarezerwowane biskupowi 
diecezjalnemu. Ka¿dy za¶ z nich mo¿e do wykonania tej czynno¶ci delegowaæ innego kap³ana.

Kan. 1208 - Nale¿y sporz±dziæ dokument stwierdzaj±cy dokonanie po¶wiêcenia lub b³ogos³awieñstwa ko¶cio³a, jak równie¿ 
b³ogos³awieñstwa cmentarza. Jeden egzemplarz ma byæ przechowywany w kurii diecezjalnej, drugi za¶ w archiwum ko¶cio³a.

Kan. 1209 - Je¶li tylko nie powoduje to czyjej¶ szkody, wystarczaj±cym dowodem stwierdzaj±cym po¶wiêcenie lub b³ogos³awieñstwo 
jakiego¶ miejsca, jest zeznanie jednego wiarygodnego ¶wiadka.

Kan. 1210 - W miejscu ¶wiêtym dopuszcza siê tylko to, co s³u¿y sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobo¿no¶ci i religii, a zabrania siê 
tego, co jest obce ¶wiêto¶ci miejsca. Ordynariusz miejscowy mo¿e przej¶ciowo zezwoliæ na u¿ycie go do innych celów, jednak¿e nie 
przeciwnych ¶wiêto¶ci miejsca.

Kan. 1211 - Miejsca ¶wiête zostaj± zbezczeszczone przez dokonanie w nich czynno¶ci ciê¿ko niesprawiedliwych, po³±czonych ze 
zgorszeniem wiernych, co - zdaniem ordynariusza miejsca - jest tak powa¿ne i przeciwne ¶wiêto¶ci miejsca, i¿ nie godzi siê w nich 
sprawowaæ kultu, dopóki zniewaga nie zostanie naprawiona przez obrzêd pokutny, zgodnie z przepisami ksi±g liturgicznych.

Kan. 1212 - Miejsca ¶wiête trac± po¶wiêcenie lub b³ogos³awieñstwo, gdy zostan± w znacznej czê¶ci zniszczone lub przeznaczone na 
sta³e do u¿ytku ¶wieckiego; dekretem kompetentnego ordynariusza b±d¼ te¿ faktycznie.

Kan. 1213 - W³adza ko¶cielna wykonuje swobodnie w miejscach ¶wiêtych swoje uprawnienia i zadania.
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Rozdzia³ I

KO¦CIO£Y

 

Kan. 1214 - Ko¶ció³ oznacza budowlê ¶wiêt± przeznaczon± dla kultu Bo¿ego, do której wierni maj± prawo wstêpu w celu 
wykonywania w niej kultu, zw³aszcza publicznego.

Kan. 1215 - 

§ 1. Na budowê ko¶cio³a konieczne jest wyra¼ne zezwolenie biskupa diecezjalnego wydane na pi¶mie.

§ 2. Biskup diecezjalny nie powinien udzielaæ zezwolenia, je¶li, po wys³uchaniu zdania Rady kap³añskiej i 
rektorów s±siednich ko¶cio³ów, nie uzna, ¿e nowy ko¶ció³ mo¿e s³u¿yæ dobru wiernych i ¿e nie zabraknie 
¶rodków koniecznych na wybudowanie ko¶cio³a i sprawowanie kultu Bo¿ego.

§ 3. Równie¿ instytuty zakonne, chocia¿by otrzyma³y od biskupa diecezjalnego zezwolenie na za³o¿enie nowego 
domu w diecezji lub w mie¶cie, to jednak przed rozpoczêciem budowy ko¶cio³a w ¶ci¶le okre¶lonym miejscu, 
musz± otrzymaæ od niego zezwolenie.

Kan. 1216 - Po zasiêgniêciu opinii bieg³ych w budowie i restauracji ko¶cio³ów, nale¿y zachowaæ zasady i normy liturgiczne oraz sztuki 
sakralnej.

Kan. 1217 - 

§ 1. Po nale¿ytym zakoñczeniu budowy, nale¿y nowy ko¶ció³ mo¿liwie najszybciej po¶wiêciæ lub pob³ogos³awiæ, 
z zachowaniem przepisów ¶wiêtej liturgii.

§ 2. Ko¶cio³y, zw³aszcza katedralne i parafialne, nale¿y po¶wiêciæ uroczystym obrzêdem.

Kan. 1218 - Ka¿dy ko¶ció³ powinien mieæ swój tytu³, który nie mo¿e byæ zmieniony po dokonaniu po¶wiêcenia ko¶cio³a.

Kan. 1219 - W ko¶ciele, zgodnie z prawem po¶wiêconym lub pob³ogos³awionym, mog± byæ sprawowane wszystkie czynno¶ci kultu 
Bo¿ego, z zachowaniem uprawnieñ parafialnych.

Kan. 1220 - 

§ 1. Wszyscy, do których to nale¿y, maj± troszczyæ siê o utrzymanie w ko¶cio³ach takiej czysto¶ci i piêkna, jakie 
przystoj± domowi Bo¿emu, i nie dopuszczaæ do tego, by dzia³o siê w nim co¶ obcego ¶wiêto¶ci miejsca.

§ 2. Dla ochrony dóbr sakralnych oraz kosztowno¶ci nale¿y okazywaæ w³a¶ciw± troskê o konserwacjê i 
zastosowaæ odpowiednie ¶rodki bezpieczeñstwa.

Kan. 1221 - Wstêp do ko¶cio³a podczas sprawowania ¶wiêtych czynno¶ci musi byæ wolny i bezp³atny.

Kan. 1222 - 

§ 1. Je¶li jaki¶ ko¶ció³ nie nadaje siê ju¿ w ¿aden sposób do sprawowania w nim kultu Bo¿ego i nie ma mo¿liwo¶ci 
odrestaurowania go, mo¿e byæ przeznaczony przez biskupa diecezjalnego do u¿ytku ¶wieckiego, ale nie 
niew³a¶ciwego.

§ 2. Gdy inne powa¿ne racje doradzaj± wy³±czenie jakiego¶ ko¶cio³a ze sprawowania w nim kultu Bo¿ego, biskup 
diecezjalny, wys³uchawszy zdania Rady kap³añskiej, mo¿e go przeznaczyæ na cele ¶wieckie, ale nie niew³a¶ciwe, 
za zgod± tych, którzy w stosunku do tego ko¶cio³a nabyli s³uszne uprawnienia, je¶li dobro dusz nie doznaje z tego 



¿adnej szkody.
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Rozdzia³ II

KAPLICE

 

Kan. 1223 - Przez kaplicê rozumie siê miejsce przeznaczone, za zezwoleniem ordynariusza, do sprawowania kultu Bo¿ego, dla po¿ytku 
jakiej¶ wspólnoty lub grupy wiernych, którzy siê w nim zbieraj±, do którego za zgod± kompetentnego prze³o¿onego mog± przychodziæ 
tak¿e inni wierni.

Kan. 1224 - 

§ 1. Ordynariusz nie powinien udzielaæ zezwolenia wymaganego do ustanowienia kaplicy, dopóki sam lub przez 
kogo¶ innego nie obejrzy miejsca przeznaczonego na ni± i nie stwierdzi, ¿e jest odpowiednio urz±dzone.

§ 2. Po udzieleniu zezwolenia, kaplica nie mo¿e byæ bez zgody tego¿ ordynariusza przeznaczona na cele ¶wieckie.

Kan. 1225 - W kaplicach ustanowionych zgodnie z prawem wolno sprawowaæ wszystkie czynno¶ci ¶wiête, z wyj±tkiem tych, które 
wyjmuje prawo lub przepis ordynariusza miejsca albo na które nie zezwalaj± przepisy liturgiczne.

Kan. 1226 - Przez kaplicê prywatn± rozumie siê miejsce przeznaczone za zezwoleniem miejscowego ordynariusza do kultu Bo¿ego, dla 
po¿ytku jednej lub kilku osób fizycznych.

Kan. 1227 - Biskupi mog± posiadaæ kaplicê prywatn±, która cieszy siê tymi samymi prawami co inne kaplice.

Kan. 1228 - Przy zachowaniu przepisu kan. 1227, na odprawianie Mszy ¶wiêtej lub sprawowanie innych czynno¶ci ¶wiêtych w kaplicy 
prywatnej konieczne jest zezwolenie miejscowego ordynariusza.

Kan. 1229 - Kaplice i kaplice prywatne wypada pob³ogos³awiæ wed³ug obrzêdu przepisanego w ksiêgach liturgicznych. Powinny byæ 
one zarezerwowane tylko dla kultu Bo¿ego i wy³±czone z wszelkiego u¿ytku domowego.
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Rozdzia³ III

SANKTUARIA

 

Kan. 1230 - Przez sanktuarium rozumie siê ko¶ció³ lub inne miejsce ¶wiête, do którego - za aprobat± ordynariusza miejscowego - 
pielgrzymuj± liczni wierni, z powodu szczególnej pobo¿no¶ci.

Kan. 1231 - Aby sanktuarium mog³o nazywaæ siê narodowym, musi otrzymaæ aprobatê Konferencji Episkopatu; aby mog³o nazywaæ 
siê miêdzynarodowym, wymagana jest aprobata Stolicy ¦wiêtej.

Kan. 1232 - 

§ 1. Do zatwierdzenia statutów sanktuarium diecezjalnego kompetentny jest miejscowy ordynariusz; statutów 
sanktuarium narodowego - Konferencja Episkopatu; statutów sanktuarium miêdzynarodowego - tylko Stolica 
¦wiêta.

§ 2. W statutach nale¿y okre¶liæ zw³aszcza cel i w³adzê rektora, prawo w³asno¶ci i zarz±d maj±tkiem.

Kan. 1233 - Sanktuariom mog± byæ przyznane pewne przywileje, ilekroæ to zdaj± siê zalecaæ okoliczno¶ci miejsca, nap³yw 
pielgrzymów a zw³aszcza dobro wiernych.

Kan. 1234 - 

§ 1. W sanktuariach nale¿y zapewniæ wiernym obfitsze ¶rodki zbawienia przez gorliwe g³oszenie s³owa Bo¿ego, 
przez odpowiednie o¿ywienie ¿ycia liturgicznego, zw³aszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez 
kultywowanie zatwierdzonych form pobo¿no¶ci ludowej.

§ 2. Wota sztuki ludowej i dokumenty pobo¿no¶ci winny byæ przechowywane w sanktuariach lub w miejscach 
przyleg³ych, i bezpiecznie strze¿one.

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ IV

O£TARZE

 

Kan. 1235 - 

§ 1. O³tarz, czyli stó³, na którym sprawuje siê Ofiarê eucharystyczn±, nazywa siê sta³y, je¶li jest zbudowany w ten 
sposób, ¿e zostaje z³±czony z posadzk± i dlatego nie mo¿e byæ usuniêty; przeno¶ny za¶ nazywa siê wtedy, gdy 
mo¿e byæ przenoszony.

§ 2. Wypada, by w ka¿dym ko¶ciele by³ o³tarz sta³y; w pozosta³ych za¶ miejscach, przeznaczonych na 
sprawowanie ¶wiêtych obrzêdów, o³tarz sta³y lub przeno¶ny.

Kan. 1236 - 

§ 1. Zgodnie z ustalonym zwyczajem Ko¶cio³a, mensa o³tarza sta³ego winna byæ kamienna i to wykonana z 
jednego kamienia naturalnego. Za zezwoleniem jednak Konferencji Episkopatu mo¿e byæ u¿yty tak¿e inny 
materia³, odpowiedni i trwa³y. Kolumny za¶, czyli podstawê, mo¿na wykonaæ z jakiegokolwiek materia³u.

§ 2. O³tarz przeno¶ny wolno wykonaæ z ka¿dego materia³u trwa³ego i odpowiedniego do u¿ytku liturgicznego.

Kan. 1237 - 

§ 1. O³tarze sta³e winny byæ po¶wiêcone, przeno¶ne za¶ po¶wiêcone lub pob³ogos³awione, wed³ug obrzêdów 
przepisanych w ksiêgach liturgicznych.

§ 2. Staro¿ytna tradycja umieszczania relikwii Mêczenników lub innych ¦wiêtych pod o³tarzem sta³ym winna byæ 
zachowana, zgodnie z normami podanymi w ksiêgach liturgicznych.

Kan. 1238 - 

§ 1. O³tarz traci po¶wiêcenie lub b³ogos³awieñstwo zgodnie z postanowieniem kan. 1212. 

 

§ 2. Przez przeznaczenie ko¶cio³a lub innego miejsca ¶wiêtego do celów ¶wieckich, o³tarze tak sta³e, jak i 
przeno¶ne nie trac± po¶wiêcenia lub b³ogos³awieñstwa.

Kan. 1239 - 

§ 1. O³tarz, zarówno sta³y, jak i przeno¶ny, winien byæ zarezerwowany tylko do kultu Bo¿ego, z ca³kowitym wy³
±czeniem u¿ytku ¶wieckiego.

§ 2. Pod o³tarzem nie wolno umieszczaæ zw³ok; w przeciwnym razie nie mo¿na na nim odprawiaæ Mszy ¶wiêtej.
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Rozdzia³ V

CMENTARZE

 

Kan. 1240 - 

§ 1. Tam, gdzie to mo¿liwe, Ko¶ció³ powinien mieæ w³asne cmentarze albo przynajmniej kwatery na cmentarzach 
¶wieckich, przeznaczone na grzebanie wiernych zmar³ych, nale¿ycie pob³ogos³awione.

§ 2. Je¶li to jest niemo¿liwe, nale¿y ka¿dorazowo b³ogos³awiæ poszczególne groby.

Kan. 1241 - 

§ 1. Parafie oraz instytuty zakonne mog± mieæ w³asny cmentarz.

§ 2. Równie¿ inne osoby prawne albo rodziny mog± posiadaæ szczególny cmentarz lub grobowiec, który wed³ug 
uznania miejscowego ordynariusza nale¿y pob³ogos³awiæ.

Kan. 1242 - W ko¶cio³ach nie nale¿y grzebaæ zmar³ych, chyba ¿e chodzi o Biskupa Rzymskiego, kardyna³ów lub biskupów 
diecezjalnych, równie¿ emerytowanych, którzy powinni byæ chowani we w³asnym ko¶ciele.

Kan. 1243 - Stosowne przepisy, dotycz±ce porz±dku na cmentarzach, zw³aszcza utrzymania i ochrony ich sakralnego charakteru, 
powinny byæ ustanowione przez prawo partykularne.

 

Archidiecezja £ódzka



Tytu³ II

CZASY ¦WIÊTE

 

Kan. 1244 - 

§ 1. Ustanawianie dni ¶wi±tecznych oraz dni pokuty, wspólnych w ca³ym Ko¶ciele, ich przenoszenie i znoszenie, 
nale¿y do wy³±cznej kompetencji najwy¿szej w³adzy ko¶cielnej, z zachowaniem przepisu kan. 1246, § 2.

§ 2. Biskupi diecezjalni mog± wyznaczaæ szczególne dni ¶wi±teczne lub pokutne dla swoich diecezji albo miejsc 
tylko w pojedynczych wypadkach.

Kan. 1245 - Przy zachowaniu prawa biskupów diecezjalnych, o których w kan. 87, proboszcz mo¿e, dla s³usznej przyczyny i wed³ug 

przepisów biskupa diecezjalnego, udzieliæ w poszczególnych wypadkach dyspensy od obowi±zku zachowania dnia ¶wi±tecznego lub 
dnia pokuty, albo dokonaæ zamiany tego obowi±zku na inne uczynki pobo¿ne; to samo mo¿e uczyniæ równie¿ prze³o¿ony kleryckiego 
instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego na prawie papieskim, w odniesieniu do swoich podw³adnych oraz innych 
osób przebywaj±cych na sta³e w domu.
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Rozdzia³ I

DNI ¦WI¡TECZNE

 

Kan. 1246 - 

§ 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna byæ 
obchodzona w ca³ym Ko¶ciele jako najdawniejszy dzieñ ¶wi±teczny nakazany. Ponadto nale¿y obchodziæ dni 
Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pañskiego, Wniebowst±pienia oraz Naj¶wiêtszego Cia³a i 
Krwi Chrystusa, ¦wiêtej Bo¿ej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczêcia i Wniebowziêcia, ¦wiêtego Józefa, 
¦wiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a, wreszcie Wszystkich ¦wiêtych.

§ 2. Konferencja Episkopatu mo¿e jednak, za uprzedni± aprobat± Stolicy Apostolskiej, niektóre z dni ¶wi
±tecznych nakazanych znie¶æ lub przenie¶æ na niedzielê.

Kan. 1247 - W niedzielê oraz w inne dni ¶wi±teczne nakazane, wierni s± zobowi±zani uczestniczyæ we Mszy ¶wiêtej oraz 
powstrzymaæ siê od wykonywania tych prac i zajêæ, które utrudniaj± oddawanie Bogu czci, prze¿ywanie rado¶ci w³a¶ciwej dniowi 
Pañskiemu oraz korzystanie z nale¿nego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Kan. 1248 - 

§ 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy ¶wiêtej czyni zado¶æ ten, kto bierze w niej udzia³, gdziekolwiek jest 
odprawiana w obrz±dku katolickim, b±d¼ w sam dzieñ ¶wi±teczny, b±d¼ te¿ wieczorem dnia poprzedzaj±cego.

§ 2. Je¿eli z braku ¶wiêtego szafarza albo z innej powa¿nej przyczyny nie mo¿na uczestniczyæ w Eucharystii, 
bardzo zaleca siê, a¿eby wierni brali udzia³ w liturgii S³owa, gdy jest ona odprawiana w ko¶ciele parafialnym lub 
innym ¶wiêtym miejscu, wed³ug przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo po¶wiêcali odpowiedni 
czas na modlitwê indywidualn± w rodzinie lub w grupach rodzin.
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Rozdzia³ II

DNI POKUTY

 

Kan. 1249 - Wszyscy wierni, ka¿dy na swój sposób, obowi±zani s± na podstawie prawa Bo¿ego czyniæ pokutê. ¯eby jednak wszyscy 
przez jakie¶ wspólne zachowanie pokuty z³±czyli siê miêdzy sob±, zostaj± nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modliæ siê w 
sposób szczególny, wykonywaæ uczynki pobo¿no¶ci i mi³o¶ci, podejmowaæ akty umartwienia siebie przez wierniejsze wype³nianie 
w³asnych obowi±zków, zw³aszcza za¶ zachowywaæ post i wstrzemiê¼liwo¶æ, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poni¿ej 
kanonów.

Kan. 1250 - W Ko¶ciele powszechnym dniami i okresami pokutnymi s± poszczególne pi±tki ca³ego roku i czas wielkiego postu.

Kan. 1251 - Wstrzemiê¼liwo¶æ od spo¿ywania miêsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarz±dzeniem Konferencji Episkopatu, nale¿y 
zachowywaæ we wszystkie pi±tki ca³ego roku, chyba ¿e w danym dniu przypada jaka¶ uroczysto¶æ. Natomiast wstrzemiê¼liwo¶æ i 
post obowi±zuj± w ¶rodê popielcow± oraz w pi±tek Mêki i ¦mierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Kan. 1252 - Prawem o wstrzemiê¼liwo¶ci s± zwi±zane osoby, które ukoñczy³y czternasty rok ¿ycia, prawem za¶ o po¶cie s± zwi±zane 
wszystkie osoby pe³noletnie, a¿ do rozpoczêcia sze¶ædziesi±tego roku ¿ycia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyæ siê o to, 
a¿eby równie¿ ci, którzy z racji m³odszego wieku nie zwi±zani jeszcze prawem postu i wstrzemiê¼liwo¶ci, byli wprowadzeni w 
autentyczny duch pokuty.

Kan. 1253 - Konferencja Episkopatu mo¿e dok³adniej okre¶liæ sposób zachowania postu i wstrzemiê¼liwo¶ci, jak równie¿ w ca³o¶ci 
lub czê¶ci zast±piæ post i wstrzemiê¼liwo¶æ innymi formami pokuty, zw³aszcza uczynkami mi³o¶ci i pobo¿no¶ci.
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KSIÊGA V

DOBRA DOCZESNE KO¦CIO£A

 

Kan. 1254 - 

§ 1. Ko¶ció³ katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezale¿nie od w³adzy ¶wieckiej, mo¿e dobra doczesne 
nabywaæ, posiadaæ, zarz±dzaæ i alienowaæ, dla osi±gniêcia w³a¶ciwych sobie celów.

§ 2. Celami za¶ w³asnymi s± g³ównie: organizowanie kultu Bo¿ego, zapewnienie godziwego utrzymania 
duchowieñstwa oraz innych pracowników ko¶cielnych, prowadzenie dzie³ apostolatu i mi³o¶ci, zw³aszcza wobec 
biednych.

Kan. 1255 - Ko¶ció³ powszechny oraz Stolica Apostolska, Ko¶cio³y partykularne oraz jakakolwiek inna osoba prawna, publiczna lub 
prywatna, s± podmiotami zdolnymi do nabywania, posiadania, zarz±dzania oraz alienowania dóbr doczesnych, zgodnie z prawem.

Kan. 1256 - Prawo w³asno¶ci dóbr, pod najwy¿sz± w³adz± Biskupa Rzymskiego, nale¿y do tej osoby prawnej, która naby³a je zgodnie z 
prawem.

Kan. 1257 - 

§ 1. Wszystkie dobra doczesne, nale¿±ce do Ko¶cio³a powszechnego, do Stolicy Apostolskiej lub do innych 
publicznych osób prawnych w Ko¶ciele, s± dobrami ko¶cielnymi i rz±dz± siê kanonami, które nastêpuj±, oraz 
w³asnymi statutami.

§ 2. Dobra doczesne prywatnej osoby prawnej rz±dz± siê w³asnymi statutami a nie tymi kanonami, chyba ¿e 
wyra¼nie jest inaczej zastrze¿one.

Kan. 1258 - W kanonach, które nastêpuj±, pod nazw± Ko¶ció³ oznacza siê nie tylko Ko¶ció³ powszechny lub Stolicê Apostolsk±, lecz 
tak¿e jak±kolwiek publiczn± osobê prawn± w Ko¶ciele, chyba ¿e co innego wynika z kontekstu lub natury rzeczy.
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Tytu³ I

NABYWANIE DÓBR

 

Kan. 1259 - Ko¶ció³ mo¿e nabywaæ dobra doczesne wszystkimi sprawiedliwymi sposobami prawa czy to naturalnego, czy 
pozytywnego, którymi wolno innym nabywaæ.

Kan. 1260 - Ko¶ció³ posiada wrodzone prawo domagania siê od wiernych dostarczenia tego, co jest konieczne do osi±gniêcia 
w³a¶ciwych mu celów.

Kan. 1261 -

§ 1. Wierni maj± prawo przekazywaæ dobra doczesne na korzy¶æ Ko¶cio³a.

§ 2. Biskup diecezjalny powinien przypominaæ wiernym obowi±zek, o którym w kan. 222, § 1, i w odpowiedni 

sposób domagaæ siê jego wykonania.

Kan. 1262 - Wierni powinni udzielaæ Ko¶cio³owi pomocy przez subwencje stanowi±ce odpowied¼ na kierowane do nich pro¶by, 
zgodnie z normami wydanymi przez Konferencje Episkopatu.

Kan. 1263 - Biskup diecezjalny po wys³uchaniu zdania Rady do spraw ekonomicznych oraz Rady kap³añskiej, ma prawo dla pokrycia 
potrzeb diecezjalnych na³o¿yæ na publiczne osoby prawne podleg³e jego w³adzy umiarkowany podatek, proporcjonalny do ich 
dochodów. Na pozosta³e osoby fizyczne i prawne wolno mu tylko w wypadku powa¿nej konieczno¶ci i przy zachowaniu tych samych 
warunków, na³o¿yæ nadzwyczajny i umiarkowany podatek, z zachowaniem ustaw i zwyczajów partykularnych, które przyznaj± mu 
wiêksze uprawnienia.

Kan. 1264 - Je¶li prawo czego innego nie zastrzega, do zebrania biskupów prowincji nale¿y:

1° okre¶liæ op³aty za ró¿ne akty wykonawczej w³adzy dobrowolnej lub za wykonanie reskryptów Stolicy 
Apostolskiej; wymagaj± one potwierdzenia Stolicy Apostolskiej;

2° okre¶liæ ofiary sk³adane z okazji udzielania sakramentów i sakramentaliów.

Kan. 1265 - 

§ 1. Przy zachowaniu prawa zakonników ¿ebrz±cych, zabrania siê jakiejkolwiek osobie prywatnej, czy to fizycznej 
czy prawnej, bez pisemnego zezwolenia w³asnego ordynariusza oraz ordynariusza miejsca, zbieraæ ofiary na 
jakikolwiek pobo¿ny lub ko¶cielny instytut lub cel.

§ 2. Konferencja Episkopatu mo¿e wydaæ normy dotycz±ce zbierania ofiar. Musz± byæ one przestrzegane przez 
wszystkich, tak¿e tych, którzy ze swego za³o¿enia nazywaj± siê ¿ebrz±cymi.

Kan. 1266 - Ordynariusz miejsca mo¿e nakazaæ we wszystkich ko¶cio³ach i kaplicach, nawet nale¿±cych do zakonnych instytutów, 
które faktycznie na sposób sta³y s± dostêpne dla wiernych, przeprowadzenie specjalnej zbiórki na okre¶lone cele parafialne, diecezjalne, 
krajowe lub powszechne, któr± nastêpnie nale¿y starannie przes³aæ do kurii diecezjalnej.

Kan. 1267 - 

§ 1. Je¶li nie stwierdzi siê czego¶ przeciwnego, ofiary sk³adane na rêce prze³o¿onych lub zarz±dców jakiejkolwiek 
ko¶cielnej osoby prawnej, nawet prywatnej, domniemywa siê, ¿e zosta³y z³o¿one na rzecz tej osoby prawnej.

§ 2. Przyjêcia ofiar, o których w § 1, nie mo¿na odmówiæ, chyba ¿e ze s³usznej przyczyny i w sprawach wiêkszej 
wagi za zezwoleniem ordynariusza, gdy chodzi o publiczn± osobê prawn±. Zezwolenie ordynariusza jest 



wymagane na przyjêcie ofiar z obci±¿eniem okre¶laj±cym sposób korzystania lub stawiaj±cym warunek, z 
zachowaniem przepisu kan. 1295. 

 

 

§ 3. Ofiary z³o¿one przez wiernych na okre¶lony cel mog± byæ przeznaczone jedynie na ten cel.

Kan. 1268 - Przedawnienie jako sposób nabycia lub uwolnienia siê od czego¶ w zakresie dóbr doczesnych przyjmuje Ko¶ció³ zgodnie z 
kan. 197-199.

Kan. 1269 - Rzeczy ¶wiête, bêd±ce w³asno¶ci± osób prywatnych, mog± byæ nabyte przez osoby prywatne na mocy przedawnienia, lecz 
nie wolno ich u¿ywaæ do celów ¶wieckich, chyba ¿e straci³y po¶wiêcenie lub b³ogos³awieñstwo. Je¶li za¶ nale¿± do ko¶cielnej osoby 
prawnej publicznej, mog± byæ nabyte tylko przez inn± ko¶cieln± osobê prawn± publiczn±.

Kan. 1270 - Rzeczy nieruchome, ruchome kosztowne, prawa i skargi, tak osobowe, jak rzeczowe, nale¿±ce do Stolicy Apostolskiej, 
ulegaj± przedawnieniu po up³ywie stu lat; nale¿±ce za¶ do innej ko¶cielnej osoby prawnej publicznej, po up³ywie trzydziestu lat.

Kan. 1271 - Biskupi, z racji wiêzi jedno¶ci i mi³o¶ci, wed³ug mo¿liwo¶ci w³asnej diecezji, powinni dostarczaæ ¶rodków, których 
Stolica Apostolska odpowiednio do aktualnych warunków potrzebuje, aby mog³a nale¿ycie pe³niæ s³u¿bê wobec ca³ego Ko¶cio³a.

Kan. 1272 - W krajach, gdzie istniej± jeszcze beneficja w ¶cis³ym znaczeniu, do Konferencji Episkopatu nale¿y odpowiednimi 
normami, uzgodnionymi ze Stolic± Apostolsk± i przez ni± zatwierdzonymi, tak okre¶liæ sposób zarz±dzania tymi beneficjami, ¿eby 
dochody, a nawet, je¶li to mo¿liwe, samo uposa¿enie beneficjów powoli by³y przenoszone na instytucjê, o której w kan. 1274, § 1. 
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Tytu³ II

ZARZ¡D DÓBR

 

Kan. 1273 - Biskup Rzymski, na mocy prymatu rz±dzenia, jest najwy¿szym zarz±dc± i szafarzem wszystkich dóbr ko¶cielnych.

Kan. 1274 - 

§ 1. W poszczególnych diecezjach powinna istnieæ specjalna instytucja, gromadz±ca dobra i ofiary przeznaczone 
na utrzymanie duchownych, którzy pe³ni± s³u¿bê dla dobra diecezji, zgodnie z postanowieniem kan. 281, chyba ¿e 

inaczej temu zaradzono.

§ 2. Tam, gdzie jeszcze nie zorganizowano w³a¶ciwego zabezpieczenia spo³ecznego dla duchowieñstwa, 
Konferencja Episkopatu powinna troszczyæ siê o powo³anie instytucji, która by w sposób wystarczaj±cy zapewni³a 
ubezpieczenie spo³eczne duchownych.

§ 3. Gdy zachodzi potrzeba, w poszczególnych diecezjach nale¿y utworzyæ wspólny fundusz, z którego biskupi 
mogliby wynagradzaæ inne osoby s³u¿±ce Ko¶cio³owi, zaradzaæ ró¿nym potrzebom diecezji i z którego tak¿e 
diecezje bogatsze mog³yby pomagaæ biedniejszym.

§ 4. Zale¿nie od ró¿nych warunków miejscowych cele, o których w §§ 2 i 3, ³atwiej mog± byæ osi±gniête przez 
instytucje diecezjalne po³±czone miêdzy sob±, lub przez wspó³pracê albo nawet przez odpowiednie 
stowarzyszenie, ustanowione dla ró¿nych diecezji, a nawet dla ca³ego terytorium podleg³ego Konferencji 
Episkopatu.

§ 5. Tego rodzaju instytucje, je¶li to mo¿liwe, winny byæ tak utworzone, aby uzyska³y skuteczno¶æ dzia³ania 
równie¿ w zakresie prawa cywilnego.

Kan. 1275 - Masa dóbr pochodz±cych z ró¿nych diecezji jest zarz±dzan± wed³ug norm odpowiednio uzgodnionych przez 
zainteresowanych biskupów.

Kan. 1276 - 

§ 1. Do ordynariusza nale¿y pilnie nadzorowaæ zarz±d wszystkich dóbr, nale¿±cych do podleg³ych mu 
publicznych osób prawnych, z zachowaniem prawnych tytu³ów przyznaj±cych mu wiêksze uprawnienia.

§ 2. Uwzglêdniaj±c prawa, prawne zwyczaje oraz okoliczno¶ci, ordynariusze powinni przez wydanie 
szczegó³owych instrukcji, w granicach prawa powszechnego i partykularnego, staraæ siê o uregulowanie zarz±du 
dóbr ko¶cielnych.

Kan. 1277 - Biskup diecezjalny przed podjêciem aktów dotycz±cych zarz±du o wiêkszym znaczeniu ze wzglêdu na materialny stan 
diecezji, powinien wys³uchaæ zdania Rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów. Winien za¶ uzyskaæ zgodê tej Rady oraz 
kolegium konsultorów, oprócz wypadków szczegó³owo wyliczonych w prawie powszechnym oraz w prawie fundacyjnym, równie¿ dla 
podjêcia aktów nadzwyczajnego zarz±dzania. Konferencja Episkopatu za¶ powinna okre¶liæ, które akty nale¿y zaliczyæ do 
nadzwyczajnego zarz±dzania.

Kan. 1278 - Oprócz zadañ, o których w kan. 494, §§ 3 i 4, biskup diecezjalny mo¿e powierzyæ ekonomowi zadania wymienione w kan, 
1276, § 1, i w kan. 1279, § 2.

Kan. 1279 - 

§ 1. Zarz±d dóbr ko¶cielnych nale¿y do tego, kto bezpo¶rednio kieruje osob±, do której dobra nale¿±, chyba ¿e co 
innego postanawiaj± prawo partykularne, statuty lub prawny zwyczaj, przy zachowaniu prawa ordynariusza do 
interweniowania w wypadku zaniedbañ zarz±dcy.



§ 2. Do zarz±dzania dobrami publicznej osoby prawnej, która z prawa, przepisów fundacyjnych lub w³asnych 
statutów, nie posiada w³asnych zarz±dców, ordynariusz, któremu dana osoba podlega, powinien wybraæ 
odpowiednie osoby na okres trzech lat; mog± one byæ ponownie mianowane przez ordynariusza.

Kan. 1280 - Ka¿da osoba prawna powinna mieæ w³asn± radê do spraw ekonomicznych lub przynajmniej dwóch doradców, którzy maj± 
wspieraæ zarz±dcê w wype³nianiu jego zadañ, zgodnie ze statutami.

Kan. 1281 - 

§ 1. Przy zachowaniu przepisów statutów, zarz±dcy niewa¿nie wykonuj± czynno¶ci, które przekraczaj± granice i 
sposób zwyczajnego zarz±dzania, je¶li nie uzyskali wcze¶niej pisemnego upowa¿nienia od ordynariusza.

§ 2. W statutach winny byæ okre¶lone czynno¶ci przekraczaj±ce granice i sposób zwyczajnego zarz±dzania. Je¶li 
za¶ statuty milcz± w tej sprawie, biskup diecezjalny, wys³uchawszy zdania Rady do spraw ekonomicznych, 
powinien okre¶liæ tego rodzaju czynno¶ci w odniesieniu do podleg³ych mu osób.

§ 3. Osoba prawna nie jest zobowi±zana odpowiadaæ za czynno¶ci niewa¿nie podjête przez zarz±dców, chyba 
tylko wtedy i o tyle, o ile odnios³a z nich korzy¶æ. Bêdzie za¶ odpowiada³a osoba prawna za czynno¶ci, 
niezgodnie z prawem, ale wa¿nie przez administratorów podjête, z zachowaniem prawa do skargi lub rekursu 
przeciw zarz±dcom, którzy wyrz±dzili jej szkody.

Kan. 1282 - Wszyscy, tak duchowni, jak ¶wieccy, którzy na podstawie prawnego tytu³u maj± udzia³ w zarz±dzie dobrami ko¶cielnymi, 
obowi±zani s± wykonywaæ swoje funkcje w imieniu Ko¶cio³a, zgodnie z przepisami prawa.

Kan. 1283 - Zanim zarz±dcy obejm± swoje zadanie:

1° powinni wobec ordynariusza lub jego delegata z³o¿yæ przysiêgê, ¿e bêd± dobrze i sumiennie zarz±dzaæ;

2° nale¿y sporz±dziæ dok³adny i szczegó³owy inwentarz, który winni oni podpisaæ, rzeczy nieruchomych, rzeczy 
ruchomych czy to kosztownych, czy nale¿±cych do dóbr kultury, czy te¿ innych, z opisem ich warto¶ci, a sporz
±dzony nale¿y zweryfikowaæ;

3° jeden egzemplarz tego inwentarza powinien byæ przechowywany w archiwum zarz±du, drugi za¶ w archiwum 
kurii; w obydwu egzemplarzach trzeba odnotowywaæ ka¿d± zmianê, jaka zachodzi w stanie maj±tkowym.

Kan. 1284 - 

§ 1. Wszyscy zarz±dcy maj± wype³niaæ swoje zadanie ze staranno¶ci± dobrego gospodarza.

§ 2. Powinni zatem:

1° czuwaæ, a¿eby powierzone ich pieczy dobra nie przepad³y lub nie dozna³y jakiej¶ szkody, 
zawieraj±c w tym celu w razie potrzeby odpowiednie umowy ubezpieczaj±ce;

2° troszczyæ siê, ¿eby w³asno¶æ dóbr ko¶cielnych by³a zabezpieczona ¶rodkami wa¿nymi 
wed³ug prawa pañstwowego;

3° przestrzegaæ przepisów zarówno prawa kanonicznego, jak i pañstwowego, albo wydanych 
przez fundatora, ofiarodawcê lub uprawnion± w³adzê, a zw³aszcza staraæ siê, by Ko¶ció³ nie 
poniós³ szkody wskutek nie przestrzegania ustaw pañstwowych;

4° pobieraæ skrupulatnie i we w³a¶ciwym czasie dochody z dóbr i nale¿no¶ci, pobrane za¶ 
przechowywaæ bezpiecznie i u¿ywaæ ich zgodnie z wol± fundatora albo z normami 
prawnymi;

5° wyp³acaæ w ustalonych terminach procenty, nale¿ne z tytu³u po¿yczki lub zastawu, czuwaj
±c nad odpowiednim zwrotem g³ównej sumy d³ugu;



6° pieni±dze pozosta³e po pokryciu wydatków, które mog± byæ korzystnie ulokowane, 
ulokowaæ za zgod± ordynariusza na korzy¶æ osoby prawnej;

7° mieæ nale¿ycie prowadzone ksiêgi przychodów oraz rozchodów;

8° pod koniec ka¿dego roku sporz±dziæ sprawozdanie z zarz±du;

9° dokumenty i dowody, na których opieraj± siê prawa Ko¶cio³a lub instytucji do maj±tku, 
nale¿ycie porz±dkowaæ i przechowywaæ w odpowiednim archiwum oraz strzec ich; 
autentyczne za¶ ich odpisy, gdy siê to da ³atwo uczyniæ, z³o¿yæ w archiwum kurii.

§ 3. Usilnie zaleca siê, a¿eby zarz±dcy co roku sporz±dzali zestawienia przewidywanych przychodów i wydatków. 
Natomiast prawo partykularne mo¿e je nakazaæ i okre¶liæ dok³adniej sposoby, jak maj± byæ sporz±dzane.

Kan. 1285 - Jedynie w ramach zwyczajnej administracji mog± zarz±dcy z dóbr ruchomych, nie nale¿±cych do sta³ego maj±tku, dawaæ 
ofiary na cele pobo¿no¶ci lub chrze¶cijañskiej mi³o¶ci.

Kan. 1286 - Zarz±dcy dóbr:

1° w umowach o pracê powinni dok³adnie przestrzegaæ równie¿ przepisów pañstwowych, dotycz±cych pracy i 
¿ycia spo³ecznego, zgodnie z zasadami podawanymi przez Ko¶ció³;

2° tym, którzy na podstawie umowy o najem podejmuj± pracê, maj± wyp³acaæ sprawiedliwe i s³uszne 
wynagrodzenie, tak a¿eby mogli odpowiednio zaspokoiæ potrzeby w³asne i swojej rodziny.

 

Kan. 1287 - 

§ 1. Zarz±dcy, tak duchowni, jak i ¶wieccy, jakichkolwiek dóbr ko¶cielnych, które nie zosta³y zgodnie z prawem 
wyjête spod w³adzy rz±dzenia biskupa diecezjalnego, obowi±zani s± przedk³adaæ ka¿dego roku sprawozdanie 
ordynariuszowi miejsca, który przesy³a je Radzie do spraw ekonomicznych celem sprawdzenia. Zwyczaj 
przeciwny jest odrzucony.

§ 2. Z dóbr ofiarowanych przez wiernych na rzecz Ko¶cio³a, zarz±dcy powinni przedstawiaæ wiernym 
odpowiednie sprawozdania, wed³ug norm, które winno okre¶liæ prawo partykularne.

Kan. 1288 - Zarz±dcy nie powinni w imieniu publicznej osoby prawnej ani wszczynaæ sprawy, ani zawi±zywaæ sporu w s±dzie 
pañstwowym, dopóki nie uzyskaj± pisemnego zezwolenia w³asnego ordynariusza.

Kan. 1289 - Chocia¿ do zarz±dzania nie s± zobowi±zani z tytu³u urzêdu ko¶cielnego, zarz±dcy nie mog± samowolnie porzucaæ 
przyjêtej funkcji. Gdyby z takiego samowolnego porzucenia wynik³a szkoda dla Ko¶cio³a, obowi±zani s± do restytucji.
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Tytu³ III

UMOWY, ZW£ASZCZA ALIENACJA

 

Kan. 1290 - To, co prawo pañstwowe na danym terytorium postanawia odno¶nie do umów, zarówno w ogólno¶ci, jak i w szczególno¶ci, 
oraz do zobowi±zañ, ma byæ zachowywane równie¿ moc± prawa kanonicznego w odniesieniu do rzeczy podlegaj±cych w³adzy rz
±dzenia Ko¶cio³a, z tymi samymi skutkami, chyba ¿e s± przeciwne prawu Bo¿emu lub co innego zastrzega prawo kanoniczne, i przy 
zachowaniu przepisu kan. 1547.

Kan. 1291 - Dla dokonania wa¿nej alienacji dóbr stanowi±cych sta³y prawnie nabyty maj±tek publicznej osoby prawnej, których 
warto¶æ przekracza okre¶lon± w prawie sumê, wymagane jest zezwolenie kompetentnej w³adzy, zgodnie z przepisami prawa.

Kan. 1292 - 

§ 1. Przy zachowaniu przepisu kan. 638, § 3, gdy warto¶æ dóbr, których alienacja jest zamierzona, mie¶ci siê w 

ramach miêdzy najni¿sz± i najwiêksz± sum±, okre¶lon± dla w³asnego kraju przez Konferencjê Episkopatu, 
kompetentn± w³adzê, je¶li idzie o osoby prawne nie podlegaj±ce biskupowi diecezjalnemu, ustalaj± w³asne 
statuty. W innym razie kompetentn± w³adz± jest biskup diecezjalny, za zgod± Rady do spraw ekonomicznych i 
kolegium konsultorów, jak równie¿ zainteresowanych osób. Ich tak¿e zgodê musi uzyskaæ biskup diecezjalny w 
wypadku alienacji dóbr diecezji.

§ 2. Je¿eli natomiast chodzi o rzeczy, których warto¶æ przekracza najwy¿sz± sumê, lub chodzi o rzeczy darowane 
Ko¶cio³owi na podstawie ¶lubu, a tak¿e o rzeczy kosztowne z racji artystycznych lub historycznych, do wa¿no¶ci 
alienacji potrzebne jest ponadto zezwolenie Stolicy ¦wiêtej.

§ 3. Gdy rzecz alienowana jest podzielna, w pro¶bie o zezwolenie na alienacjê trzeba wyszczególniæ czê¶ci ju¿ 
wcze¶niej alienowane. W przeciwnym razie zezwolenie jest niewa¿ne.

§ 4. Ci, którzy winni mieæ udzia³ w alienowaniu dóbr przez wyra¿enie zdania lub zgody, nie powinni wyra¿aæ 
zdania lub zgody, dopóki nie zapoznaj± siê dok³adnie ze stanem materialnym osoby prawnej, której dobra maj± 
byæ alienowane, jak równie¿ z alienacjami ju¿ dokonanymi.

Kan. 1293 - 

§ 1. Dla dokonania alienacji, której warto¶æ przekracza najni¿sz± okre¶lon± sumê, wymaga siê ponadto:

1° s³usznej przyczyny, jak nagl±c± potrzeba, wyra¼na korzy¶æ pobo¿no¶æ, mi³o¶æ lub inna 
powa¿na racja pasterska;

2° oceny rzeczy alienowanej, dokonanej na pi¶mie przez rzeczoznawców.

§ 2. Nale¿y ponadto zachowaæ inne ¶rodki ostro¿no¶ci przepisane przez kompetentn± w³adzê, aby unikn±æ 
szkody Ko¶cio³a.

Kan. 1294 - 

§ 1. Z regu³y nie powinno siê alienowaæ rzeczy za ni¿sz± sumê od okre¶lonej w ocenie.

§ 2. Pieni±dze uzyskane z alienacji nale¿y bezpiecznie ulokowaæ na korzy¶æ Ko¶cio³a lub roztropnie je 
rozchodowaæ, zgodnie z celami alienacji.

Kan. 1295 - Wymogi wed³ug kan. 1291-1294, do których te¿ winny byæ dostosowane statuty osób prawnych, maj± byæ zachowane nie 
tylko przy alienacji, ale równie¿ przy podejmowaniu jakiejkolwiek transakcji, na skutek której maj±tek osoby prawnej mo¿e siê znale¼æ 
w gorszej sytuacji.



Kan. 1296 - W razie alienacji dóbr ko¶cielnych, dokonanej wprawdzie bez zachowania formalno¶ci przepisanych prawem ko¶cielnym, 
lecz wa¿nej w ¶wietle prawa pañstwowego, do kompetentnej w³adzy ko¶cielnej nale¿y decyzja, po dok³adnym rozwa¿eniu wszystkiego, 
czy i jak± skargê, mianowicie osobow± lub rzeczow±, przez kogo i przeciw komu, nale¿y wnie¶æ dla odzyskania praw Ko¶cio³a.

Kan. 1297 - Do Konferencji Episkopatu nale¿y, po uwzglêdnieniu miejscowych warunków, ustanowiæ normy dotycz±ce dzier¿awy 
dóbr ko¶cielnych, zw³aszcza za¶ konieczno¶ci uzyskania zgody ze strony kompetentnej w³adzy ko¶cielnej.

Kan. 1298 - Je¶li nie chodzi o rzecz o bardzo ma³ej warto¶ci, nie wolno bez specjalnego pisemnego zezwolenia kompetentnej w³adzy 
sprzedawaæ lub wydzier¿awiaæ dóbr ko¶cielnych ich zarz±dcom albo krewnym lub powinowatym zarz±dców, a¿ do czwartego stopnia.
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Tytu³ IV

POBO¯NE ZAPISY W OGÓLNO¦CI POBO¯NE FUNDACJE

 

Kan. 1299 - 

§ 1. Kto z prawa naturalnego i kanonicznego mo¿e swobodnie rozporz±dzaæ swoimi dobrami, mo¿e równie¿ 
przeznaczyæ swój maj±tek na cele pobo¿ne, czy to aktem miêdzy ¿yj±cymi, czy te¿ testamentem.

§ 2. W dokonywaniu zapisów na rzecz Ko¶cio³a na wypadek ¶mierci, nale¿y wedle mo¿no¶ci zachowaæ wymogi 
prawa pañstwowego. Gdyby je pominiêto, trzeba przypomnieæ spadkobiercom, ¿e ci±¿y na nich obowi±zek 
wype³nienia woli testatora.

Kan. 1300 - Rozporz±dzenia wiernych, którzy przekazuj± lub pozostawiaj± swoje dobra na cele pobo¿ne, czy to aktem miêdzy ¿yj
±cymi czy testamentem, zgodnie z prawem przyjête, winny byæ jak najstaranniej wykonane, tak¿e co do sposobu zarz±dzania i 
u¿ytkowania dóbr, z zachowaniem przepisu kan. 1301, § 3.

Kan. 1301 - 

§ 1. Ordynariusz jest wykonawc± wszystkich pobo¿nych rozporz±dzeñ, dokonanych zarówno testamentem, jak i 
aktem miêdzy ¿yj±cymi.

§ 2. Na mocy tego prawa ordynariusz mo¿e i powinien czuwaæ, tak¿e przez wizytacjê, a¿eby pobo¿ne zapisy 
zosta³y wype³nione. Inni wykonawcy obowi±zani s±, po wype³nieniu swojej funkcji, z³o¿yæ ordynariuszowi 
sprawozdanie.

§ 3. Klauzule przeciwne temu uprawnieniu ordynariusza, do³±czone do rozporz±dzeñ ostatniej woli, nale¿y 
uwa¿aæ za nie dodane.

Kan. 1302 - 

§ 1. Kto przyj±³ powierniczo dobra na cele pobo¿ne, czy to aktem miêdzy ¿yj±cymi, czy te¿ testamentem, 
powinien o swoim powiernictwie powiadomiæ ordynariusza i daæ mu wykaz wszystkich tego rodzaju dóbr, 
ruchomych i nieruchomych, oraz zwi±zanych z nim zobowi±zañ. Gdyby ofiarodawca wyra¼nie i bezwzglêdnie 
tego zabrania³, nie powinien przyj±æ powiernictwa.

§ 2. Ordynariusz powinien siê domagaæ, a¿eby dobra przyjête powierniczo zosta³y bezpiecznie ulokowane i 
czuwaæ nad wykonaniem pobo¿nych zapisów, zgodnie z kan. 1301.

§ 3. Gdy dobra powiernicze zosta³y powierzone cz³onkowi instytutu zakonnego albo stowarzyszenia ¿ycia 
apostolskiego, a s± przeznaczone dla miejsca czyli diecezji lub ich mieszkañców, albo na wsparcie dzie³ 
pobo¿nych, ordynariuszem, o którym w §§ 1 i 2, jest ordynariusz miejsca. W innym razie jest nim wy¿szy 
prze³o¿ony instytutu kleryckiego na prawie papieskim lub kleryckiego stowarzyszenia ¿ycia apostolskiego na 
prawie papieskim, albo ordynariusz w³asny tego cz³onka w pozosta³ych instytutach zakonnych.

Kan. 1303 -

§ 1. Przez pobo¿ne fundacje rozumie siê w prawie:

1° pobo¿ne fundacje autonomiczne, czyli zespo³y rzeczy przeznaczone na cele, o których w 
kan. 114, § 2, i erygowane przez kompetentn± w³adzê ko¶cieln± jako osoba prawna;

2° pobo¿ne fundacje nieautonomiczne, czyli dobra doczesne przekazane w jakikolwiek 
sposób jakiej¶ publicznej osobie prawnej z obowi±zkiem d³ugotrwa³ym, okre¶lonym przez 



prawo partykularne, odprawiania Mszy ¶wiêtych z rocznych dochodów albo sprawowania 
innych funkcji liturgicznych, albo osi±gniêcia w inny jeszcze sposób celów, o których w kan. 

114, § 2.

§ 2. Dobra pobo¿nej fundacji nieautonomicznej, je¶li zosta³y powierzone osobie prawnej podlegaj±cej biskupowi 
diecezjalnemu, po up³ywie okre¶lonego czasu winny byæ przekazane instytucji, o której w kan. 1274, § 1, chyba 

¿e wyra¼nie zosta³a ujawniona inna wola fundatora. W innym razie przypadaj± samej osobie prawnej.

Kan. 1304 - 

§ 1. Aby osoba prawna mog³a wa¿nie przyj±æ fundacjê, wymagane jest pisemne zezwolenie ordynariusza. Nie 
powinien on go dawaæ, dopóki zgodnie z prawem nie stwierdzi, ¿e osoba prawna jest w stanie zarówno wype³niæ 
podejmowane zobowi±zania, jak i zado¶æuczyniæ wcze¶niej ju¿ podjêtym. W sposób szczególny ma czuwaæ, by 
dochody w pe³ni odpowiada³y do³±czonym zobowi±zaniom, zgodnie ze zwyczajem miejsca lub regionu.

§ 2. Dalsze warunki wymagane do ustanowienia i przyjêcia fundacji powinno okre¶liæ prawo partykularne.

Kan. 1305 - Pieni±dze i dobra ruchome, przydzielone tytu³em dotacji, nale¿y zaraz z³o¿yæ w miejscu bezpiecznym, zatwierdzonym 
przez ordynariusza, a to w tym celu, a¿eby te pieni±dze lub warto¶æ dóbr ruchomych zabezpieczyæ i mo¿liwie najszybciej ostro¿nie 
oraz korzystnie, wed³ug roztropnego uznania tego¿ ordynariusza, po wys³uchaniu przez niego tak¿e zdania zainteresowanych i w³asnej 
Rady do spraw ekonomicznych, ulokowaæ na sta³e na korzy¶æ fundacji, z wyra¼n± i dok³adn± wzmiank± o zobowi±zaniu.

Kan. 1306 - 

§ 1. Fundacje, dokonane równie¿ ustnie, winny byæ sporz±dzone na pi¶mie.

§ 2. Jeden egzemplarz aktu fundacyjnego ma byæ bezpiecznie przechowywany w archiwum kurii, drugi za¶ w 
archiwum osoby prawnej, do której nale¿y fundacja.

Kan. 1307 - 

§ 1. Z zachowaniem przepisów kan. 1300-1302 i 1287, nale¿y sporz±dziæ wykaz zobowi±zañ wynikaj±cych z 

pobo¿nych fundacji, umieszczaj±c go w miejscu widocznym, aby przewidziane do wype³nienia zobowi±zania nie 
posz³y w zapomnienie.

§ 2. Oprócz ksiêgi, o której w kan. 958, § 1, ma byæ prowadzona i przechowywana u proboszcza lub rektora 

druga ksiêga, w której nale¿y odnotowywaæ poszczególne zobowi±zania oraz ich wype³nienie i ofiary.

Kan. 1308 - 

§ 1. Redukcja zobowi±zañ dotycz±cych Mszy ¶w., której mo¿na dokonywaæ tylko ze s³usznej i koniecznej 
przyczyny, jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, z zachowaniem zamieszczonych przepisów, które nastêpuj±.

§ 2. Je¶li w akcie fundacyjnym zosta³o to wyra¼nie zastrze¿one ordynariusz mo¿e zredukowaæ zobowi±zania 
mszalne na skutek zmniejszenia siê dochodów.

§ 3. Biskup diecezjalny posiada w³adzê redukowania z powodu zmniejszenia siê dochodów, dopóki trwa 
przyczyna, Mszy ¶w. zwi±zanych z legatami lub w jakikolwiek sposób fundowanych, które s± samoistne, do 
wysoko¶ci stypendium prawnie obowi±zuj±cego w diecezji, pod warunkiem jednak, ¿e nie ma nikogo, kto jest 
zobowi±zany i kogo mo¿na by by³o skutecznie nak³oniæ do podwy¿szenia dochodów.

§ 4. Przys³uguje temu¿ w³adza redukowania zobowi±zañ lub legatów mszalnych, obci±¿aj±cych instytucjê ko¶cieln
±, je¶li dochody sta³y siê niewystarczaj±ce do osi±gniêcia w odpowiedni sposób w³asnego celu tej instytucji.

§ 5. Te same w³adze, o których w §§ 3 i 4, przys³uguj± równie¿ najwy¿szemu prze³o¿onemu kleryckiego instytutu 
zakonnego na prawie papieskim.



Kan. 1309 - W³adzom, o których w kan. 1308, przys³uguje ponadto uprawnienie przenoszenia, dla stosownej przyczyny, zobowi±zañ 
mszalnych na dni, ko¶cio³y lub o³tarze, ró¿ne od tych, które zosta³y okre¶lone w akcie fundacji.

Kan. 1310 - 

§ 1. Redukcja, ograniczenie, zamiana rozporz±dzeñ wiernych na cele pobo¿ne mog± byæ przez ordynariusza 
dokonywane tylko dla s³usznej i koniecznej przyczyny, je¶li fundator tê w³adzê mu przekaza³.

§ 2. Je¶li z racji zmniejszonych dochodów albo z innej przyczyny, ale bez ¿adnej winy zarz±dców, nie jest 
mo¿liwe wype³niæ na³o¿onych obowi±zków, wtedy ordynariusz, wys³uchawszy zdania osób zainteresowanych i 
w³asnej Rady do spraw ekonomicznych, jak równie¿ zachowuj±c w mo¿liwie najlepszy sposób wolê fundatora, 
mo¿e te zobowi±zania sprawiedliwie zmniejszyæ, z wyj±tkiem redukcji zobowi±zañ mszalnych, która rz±dzi siê 
przepisami kan. 1308.

§ 3. W innych przypadkach nale¿y siê odnie¶æ do Stolicy Apostolskiej.
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Tytu³ I

KARANIE PRZESTÊPSTW W OGÓLNO¦CI

 

Kan. 1311 - Ko¶ció³ posiada wrodzone i w³asne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym pope³niaj±cym przestêpstwo.

Kan. 1312 - 

§ 1. Sankcjami karnymi w Ko¶ciele s±:

1° kary poprawcze czyli cenzury, wyliczone w kan. 1331-1333; 

2° kary ekspiacyjne, o których w kan. 1336.

§ 2. Ustawa mo¿e ustanowiæ inne kary ekspiacyjne, które pozbawiaj± wiernego jakiego¶ dobra duchowego lub 
doczesnego i odpowiadaj± nadrzyrodzonemu celowi Ko¶cio³a.

§ 3. Ponadto stosowane s± ¶rodki zaradcze i pokuty, pierwsze g³ównie dla zapobie¿enia przestêpstwom, drugie za¶ 
raczej dla zast±pienia kary lub jej zwiêkszenia.
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Tytu³ II

USTAWA KARNA I NAKAZ KARNY

 

Kan. 1313 - 

§ 1. Je¶li po dokonaniu przestêpstwa zmienia siê

ustawa, nale¿y stosowaæ ustawê korzystniejsz± dla winnego.

§ 2. Je¶li ustawa pó¼niejsza znosi wcze¶niejsz± lub przynajmniej karê, kara natychmiast ustaje.

Kan. 1314 - Kara jest najczê¶ciej kar± wymierzan± wyrokiem, to jest tak±, i¿ nie wi±¿e winnego, je¶li nie zostanie wymierzona; jest 
za¶ kar± wi±¿±c± moc± samego prawa, tak i¿ wi±¿e przez sam fakt pope³nienia przestêpstwa, je¶li to wyra¼nie postanawia ustawa lub 
nakaz.

Kan. 1315 - 

§ 1. Kto posiada w³adzê ustawodawcz±, mo¿e równie¿ wydawaæ ustawy karne; mo¿e tak¿e swoimi ustawami 
zabezpieczyæ odpowiedni± kar± prawo Bo¿e lub ustawê ko¶cieln± wydan± przez wy¿sz± w³adzê, przy 
zachowaniu granic swojej kompetencji z racji terytorium lub osób.

§ 2. Ustawa mo¿e sama okre¶laæ karê lub pozostawiaæ jej okre¶lenie roztropnemu uznaniu sêdziego.

§ 3. Ustawa partykularna mo¿e tak¿e do kar ustanowionych prawem powszechnym za jakie¶ przestêpstwo do³
±czyæ inne, ale nie powinna tego czyniæ bez bardzo powa¿nej konieczno¶ci. Je¶li za¶ ustawa powszechna grozi 
kar± nieokre¶lon± lub fakultatywn±, ustawa partykularna mo¿e równie¿ w jej miejsce ustanowiæ karê okre¶lon± 
lub obowi±zkow±.

Kan. 1316 - Biskupi diecezjalni powinni troszczyæ siê, aby - o ile to mo¿liwe - w tym samym pañstwie lub regionie by³y ustanawiane, 
je¶li maj± byæ, jednakowe ustawy karne.

Kan. 1317 - Kary nale¿y o tyle ustanawiaæ, o ile s± rzeczywi¶cie konieczne do lepszego zachowania dyscypliny ko¶cielnej. Kara za¶ 
wydalenia ze stanu duchownego nie mo¿e byæ ustanowiona ustaw± partykularn±.

Kan. 1318 - Ustawodawca nie powinien groziæ karami wi±¿±cymi moc± samego prawa, jak tylko za jakie¶ poszczególne przestêpstwa 
umy¶lne, które mog± wywo³aæ powa¿niejsze zgorszenie lub nie mog± byæ skutecznie ukarane karami wymierzanymi wyrokiem. 
Cenzur za¶, zw³aszcza ekskomuniki, nie powinien ustanawiaæ, jak tylko z najwiêkszym umiarem i jedynie za ciê¿sze przestêpstwa.

Kan. 1319 - 

§ 1. O ile kto¶ mo¿e moc± w³adzy rz±dzenia wydawaæ w zakresie zewnêtrznym nakazy, o tyle mo¿e równie¿ 
zagroziæ w nakazie okre¶lonymi karami, z wyj±tkiem ekspiacyjnych, wymierzanych na sta³e.

§ 2. Nakaz karny nie powinien byæ wydawany, jak tylko po dojrza³ym rozwa¿eniu sprawy i z zachowaniem tego, 
co kan. 1317 i 1318 postanawiaj± odno¶nie do ustaw partykularnych.

Kan. 1320 - Ordynariusz miejsca mo¿e karaæ zakonników we wszystkich sprawach, w jakich mu oni podlegaj±.
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Tytu³ III

PODMIOT SANKCJI KARNYCH

 

Kan. 1321 - 

§ 1. Nie mo¿na nikogo karaæ, je¶li pope³nione przez niego zewnêtrzne naruszenie ustawy lub nakazu nie jest 
ciê¿ko poczytalne na skutek winy umy¶lnej albo nieumy¶lnej.

 

§ 2. Kara ustanowiona ustaw± lub nakazem wi±¿e tego, kto rozmy¶lnie przekroczy³ ustawê lub nakaz; kto za¶ 
uczyni³ to wskutek zaniedbania nale¿ytej staranno¶ci, nie jest karany, chyba ¿e ustawa lub nakaz inaczej zastrzega.

§ 3. Gdy nast±pi³o zewnêtrzne przekroczenie, domniemywa siê

poczytalno¶æ, chyba ¿e co innego by siê okaza³o.

Kan. 1322 - Habitualnie pozbawionych u¿ywania rozumu uwa¿a siê za niezdolnych do pope³nienia przestêpstwa, chocia¿by wydawali 
siê zdrowi w chwili przekraczania ustawy lub nakazu.

Kan. 1323 - Nie podlega ¿adnej karze, kto w chwili przekraczania ustawy lub nakazu:

1° nie ukoñczy³ jeszcze szesnastego roku ¿ycia;

2° naruszy³ ustawê lub nakaz z ignorancji niezawinionej; na równi za¶ z ignorancj± stoi nieuwaga i b³±d;

3° dzia³a³ pod wp³ywem przymusu fizycznego lub na skutek przypadku, którego nie móg³ przewidzieæ lub 
przewidzianemu zapobiec;

4° dzia³a³ pod wp³ywem chocia¿by wzglêdnie tylko ciê¿kiej boja¼ni albo z konieczno¶ci lub wskutek wielkiej 
niedogodno¶ci, je¶li czynno¶æ nie jest wewnêtrznie z³a ani nie powoduje szkody dusz;

5° dzia³a³ w zgodnej z prawem obronie w³asnej lub kogo¶ innego przeciwko niesprawiedliwemu napastnikowi, 
zachowuj±c nale¿ny umiar;

6° nie posiada³ u¿ywania rozumu, z zachowaniem przepisów kan. 1324, § 1, n. 2 i 1325;

7° s±dzi³ bez winy, ¿e zachodzi jedna z okoliczno¶ci, o jakich w n.4 lub 5.

Kan. 1324 - 

§ 1. Sprawca przekroczenia nie jest wolny od kary, lecz kara przewidziana ustaw± lub nakazem powinna byæ 
z³agodzona lub zast±piona pokut±, je¶li przestêpstwo zosta³o pope³nione:

1° przez tego, kto posiada³ tylko niezupe³ne u¿ywanie rozumu;

2° przez tego, kto nie posiada³ u¿ywania rozumu wskutek zawinionego nadu¿ycia alkoholu 
lub podobnego zaburzenia umys³owego;

3° na skutek powa¿nego wzburzenia uczuciowego, które jednak nie wyprzedzi³o i nie 



przekre¶li³o ca³kowicie ¶wiadomo¶ci i zgody woli, je¶li samo wzburzenie nie zosta³o 
dobrowolnie wywo³ane lub nie by³o podtrzymywane;

4° przez ma³oletniego, który ukoñczy³ szesnasty rok ¿ycia;

5° przez tego, kto dzia³a³ przymuszony ciê¿k± boja¼ni±, chocia¿by tylko wzglêdnie, albo z 
konieczno¶ci lub wielkiej niedogodno¶ci, je¶li przestêpstwo jest wewnêtrznie z³e lub 
powoduje szkodê dusz;

6° przez tego, kto dzia³a³ w zgodnej z prawem obronie w³asnej lub kogo¶ innego przeciwko 
niesprawiedliwemu napastnikowi, ale nie zachowa³ koniecznego umiaru;

7° przeciwko powa¿nie i nies³usznie prowokuj±cemu;

8° przez tego, kto z w³asnej winy by³ b³êdnie przekonany, ¿e zachodzi jedna z okoliczno¶ci, 
o których w kan. 1323, n. 4 lub 5;

9° przez tego, kto bez winy nie wiedzia³, ¿e do ustawy lub nakazu zosta³a do³±czona kara;

10° przez tego, kto dzia³a³ bez pe³nej poczytalno¶ci, o ile ta pozosta³a wielka.

§ 2. To samo mo¿e uczyniæ sêdzia, gdy istnieje inna okoliczno¶æ pomniejszaj±ca ciê¿ko¶æ przestêpstwa.

§ 3. W okoliczno¶ciach, o których mowa w § 1, przestêpca nie jest zwi±zany kar± wi±¿±c± moc± samego prawa.

Kan. 1325 - Ignorancja ciê¿ko zawiniona, czyli przewrotna lub umy¶lna, nigdy nie mo¿e byæ brana pod uwagê w stosowaniu przepisów 
kan. 1323 i 1324; równie¿ nietrze¼wo¶æ lub inne zaburzenia umys³owe, je¶li by³y celowo spowodowane dla pope³nienia przestêpstwa 
albo wyt³umaczenia siê od winy oraz wzburzenie uczuciowe umy¶lnie wzbudzone lub podtrzymywane.

Kan. 1326 -

§ 1. Sêdzia mo¿e ukaraæ surowiej ni¿ przewiduje to ustawa lub nakaz:

1° tego, kto po skazaniu lub deklaracji kary dopuszcza siê przestêpstwa, tak i¿ na podstawie 
towarzysz±cych okoliczno¶ci mo¿na roztropnie wnioskowaæ o uporze w z³ej woli;

2° tego, kto posiada jak±¶ godno¶æ albo nadu¿ywa w³adzy lub urzêdu dla pope³nienia 
przestêpstwa;

3° przestêpcê, który w wypadku kary ustanowionej za przestêpstwo zawinione nieumy¶lnie, 
przewidzia³ skutek, a jednak nie podj±³ takich ¶rodków ostro¿no¶ci dla jego unikniêcia, które 
by podj±³ ka¿dy sumienny cz³owiek.

§ 2. Je¶li w wypadkach, o których w § 1, przewidziana jest kara wi±¿±ca moc± samego prawa, mo¿na do niej do³
±czyæ inn± karê lub pokutê.

Kan. 1327 - Prawo partykularne mo¿e, oprócz wyliczonych w kan. 1323-1326, okre¶liæ tak¿e inne okoliczno¶ci wyjmuj±ce, ³agodz±ce 
lub obci±¿aj±ce, czy to norm± ogóln±, czy te¿ w odniesieniu do poszczególnych przestêpstw. Równie¿ w nakazie mog± byæ ustalone 
okoliczno¶ci, które wyjmuj± od ustanowionej w nim kary albo j± zmniejszaj± lub zwiêkszaj±.

Kan. 1328 - 

§ 1. Kto uczyni³ co¶ dla dokonania przestêpstwa albo czego¶ zaniecha³, jednak bez w³asnej woli nie zdo³a³ go 
dokonaæ, nie podlega karze ustanowionej za pope³nione przestêpstwo, chyba ¿e ustawa lub nakaz inaczej zastrzega.

§ 2. Je¶li czynno¶ci lub zaniechania z natury swojej prowadz± do dokonania przestêpstwa, sprawcy mo¿na 



wyznaczyæ pokutê lub ¶rodek karny, chyba ¿e dobrowolnie odst±pi³ od zapocz±tkowanego wykonywania 
przestêpstwa. Je¶li za¶ wynik³o zgorszenie albo powa¿na szkoda lub niebezpieczeñstwo, sprawca, chocia¿ 
samorzutnie zaprzesta³ dzia³ania, mo¿e byæ ukarany jak±¶ sprawiedliw± kar±, mniejsz± jednak od przewidzianej 
za przestêpstwo dokonane.

Kan. 1329 - 

§ 1. Je¶li na g³ównego sprawcê s± ustanowione kary wymierzane wyrokiem, ci, którzy po wspólnym powziêciu 
przestêpczego zamiaru wspó³dzia³aj± w przestêpstwie, a nie s± w ustawie lub nakazie wyra¼nie wymienieni, 
podlegaj± tym samym karom albo innym takiej samej lub mniejszej ciê¿ko¶ci.

§ 2. Karze wi±¿±cej moc± samego prawa do³±czonej do przestêpstwa podlegaj± wspólnicy nie wymienieni w 
ustawie lub nakazie, je¶li bez ich udzia³u przestêpstwo nie by³oby dokonane, a kara jest tej natury, ¿e mo¿e ich 
dotyczyæ; w przeciwnym razie mog± podlega karze wymierzanej wyrokiem.

Kan. 1330 - Przestêpstwo, które polega na o¶wiadczeniu albo na innym ujawnieniu woli, doktryny lub wiedzy, nale¿y uwa¿aæ za 
niedokonane, je¶li nikt nie spostrzeg³ tego o¶wiadczenia lub ujawnienia.
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Rozdzia³ I

CENZURY

 

Kan. 1331 - 

§ 1. Ekskomunikowanemu zabrania siê:

1° jakiegokolwiek udzia³u pos³ugiwania w sprawowaniu Ofiary eucharystycznej lub w 
jakichkolwiek innych obrzêdach kultu;

2° sprawowaæ sakramenty i sakramentalia oraz przyjmowaæ sakramenty;

3° sprawowaæ ko¶cielne urzêdy lub pos³ugi albo jakiekolwiek inne zadania, b±d¼ 
wykonywaæ akty rz±dzenia.

 

§ 2. Je¶li ekskomunika zosta³a wymierzona lub deklarowana, przestêpca:

1° gdyby chcia³ dzia³aæ wbrew postanowieniu § 1, n. 1, powinien byæ usuniêty albo 
czynno¶æ liturgiczna powinna byæ przerwana, chyba ¿e przeszkadza temu powa¿na 
przyczyna;

2° niewa¿nie podejmuje akty rz±dzenia, które wed³ug § 1, n. 3, s± niegodziwe;

3° nie mo¿e korzystaæ z przywilejów wcze¶niej mu udzielonych;

4° nie mo¿e wa¿nie otrzymaæ w Ko¶ciele godno¶ci, urzêdu lub innego zadania;

5° dochody z tytu³u godno¶ci, urzêdu, jakiegokolwiek zadania i posiadanej ewentualnie w 
Ko¶ciele pensji nie stanowi± jego w³asno¶ci.

 

Kan. 1332 - Ukarany interdyktem jest zwi±zany zakazami, o których w kan. 1331, § 1, n. 1 i 2; je¶li za¶ interdykt zosta³ wymierzony 
lub deklarowany, nale¿y zachowaæ przepis kan. 1331, § 2, n. 1.

 

Kan. 1333 - 

§ 1. Suspensa, która mo¿e byæ stosowana jedynie do duchownych, zabrania:

1° wszystkich lub tylko niektórych aktów w³adzy ¶wiêceñ;

2° wszystkich lub tylko niektórych aktów w³adzy rz±dzenia;

3° wykonywania wszystkich lub niektórych uprawnieñ lub zadañ zwi±zanych z urzêdem.



 

§ 2. Ustawa lub nakaz mog± postanawiaæ, ¿e po wyroku skazuj±cym lub deklaruj±cym suspendowany nie mo¿e 
wa¿nie wykonywaæ aktów rz±dzenia.

 

§ 3. Zakaz nigdy nie dotyczy:

1° urzêdów lub w³adzy rz±dzenia, które nie podlegaj± w³adzy prze³o¿onego ustanawiaj±cego 
karê;

2° prawa do mieszkania, je¶li przestêpca posiada je z racji urzêdu;

3° prawa do zarz±dzania dobrami, które ewentualnie nale¿± do urzêdu zajmowanego przez 
suspendowanego, je¶li kara wi±¿e moc± samego prawa.

 

§ 4. Suspensa zabraniaj±c± pobierania dochodów, stypendium, pensji czy innych podobnych, zawiera w sobie 
obowi±zek zwrócenia wszystkiego, co zosta³o bezprawnie przyjête, nawet w dobrej wierze.

 

Kan. 1334 - 

§ 1. Zakres suspensy w granicach ustalonych poprzednim kanonem okre¶la sama ustawa lub nakaz albo wyrok lub 
dekret wymierzaj±cy karê.

 

§ 2. Ustawa, nie za¶ nakaz, mo¿e ustanowiæ suspensê wi±¿±c± moc± samego prawa bez ¿adnego okre¶lenia lub 
ograniczenia; tego za¶ rodzaju kara sprowadza wszystkie skutki, wymienione w kan. 1333, § 1.

 

Kan. 1335 - Je¿eli cenzura zabrania sprawowania sakramentów lub sakramentaliów albo podejmowania aktów rz±dzenia, zakaz zostaje 
zawieszony, ilekroæ jest to konieczne do udzielenia pos³ugi wiernym znajduj±cym siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci; je¶li cenzura wi±¿
±ca moc± samego prawa nie zosta³a deklarowana, zakaz ulega ponadto zawieszeniu, ilekroæ wierny prosi o sakrament lub sakramentalia 
b±d¼ o akt rz±dzenia; wolno za¶ o to prosiæ z jakiejkolwiek s³usznej przyczyny.
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Rozdzia³ II

KARY EKSPIACYJNE

 

Kan. 1336 - 

§ 1. Kary ekspiacyjne, które mog± obowi±zywaæ przestêpcê albo na sta³e, albo na czas okre¶lony lub 
nieokre¶lony, oprócz innych, ustanowionych ewentualnie ustaw±, s± nastêpuj±ce:

1° zakaz lub nakaz przebywania na okre¶lonym miejscu lub terytorium;

2° pozbawienie w³adzy, urzêdu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia, ³aski, tytu³u, 
odznaczenia, nawet czysto honorowego;

3° zakaz korzystania z tego, co wyliczono w n. 2, lub zakaz korzystania z tego w okre¶lonym 
miejscu lub poza okre¶lonym miejscem; tego rodzaju zakazy nigdy nie powoduj± 
niewa¿no¶ci;

4° karne przeniesienie na inny urz±d;

5° wydalenie ze stanu duchownego.

 

§ 2. Karami wi±¿±cymi moc± samego prawa mog± byæ tylko te kary ekspiacyjne, które wyliczono w § 1, n. 3.

 

Kan. 1337 - 

§ 1. Zakaz przebywania na okre¶lonym miejscu lub terytorium mo¿e dotyczyæ zarówno duchownych, jak i 
zakonników; natomiast nakaz przebywania - duchownych diecezjalnych oraz zakonników w ramach ich 
konstytucji.

 

§ 2. Do wydania nakazu przebywania na okre¶lonym miejscu lub terytorium, wymagana jest zgoda ordynariusza 
tego miejsca, chyba ¿e chodzi o dom przeznaczony równie¿ dla duchownych spoza diecezji, odbywaj±cych pokutê 
lub podejmuj±cych poprawê.

 

Kan. 1338 - 

§ 1. Pozbawienia i zakazy, wyliczone w kan. 1336, § 1, n. 2 i 3, nigdy nie obejmuj± w³adzy, urzêdów, zadañ, praw, 
przywilejów, uprawnieñ, ³ask, tytu³ów, odznaczeñ, które nie podlegaj± w³adzy prze³o¿onego ustanawiaj±cego karê.

 

§ 2. Nie mo¿na pozbawiæ w³adzy ¶wiêceñ, lecz jedynie zakazaæ jej wykonywania lub niektórych jej aktów; 
równie¿ nie mo¿na pozbawiæ kogo¶ stopni akademickich.



§ 3. Odno¶nie do zakazów wyliczonych w kan. 1336, 1, n. 3 nale¿y zachowaæ normê odnosz±c± siê do cenzur, 
podan± w kan. 1335.
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Rozdzia³ III

¦RODKI KARNE I POKUTY

 

Kan. 1339 -

§ 1. Tego, kto znajduje siê w bardzo bliskiej okazji pope³nienia przestêpstwa lub na kogo w wyniku 
przeprowadzonego dochodzenia pada powa¿ne podejrzenie pope³nienia przestêpstwa, ordynariusz mo¿e osobi¶cie 
lub przez innego upomnieæ.

 

§ 2. Temu, którego postêpowanie powoduje zgorszenie lub powa¿ne naruszenie porz±dku publicznego, mo¿e tak¿e 
udzieliæ nagany, w sposób dostosowany do szczególnych warunków osoby i faktu.

 

§ 3. Upomnienie lub nagana powinny byæ zawsze mo¿liwe do stwierdzenia przynajmniej na podstawie jakiego¶ 
dokumentu przechowywanego w tajnym archiwum kurii.

 

Kan. 1340 - 

§ 1. Pokut±, która mo¿e byæ na³o¿on± w zakresie zewnêtrznym, jest obowi±zek wykonania jakiego¶ aktu 
religijno¶ci, pobo¿no¶ci lub mi³o¶ci.

 

§ 2. Za tajne przekroczenie nie nale¿y nigdy nak³adaæ pokuty publicznej.

 

§ 3. Pokuty mo¿e ordynariusz wed³ug w³asnego roztropnego uznania do³±czaæ do karnego ¶rodka upomnienia lub 
nagany.
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Tytu³ V

WYMIERZANIE KAR

 

Kan. 1341 - Ordynariusz dopiero wtedy powinien wszcz±æ postêpowanie s±dowe lub administracyjne celem wymierzenia lub 
deklaracji kary, gdy uzna³, ¿e ani braterskim upomnieniem, ani nagan±, ani te¿ innymi ¶rodkami pasterskiej troski nie mo¿na w sposób 
wystarczaj±cy naprawiæ zgorszenia, wyrównaæ naruszonej sprawiedliwo¶ci i doprowadziæ do poprawy winnego.

 

Kan. 1342 - 

§ 1. Ilekroæ uzasadnione przyczyny przeszkadzaj± w przeprowadzeniu procesu s±dowego, karê mo¿na wymierzyæ 
lub deklarowaæ dekretem pozas±dowym. Natomiast ¶rodki karne i pokuty mog± byæ w ka¿dym wypadku 
nak³adane dekretem.

 

§ 2. Dekretem nie mo¿na wymierzaæ lub deklarowaæ kar wi±¿±cych na sta³e, jak równie¿ tych kar, których 
zabrania wymierzaæ dekretem ustanawiaj±ca je ustawa lub nakaz.

 

§ 3. Co ustawa lub nakaz mówi± odno¶nie do sêdziego, gdy chodzi o wymierzanie lub deklarowanie kar w s±dzie, 
nale¿y stosowaæ tak¿e do prze³o¿onego, który dekretem pozas±dowym wymierza lub deklaruje karê, je¶li nie 
wiadomo czego innego i nie chodzi a przepisy dotycz±ce jedynie procedury.

 

Kan. 1343 - Je¶li ustawa lub nakaz daje sêdziemu w³adzê wymierzenia lub niewymierzenia kary, sêdzia mo¿e tak¿e zgodnie ze swoim 
sumieniem i roztropno¶ci± z³agodziæ karê lub zamiast niej na³o¿yæ pokutê.

 

Kan. 1344 - Chocia¿ ustawa u¿ywa s³ów nakazuj±cych, sêdzia zgodnie z w³asnym sumieniem i roztropno¶ci± mo¿e:

1° od³o¿yæ wymierzenie kary na czas bardziej odpowiedni, je¶li przewiduje siê, ¿e z po¶piesznego ukarania 
winnego wyp³ynie wiêksze z³o;

2° powstrzymaæ siê od wymierzenia kary lub wymierzyæ karê mniejsz± albo zastosowaæ pokutê, je¶li winny siê 
poprawi³ i naprawi³ zgorszenie albo je¶li zosta³ ju¿ przez w³adzê ¶wieck± wystarczaj±co ukarany lub przewiduje 
siê, ¿e bêdzie ukarany;

3° je¶li winny dopu¶ci³ siê przestêpstwa po raz pierwszy po latach nienagannie prze¿ytych, a nie zachodzi 
konieczno¶æ naprawienia zgorszenia, zawiesiæ obowi±zek przestrzegania kary ekspiacyjnej, tak jednak, ¿e gdyby 
winny w okresie oznaczonym przez sêdziego ponownie dopu¶ci³ siê przestêpstwa, poniesie karê za obydwa 
przestêpstwa, chyba ¿e ju¿ up³yn±³ czas przedawnienia skargi karnej z racji pierwszego przestêpstwa.

 

Kan. 1345 - Ilekroæ przestêpca mia³ jedynie niepe³ne u¿ywanie rozumu albo dopu¶ci³ siê przestêpstwa pod wp³ywem boja¼ni, 
konieczno¶ci, wzburzenia uczuciowego lub w stanie nietrze¼wym b±d¼ w innym podobnym wzburzeniu umys³u, sêdzia mo¿e siê tak¿e 
powstrzymaæ od wymierzenia jakiejkolwiek kary, je¶li uwa¿a, ¿e w inny sposób mo¿na lepiej osi±gn±æ jego poprawê.



 

Kan. 1346 - Ilekroæ winny pope³ni³ wiele przestêpstw i zbyt wielka by³aby suma kar, które nale¿a³oby mu wymierzyæ, pozostawia siê 
roztropnemu uznaniu sêdziego z³agodzenie kar w s³usznych granicach.

 

Kan. 1347 - 

§ 1. Cenzury nie mo¿na wa¿nie wymierzyæ bez wcze¶niejszego jednego przynajmniej upomnienia, by winny 
zaniecha³ uporu i bez dania mu odpowiedniego czasu na poprawê.

 

§ 2. Nale¿y uwa¿aæ, ¿e od uporu odst±pi³ winny, który rzeczywi¶cie ¿a³owa³ pope³nienia przestêpstwa, a ponadto 
odpowiednio naprawi³ szkody i zgorszenie lub przynajmniej powa¿nie to przyrzek³.

 

Kan. 1348 - Gdy winny zostaje uwolniony od oskar¿enia albo nie wymierza mu siê ¿adnej kary, ordynariusz mo¿e odpowiednimi 
upomnieniami lub innymi ¶rodkami pasterskiej troski, albo nawet - gdy to jest wskazane - ¶rodkami karnymi zaradziæ jego po¿ytkowi 
oraz dobru publicznemu.

 

Kan. 1349 - Je¶li kara jest nie okre¶lona, a ustawa czego innego nie zastrzega, sêdzia nie powinien wymierzaæ ciê¿szych kar, zw³aszcza 
cenzur, chyba ¿e domaga siê tego bezwzglêdnie ciê¿ko¶æ przypadku; kar za¶ wi±¿±cych na sta³e nie mo¿e wymierzaæ.

 

Kan. 1350 - 

§ 1. Przy wymierzaniu kar duchownym zawsze trzeba uwa¿aæ, ¿eby nie pozbawiæ ich tego, co jest konieczne do 
godziwego utrzymania, chyba ¿e chodzi o wydalenie ze stanu duchownego.

 

§ 2. Wydalonemu za¶ ze stanu duchownego, który z powodu kary znalaz³ siê rzeczywi¶cie w niedostatku, 
ordynariusz powinien przyj¶æ z pomoc± w mo¿liwie najlepszy sposób.

 

Kan. 1351 - Kara wi±¿e winnego wszêdzie, tak¿e po ustaniu w³adzy tego, kto karê ustanowi³ lub wymierzy³, chyba ¿e co innego 
wyra¼nie zastrze¿ono.

 

Kan. 1352 - 

§ 1. Je¶li kara zabrania przyjmowania sakramentów lub sakramentaliów, zakaz ulega zawieszeniu, jak d³ugo winny 
znajduje siê w niebezpieczeñstwie ¶mierci.

 



§ 2. Obowi±zek zachowywania kary wi±¿±cej moc± samego prawa, która ani nie zosta³a deklarowana, ani te¿ nie 
jest notoryczna w miejscu przebywania przestêpcy, o tyle zostaje zawieszony w ca³o¶ci lub w czê¶ci, o ile winny 
nie mo¿e jej zachowaæ bez niebezpieczeñstwa powa¿nego zgorszenia lub znies³awienia.

 

Kan. 1353 - Apelacja lub rekurs od wyroków s±dowych lub dekretów wymierzaj±cych lub deklaruj±cych jak±kolwiek karê maj± skutek 
zawieszaj±cy.
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Tytu³ VI

USTANIE KAR

 

Kan. 1354 - 

§ 1. Oprócz wymienionych w kan. 1355-1356, mog± tak¿e zwalniaæ z kary wszyscy posiadaj±cy w³adzê 
dyspensowania od ustawy obwarowanej kar± lub od nakazu gro¿±cego kar±.

 

§ 2. Ponadto ustawa lub nakaz ustanawiaj±ce karê mog± równie¿ innym udzieliæ w³adzy zwalniania.

 

§ 3. Je¶li Stolica Apostolska zarezerwowa³a sobie lub innym zwolnienie z kary, zarezerwowanie podlega ¶cis³ej 
interpretacji.

 

Kan. 1355 - 

§ 1. Z kary ustanowionej ustaw±, je¶li jest wymierzona lub deklarowan±, o ile nie jest zarezerwowana Stolicy 
Apostolskiej, mog± zwolniæ:

1° ordynariusz, który upowa¿ni³ trybuna³ do wymierzenia lub deklarowania kary, b±d¼ j± 
dekretem osobi¶cie lub przez innego wymierzy³ lub deklarowa³;

2° ordynariusz miejsca, na którym przebywa przestêpca, w porozumieniu jednak - chyba ¿e 
by³oby to niemo¿liwe z racji nadzwyczajnych okoliczno¶ci - z ordynariuszem, o którym w n. 
1.

 

§ 2. Z kary wi±¿±cej moc± samego prawa, jeszcze nie deklarowanej, ustanowionej ustaw±, je¶li nie jest 
zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, mo¿e zwolniæ ordynariusz w³asnych podw³adnych oraz tych, którzy 
przebywaj± na jego terytorium lub na nim dopu¶cili siê przestêpstwa, a tak¿e ka¿dy biskup w akcie sakramentalnej 
spowiedzi.

 

Kan. 1356 - 

§ 1. Z kary wymierzanej lub wi±¿±cej moc± samego prawa, ustanowionej nakazem, który nie zosta³ wydany przez 
Stolicê Apostolsk±, mo¿e zwolniæ:

1° ordynariusz miejsca, na którym przebywa przestêpca;

2° je¶li kara jest wymierzona lub deklarowana, równie¿ ordynariusz, który upowa¿ni³ 
trybuna³ do wymierzenia lub deklarowania kary, b±d¼ j± dekretem osobi¶cie lub przez 
innego wymierzy³ lub deklarowa³.



 

§ 2. Przed zwolnieniem z kary nale¿y siê porozumieæ z tym, kto wyda³ nakaz, chyba ¿e to jest niemo¿liwe z racji 
nadzwyczajnych okoliczno¶ci.

 

Kan. 1357 - 

§ 1. Z zachowaniem przepisów kan. 508 i 976 z cenzury ekskomuniki lub interdyktu, wi±¿±cej moc± samego 

prawa, jeszcze niedeklarowanej, mo¿e w zakresie wewnêtrznym sakramentalnym zwolniæ spowiednik, je¶li 
penitentowi jest trudno pozostawaæ w grzechu ciê¿kim przez czas konieczny do tego, aby zaradzi³ kompetentny 
prze³o¿ony.

 

§ 2. Udzielaj±c zwolnienia spowiednik powinien na³o¿yæ na penitenta obowi±zek odniesienia siê w ci±gu miesi
±ca, pod gro¼b± ponownego popadniêcia w karê, do kompetentnego prze³o¿onego, b±d¼ do kap³ana posiadaj
±cego odpowiednie uprawnienia oraz zastosowania siê do otrzymanych poleceñ. Tymczasem spowiednik powinien 
na³o¿yæ odpowiedni± pokutê i w razie potrzeby nakazaæ naprawienie zgorszenia i wyrównanie wyrz±dzonej 
szkody. Odniesienia mo¿e dokonaæ tak¿e spowiednik bez podania nazwiska.

 

§ 3. Taki sam obowi±zek odniesienia siê z chwil± wyzdrowienia maj± ci, którzy zgodnie z kan. 976 zostali 

zwolnieni z cenzury wymierzonej lub deklarowanej albo zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

 

Kan. 1358 - 

§ 1. Zwolnienia z cenzury nie mo¿na udzieliæ, je¶li przestêpca nie odst±pi³ od uporu, zgodnie z kan. 1347, § 2; 

odstêpuj±cemu za¶ od uporu nie mo¿na odmówiæ zwolnienia.

 

§ 2. Kto zwalnia z cenzury, mo¿e post±piæ zgodnie z kan. 1348 lub tak¿e na³o¿yæ pokutê.

 

Kan. 1359 - Je¶li kto¶ jest zwi±zany wieloma karami, zwolnienie obejmuje tylko te, które s± w nim wymienione; natomiast zwolnienie 
ogólne obejmuje wszystkie kary, z wyj±tkiem pominiêtych w pro¶bie przez winnego w z³ej wierze.

 

Kan. 1360 - Zwolnienie z kary wymuszone ciê¿k± boja¼ni± jest niewa¿ne.

 

Kan. 1361 - 

§ 1. Zwolnienia z kary mo¿na udzieliæ równie¿ nieobecnemu lub pod warunkiem.

 



§ 2. Zwolnienie w zakresie zewnêtrznym winno byæ udzielone na pi¶mie, chyba ¿e co innego zaleca powa¿na 
przyczyna.

 

§ 3. Nale¿y siê wystrzegaæ, by pro¶ba o zwolnienie lub samo zwolnienie nie by³y rozg³aszane, chyba ¿e i o ile jest 
to potrzebne dla ochrony dobrego imienia winnego lub konieczne do naprawienia zgorszenia.

 

Kan. 1362 - 

§ 1. Skarga karna wygasa na skutek przedawnienia po up³ywie trzech lat, chyba ¿e chodzi:

1° o przestêpstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary;

2° o skargê z tytu³u przestêpstw, o których w kan. 1394, 1395, 1397, 1398, która 

przedawnia siê po up³ywie piêciolecia;

3° o przestêpstwa, które nie s± karane prawem powszechnym, je¶li prawo partykularne 
ustanowi³o inny termin przedawnienia.

 

§ 2. Przedawnienie liczy siê od dnia pope³nienia przestêpstwa, lub, je¶li przestêpstwo jest permanentne b±d¼ 
habitualne, od dnia jego ustania.

 

Kan. 1363 - 

§ 1. Je¶li w terminach podanych w kan. 1362, od dnia, w którym wyrok skazuj±cy przeszed³ w stan rzeczy os
±dzonej, oskar¿ony nie zosta³ powiadomiony o dekrecie wykonawczym sêdziego, o czym w kan. 1651, 

przedawnieniu ulega skarga o wykonanie kary.

 

§ 2. To samo obowi±zuje odpowiednio, je¶li kara zosta³a wymierzona przez dekret pozas±dowy.
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Tytu³ I

PRZESTÊPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNO¦CI KO¦CIO£A

 

Kan. 1364 - 

§ 1. Odstêpca od wiary, heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wi±¿±cej moc± samego prawa, przy 
zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 2; duchowny mo¿e byæ ponadto ukarany karami, o których w kan. 1336, 

§ 1, n. 1,2 i 3.

§ 2. Je¶li tego domaga siê d³ugotrwa³y upór lub wielko¶æ zgorszenia, mo¿na do³±czyæ tak¿e inne kary, nie wy³
±czaj±c wydalenia ze stanu duchownego.

Kan. 1365 - Winny zakazanego uczestnictwa w rzeczach ¶wiêtych ma byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

Kan. 1366 - Rodzice lub ich zastêpuj±cy, którzy oddaj± dzieci do chrztu lub na wychowanie w religii niekatolickiej, powinni byæ 
ukarani cenzur± lub inn± sprawiedliw± kar±.

Kan. 1367 - Kto postacie konsekrowane porzuca albo w celu ¶wiêtokradczym zabiera lub przechowuje, podlega ekskomunice wi±¿±cej 
moc± samego prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; duchowny mo¿e byæ ponadto ukarany inn± kar±, nie wy³±czaj±c wydalenia 
ze stanu duchownego.

Kan. 1368 - Kto stwierdzaj±c lub przyrzekaj±c co¶ wobec w³adzy ko¶cielnej dopuszcza siê krzywoprzysiêstwa, powinien byæ ukarany 
sprawiedliw± kar±.

Kan. 1369 - Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym pi¶mie albo w inny sposób przy pomocy ¶rodków 
spo³ecznego przekazu, wypowiada blu¼nierstwo, powa¿nie narusza dobre obyczaje albo zniewa¿a religiê lub Ko¶ció³ b±d¼ wywo³uje 
nienawi¶æ lub pogardê, powinien byæ ukarany sprawiedliw± kar±.
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Tytu³ II

PRZESTÊPSTWA PRZECIWKO W£ADZY KO¦CIELNEJ I WOLNO¦CI KO¦CIO£A

 

Kan. 1370 - 

§ 1. Kto stosuje przymus fizyczny wobec Biskupa Rzymskiego, podlega ekskomunice, wi±¿±cej moc± samego 
prawa, zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej; je¶li jest duchownym, mo¿na dodaæ stosownie do ciê¿ko¶ci 
przestêpstwa tak¿e inn± karê, nie wy³±czaj±c wydalenia ze stanu duchownego.

§ 2. Kto czyni to wzglêdem posiadaj±cego sakrê biskupi±, podlega interdyktowi wi±¿±cemu moc± samego prawa, 
a je¶li jest duchownym, równie¿ suspensie wi±¿±cej moc± samego prawa.

§ 3. Kto stosuje przymus fizyczny wobec duchownego lub zakonnika, z pogardy dla wiary, Ko¶cio³a, w³adzy lub 
pos³ugi ko¶cielnej, powinien byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

Kan. 1371 - Powinien byæ sprawiedliwie ukarany:

1° kto poza wypadkiem, o którym w kan. 1364, § 1, g³osi naukê potêpion± przez Biskupa Rzymskiego lub przez 

sobór powszechny, b±d¼ z uporem odrzuca naukê, o której w kan. 752, i nie odwo³uje tego mimo upomnienia ze 

strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza;

2° kto w inny sposób okazuje niepos³uszeñstwo Stolicy Apostolskiej, ordynariuszowi lub prze³o¿onemu, którzy 
zgodnie z prawem co¶ nakazuj± lub czego¶ zakazuj±, i po upomnieniu trwa w niepos³uszeñstwie.

Kan. 1372 - Kto od aktu Biskupa Rzymskiego odwo³uje siê do soboru powszechnego lub do Kolegium Biskupów, winien byæ ukarany 
cenzur±.

Kan. 1373 - Kto publicznie wzbudza niechêæ lub nienawi¶æ podw³adnych wzglêdem Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu 
jakiego¶ aktu w³adzy lub pos³ugi ko¶cielnej albo prowokuje podw³adnych do niepos³uszeñstwa wobec nich, winien byæ ukarany 
interdyktem lub innymi sprawiedliwymi karami.

Kan. 1374 - Kto zapisuje siê do stowarzyszenia dzia³aj±cego w jakikolwiek sposób przeciw Ko¶cio³owi, powinien byæ ukarany 
sprawiedliw± kar±; kto za¶ popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien byæ ukarany interdyktem.

Kan. 1375 - Ci, którzy przeszkadzaj± w swobodnym wype³nianiu pos³ugi, wyboru lub w³adzy ko¶cielnej albo w zgodnym z prawem 
korzystaniu z dóbr sakralnych lub innych dóbr ko¶cielnych, albo wywieraj± nacisk na wyborcê lub wybranego b±d¼ tego, kto wykona³ 
akt w³adzy lub pos³ugê ko¶cieln±, mo¿e byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

Kan. 1376 - Kto profanuje rzecz ¶wiêt±, ruchom± czy nieruchom±, powinien byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

Kan. 1377 - Kto alienuje dobra ko¶cielne bez przepisanego prawem zezwolenia, powinien byæ ukarany sprawiedliw± kar±.
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Tytu³ III

UZURPACJA KO¦CIELNYCH ZADAÑ ORAZ PRZESTÊPSTWA W ICH WYKONYWANIU

 

Kan. 1378 - 

§ 1. Kap³an, który dzia³a wbrew przepisowi kan. 977, podlega ekskomunice wi±¿±cej moc± samego prawa, 

zarezerwowanej Stolicy Apostolskiej.

§ 2. Podlega wi±¿±cej moc± samego prawa karze interdyktu lub, je¶li jest duchownym, suspensy:

1° kto nie maj±c ¶wiêceñ kap³añskich usi³uje sprawowaæ liturgiczn± czynno¶æ Ofiary 
eucharystycznej;

2° kto oprócz wypadku, o jakim w § 1, nie mog±c daæ wa¿nie absolucji sakramentalnej, 
usi³uje jej udzieliæ albo s³ucha sakramentalnej spowiedzi.

§ 3. W wypadkach, o których w § 2, mo¿na odpowiednio do ciê¿ko¶ci przestêpstwa do³±czyæ inne kary, nie wy³
±czaj±c ekskomuniki.

Kan. 1379 - Kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378, symuluje udzielanie sakramentu, powinien byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

Kan. 1380 - Kto stosuj±c symoniê sprawuje lub przyjmuje sakrament, powinien byæ ukarany interdyktem lub suspens±.

Kan. 1381 - 

§ 1. Ktokolwiek uzurpuje sobie urz±d ko¶cielny, powinien byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

§ 2. Uzurpacji równa siê niezgodne z prawem zatrzymanie urzêdu po jego pozbawieniu lub ustaniu.

Kan. 1382 - Biskup, który bez papieskiego mandatu konsekruje kogo¶ na biskupa, a tak¿e ten, kto od niego konsekracjê przyjmuje, 
podlegaj± ekskomunice wi±¿±cej moc± samego prawa, zastrze¿onej Stolicy Apostolskiej.

Kan. 1383 - Biskup, który wbrew przepisowi kan. 1015 wy¶wiêci³ obcego podw³adnego bez zgodnych z prawem dymisoriów, podlega 

przez rok zakazowi udzielania ¶wiêceñ. Kto za¶ przyj±³ ¶wiêcenia, jest moc± samego faktu suspendowany od przyjêtego ¶wiêcenia.

Kan. 1384 - Kto oprócz wypadków, o których w kan. 1378-1389, niezgodnie z prawem sprawuje zadanie kap³añskie lub inn± ¶wiêt± 
pos³ugê, mo¿e byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

Kan. 1385 - Kto niezgodnie z prawem czerpie zysk z ofiar mszalnych, powinien byæ ukarany cenzur± lub inn± sprawiedliw± kar±.

Kan. 1386 - Kto cokolwiek daruje lub przyrzeka, aby kto¶ wype³niaj±c zadanie w Ko¶ciele co¶ niezgodnie z prawem uczyni³ lub 
opu¶ci³, ma byæ ukarany sprawiedliw± kar±; równie¿ ten, kto te dary lub przyrzeczenia przyjmuje.

Kan. 1387 - 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¿ko¶ci przestêpstwa ukarany suspens±, zakazami lub pozbawieniami, a w 
przypadkach powa¿niejszych wydalony ze stanu duchownego.

Kan. 1388 - 

§ 1. Spowiednik, który narusza bezpo¶rednio tajemnicê sakramentaln±, podlega ekskomunice wi±¿±cej moc± 



samego prawa, zastrze¿onej Stolicy Apostolskiej. Gdy za¶ narusza j± tylko po¶rednio, powinien byæ ukarany 
stosownie do ciê¿ko¶ci przestêpstwa.

§ 2. T³umacz i inni, o których w kan. 983, § 2, którzy naruszaj± tajemnicê, powinni byæ ukarani sprawiedliw± kar

±, nie wy³±czaj±c ekskomuniki.

Kan. 1389 - 

§ 1. Kto nadu¿ywa w³adzy lub zadania, powinien byæ ukarany stosownie do wielko¶ci czynu lub zaniedbania, nie 
wy³±czaj±c pozbawienia urzêdu, chyba ¿e za to nadu¿ycie jest ju¿ ustanowiona kara ustaw± lub nakazem.

§ 2. Kto za¶ wskutek zawinionego zaniedbania podejmuje lub pomija bezprawnie z czyj±¶ szkod± akt w³adzy 
ko¶cielnej, pos³ugi albo zadania, powinien byæ sprawiedliwie ukarany.
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Tytu³ IV

PRZESTÊPSTWO FA£SZU

 

Kan. 1390 - 

§ 1. Kto fa³szywie donosi prze³o¿onemu ko¶cielnemu na spowiednika o przestêpstwie, o którym w kan. 1387, 

podlega interdyktowi wi±¿±cemu moc± samego prawa, a je¶li jest duchownym, tak¿e suspensie.

§ 2. Kto sk³ada prze³o¿onemu ko¶cielnemu inne oszczercze doniesienie o przestêpstwie lub w inny sposób narusza 
czyje¶ dobre imiê, mo¿e byæ ukarany sprawiedliw± kar±, nie wy³±czaj±c cenzury.

§ 3. Oszczerca mo¿e byæ tak¿e zmuszony do dokonania odpowiedniego zado¶æuczynienia.

Kan. 1391 - Stosownie do ciê¿ko¶ci przestêpstwa, mo¿e byæ ukarany sprawiedliw± kar±:

1° kto sporz±dza fa³szywy dokument ko¶cielny lub prawdziwy zmienia, niszczy, ukrywa, albo pos³uguje siê 
fa³szywym lub zmienionym;

2° kto w sprawie ko¶cielnej pos³uguje siê innym fa³szywym lub zmienionym dokumentem;

3° kto w publicznym dokumencie ko¶cielnym potwierdza fa³sz.
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Tytu³ V

PRZESTÊPSTWA PRZECIWKO SPECJALNYM OBOWI¡ZKOM

 

Kan. 1392 - Duchowni lub zakonnicy uprawiaj±cy handel lub transakcje wbrew przepisom kanonów, powinni byæ ukarani stosownie do 
ciê¿ko¶ci przestêpstwa.

Kan. 1393 - Kto narusza obowi±zki na³o¿one mu kar±, mo¿e byæ ukarany sprawiedliw± kar±.

Kan. 1394 - 

§ 1. Przy zachowaniu przepisu kan. 194, § 1, n. 3, duchowny usi³uj±cy zawrzeæ ma³¿eñstwo, choæby tylko 

cywilne, podlega suspensie wi±¿±cej moc± samego prawa. Gdy po upomnieniu nie poprawia siê i nadal daje 
zgorszenie, mo¿e byæ karany stopniowo pozbawieniami lub tak¿e wydaleniem ze stanu duchownego.

§ 2. Zakonnik ¶lubów wieczystych, który nie jest duchownym, usi³uj±c zawrzeæ ma³¿eñstwo choæby tylko cywilne, podlega 
interdyktowi wi±¿±cemu moc± samego prawa, z zachowaniem przepisu kan. 694. 

 

Kan. 1395 - 

§ 1. Duchowny konkubinariusz poza wypadkiem, o którym w kan. 1394, oraz duchowny trwaj±cy w innym 
grzechu zewnêtrznym przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, wywo³uj±cym zgorszenie, winien byæ ukarany 
suspens±, do której, gdy mimo upomnienia trwa w przestêpstwie, mo¿na stopniowo dodawaæ inne kary, a¿ do 
wydalenia ze stanu duchownego.

§ 2. Duchowny, który w inny sposób wykroczy³ przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu, je¶li jest to po³±czone 
z u¿yciem przymusu lub gró¼b, albo publicznie lub z osob± ma³oletni± poni¿ej lat szesnastu, powinien byæ 
ukarany sprawiedliwymi karami, nie wy³±czaj±c w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego.

Kan. 1396 - Kto powa¿nie narusza obowi±zek rezydencji, do której jest obowi±zany z racji urzêdu ko¶cielnego, winien byæ ukarany 
sprawiedliw± kar±, nie wy³±czaj±c, po upomnieniu, pozbawienia urzêdu.
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Tytu³ VI

PRZESTÊPSTWA PRZECIWKO ¯YCIU I WOLNO¦CI CZ£OWIEKA

 

Kan. 1397 - Kto pope³nia zabójstwo albo si³± lub podstêpem porywa lub zatrzymuje cz³owieka, b±d¼ go okalecza czy powa¿nie rani, 
powinien byæ ukarany stosownie do ciê¿ko¶ci przestêpstwa pozbawieniami i zakazami, o których w kan. 1336. Zabójstwo za¶ osób, o 

których w kan. 1370, jest karane tam ustanowionymi karami.

Kan. 1398 - Kto powoduje przerwanie ci±¿y, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wi±¿±cej moc± samego prawa.
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Tytu³ VII

ZASADA OGÓLNA

 

Kan. 1399 - Poza wypadkami przewidzianymi w tej lub w innych ustawach, zewnêtrzne naruszenie prawa Bo¿ego lub kanonicznego, 
tylko wtedy mo¿e byæ ukarane sprawiedliwa kar±, gdy domaga siê tego szczególna ciê¿ko¶æ przekroczenia i przynagla konieczno¶æ 
zapobie¿enia zgorszeniom lub ich naprawienia.
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Czê¶æ I

POSTÊPOWANIE S¡DOWE W OGÓLNO¦CI

 

Kan. 1400 -

§ 1. Przedmiotem postêpowania s±dowego s±:

1° dochodzenie lub obrona uprawnieñ osób fizycznych lub prawnych albo stwierdzenie 
faktów prawnych;

2° przestêpstwa w tym, co dotyczy wymierzenia lub deklaracji kary.

 

§ 2. Natomiast spory powsta³e na skutek wydania aktu w³adzy administracyjnej mog± byæ wniesione tylko do 
prze³o¿onego albo do trybuna³u administracyjnego.

Kan. 1401 - Moc± w³asnego i wy³±cznego prawa, Ko¶ció³ rozpoznaje:

1° sprawy dotycz±ce rzeczy duchowych i zwi±zanych z duchowymi;

2° przekroczenie ustaw ko¶cielnych oraz wszystkie inne, w których wchodzi w grê grzech, w tym, co dotyczy 
ustalenia winy i wymierzenia kar ko¶cielnych.

Kan. 1402 - Wszystkie trybuna³y ko¶cielne rz±dz± siê kanonami, które nastêpuj±, z zachowaniem norm trybuna³ów Stolicy 
Apostolskiej.

Kan. 1403 - 

§ 1. Sprawy kanonizacji S³ug Bo¿ych rz±dz± siê szczególn± ustaw± papiesk±.

§ 2. W sprawach tych maj± ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, ilekroæ w tej¿e ustawie odsy³a siê do 
prawa powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotycz± tak¿e tych spraw.
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Tytu³ I

W£A¦CIWO¦Æ S¡DU

 

Kan. 1404 - Stolica Piotrowa nie mo¿e byæ s±dzona przez nikogo.

Kan. 1405 - 

§ 1. Sam tylko Biskup Rzymski ma prawo s±dziæ sprawy, o których w kan. 1401:

1° tych, którzy sprawuj± najwy¿sz± w³adzê pañstwow±;

2° kardyna³ów;

3° legatów Stolicy Apostolskiej, a w sprawach karnych - biskupów;

4° inne sprawy, które sam wezwa³ przed swój s±d.

 

§ 2. Sêdzia nie mo¿e rozpatrywaæ sprawy dotycz±cej aktu lub dokumentu potwierdzonego w specjalny sposób 
przez Biskupa Rzymskiego, chyba ¿e otrzyma³ od niego uprzednie polecenie.

§ 3. Rocie Rzymskiej rezerwuje siê s±dzenie:

1° biskupów w sprawach spornych, z zachowaniem przepisu kan. 1419, § 2; 

2° opata prymasa lub opata prze³o¿onego kongregacji monastycznej i najwy¿szego 
prze³o¿onego instytutów zakonnych na prawie papieskim;

3° diecezji czy innych ko¶cielnych osób, fizycznych lub prawnych, które nie maj± ni¿szego 
prze³o¿onego od Biskupa Rzymskiego.

Kan. 1406 - 

§ 1. Po naruszeniu przepisu kan. 1404, akta i decyzje uwa¿a siê za nieby³e.

§ 2. W sprawach, o których w kan. 1405, niew³a¶ciwo¶æ innych sêdziów jest bezwzglêdna.

Kan. 1407 - 

§ 1. W pierwszej instancji nie wolno pozwaæ nikogo, chyba ¿e wobec sêdziego ko¶cielnego, który jest w³a¶ciwy 
na podstawie jednego z tytu³ów okre¶lonych w kan. 1408-1414.

§ 2. Niew³a¶ciwo¶æ sêdziego, któremu nie przys³uguje ¿aden z tych tytu³ów, nazywa siê wzglêdna.

§ 3. Powód ma korzystaæ z trybuna³u strony pozwanej; je¿eli za¶ strona pozwana mia³aby ró¿ne trybuna³y 
w³a¶ciwe, wybór przys³uguje powodowi.



Kan. 1408 - Ka¿dy mo¿e byæ pozwany przed trybuna³ sta³ego lub tymczasowego miejsca zamieszkania.

Kan. 1409 - 

§ 1. Tu³acz posiada trybuna³ w miejscu, w którym aktualnie przebywa.

§ 2. Ten, którego miejsce sta³ego lub tymczasowego zamieszkania czy pobytu jest nieznane, mo¿e byæ pozwany 
przed trybuna³ powoda, je¿eli nie przys³uguje mu inny trybuna³, zgodny z przepisami prawa.

Kan. 1410 - Z racji po³o¿enia rzeczy, stronê mo¿na pozwaæ przed trybuna³ miejsca, w którym znajduje siê rzecz sporna, ilekroæ sprawa 
dotyczy tej rzeczy albo chodzi o bezprawne pozbawienie.

Kan. 1411 - 

§ 1. Z tytu³u umowy, wolno stronê pozwaæ przed trybuna³ miejsca, w którym umowa zosta³a zawarta lub powinna 
byæ wype³niona, chyba ¿e strony zgodnie wybra³y inny trybuna³.

§ 2. Je¿eli sprawa dotyczy zobowi±zañ wyp³ywaj±cych z innego tytu³u, strona mo¿e byæ pozwana przed trybuna³ 
miejsca, na którym zobowi±zanie powsta³o lub ma byæ wype³nione.

Kan. 1412 - W sprawach karnych, oskar¿ony, choæby nieobecny, mo¿e byæ pozwany przed trybuna³ miejsca, w którym dokonano 
przestêpstwa.

Kan. 1413 - Strona mo¿e byæ pozwana:

1° w sprawach dotycz±cych zarz±du, przed trybuna³ miejsca, w którym by³ on wykonywany;

2° w sprawach dotycz±cych dziedziczenia lub pobo¿nych legatów, przed trybuna³ ostatniego sta³ego lub 
tymczasowego miejsca zamieszkania lub pobytu, wed³ug przepisu kan. 1408-1409, tego, którego dotyczy spadek 
lub pobo¿ny legat, chyba ¿e chodzi o zwyk³e wykonanie legatu, które nale¿y rozpatrzyæ wed³ug zwyczajnych 
norm w³a¶ciwo¶ci.

Kan. 1414 - Z racji ³±czno¶ci, przez jeden i ten sam trybuna³ i w tym samym procesie nale¿y rozpatrzyæ sprawy ze sob± zwi±zane, 
chyba ¿e sprzeciwia siê temu przepis ustawy.

Kan. 1415 - Z racji wyprzedzenia, je¿eli dwa lub wiêcej trybuna³ów jest równie w³a¶ciwych, ten ma prawo rozpatrzenia sprawy, który 
pierwszy wezwa³ stronê pozwan±, zgodnie z przepisami prawa.

Kan. 1416 - Konflikty w³a¶ciwo¶ci, miêdzy trybuna³ami podlegaj±cymi temu samemu trybuna³owi apelacyjnemu, maj± byæ przez 
niego rozstrzygane; je¿eli nie podlegaj± temu samemu trybuna³owi apelacyjnemu, przez Sygnaturê Apostolsk±.
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Tytu³ II

RÓ¯NE STOPNIE I RODZAJE TRYBUNA£ÓW

 

Kan. 1417 - 

§ 1. Z racji prymatu Biskupa Rzymskiego wolno ka¿demu wiernemu swoj± sprawê, czy to sporn±, czy karn±, z 
trybuna³u ka¿dego stopnia i w ka¿dym stadium sporu, przenie¶æ do rozpatrzenia Stolicy ¦wiêtej lub do niej j± 
wnie¶æ.

 

§ 2. Odwo³anie siê jednak do Stolicy Apostolskiej nie zawiesza, oprócz przypadku apelacji, wykonywania 
jurysdykcji przez sêdziego, który zacz±³ ju¿ rozpatrywaæ sprawê; mo¿e on zatem kontynuowaæ proces a¿ do 
ostatecznego wyroku, chyba ¿e Stolica Apostolska powiadomi³a sêdziego o przejêciu przez siebie sprawy.

Kan. 1418 - Ka¿dy trybuna³ ma prawo prosiæ o pomoc inny trybuna³ celem instrukcji sprawy lub celem zawiadomienia o aktach.
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Rozdzia³ I

TRYBUNA£ PIERWSZEJ INSTANCJI

 

Art. 1

SÊDZIA

 

Kan. 1419 - 

§ 1. W ka¿dej diecezji i dla wszystkich spraw, wprost przez prawo nie wyjêtych, sêdzi± pierwszej instancji jest 
biskup diecezjalny, który mo¿e wykonywaæ w³adzê s±dow± osobi¶cie lub przez innych, wed³ug kanonów, które 
nastêpuj±.

 

§ 2. Je¶li za¶ chodzi o prawa lub dobra doczesne osoby prawnej, reprezentowanej przez biskupa, w pierwszym 
stopniu s±dzi sprawê trybuna³ apelacyjny.

Kan. 1420 - 

§ 1. Ka¿dy biskup diecezjalny jest obowi±zany ustanowiæ wikariusza s±dowego, czyli oficja³a, ze zwyczajn± 
w³adz± s±dzenia, odrêbnego od wikariusza generalnego, chyba ¿e niewielki obszar diecezji lub ma³a liczba spraw 
zalecaj± inaczej.

§ 2. Wikariusz s±dowy stanowi jeden trybuna³ z biskupem, ale nie mo¿e s±dziæ spraw, które biskup sobie 
zarezerwowa³.

 

§ 3. Wikariuszowi s±dowemu mo¿na daæ pomocników, których nazywa siê pomocniczymi wikariuszami s
±dowymi, czyli wiceoficja³ami.

 

§ 4. Zarówno wikariusz s±dowy, jak i pomocniczy wikariusze s±dowi winni byt kap³anami nienaruszonej s³awy, 
doktorami lub przynajmniej licencjatami prawa kanonicznego, maj±cymi nie mniej ni¿ trzydzie¶ci lat.

 

§ 5. Nie trac± oni swego urzêdu podczas wakansu stolicy biskupiej i nie mog± byæ usuniêci przez administratora 
diecezjalnego; po przyj¶ciu za¶ nowego biskupa, wymagaj± zatwierdzenia.

 

Kan. 1421 - 

§ 1. W diecezji biskup powinien ustanowiæ sêdziów diecezjalnych, którymi powinni byæ duchowni.



 

§ 2. Konferencja Episkopatu mo¿e zezwoliæ, by sêdziami mogli byæ ustanowieni tak¿e ¶wieccy, spo¶ród których 
w razie konieczno¶ci jeden móg³by byæ powo³any celem stworzenia kolegium.

 

§ 3. Sêdziowie winni byæ nienaruszonej s³awy i doktorami lub przynajmniej licencjatami prawa kanonicznego.

 

Kan. 1422 - Wikariusz s±dowy, pomocniczy wikariusze s±dowi i pozostali sêdziowie s± mianowani na okre¶lony czas, z zachowaniem 
przepisu kan. 1420, § 5; nie mog± byæ usuniêci, chyba z powodu prawnie uznanej i powa¿nej przyczyny.

 

Kan. 1423 - 

§ 1. Kilku biskupów diecezjalnych za aprobat± Stolicy Apostolskiej mo¿e zgodnie, w miejsce trybuna³ów 
diecezjalnych, o których w kan. 1419-1421, ustanowiæ dla swoich diecezji jeden trybuna³ pierwszej instancji; w 
takim przypadku temu samemu zespo³owi biskupów lub biskupowi przez nich wyznaczonemu przys³uguj± 
wszystkie uprawnienia, jakie posiada biskup diecezjalny w stosunku do swojego trybuna³u.

 

§ 2. Trybuna³y, o których w § 1, mog± byæ ustanowione albo dla wszystkich spraw, albo tylko dla niektórych 
rodzajów spraw.

 

Kan. 1424 - Sêdzia jednoosobowy, w ka¿dej sprawie mo¿e sobie dobraæ dwóch asesorów, duchownych lub ¶wieckich o sprawdzonym 
¿yciu, by mu pomagali.

 

Kan. 1425 - 

§ 1. Odrzucaj±c przeciwny zwyczaj, trybuna³owi kolegialnemu trzech sêdziów s± zarezerwowane:

1° sprawy sporne: a) wêz³a ¶wiêceñ; b) wêz³a ma³¿eñskiego, z zachowaniem przepisów kan. 

1686 i 1688;

2° sprawy karne: a) o przestêpstwa, które mog± poci±gn±æ za sob± karê wydalenia ze stanu 
duchownego; b) o wymierzenie lub deklaracjê ekskomuniki.

 

§ 2. Biskup mo¿e zleciæ trybuna³owi z³o¿onemu z trzech lub piêciu sêdziów sprawy trudniejsze lub wiêkszej wagi.

 

§ 3. Dla rozpatrywania poszczególnych spraw, wikariusz s±dowy powo³uje sêdziów turnusami, wed³ug ustalonego 
porz±dku, chyba ¿e w poszczególnych wypadkach biskup inaczej postanowi.



 

§ 4. Je¿eli w trybunale pierwszego stopnia nie da siê ustanowiæ kolegium, Konferencja Episkopatu mo¿e 
zezwoliæ, jak d³ugo trwa taka niemo¿liwo¶æ, by biskup zleci³ sprawê sêdziemu jednoosobowemu, który gdzie to 
jest mo¿liwe, winien sobie dobraæ asesora i audytora.

§ 5. Wikariusz s±dowy nie powinien zmieniaæ raz wyznaczonych sêdziów, chyba ¿e z bardzo wa¿nej przyczyny, 
któr± nale¿y wskazaæ w dekrecie.

 

Kan. 1426 - 

§ 1. Trybuna³ kolegialny powinien dzia³aæ kolegialnie i wydawaæ wyroki wiêkszo¶ci± g³osów.

§ 2. Winien mu przewodniczyæ, je¶li to mo¿liwe, wikariusz s±dowy lub pomocniczy wikariusz s±dowy.

 

Kan. 1427 - 

§ 1. Je¿eli istnieje spór miêdzy zakonnikami lub domami tego samego kleryckiego instytutu zakonnego na prawie 
papieskim, sêdzi± pierwszej instancji, chyba ¿e konstytucje zastrzegaj± inaczej, jest prze³o¿ony prowincjalny, a w 
klasztorze niezale¿nym - opat miejscowy.

 

§ 2. Zachowuj±c odmienne postanowienia konstytucji, je¿eli spór toczy siê miêdzy dwiema prowincjami, w 
pierwszej instancji sprawê bêdzie s±dzi³ osobi¶cie lub przez delegata najwy¿szy prze³o¿ony; je¿eli miêdzy dwoma 
klasztorami - opat, prze³o¿ony kongregacji monastycznej.

 

§ 3. Je¶li wreszcie powstaje spór miêdzy zakonnymi osobami fizycznymi lub prawnymi ró¿nych instytutów 
zakonnych albo nawet tego samego instytutu kleryckiego na prawie diecezjalnym lub laickiego, albo miêdzy osob± 
zakonn± i duchownym diecezjalnym lub ¶wieckim, albo osob± prawn± niezakonn±, w pierwszej instancji s±dzi 
trybuna³ diecezjalny.

 

Art. 2

AUDYTORZY I RELATORZY

 

Kan. 1428 - 

§ 1. Sêdzia lub przewodnicz±cy trybuna³u kolegialnego mo¿e dla przeprowadzenia instrukcji sprawy wyznaczyæ 
audytora, dobieraj±c go spo¶ród sêdziów trybuna³u, albo z osób zatwierdzonych przez biskupa do tej funkcji.

 

§ 2. Do sprawowania funkcji audytora biskup mo¿e zatwierdziæ duchownych lub ¶wieckich, odznaczaj±cych siê 
dobrymi obyczajami, roztropno¶ci± i wiedz±.



 

§ 3. Do audytora nale¿y, zgodnie z poleceniem sêdziego; tylko zebranie dowodów i przekazanie zebranych 
sêdziemu; mo¿e za¶ w miêdzyczasie zdecydowaæ, je¿eli nie zabrania tego zlecenie sêdziego, które dowody i w 
jaki sposób powinny byæ zebrane, gdy co do tej sprawy wy³oni siê kwestia podczas wykonywanego przezeñ 
zadania.

 

Kan. 1429 - Przewodnicz±cy trybuna³u kolegialnego powinien wyznaczyæ ponensa, czyli relatora, spo¶ród sêdziów wchodz±cych w 
sk³ad kolegium, który na zebraniu sêdziów referowa³by sprawê i redagowa³ wyrok na pi¶mie; dla s³usznej przyczyny ten¿e przewodnicz
±cy mo¿e wyznaczyæ innego na jego miejsce.

 

Art. 3

RZECZNIK SPRAWIEDLIWO¦CI, OBROÑCA WÊZ£A I NOTARIUSZ

 

Kan. 1430 - Dla spraw spornych, w których mo¿e byæ zagro¿one dobro publiczne, i dla spraw karnych, nale¿y ustanowiæ w diecezji 
rzecznika sprawiedliwo¶ci, którego obowi±zkiem jest zabezpieczenie dobra publicznego.

 

Kan. 1431 - 

§ 1. W sprawach spornych biskup diecezjalny os±dza, czy dobro publiczne mo¿e byæ zagro¿one czy nie, chyba ¿e 
ustawa nakazuje udzia³ rzecznika sprawiedliwo¶ci, albo jest on oczywi¶cie konieczny z natury rzeczy.

 

§ 2. Je¿eli w poprzedniej instancji bra³ udzia³ rzecznik sprawiedliwo¶ci, to w nastêpnej domniemywa siê jego 
udzia³ za konieczny.

 

Kan. 1432 - Dla spraw, w których chodzi o niewa¿no¶æ ¶wiêceñ albo o niewa¿no¶æ lub rozwi±zanie ma³¿eñstwa, nale¿y ustanowiæ w 
diecezji obroñcê wêz³a, którego obowi±zkiem jest proponowaæ i przedstawiaæ wszystko, co w sposób rozumny mo¿e byæ przytoczone 
przeciw niewa¿no¶ci lub rozwi±zaniu.

 

Kan. 1433 - W sprawach, w których wymagany jest udzia³ rzecznika sprawiedliwo¶ci lub obroñcy wêz³a, pominiêcie ich wezwania 
powoduje niewa¿no¶æ akt, chyba ¿e sami, chocia¿ nie wezwani, faktycznie byli obecni, albo przynajmniej przed wyrokiem, 
przejrzawszy akta, mieli mo¿liwo¶æ wype³niæ swoje zadanie.

Kan. 1434 - Je¶li prawo wyra¼nie nie zastrzega inaczej:

1° ilekroæ ustawa nakazuje, aby sêdzia wys³ucha³ stron albo jednej z nich, nale¿y równie¿ wys³uchaæ rzecznika 
sprawiedliwo¶ci i obroñcy wêz³a, je¿eli wystêpuj± w procesie;

2° ilekroæ wymagany jest udzia³ strony, aby sêdzia móg³ co¶ zadecydowaæ, udzia³ rzecznika sprawiedliwo¶ci lub 
obroñcy wêz³a, którzy wystêpuj± w sprawie, ma tê sam± si³ê.



Kan. 1435 - Nominacja rzecznika sprawiedliwo¶ci i obroñcy wêz³a nale¿y do biskupa. Maj± to byæ duchowni lub ¶wieccy dobrego 
imienia, doktorzy lub licencjaci prawa kanonicznego, wypróbowani w roztropno¶ci i gorliwo¶ci o sprawiedliwo¶æ.

Kan. 1436 - 

§ 1. Ta sama osoba, ale nie w tej samej sprawie, mo¿e wype³niaæ urz±d rzecznika sprawiedliwo¶ci i obroñcy 
wêz³a.

 

§ 2. Rzecznik i obroñca wêz³a mog± byæ mianowani tak do wszystkich spraw, jak tylko do poszczególnych, za¶ ze 
s³usznej przyczyny mog± byæ przez biskupa usuniêci.

 

Kan. 1437 - 

§ 1. W ka¿dym procesie powinien braæ udzia³ notariusz, tak ¿e akta nale¿y uznaæ za niewa¿ne, je¿eli nie zosta³y 
przez niego podpisane.

§ 2. Akta sporz±dzone przez notariuszy s± publicznie wiarygodne.
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Rozdzia³ II

TRYBUNA£ DRUGIEJ INSTANCJI

 

Kan. 1438 - Nie zmieniaj±c przepisu kan. 1444, § 1, n. 1: 

1° od trybuna³u biskupa sufragana apeluje siê do trybuna³u metropolity, z zachowaniem postanowienia kan. 1439;

2° w sprawach rozpatrzonych w pierwszej instancji wobec metropolity, apeluje siê do trybuna³u, który on sam na 
sta³e wyznaczy³, za zgod± Stolicy Apostolskiej;

3° dla spraw rozpatrzonych wobec prze³o¿onego prowincjalnego, trybuna³ drugiej instancji jest u najwy¿szego 
prze³o¿onego; dla rozpatrzonych wobec miejscowego opata - u opata, prze³o¿onego kongregacji monastycznej.

 

Kan. 1439 - 

§ 1. Je¶li dla kilku diecezji ustanowiony zosta³ jeden trybuna³ pierwszej instancji, zgodnie z przepisem kan. 1423, 
Konferencja Episkopatu za zgod± Stolicy Apostolskiej powinna ustanowiæ trybuna³ drugiej instancji, chyba ¿e 
wszystkie diecezje s± sufragalnymi tej samej archidiecezji.

 

§ 2. Konferencja Episkopatu mo¿e za zgod± Stolicy Apostolskiej ustanowiæ jeden lub kilka trybuna³ów drugiej 
instancji, tak¿e poza wypadkami, o których w § 1.

 

§ 3. Gdy chodzi o trybuna³y drugiej instancji, o których w §§ 1-2, Konferencja Episkopatu lub wyznaczony przez ni
± biskup ma wszystkie w³adze, jakie przys³uguj± biskupowi diecezjalnemu w odniesieniu do jego trybuna³u.

Kan. 1440 - Je¿eli nie zostanie zachowana w³a¶ciwo¶æ z racji stopnia, wed³ug przepisu kan. 1438 i 1439 niew³a¶ciwo¶æ sêdziego jest 
bezwzglêdna.

Kan. 1441 - Trybuna³ drugiej instancji winien byæ ustanowiony w taki sam sposób jak trybuna³ pierwszej instancji. Je¿eli jednak w 
pierwszym stopniu procesu, wed³ug kan. 1425, § 4, wyrok zosta³ wydany przez sêdziego jednoosobowego, trybuna³ drugiej instancji 

powinien dzia³aæ kolegialnie.
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Rozdzia³ III

TRYBUNA£Y STOLICY APOSTOLSKIEJ

 

Kan. 1442 - Biskup Rzymski jest najwy¿szym sêdzi± dla ca³ego ¶wiata katolickiego i s±dzi albo osobi¶cie, albo poprzez zwyczajne 
trybuna³y Stolicy Apostolskiej, albo przez sêdziów przez siebie delegowanych.

Kan. 1443 - Rota Rzymska jest zwyczajnym trybuna³em ustanowionym przez Biskupa Rzymskiego dla przyjmowania apelacji.

Kan. 1444 - 

§ 1. Rota Rzymska s±dzi:

1° w drugiej instancji, sprawy, które w pierwszej instancji zosta³y os±dzone przez zwyczajne 
trybuna³y i zgodnie z przepisami prawa zosta³y przez apelacjê wniesione do Stolicy ¦wiêtej;

2° w trzeciej lub dalszej instancji, sprawy rozpoznane ju¿ przez sam± Rotê Rzymsk± i przez 
jakiekolwiek inne trybuna³y, chyba ¿e sprawa przesz³a w stan rzeczy os±dzonej.

§ 2. Trybuna³ ten s±dzi równie¿ w pierwszej instancji sprawy, o których w kan. 1405, § 3 oraz inne, które Biskup 

Rzymski czy to z w³asnej inicjatywy, czy te¿ na pro¶bê stron, przywo³a³ przed swój trybuna³ i zleci³ Rocie 
Rzymskiej; sprawy te, je¿eli inaczej nie zastrze¿ono w reskrypcie zlecaj±cym zadanie, rozstrzyga sama Rota, tak¿e 
w drugiej i dalszej instancji.

 

Kan. 1445 - 

§ 1. Najwy¿szy Trybuna³ Sygnatury Apostolskiej rozpatruje:

1° sprawy o niewa¿no¶æ, pro¶by o przywrócenie do stanu poprzedniego i inne rekursy 
przeciwko wyrokom rotalnym;

2° rekursy dotycz±ce stanu osób w sprawach, których dopuszczenia do ponownego zbadania 
odmówi³a Rota Rzymska;

3° zarzuty stronniczo¶ci oraz inne sprawy przeciwko audytorom Roty Rzymskiej, z powodu 
aktów dokonanych przy wykonywaniu ich funkcji;

4° konflikty w³a¶ciwo¶ci, o których w kan. 1416.

§ 2. Ten¿e trybuna³ rozpatruje spory powsta³e na skutek dzia³ania ko¶cielnej w³adzy administracyjnej, przekazane 
do niej zgodnie z przepisami prawa i inne spory administracyjne, przekazane mu przez Biskupa Rzymskiego lub 
dykasterie Kurii Rzymskiej i konflikty w³a¶ciwo¶ci miêdzy tymi dykasteriami.

 

§ 3. Do tego najwy¿szego trybuna³u nale¿y ponadto:

1° czuwaæ nad prawid³owym wymiarem sprawiedliwo¶ci i wrazie potrzeby upominaæ 
adwokatów lub pe³nomocników;



2° przed³u¿aæ w³a¶ciwo¶æ trybuna³ów;

3° popieraæ i zatwierdzaæ erekcjê trybuna³ów, o których w kan. 1423 i 1439.
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Rozdzia³ I

OBOWI¡ZKI SÊDZIÓW I PRACOWNIKÓW TRYBUNA£U

 

Kan. 1446 - 

§ 1. Wszyscy wierni, przede wszystkim za¶ biskupi, winni pilnie pracowaæ, by zachowuj±c sprawiedliwo¶æ, na ile 
to mo¿liwe, wykluczyæ spory w Ludzie Bo¿ym i jak najszybciej pokojowo je rozwi±zywaæ.

 

§ 2. Sêdzia, na pocz±tku sprawy, a tak¿e w ka¿dym innym czasie, dostrzegaj±c jak±kolwiek nadziejê dobrego 
wyniku, powinien zachêciæ strony i dopomóc im, by szuka³y s³usznego rozwi±zania sporu przez wspólne 
porozumienie, i wskazaæ odpowiednie do tego drogi, korzystaj±c tak¿e z po¶rednictwa powa¿nych osób.

§ 3. Je¶li spór dotyczy prywatnego dobra stron, sêdzia powinien siê zorientowaæ, czy nie by³oby po¿yteczne 
zastosowaæ ugodê lub s±d polubowny, zgodnie z przepisami kan. 1713-1716. 

 

Kan. 1447 - Kto wystêpowa³ w sprawie jako sêdzia, rzecznik sprawiedliwo¶ci, obroñca wêz³a, pe³nomocnik, adwokat, ¶wiadek lub 
bieg³y, nie mo¿e pó¼niej wa¿nie w tej samej sprawie w innej instancji jako sêdzia wyrokowaæ lub wype³niaæ w niej zadañ asesora.

 

Kan. 1448 - 

§ 1. Sêdzia nie powinien przyjmowaæ sprawy, w której w jaki¶ sposób jest zainteresowany z racji pokrewieñstwa 
lub powinowactwa, w jakimkolwiek stopniu linii prostej i a¿ do czwartego stopnia linii bocznej, albo z racji 
sprawowania opieki i kurateli, wielkiej za¿y³o¶ci czy niechêci, spodziewanej korzy¶ci lub unikniêcia szkody.

§ 2. W tych samych okoliczno¶ciach winni siê powstrzymaæ od urzêdu rzecznik sprawiedliwo¶ci, obroñca wêz³a, 
asesor i audytor.

Kan. 1449 - 

§ 1. W wypadkach, o których w kan. 1448, je¿eli sam sêdzia siê nie wycofa, strona mo¿e go wy³±czyæ.

 

§ 2. Wy³±czenie rozpatruje wikariusz s±dowy, a je¶li jego wykluczaj±, rozpatruje biskup, który stoi na czele 
trybuna³u.

 

§ 3. Je¶li biskup jest sêdzi± i przeciw niemu zg³oszono wy³±czenie, powinien siê powstrzymaæ od s±dzenia.

 

§ 4. Je¿eli wy³±czenie jest skierowane przeciwko rzecznikowi sprawiedliwo¶ci, obroñcy wêz³a lub innym 
urzêdnikom trybuna³u, zarzut ten rozpatruje przewodnicz±cy trybuna³u kolegialnego lub sam sêdzia, je¶li jest 
jednoosobowy.



Kan. 1450 - Po dopuszczeniu wy³±czenia, nale¿y zmieniæ osoby, nie za¶ stopieñ trybuna³u.

 

Kan. 1451 - 

§ 1. Sprawê wy³±czenia nale¿y rozstrzygn±æ jak najszybciej, po wys³uchaniu stron, rzecznika sprawiedliwo¶ci lub 
obroñcy wêz³a, je¿eli s± obecni i sami nie s± objêci wy³±czeniem.

§ 2. Czynno¶ci dokonane przez sêdziego przed zg³oszeniem wy³±czenia, s± wa¿ne; wykonane natomiast po 
zg³oszeniu wy³±czenia nale¿y uniewa¿niæ, je¶li strona poprosi o to w ci±gu dziesiêciu dni od dopuszczenia wy³
±czenia.

 

Kan. 1452 - 

§ 1. W sprawie dotycz±cej tylko dobra prywatnego, sêdzia mo¿e postêpowaæ jedynie na pro¶bê strony. Jednak po 
wprowadzeniu sprawy zgodnie z przepisami prawa, sêdzia mo¿e i powinien postêpowaæ tak¿e z urzêdu w 
sprawach karnych i innych, które dotycz± dobra publicznego Ko¶cio³a lub zbawienia dusz.

 

§ 2. Ponadto sêdzia mo¿e uzupe³niæ zaniedbanie stron w przytaczaniu dowodów lub zg³aszaniu zarzutów, ilekroæ 
uzna to za konieczne dla unikniêcia bardzo niesprawiedliwego wyroku, z zachowaniem przepisów kan. 1600. 

 

Kan. 1453 - Sêdziowie i trybuna³y winni siê troszczyæ, by jak najszybciej, z zachowaniem sprawiedliwo¶ci, zakoñczyæ wszystkie 
sprawy tak, by w trybunale pierwszej instancji nie przeci±ga³y siê powy¿ej roku, za¶ w trybunale drugiej instancji powy¿ej sze¶ciu 
miesiêcy.

 

Kan. 1454 - Wszyscy, którzy tworz± trybuna³ albo ¶wiadcz± mu pomoc, powinni z³o¿yæ przysiêgê, ¿e nale¿ycie i wiernie wype³ni± 
swoje zadanie.

 

Kan. 1455 - 

§ 1. W procesie karnym zawsze, w spornym za¶, je¿eli z wyjawienia jakiego¶ aktu procesowego mo¿e wynikn±æ 
szkoda dla stron, sêdziowie i pomocnicy trybuna³u obowi±zani s± do zachowania urzêdowej tajemnicy.

§ 2. Obowi±zani s± równie¿ zawsze do zachowania tajemnicy co do dyskusji, która ma miejsce w¶ród sêdziów w 
trybunale kolegialnym przed wydaniem wyroku, a tak¿e co do ró¿nicy i wypowiadanych tam opinii, z 
zachowaniem przepisu kan. 1609, § 4.

 

§ 3. Co wiêcej, ilekroæ charakter sprawy lub dowodów jest taki ¿e z rozpowszechnienia akt lub dowodów 
zagro¿ona by³aby s³awa innych lub mog³aby powstaæ przyczyna nieporozumieñ lub zgorszenie, wzglêdnie inna 
tego rodzaju niedogodno¶æ, sêdzia mo¿e zobowi±zaæ przysiêg± ¶wiadków, bieg³ych, strony, ich adwokatów lub 
pe³nomocników, do zachowania tajemnicy.



Kan. 1456 - Sêdziemu i wszystkim pracownikom trybuna³u zabrania siê przyjmowaæ jakichkolwiek podarunków z okazji prowadzenia 
sprawy.

Kan. 1457 - 

§ 1. Sêdziowie, którzy na pewno i ewidentnie s± w³a¶ciwi, odmawiaj± s±dzenia lub nie maj±c oparcia w ¿adnym 
przepisie prawnym, uznaj± swoj± w³a¶ciwo¶æ oraz rozpoznaj± sprawy i rozstrzygaj±, albo naruszaj± ustawê o 
tajemnicy, albo na skutek podstêpu czy powa¿nego zaniedbania wyrz±dzaj± procesuj±cym siê inn± szkodê, mog± 
byæ ukarani przez kompetentn± w³adzê nale¿nymi karami, nie wykluczaj±c pozbawienia urzêdu.

 

§ 2. Takim samym sankcjom podlegaj± urzêdnicy i pomocnicy trybuna³u, je¿eli nie dope³nili, jak wy¿ej, swojego 
urzêdu i wszyscy oni mog± byæ tak¿e ukarani przez sêdziego.

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ II

KOLEJNO¦Æ ROZPOZNAWANIA SPRAW

 

Kan. 1458 - Sprawy nale¿y rozpatrywaæ w tej kolejno¶ci, w jakiej zosta³y wniesione i wpisane do rejestru, chyba ¿e jaka¶ z nich 
wymaga przed innymi szybszego za³atwienia, co jednak nale¿y ustaliæ specjalnym dekretem, zawieraj±cym uzasadnienie.

Kan. 1459 - 

§ 1. Wady, które mog± spowodowaæ niewa¿no¶æ wyroku, wolno zg³aszaæ w ka¿dym stadium i na ka¿dym 
stopniu procesu, mog± równie¿ byæ deklarowane przez sêdziego z urzêdu.

 

§ 2. Poza wypadkami, o których w § 1, zarzuty zawieszaj±ce, zw³aszcza te, które dotycz± osób i sposobu 
postêpowania, powinny byæ zg³aszane przed zawi±zaniem sporu, chyba ¿e zosta³y ujawnione ju¿ po zawi±zaniu 
sporu i winny byæ jak najszybciej rozstrzygniête.

Kan. 1460 - 

§ 1. Je¿eli zg³aszany jest zarzut przeciwko w³a¶ciwo¶ci sêdziego, sprawê tê winien rozpatrzyæ sam sêdzia.

§ 2. W wypadku zarzutu o wzglêdnym braku w³a¶ciwo¶ci, je¿eli sêdzia uzna siê za w³a¶ciwego, jego decyzja nie 
dopuszcza apelacji, ale nie jest zabroniona skarga o niewa¿no¶æ i przywrócenie do stanu poprzedniego.

§ 3. Je¿eli sêdzia stwierdza, ¿e jest niew³a¶ciwy, strona uwa¿aj±ca siê za poszkodowan± mo¿e w ci±gu piêtnastu 
u¿ytecznych dni odwo³aæ siê do trybuna³u apelacyjnego.

 

Kan. 1461 - Sêdzia poznaj±c w jakimkolwiek stadium sprawy swoj± bezwzglêdn± niew³a¶ciwo¶æ, musi stwierdziæ swój brak 
w³a¶ciwo¶ci.

 

Kan. 1462 - 

§ 1. Zarzuty rzeczy os±dzonej, ugody i inne niwecz±ce, zwane koñcz±cymi spór, nale¿y zg³aszaæ i rozpoznawaæ 
przed nawi±zaniem sporu: kto je zg³osi³ pó¼niej, nie mo¿e zostaæ odrzucony, ale nale¿y go skazaæ na zap³acenie 
kosztów, chyba ¿e udowodni, i¿ zg³oszenia nie od³o¿y³ z³o¶liwie.

§ 2. Inne zarzuty nale¿y zg³aszaæ przy zawi±zaniu sporu i rozpatrywaæ w swoim czasie, zgodnie z zasadami 
dotycz±cymi spraw wpadkowych.

Kan. 1463 - 

§ 1. Skarg wzajemnych nie mo¿na wa¿nie zg³aszaæ, chyba ¿e w ci±gu trzydziestu dni od zawi±zania sporu.

 

§ 2. Maj± za¶ one byæ rozpatrywane razem ze skarg± g³ówn±, a wiêc na równym z ni± stopniu, chyba ¿e 
konieczne jest oddzielne ich rozpatrzenie lub sêdzia uzna³by to za bardziej wskazane.



 

Kan. 1464 - Sprawy o zabezpieczenie pokrycia kosztów s±dowych lub o przyznanie bezp³atnej pomocy prawnej, które zosta³y 
wniesione zaraz na pocz±tku, i inne tego rodzaju, winny byæ rozpatrywane z regu³y przed zawi±zaniem sporu.
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Rozdzia³ III

TERMINY I ODROCZENIA S¡DOWE

 

Kan. 1465 - 

§ 1. Tak zwane terminy zawite, to jest terminy wyznaczone ustaw± na wyga¶niêcie uprawnieñ, nie mog± byæ 
odroczone ani te¿ wa¿nie skrócone, chyba ¿e strony o to prosz±.

§ 2. Natomiast terminy s±dowe i umowne, przed ich up³ywem, mog± byæ przez sêdziego, gdy zachodzi s³uszna 
przyczyna, po wys³uchaniu lub na pro¶bê stron, odroczone, nigdy za¶, chyba ¿e za zgod± stron, wa¿nie skrócone.

§ 3. Sêdzia jednak powinien czuwaæ, by spór nie trwa³ zbyt d³ugo z powodu odroczenia.

Kan. 1466 - Kiedy ustawa nie ustala terminów dla dokonania aktów procesowych, sêdzia powinien je okre¶liæ, bior±c pod uwagê 
naturê ka¿dego aktu.

 

Kan. 1467 - Je¶li w dniu wyznaczonym dla aktu procesowego trybuna³ nie urzêduje, termin nale¿y uznaæ za odroczony do pierwszego 
kolejnego dnia roboczego.
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Rozdzia³ IV

MIEJSCE S¡DU

 

Kan. 1468 - Ka¿dy trybuna³, je¶li to mo¿liwe, winien mieæ sta³a siedzibê i byæ dostêpny w ustalonych godzinach.

 

Kan. 1469 - 

§ 1. Sêdzia usuniêty si³± ze swego terytorium lub maj±cy przeszkodê w wykonywaniu tam jurysdykcji, mo¿e poza 
terytorium wykonywaæ swoj± jurysdykcjê i wydawaæ wyrok, po zawiadomieniu jednak o tym biskupa 
diecezjalnego.

 

§ 2. Oprócz wypadku, o którym w § 1, sêdzia, celem zebrania dowodów, mo¿e udaæ siê nawet poza w³asne 
terytorium z powodu s³usznej przyczyny i po wys³uchaniu stron, jednak za zgod± biskupa diecezjalnego miejsca, 
do którego siê udaje i do siedziby przez niego wyznaczonej.
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Rozdzia³ V

OSOBY, KTÓRE DOPUSZCZA SIÊ DO AULI, ORAZ SPOSÓB SPORZ¡DZANIA I PRZECHOWYWANIA AKT

 

Kan. 1470 - 

§ 1. Je¶li ustawa partykularna inaczej nie zastrzega, podczas sprawy tocz±cej siê wobec trybuna³u, w auli mog± 
znajdowaæ siê tylko ci, których ustawa lub sêdzia uznaj± za koniecznych do prowadzenia procesu.

 

§ 2. Sêdzia mo¿e przywo³aæ do porz±dku odpowiednimi karami ka¿dego obecnego na rozprawie, kto powa¿nie 
uchybi³ szacunkowi i pos³uszeñstwu, które siê nale¿± trybuna³owi; adwokatów za¶ i pe³nomocników mo¿e nawet 
zawiesiæ w wykonywaniu urzêdu w trybuna³ach ko¶cielnych.

 

Kan. 1471 - Je¶li osoba, któr± nale¿y przes³uchaæ, u¿ywa jêzyka nieznanego sêdziemu lub stronom, trzeba siê pos³u¿yæ 
zaprzysiê¿onym t³umaczem, wyznaczonym przez sêdziego. Zeznania jednak maj± byæ spisane w jêzyku oryginalnym, z do³±czeniem 
t³umaczenia. T³umaczem nale¿y siê tak¿e pos³u¿yæ, je¿eli ma byæ przes³uchany g³uchy lub niemy, chyba ¿e sêdzia woli, by na pytania 
przez niego dane, odpowiedziano na pi¶mie.

Kan. 1472 - 

§ 1. Akta s±dowe, zarówno dotycz±ce meritum kwestii, czyli akta sprawy, jak i dotycz±ce procedury, czyli akta 
procesu, maj± byæ sporz±dzone na pi¶mie.

 

§ 2. Poszczególne karty akt nale¿y numerowaæ i uwierzytelniæ.

 

Kan. 1473 - Ilekroæ w aktach s±dowych wymagany jest podpis stron lub ¶wiadków, je¿eli strona lub ¶wiadek nie mo¿e lub nie chce 
podpisaæ, nale¿y to odnotowaæ w samych aktach, a jednocze¶nie sêdzia i notariusz powinni po¶wiadczyæ, ¿e akt ten zosta³ stronie lub 
¶wiadkowi co do s³owa odczytany, a strona lub ¶wiadek albo nie mogli, albo nie chcieli podpisaæ.

Kan. 1474 - 

§ 1. W wypadku apelacji, egzemplarz akt, których autentyczno¶æ po¶wiadczy³ notariusz, nale¿y przes³aæ do 
wy¿szego trybuna³u.

 

§ 2. Je¶li akta zosta³y sporz±dzone w jêzyku nieznanym wy¿szemu trybuna³owi, nale¿y je przet³umaczyæ na inny, 
znany temu trybuna³owi, zabezpieczaj±c siê, by istnia³a pewno¶æ co do wierno¶ci przek³adu.

 

Kan. 1475 - 

§ 1. Po zakoñczeniu procesu nale¿y zwróciæ dokumenty stanowi±ce w³asno¶æ prywatn±, z zachowaniem jednak 



ich odpisów.

§ 2. Nie wolno notariuszom i kanclerzowi wydawaæ odpisów akt s±dowych i dokumentów, zgromadzonych 
podczas procesu, bez zezwolenia sêdziego.
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Rozdzia³ I

POWÓD I STRONA POZWANA

 

Kan. 1476 - Ka¿dy, zarówno ochrzczony, jak i nieochrzczony, mo¿e wystêpowaæ przed s±dem; strona za¶ pozwana zgodnie z 
przepisami prawa, ma obowi±zek odpowiadaæ.

 

Kan. 1477 - Chocia¿by powód lub strona pozwana ustanowi³a pe³nomocnika lub adwokata, obowi±zana jest jednak zawsze stawiæ siê 
w s±dzie osobi¶cie, z nakazu prawa lub sêdziego.

Kan. 1478 -

§ 1. Ma³oletni i ci, którzy pozbawieni s± u¿ywania rozumu, mog± wystêpowaæ w s±dzie tylko przez swoich 
rodziców, opiekunów lub kuratorów, z zachowaniem przepisu § 3.

§ 2. Je¶li sêdzia uzna, ¿e prawa ma³oletnich pozostaj± w konflikcie z prawami rodziców, opiekunów lub 
kuratorów, albo ¿e nie mog± oni wystarczaj±co broniæ ich praw, wtedy powinni wystêpowaæ w s±dzie przez 
opiekuna lub kuratora wyznaczonego przez sêdziego.

§ 3. W sprawach duchowych jednak lub z³±czonych z duchowymi, ma³oletni, je¿eli osi±gnêli u¿ywanie rozumu, 
mog± wystêpowaæ i odpowiadaæ bez zezwolenia rodziców lub opiekuna i to osobi¶cie, je¿eli ukoñczyli czternasty 
rok ¿ycia; w przeciwnym razie przez kuratora wyznaczonego przez sêdziego.

§ 4. Pozbawieni zarz±du maj±tkiem i ci, którzy nie u¿ywaj± w pe³ni rozumu, mog± osobi¶cie wystêpowaæ w s
±dzie, tylko by odpowiadaæ za w³asne przestêpstwa lub z nakazu sêdziego; w pozosta³ych sprawach musz± 
wystêpowaæ i odpowiadaæ przez swoich kuratorów.

 

Kan. 1479 - Ilekroæ istnieje opiekun lub kurator ustanowiony przez w³adzê ¶wieck±, sêdzia ko¶cielny mo¿e go dopu¶ciæ, po 
wys³uchaniu, je¿eli to mo¿liwe, biskupa diecezjalnego tego, komu zosta³ dany; gdy za¶ go brak lub wydaje siê, ¿e nie powinien byæ 
dopuszczony, sam sêdzia wyznaczy do tej sprawy opiekuna lub kuratora.

Kan. 1480 - 

§ 1. Osoby prawne wystêpuj± w s±dzie przez swoich ustawowo uznanych przedstawicieli.

 

§ 2. W przypadku braku lub niedbalstwa przedstawiciela, w imieniu osób prawnych, które pozostaj± pod jego 
w³adz±, mo¿e w s±dzie wystêpowaæ sam ordynariusz osobi¶cie lub przez kogo¶ innego.
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Rozdzia³ II

PE£NOMOCNICY PROCESOWI I ADWOKACI

 

Kan. 1481 - 

§ 1. Strona mo¿e swobodnie ustanowiæ sobie adwokata i pe³nomocnika; lecz, poza wypadkami okre¶lonymi w §§ 
2 i 3, mo¿e tak¿e wystêpowaæ i odpowiadaæ osobi¶cie, chyba ¿e sêdzia uzna pos³ugê pe³nomocnika lub adwokata 
za konieczn±.

§ 2. W sprawie karnej oskar¿ony musi mieæ zawsze adwokata albo ustanowionego przez siebie, albo danego przez 
sêdziego.

 

§ 3. W sprawie spornej, je¿eli chodzi o ma³oletnich albo o proces dotycz±cy dobra publicznego, z wyj±tkiem 
spraw ma³¿eñskich, stronie, która nie posiada obroñcy, sêdzia ma go mianowaæ z urzêdu.

 

Kan. 1482 - 

§ 1. Ka¿dy mo¿e sobie ustanowiæ tylko jednego pe³nomocnika, który nie mo¿e siê zast±piæ innym, chyba ¿e 
otrzyma³ na to wyra¼ne zezwolenie.

 

§ 2. Gdyby jednak dla s³usznej przyczyny kto¶ ustanowi³ kilku, powinni oni byæ tak wyznaczeni, by miêdzy nimi 
mia³a miejsce prewencja.

 

§ 3. Mo¿na natomiast ustanowiæ równocze¶nie kilku adwokatów.

Kan. 1483 - Pe³nomocnik i adwokat winni byæ pe³noletni i nienaruszonej s³awy. Adwokat ma byæ ponadto katolikiem, chyba ¿e biskup 
diecezjalny zezwoli inaczej, doktorem prawa kanonicznego lub sk±din±d prawdziwie bieg³ym i zatwierdzonym przez tego¿ biskupa.

 

Kan. 1484 - 

§ 1. Pe³nomocnik i adwokat przed podjêciem zadania musz± z³o¿yæ w trybunale autentyczne zlecenie.

 

§ 2. By jednak zapobiec wyga¶niêciu uprawnienia, sêdzia mo¿e dopu¶ciæ pe³nomocnika nawet bez okazania 
zlecenia, po z³o¿eniu, w razie potrzeby, odpowiedniej gwarancji; akt jednak bêdzie pozbawiony wszelkiej mocy, 
je¶li w terminie zawitym, wyznaczonym przez sêdziego, pe³nomocnik nie przedstawi nale¿ycie zlecenia.

Kan. 1485 - Bez specjalnego zlecenia pe³nomocnik nie mo¿e siê wa¿nie zrzec skargi, instancji albo aktów s±dowych ani te¿ zawieraæ 
ugody, umowy, uciec siê do s±du polubownego i w ogóle podejmowaæ dzia³añ, dla których prawo domaga siê specjalnego zlecenia.



 

Kan. 1486 - 

§ 1. Usuniêcie pe³nomocnika lub adwokata, by osi±gnê³o skutek, musi im byæ podane do wiadomo¶ci, a je¶li nast
±pi³o ju¿ zawi±zanie sporu, nale¿y o usuniêciu zawiadomiæ sêdziego i stronê przeciwn±.

§ 2. Po wydaniu ostatecznego wyroku, prawo i obowi±zek apelacji, je¶li zleceniodawca siê nie sprzeciwia, nale¿y 
do pe³nomocnika.

Kan. 1487 - Zarówno pe³nomocnik, jak i adwokat mog± zostaæ usuniêci przez sêdziego dekretem wydanym z urzêdu lub na ¿±danie 
strony, ale na skutek powa¿nej przyczyny.

 

Kan. 1488 - 

§ 1. Zabrania siê obydwom wykupywaæ spór albo uk³adaæ siê o wygórowane wynagrodzenie lub o przyznanie 
czê¶ci rzeczy spornej. Je¿eliby czego¶ takiego dokonali, uk³ad jest niewa¿ny i mog± byæ ukarani przez sêdziego 
grzywn± pieniê¿n±. Adwokat mo¿e zostaæ ponadto zarówno zawieszony w pe³nieniu urzêdu, jak nawet, gdyby by³ 
recydywist±, skre¶lony z listy adwokatów przez biskupa, który stoi na czele trybuna³u.

§ 2. W ten sam sposób mog± zostaæ ukarani adwokaci i pe³nomocnicy, którzy omijaj±c ustawê, wydobywaj± 
sprawy z w³a¶ciwych trybuna³ów, by korzystniej rozstrzygn±æ je przed innymi.

Kan. 1489 - Adwokaci i pe³nomocnicy, którzy z powodu podarunków lub obietnic albo z jakiegokolwiek innego motywu 
sprzeniewierzyli siê swojemu urzêdowi, powinni zostaæ zawieszeni od wykonywania obrony, a tak¿e ukarani grzywn± lub innymi 
stosownymi karami.

Kan. 1490 - W ka¿dym trybunale - je¶li to mo¿liwe - nale¿y ustanowiæ sta³ych obroñców, otrzymuj±cych wynagrodzenie od samego 
trybuna³u, którzy pe³niliby zadania adwokata lub pe³nomocnika, przede wszystkim w sprawach ma³¿eñskich, dla stron, które chcia³yby 
ich wybraæ.
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Rozdzia³ I

SKARGI I ZARZUTY W OGÓLNO¦CI

 

Kan. 1491 - Ka¿de prawo jest chronione nie tylko skarg±, ale tak¿e zarzutem, chyba ¿e wyra¼nie zastrze¿ono inaczej.

Kan. 1492 - 

§ 1. Ka¿da skarga wygasa przez przedawnienie zgodnie z przepisem prawa, albo w inny przewidziany prawem 
sposób, z wyj±tkiem skarg dotycz±cych stanu osób, które nigdy nie wygasaj±.

 

§ 2. Zarzut, z zachowaniem przepisu kan. 1462, przys³uguje zawsze i z natury swej jest wieczysty.

Kan. 1493 - Powód mo¿e kogo¶ pozwaæ równocze¶nie kilkoma skargami, które jednak nie s± sobie przeciwne, w tej samej lub ró¿nych 
sprawach, je¶li nie przekraczaj± w³a¶ciwo¶ci trybuna³u, do którego siê zwróci³.

 

Kan. 1494 - 

§ 1. Strona pozwana mo¿e z³o¿yæ przeciw powodowi, wobec tego samego sêdziego i w tym samym trybunale, 
skargê wzajemn± albo z racji ³±czno¶ci sprawy ze skarg± g³ówn±, albo celem oddalenia lub zmniejszenia 
roszczenia powoda.

 

§ 2. Nie dopuszcza siê skargi wzajemnej przeciwko skardze wzajemnej.

Kan. 1495 - Skargê wzajemn± nale¿y przedstawiæ sêdziemu, wobec którego wniesiono pierwsz± skargê, chocia¿by by³ delegowany 
tylko do jednej sprawy albo z innego tytu³u by³ wzglêdnie niew³a¶ciwy.
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Rozdzia³ II

POSZCZEGÓLNE SKARGI I ZARZUTY

 

Kan. 1496 - 

§ 1. Kto wyka¿e, przynajmniej prawdopodobnymi argumentami, ¿e posiada prawo w stosunku do rzeczy 
przetrzymywanej przez kogo¶ innego i ¿e zagra¿a mu szkoda, je¶li sama rzecz nie zostanie przekazana na 
przechowanie, ma prawo uzyskania od sêdziego sekwestru tej rzeczy.

 

§ 2. W podobnych okoliczno¶ciach mo¿e uzyskaæ, by komu¶ zakazano wykonywania uprawnienia.

Kan. 1497 - 

§ 1. Dopuszcza siê tak¿e sekwestr rzeczy dla zabezpieczenia po¿yczki, byleby uprawnienie wierzyciela by³o 
wystarczaj±co pewne.

§ 2. Sekwestr mo¿na rozci±gn±æ tak¿e na rzeczy d³u¿nika znajduj±ce siê z jakiegokolwiek tytu³u u innych osób i 
na po¿yczki d³u¿nika.

Kan. 1498 - Nie wolno w ¿adnym wypadku zarz±dzaæ sekwestru lub zakazu wykonywania uprawnienia, je¶li zagra¿aj±ca szkoda mo¿e 
byæ inaczej naprawiona i proponuje siê odpowiedni± kaucjê zabezpieczaj±c±.

Kan. 1499 - Sêdzia mo¿e temu, komu przyzna³ sekwestr rzeczy lub zakaz wykonywania uprawnienia, na³o¿yæ uprzedni± kaucjê na 
pokrycie szkód, gdyby nie udowodni³ swojego uprawnienia.

 

Kan. 1500 - W tym, co dotyczy natury i mocy skargi posesoryjnej, nale¿y zachowaæ przepisy prawa ¶wieckiego, miejsca, gdzie 
po³o¿ona jest rzecz, o której posiadanie chodzi.
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Rozdzia³ I

SKARGA POWODOWA

 

Kan. 1501 - Sêdzia nie mo¿e rozpoznawaæ ¿adnej sprawy, je¿eli ten, kto jest zainteresowany, albo rzecznik sprawiedliwo¶ci nie 
przedstawi pro¶by zgodnie z przepisami kanonów.

 

Kan. 1502 - Kto chce kogo¶ pozwaæ, musi przed³o¿yæ w³a¶ciwemu sêdziemu skargê powodow±, w której przedstawi przedmiot sporu i 
wyrazi pro¶bê o pos³ugê sêdziego.

 

Kan. 1503 - 

§ 1. Sêdzia mo¿e przyj±æ ustn± pro¶bê, je¶li powód albo ma przeszkodê w przedstawieniu skargi powodowej, albo 
sprawa jest ³atwa w dochodzeniu i mniejszej wagi.

§ 2. W obydwu jednak wypadkach sêdzia powinien nakazaæ notariuszowi, by zredagowa³ akt na pi¶mie; ma on 
byæ odczytany powodowi i przez niego potwierdzony; zastêpuje on, co do wszystkich skutków prawnych, skargê 
pisan± przez powoda.

 

Kan. 1504 - Skarga, przez któr± zaczyna siê spór, winna:

1° wyra¿aæ wobec jakiego sêdziego sprawa jest wnoszona, czego siê ¿±da i od kogo;

2° wskazywaæ, na jakim uprawnieniu opiera siê powód i przynajmniej ogólnie fakty i dowody na poparcie 
roszczeñ;

3° byæ podpisana przez powoda lub jego pe³nomocnika, ze wskazaniem dnia, miesi±ca i roku jak równie¿ miejsca 
zamieszkania powoda lub jego pe³nomocnika albo miejsca pobytu oznaczonego przez nich dla odbierania akt;

4° wskazywaæ sta³e lub tymczasowe zamieszkanie strony pozwanej.

Kan. 1505 - 

§ 1. Sêdzia jednoosobowy lub przewodnicz±cy trybuna³u kolegialnego - po ustaleniu, ¿e zarówno sprawa nale¿y 
do jego w³a¶ciwo¶ci, jak i tego, ¿e powód nie jest pozbawiony zdolno¶ci wystêpowania w s±dzie - powinien 
swoim dekretem jak najszybciej skargê albo przyj±æ, albo odrzuciæ.

§ 2. Skargê powodow± mo¿na odrzuciæ wy³±cznie:

1° je¿eli sêdzia lub trybuna³ s± niew³a¶ciwi;

2° je¿eli na pewno wiadomo, ¿e powód nie ma zdolno¶ci wystêpowania w s±dzie;

3° je¿eli nie zachowano przepisów kan. 1504, nn. 1-3;



4° je¿eli z samej skargi powodowej jasno wynika, ¿e roszczenie jest pozbawione 
jakiejkolwiek podstawy i nie mo¿e siê zdarzyæ, by w trakcie procesu jaka¶ podstawa siê 
ujawni³a.

§ 3. Je¶li skarga powodowa zosta³a odrzucona z powodu wad, które mog± byæ poprawione, powód mo¿e 
przedstawiæ ponownie temu samemu sêdziemu prawid³owo sporz±dzon± skargê.

 

§ 4. Przeciwko odrzuceniu skargi powodowej strona ma zawsze prawo wnie¶æ w ci±gu dziesiêciu u¿ytecznych dni 
uzasadniony rekurs albo do trybuna³u apelacyjnego, albo do kolegium, je¿eli skarga zosta³a odrzucona przez 
przewodnicz±cego; sprawa za¶ odrzucon± powinna byæ rozstrzygniêta jak najszybciej.

Kan. 1506 - Je¶li w ci±gu miesi±ca od z³o¿enia skargi powodowej sêdzia nie wyda dekretu, moc± którego dopuszcza lub odrzuca 
skargê, wed³ug przepisu kan. 1505, strona zainteresowana mo¿e domagaæ siê, by sêdzia wype³ni³ swoje zadanie; je¶li mimo to sêdzia 
milczy, to po up³ywie bezu¿ytecznie dziesiêciu dni od z³o¿enia pro¶by, uwa¿a siê skargê za przyjêt±.
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Rozdzia³ II

WEZWANIE S¡DOWE I ZAWIADOMIENIE O AKTACH S¡DOWYCH

 

Kan. 1507 - 

§ 1. W dekrecie przyjmuj±cym skargê powodow±, sêdzia lub przewodnicz±cy powinien wezwaæ, czyli pozwaæ 
przed s±d pozosta³e strony dla zawi±zania sporu, ustalaj±c, czy maj± one odpowiedzieæ na pi¶mie, czy stawiæ siê 
wobec niego celem uzgodnienia w±tpliwo¶ci. Je¶li z pisemnych odpowiedzi wynika konieczno¶æ wezwania stron, 
mo¿e to zarz±dziæ nowym dekretem.

 

§ 2. Je¿eli skargê powodow± uwa¿a siê za przyjêt± wed³ug przepisu kan. 1506, dekret pozwania przed s±d winien 
byæ wydany w ci±gu dwudziestu dni od z³o¿enia pro¶by, o której mowa w tym kanonie.

§ 3. Je¿eli strony procesowe faktycznie same stawia siê wobec sêdziego dla prowadzenia sprawy, nie potrzeba ich 
wzywaæ, lecz notariusz niech zaznaczy w aktach, ¿e strony by³y w s±dzie.

Kan. 1508 - 

§ 1. Dekret wezwania przed s±d powinien byæ zaraz podany do wiadomo¶ci stronie pozwanej i wszystkim 
pozosta³ym, którzy powinni siê stawiæ.

 

§ 2. Do pozwu nale¿y do³±czyæ skargê powodow±, chyba ¿e sêdzia na skutek powa¿nych racji dojdzie do 
wniosku, i¿ stronie nie nale¿y przekazywaæ skargi, dopóki nie z³o¿y ona zeznañ w s±dzie.

 

§ 3. Je¿eli spór toczy siê przeciwko temu, kto nie mo¿e swobodnie wykonywaæ swoich uprawnieñ, albo 
swobodnie administrowaæ rzeczami, o które toczy siê spór, pozew nale¿y skierowaæ, zale¿nie od okoliczno¶ci, do 
opiekuna, kuratora, specjalnego pe³nomocnika, czyli do tego, kto powinien podj±æ jego sprawê, wed³ug przepisu 
prawa.

 

Kan. 1509 - 

§ 1. Zawiadomienie o pozwie, dekretach, wyrokach i innych aktach s±dowych powinno byæ dokonane przez 
pocztê lub w inny sposób, który jest najpewniejszy, z zachowaniem przepisów ustanowionych prawem 
partykularnym.

§ 2. Fakt zawiadomienia i jego sposób nale¿y odnotowaæ w aktach.

 

Kan. 1510 - Pozwany, który odmawia przyjêcia pozwu albo przeszkadza w dotarciu do niego wezwania, uznany jest za wezwanego, 
zgodnie z przepisami prawa.

Kan. 1511 - Je¶li pozwu nie przekazano zgodnie z przepisami prawa, akta procesu s± niewa¿ne, z zachowaniem przepisu kan. 1507, § 3.



 

Kan. 1512 - po zawiadomieniu o pozwie zgodnie z przepisami prawa, albo gdy strony stawi³y siê przed sêdzi± w celu prowadzenia 
sprawy;

1° rzecz przestaje byæ bezsporna;

2° sprawa zaczyna nale¿eæ do tego sêdziego lub trybuna³u, sk±din±d w³a¶ciwego, wobec którego skarga zosta³a 
z³o¿ona;

3° jurysdykcja sêdziego delegowanego umacnia siê tak, ¿e nie wygasa z utrat± w³adzy deleguj±cego;

4° przedawnienie ulega przerwaniu chyba ¿e co innego zosta³o zastrze¿one;

5° spór zaczyna siê toczyæ i dlatego natychmiast zaczyna obowi±zywaæ zasada: podczas sporu nie nale¿y 
dokonywaæ ¿adnych zmian.
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Tytu³ II

ZAWI¡ZANIE SPORU

 

Kan. 1513 -

§ 1. Zawi±zanie sporu ma miejsce wtedy, gdy dekretem sêdziego, w oparciu o ¿±dania i odpowiedzi stron, zostaje 
okre¶lony zakres sporu.

§ 2. ¯±dania oraz odpowiedzi stron mog± byæ wyra¿one nie tylko w skardze powodowej wprowadzaj±cej spór, 
lecz tak¿e albo w odpowiedzi na pozew, albo w ustnych o¶wiadczeniach z³o¿onych wobec sêdziego; w sprawach 
za¶ trudniejszych sêdzia powinien wezwa³ strony w celu uzgodnienia jednej lub kilku w±tpliwo¶ci, na które wyrok 
ma daæ odpowied¼.

 

§ 3. Dekret sêdziego powinien byæ podany do wiadomo¶ci stron, które, je¿eli nie wyrazi³y wcze¶niej zgody, mog± 
w ci±gu dziesiêciu dni odwo³aæ siê do samego sêdziego, by dekret zosta³ zmieniony. Sprawa za¶ powinna byæ 
rozstrzygniêta dekretem tego¿ sêdziego jak najszybciej.

Kan. 1514 - Raz ustalony zakres sporu nie mo¿e byæ wa¿nie zmieniony, chyba ¿e nowym dekretem, z wa¿nej przyczyny na ¿±danie 
strony, i po wys³uchaniu pozosta³ych stron, po rozwa¿eniu ich racji.

 

Kan. 1515 - Po zawi±zaniu sporu, posiadacz cudzej rzeczy przestaje byæ w dobrej wierze; dlatego te¿ je¿eli zostanie skazany, by rzecz 
zwróci³, musi oddaæ równie¿ jej owoce od dnia zawi±zania sporu, oraz wynagrodziæ szkody.

Kan. 1516 - Po zawi±zaniu sporu, sêdzia powinien wyznaczyæ stronom odpowiedni termin do przed³o¿enia i przeprowadzenia 
dowodów.
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Tytu³ III

INSTANCJA SPORU

 

 

Kan. 1517 - Instancja rozpoczyna siê pozwem, koñczy za¶ nie tylko og³oszeniem ostatecznego wyroku, lecz tak¿e innymi sposobami 
okre¶lonymi w prawie.

 

Kan. 1518 - Je¿eli strona procesuj±ca siê umiera albo zmienia stan, albo traci urz±d, z racji którego dzia³a³a, to:

1° przed zamkniêciem postêpowania dowodowego instancja ulega zawieszeniu, dopóki spadkobierca zmar³ego, 
nastêpca albo ten, kto jest zainteresowany, nie podejmie sporu;

2° po zamkniêciu postêpowania dowodowego, sêdzia powinien prowadziæ sprawê do koñca, pozywaj±c 
pe³nomocnika, je¿eli jest, a je¶li nie, to spadkobiercê zmar³ego lub nastêpcê.

Kan. 1519 -

§ 1. Je¿eli przestaje pe³niæ zadania opiekun lub kurator albo pe³nomocnik, który jest konieczny zgodnie z 
przepisem kan. 1481, §§ 1 i 3, nastêpuje tymczasowe zawieszenie instancji.

 

§ 2. Sêdzia powinien za¶ jak najszybciej ustanowiæ innego opiekuna lub kuratora; natomiast pe³nomocnika 
procesowego mo¿e ustanowiæ, je¶li zaniedba³a tego strona, w krótkim czasie ustalonym przez tego¿ sêdziego.

 

Kan. 1520 - Je¶li strony, nie maj±c ¿adnej przeszkody, nie podejm± w ci±gu sze¶ciu miesiêcy ¿adnego aktu procesowego, nastêpuje 
umorzenie instancji. Ustawa partykularna mo¿e ustaliæ inne terminy umarzaj±ce.

 

Kan. 1521 - Umorzenie nastêpuje z mocy samego prawa i przeciwko wszystkim, nawet ma³oletnim oraz tym, którzy s± z ma³oletnimi 
zrównani, a tak¿e winno byæ og³oszone z urzêdu, z zachowaniem uprawnienia do ¿±dania odszkodowania od opiekunów, kuratorów, 
zarz±dców, pe³nomocników, je¶li nie udowodni±, ¿e byli bez winy.

 

Kan. 1522 - Umorzenie powoduje wyga¶niêcie akt procesu, lecz nie akt sprawy; co wiêcej, mog± one mieæ moc tak¿e w innej instancji, 
byleby sprawa toczy³a siê miêdzy tymi samymi osobami i co do tej samej rzeczy; co za¶ dotyczy obcych, to maj± one tylko si³ê 
dokumentów.

Kan. 1523 - Wydatki umorzonego procesu, które ka¿dy z procesuj±cych siê poczyni³, sam ponosi.

Kan. 1524 - 

§ 1. W ka¿dym stadium i na ka¿dym stopniu s±du powód mo¿e siê zrzec instancji; podobnie tak powód, jak i 
strona pozwana mog± siê zrzec czy to wszystkich, czy niektórych tylko aktów procesowych.



§ 2. Opiekunowie i zarz±dcy osób prawnych, by mogli siê zrzec instancji, potrzebuj± albo rady, albo zgody tych, 
których udzia³ jest wymagany do dokonania aktów przekraczaj±cych granice zwyczajnego zarz±du.

§ 3. Zrzeczenie siê, by by³o wa¿ne, musi byæ dokonane na pi¶mie i powinno byæ podpisane przez stronê lub przez 
jej pe³nomocnika, posiadaj±cego jednak specjalne zlecenie, zakomunikowane drugiej stronie i przez ni± 
zaakceptowane lub przynajmniej nie zwalczane i przyjête przez sêdziego.

Kan. 1525 - Zrzeczenie przyjête przez sêdziego, w odniesieniu do aktów, których siê zrzeczono, rodzi te same skutki, co umorzenie 
instancji, a tak¿e zobowi±zuje zrzekaj±cego siê do poniesienia wydatków za akty, których siê zrzek³.
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Tytu³ IV

DOWODY

 

Kan. 1526 - 

§ 1. Obowi±zek dowodzenia spoczywa na tym, który co¶ twierdzi.

 

§ 2. Nie wymagaj± dowodu:

1° te sprawy, które domniemywa sama ustawa

2° fakty stwierdzone przez jednego z procesuj±cych siê i przyjête przez drugiego, chyba ¿e 
mimo to dowód jest wymagany przez prawo lub sêdziego.

 

Kan. 1527 -

§ 1. Mog± byæ przytoczone dowody jakiegokolwiek rodzaju, które wydaj± siê po¿yteczne do poznania sprawy i s± 
godziwe.

 

§ 2. Je¿eli strona nalega, by dopu¶ciæ dowód odrzucony przez sêdziego, sam sêdzia powinien sprawê jak 
najszybciej rozstrzygn±æ.

 

Kan. 1528 - Je¶li strona lub ¶wiadek odmawiaj± stawienia siê przed sêdzi±, by z³o¿yæ zeznania, mo¿na ich przes³uchaæ przez 
¶wieckiego, którego wyznaczy sêdzia, albo ¿±daæ ich o¶wiadczenia wobec notariusza publicznego, albo w jakikolwiek inny sposób 
zgodny z przepisami prawa.

 

Kan. 1529 - Sêdzia nie powinien przystêpowaæ do zbierania dowodów przed zawi±zaniem sporu, chyba ¿e z wa¿nej przyczyny.

 

Archidiecezja £ódzka



 

Rozdzia³ I

O¦WIADCZENIA STRON

 

Kan. 1530 - Sêdzia, dla lepszego wydobycia prawdy, zawsze mo¿e przes³uchaæ strony; co wiêcej, powinien przes³uchaæ na ¿±danie 
strony lub dla udowodnienia faktu, który ze wzglêdu na interes publiczny wymaga usuniêcia w±tpliwo¶ci.

 

Kan. 1531 - 

§ 1. Strona, pytana zgodnie z przepisami prawa, powinna odpowiadaæ i ujawniæ w ca³o¶ci prawdê.

 

§ 2. Gdyby nie chcia³a odpowiadaæ, do sêdziego nale¿y ocena, jaki z tego mo¿na wyci±gn±æ wniosek, je¶li 
chodzi o udowodnienie faktów.

Kan. 1532 - W wypadkach, w których sprawa dotyczy dobra publicznego, sêdzia powinien nakazaæ stronom z³o¿yæ przysiêgê, ¿e bêd± 
mówi³y prawdê, chyba ¿e powa¿na przyczyna sugeruje co¶ innego; w innych wypadkach mo¿e post±piæ wed³ug swojej roztropno¶ci.

 

Kan. 1533 - Strony, rzecznik sprawiedliwo¶ci i obroñca wêz³a mog± przedstawiæ sêdziemu zagadnienia, co do których strona ma byæ 
przes³uchana.

Kan. 1534 - Co do przes³uchania stron, nale¿y z proporcj± zachowaæ to, co postanawia siê o ¶wiadkach w kan. 1548, § 2, n. 1, 1552 i 

1558-1565.

Kan. 1535 - Stwierdzenie jakiego¶ faktu, na pi¶mie lub ustnie, dokonane przeciwko sobie przez któr±¶ ze stron wobec w³a¶ciwego 
sêdziego, co do samego przedmiotu sprawy, b±d¼ spontanicznie, b±d¼ na pytanie sêdziego, stanowi przyznanie siê s±dowe.

 

Kan. 1536 -

§ 1. Przyznanie siê s±dowe jednej strony, je¿eli chodzi o jak±¶ sprawê prywatn± i nie dotyczy ona dobra 
publicznego, zwalnia pozosta³e strony od obowi±zku dowodzenia.

 

§ 2. W sprawach za¶ dotycz±cych dobra publicznego, przyznanie siê s±dowe i o¶wiadczenia stron które nie stanowi
± przyznania siê, mog± mieæ moc dowodow±, któr± winien oceniæ sêdzia, uwzglêdniaj±c pozosta³e okoliczno¶ci 
sprawy, ale nie mo¿e im przyznaæ mocy pe³nego dowodu, chyba ¿e dochodz± inne elementy, które je ostatecznie 
wzmacniaj±.

Kan. 1537 - Co do pozas±dowego przyznania siê, przytoczonego w s±dzie, do sêdziego nale¿y ocena, po rozwa¿eniu wszystkich 
okoliczno¶ci, jakie jest jego znaczenie.



 

Kan. 1538 - Przyznanie siê lub jakiekolwiek inne o¶wiadczenie strony nie posiada ¿adnej mocy, gdy siê ustali, ¿e zosta³o z³o¿one na 
skutek faktycznego b³êdu lub wymuszone si³±, lub ciê¿k± boja¼ni±.
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Rozdzia³ II

DOWÓD Z DOKUMENTÓW

 

Kan. 1539 - W ka¿dego rodzaju procesie dopuszcza siê dowód z dokumentów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

 

Art. 1

NATURA I MOC DOWODOWA DOKUMENTÓW

 

Kan. 1540 - 

§ 1. Publicznymi dokumentami ko¶cielnymi s± te, które sporz±dzi³a osoba publiczna wykonuj±c w Ko¶ciele swoje 
zadania, z zachowaniem formalno¶ci przepisanych prawem.

 

§ 2. Publicznymi dokumentami ¶wieckimi s± te, które wed³ug ustaw ka¿dego z osobna miejsca, jako takie s± 
uznawane przez prawo.

 

§ 3. Pozosta³e dokumenty s± prywatne.

 

Kan. 1541 - Je¶li nie wyka¿e siê czego¶ innego przeciwnymi i oczywistymi argumentami, publiczne dokumenty maj± moc dowodow± 
we wszystkim, co siê w nich stwierdza wprost i zasadniczo.

Kan. 1542 - Dokument prywatny, czy to uznany przez stronê, czy dopuszczony przez sêdziego, ma tak± moc dowodow± przeciwko 
autorowi lub temu, kto go podpisa³, i posiadaj±cym od nich sprawê, jak przyznanie pozas±dowe; przeciwko obcym ma tak± moc, jak 
o¶wiadczenia stron, nie bêd±ce przyznaniem siê, wed³ug przepisu kan. 1536, § 2. 

 

 

Kan. 1543 - Je¿eli dokumenty oka¿± siê wytarte, poprawione, zawieraj±ce dopiski lub dotkniête inn± wad±, do sêdziego nale¿y ocena, 
czy i jakie znaczenie maj± te dokumenty.

 

Art. 2

PRZEDK£ADANIE DOKUMENTÓW



 

Kan. 1544 - Dokumenty nie posiadaj± w s±dzie mocy dowodowej, je¿eli nie s± oryginalne lub przed³o¿one w uwierzytelnionym odpisie 
i z³o¿one w kancelarii trybuna³u, by mog³y byæ zbadane przez sêdziego i stronê przeciwn±.

 

Kan. 1545 - Sêdzia mo¿e nakazaæ, by w procesie przed³o¿yæ dokument wspólny obydwu stronom.

Kan. 1546 - 

§ 1. Nikt nie ma obowi±zku przedk³adaæ dokumentów, nawet wspólnych, które nie mog± byæ ujawnione bez 
niebezpieczeñstwa szkody wed³ug przepisu kan. 1548, § 2, n. 2, albo bez niebezpieczeñstwa naruszenia 

tajemnicy, jak± nale¿y zachowaæ.

 

§ 2. Je¿eli jednak mo¿liwe jest przepisanie przynajmniej niewielkiej czê¶ci dokumentu i przedstawienie go w 
odpisie, bez wspomnianych niedogodno¶ci, sêdzia mo¿e nakazaæ, aby zosta³ przed³o¿ony.
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Rozdzia³ III

¦WIADKOWIE I ZEZNANIA

 

Kan. 1547 - Dowód ze ¶wiadków dopuszcza siê we wszystkich sprawach, pod kierownictwem sêdziego.

Kan. 1548 -

§ 1. ¦wiadkowie, pytani przez sêdziego zgodnie z przepisami prawa, obowi±zani s± wyjawiæ prawdê.

§ 2. Zachowuj±c przepis kan. 1550 § 2, n. 2, od obowi±zku udzielania odpowiedzi s± wyjêci:

1° duchowni, w odniesieniu do tego, co im przekazano z racji sprawowania ¶wiêtej pos³ugi; 
urzêdnicy pañstwowi, lekarze, po³o¿ne, adwokaci, notariusze i inni zobowi±zani do 
zachowania tajemnicy urzêdowej tak¿e z racji udzielania porady, w zakresie spraw objêtych t
± tajemnic±;

2° ci, którzy ze swojego zeznania obawiaj± siê dla siebie lub wspó³ma³¿onka albo dla 
bliskich krewnych lub powinowatych znies³awienia, niebezpiecznych przykro¶ci lub innego 
powa¿nego z³a.

 

Art. 1

KTO MO¯E BYÆ ¦WIADKIEM

 

Kan. 1549 - Wszyscy mog± byæ ¶wiadkami, chyba ¿e prawo wyra¼nie ich wyklucza, b±d¼ zupe³nie, b±d¼ czê¶ciowo.

Kan. 1550 - 

§ 1. Nie nale¿y dopuszczaæ do sk³adania zeznañ ma³oletnich poni¿ej czternastego roku ¿ycia i upo¶ledzonych 
umys³owo; mog± byæ jednak przes³uchani na mocy dekretu sêdziego, w którym uzasadni siê tak± potrzebê.

§ 2. Za niezdolnych nale¿y uznaæ:

1° tych, którzy s± stronami w sprawie albo wystêpuj± w s±dzie w imieniu stron, sêdziego i 
jego asystentów, adwokata oraz innych, którzy pomagaj± lub pomagali stronom w tej sprawie;

2° kap³anów w odniesieniu do wszystkiego, co poznali z sakramentalnej spowiedzi, 
chocia¿by penitent prosi³ o ujawnienie tego; co wiêcej, tego, co przez kogokolwiek i w 
jakikolwiek sposób zosta³o us³yszane z okazji spowiedzi, nie mo¿na w s±dzie przyj±æ nawet 
jako ¶ladu prawdy.

 

Art. 2

POWO£YWANIE I WYKLUCZANIE ¦WIADKÓW



 

Kan. 1551 - Strona, która powo³a³a ¶wiadka, mo¿e siê zrzec jego przes³uchania; lecz strona przeciwna mo¿e siê domagaæ, aby mimo to 
¶wiadek zosta³ przes³uchany.

Kan. 1552 - 

§ 1. Gdy kto¶ domaga siê dowodu ze ¶wiadków, winien podaæ trybuna³owi ich nazwiska i sta³e zamieszkanie.

§ 2. W terminie wyznaczonym przez sêdziego nale¿y przedstawiæ punkty zagadnieñ, co do których ¿±da siê 
przes³uchania ¶wiadków; inaczej uwa¿a siê, ¿e pro¶ba zosta³a porzucona.

 

Kan. 1553 - Sêdzia ma prawo ograniczyæ zbyt wielk± liczbê ¶wiadków.

 

Kan. 1554 - Zanim nast±pi przes³uchanie ¶wiadków, ich nazwiska nale¿y podaæ do wiadomo¶ci stron; a je¶li, wed³ug roztropnego 
uznania sêdziego, nie da³o siê tego zrobiæ bez powa¿nej trudno¶ci, trzeba to uczyniæ przynajmniej przed publikacj± zeznañ.

 

Kan. 1555 - Zachowuj±c przepis kan. 1550, strona mo¿e prosiæ by ¶wiadek zosta³ wykluczony, je¶li s³uszna przyczyna wykluczenia 
zosta³a wykazana przed jego przes³uchaniem.

 

Kan. 1556 - Wezwanie ¶wiadka dokonuje siê dekretem sêdziego, podanym do wiadomo¶ci ¶wiadka zgodnie z przepisami prawa.

 

Kan. 1557 - ¦wiadek prawid³owo wezwany powinien siê stawiæ albo zawiadomiæ sêdziego o przyczynie swojej nieobecno¶ci.

 

Art. 3

PRZES£UCHANIE ¦WIADKÓW

 

Kan. 1558 - 

§ 1. ¦wiadków nale¿y przes³uchiwaæ w samej siedzibie trybuna³u, chyba ¿e sêdzia uzna inaczej.

 

§ 2. Kardyna³owie, patriarchowie, biskupi i ci, którzy na podstawie prawa w³asnego kraju ciesz± siê podobnym 
u³atwieniem, s± przes³uchiwani w miejscu przez nich wybranym.

 



§ 3. Sêdzia zarz±dza, gdzie maj± byæ przes³uchani ci, dla których z powodu odleg³o¶ci, choroby czy innej 
przeszkody jest niemo¿liwe lub trudne przybyæ do siedziby trybuna³u z zachowaniem przepisów kan. 1418 i 

1469, § 2. 

 

 

Kan. 1559 - Strony nie mog± byæ obecne przy zeznaniach ¶wiadków, chyba ¿e sêdzia, zw³aszcza gdy sprawa dotyczy dobra 
prywatnego, uzna ¿e trzeba je dopu¶ciæ. Mog± natomiast byæ obecni ich adwokaci lub pe³nomocnicy, chyba ¿e sêdzia, z powodu 
okoliczno¶ci rzeczy i osób uzna, ¿e nale¿y postêpowaæ z zachowaniem tajemnicy.

 

Kan. 1560 - 

§ 1. ¦wiadkowie powinni byæ przes³uchiwani osobno i pojedynczo.

 

§ 2. Je¶li ¶wiadkowie nie zgadzaj± siê, miêdzy sob± lub ze stron±, w rzeczy powa¿nej, sêdzia mo¿e zgromadziæ i 
skonfrontowaæ ró¿ni±cych siê miêdzy sob±, tak by unikn±æ, o ile to mo¿liwe, k³ótni i zgorszenia.

 

Kan. 1561 - Przes³uchanie ¶wiadka dokonywane jest przez sêdziego, jego delegata lub audytora; winien im towarzyszyæ notariusz. 
Dlatego te¿ strony lub rzecznik ,sprawiedliwo¶ci albo obroñca wêz³a lub adwokaci, którzy s± obecni podczas przes³uchania, je¿eli maj± 
inne pytania do zadania ¶wiadkowi, powinni je przedstawiæ nie ¶wiadkowi, lecz sêdziemu lub jego zastêpcy, aby sam je postawi³, chyba 
¿e prawo partykularne zastrzega inaczej.

 

Kan. 1562 - 

§ 1. Sêdzia powinien przypomnieæ ¶wiadkowi, ¿e ma powa¿ny obowi±zek mówiæ ca³± i sam± prawdê.

 

§ 2. Sêdzia ma nakazaæ ¶wiadkowi z³o¿enie przysiêgi wed³ug kan. 1532; je¿eli ¶wiadek odmówi jej z³o¿enia, ma 

byæ przes³uchany niezaprzysiê¿ony.

 

Kan. 1563 - Sêdzia winien najpierw stwierdziæ to¿samo¶æ ¶wiadka; spytaæ, jaki jest jego stosunek do stron, i gdy stawia pytania dotycz
±ce sprawy, ma siê dowiedzieæ tak¿e o ¼ród³a jego wiadomo¶ci i w jakim czasie dok³adnie dowiedzia³ siê o tym, co zeznaje.

Kan. 1564 - Pytania maj± byæ krótkie, przystosowane do inteligencji odpowiadaj±cego, nie obejmuj±ce jednocze¶nie kilku spraw; nie 
podchwytliwe, nie podstêpne, nie sugeruj±ce odpowiedzi, dalekie od jakiejkolwiek obrazy i nale¿±ce do sprawy, o któr± chodzi.

 

Kan. 1565 - 

§ 1. Pytañ nie wolno podawaæ wcze¶niej ¶wiadkom do wiadomo¶ci.



 

§ 2. Je¶li jednak to, co ma stanowiæ przedmiot zeznañ tak posz³o w zapomnienie, ¿e nie mo¿e byæ w sposób 
pewny przedstawione bez wcze¶niejszego przypomnienia, sêdziemu wolno przypomnieæ co¶ ¶wiadkowi, je¶li jest 
przekonany, ¿e jest to mo¿liwe bez niebezpieczeñstwa.

 

Kan. 1566 - ¦wiadkowie powinni zeznawaæ ustnie i bez czytania, chyba ¿e chodzi o rachunki i sprawozdania; w takim bowiem wypadku 
mog± siê pos³ugiwaæ zapiskami, które ze sob± przynie¶li.

 

Kan. 1567 - 

§ 1. Odpowied¼ winna byæ zaraz spisana przez notariusza i powinna zawieraæ dos³owne zeznania, przynajmniej 
w odniesieniu do tego, co bezpo¶rednio dotyczy przedmiotu sprawy.

 

§ 2. Dopuszczalne jest pos³u¿enie siê magnetofonem, je¶li tylko pó¼niej odpowiedzi zostan± spisane i podpisane, 
o ile to mo¿liwe, przez zeznaj±cych.

 

Kan. 1568 - Notariusz powinien odnotowaæ w aktach o z³o¿eniu, pominiêciu lub odmowie przysiêgi, o obecno¶ci stron i innych, o 
pytaniach dodanych z urzêdu i w ogóle o wszystkim, co godne pamiêci lub wydarzy³o siê przypadkowo, gdy ¶wiadkowie byli 
przes³uchiwani.

 

Kan. 1569 - 

§ 1. Na koñcu przes³uchania nale¿y ¶wiadkowi odczytaæ to, co notariusz o jego zeznaniu na pi¶mie sporz±dzi³, 
albo daæ mu wys³uchaæ, co przy pomocy magnetofonu z jego zeznania zosta³o nagrane, daj±c temu¿ ¶wiadkowi 
mo¿liwo¶æ uzupe³nienia, skre¶lenia, poprawienia, zmiany.

 

§ 2. Akt powinni w koñcu podpisaæ: ¶wiadek, sêdzia i notariusz.

 

Kan. 1570 - ¦wiadkowie, chocia¿ ju¿ przes³uchani, mog± byæ b±d¼ to na ¿±danie strony, b±d¼ te¿ z urzêdu, ponownie wezwani na 
przes³uchanie, przed publikacj± akt czyli zeznañ, je¶li sêdzia uzna to za konieczne lub po¿yteczne, o ile nie ma ¿adnego 
niebezpieczeñstwa zmowy lub przekupstwa.

 

Kan. 1571 - ¦wiadkom, wed³ug s³usznej miary wyznaczonej przez sêdziego, nale¿y zwróciæ zarówno wydatki, jakie poczynili, jak i 
stratê zysku, spowodowan± sk³adaniem zeznañ.

 

Art. 4



MOC DOWODOWA ZEZNAÑ

 

Kan. 1572 - Przy ocenie zeznañ, sêdzia, ¿±daj±c w razie potrzeby ¶wiadectw kwalifikacyjnych, winien wzi±æ pod uwagê:

1° jaki jest stan osoby i jaka jej uczciwo¶æ;

2° czy zeznanie jest na podstawie w³asnej wiedzy zw³aszcza z osobistego widzenia i s³yszenia, czy jest opini± 
¶wiadka, opiera siê na pog³oskach lub na zas³yszeniu od innych;

3° czy ¶wiadek jest sta³y i trwale ze sob± zgodny, czy te¿ zmienny, niepewny lub chwiejny;

4° czy ma wspó³¶wiadków zeznania i czy jest potwierdzony lub nie przez inne elementy dowodowe.

 

Kan. 1573 - Zeznanie jednego ¶wiadka nie mo¿e byæ pe³nym dowodem, chyba ¿e chodzi o ¶wiadka kwalifikowanego, który zeznaje o 
sprawach dokonanych z urzêdu, albo okoliczno¶ci rzeczy lub osób sugeruj± inaczej.
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Rozdzia³ IV

BIEGLI

 

Kan. 1574 - Z pomocy bieg³ych nale¿y skorzystaæ, ilekroæ na podstawie nakazu prawa lub sêdziego jest konieczne ich przes³uchanie i 
opinia, oparte na do¶wiadczeniu lub wiedzy, dla potwierdzenia jakiego¶ faktu lub poznania prawdziwej natury jakiej¶ rzeczy.

Kan. 1575 - Do sêdziego nale¿y nominacja bieg³ych, po wys³uchaniu lub na wniosek stron, albo, je¿eli siê zdarzy, dopuszczenie relacji 
zrobionych ju¿ przez innych bieg³ych.

Kan. 1576 - Bieg³ych mo¿na równie¿ wykluczyæ lub siê ich zrzec z tych samych powodów, co ¶wiadka.

 

Kan. 1577 - 

§ 1. Sêdzia uwzglêdniaj±c propozycje wskazane ewentualnie przez strony, winien okre¶liæ swoim dekretem 
poszczególne punkty, których ma dotyczyæ opinia bieg³ego.

 

§ 2. Bieg³emu nale¿y przes³aæ akta sprawy i inne dokument i pomoce, których mo¿e potrzebowaæ do w³a¶ciwego 
i wiernego wype³nienia zadania.

§ 3. Sêdzia, po wys³uchaniu zdania samego bieg³ego, winien wyznaczyæ czas, w którym nale¿y dokonaæ 
przes³uchania i przedstawiæ opiniê.

 

Kan. 1578 - 

§ 1. Ka¿dy z bieg³ych sporz±dza w³asn± relacjê, niezale¿n± od innych, chyba ¿e sêdzia poleci sporz±dziæ jedn± 
relacjê, podpisan± przez wszystkich; je¿eli to dojdzie do skutku, ró¿nice zdañ, jakie zachodz±, nale¿y starannie 
odnotowaæ.

 

§ 2. Biegli powinni jasno wskazaæ, na podstawie jakich dokumentów lub innych odpowiednich sposobów upewnili 
siê o to¿samo¶ci osób, rzeczy lub miejsc, jak± metod± i w jaki sposób postêpowali w wykonywaniu zleconego im 
zadania i na jakich argumentach opieraj± przede wszystkim swoje wnioski.

 

§ 3. Bieg³y mo¿e zostaæ wezwany przez sêdziego, by udzieli³ dalszych wyja¶nieñ, które wydaj± siê konieczne.

 

Kan. 1579 - 

§ 1. Sêdzia powinien uwa¿nie rozwa¿yæ nie tylko wnioski bieg³ych, chocia¿by zgodne, lecz tak¿e pozosta³e 
okoliczno¶ci sprawy.



 

§ 2. Kiedy podaje uzasadnienie decyzji, powinien zaznaczyæ, jakie argumenty sk³oni³y go do przyjêcia lub 
odrzucenia wniosków bieg³ych.

 

Kan. 1580 - Bieg³ym nale¿y zap³aciæ wydatki i honoraria, które winny byæ okre¶lone przez sêdziego, wed³ug dobra i s³uszno¶ci, z 
zachowaniem prawa partykularnego.

Kan. 1581 -

§ 1. Strony mog± wyznaczyæ prywatnych bieg³ych, którzy musz± byæ zatwierdzeni przez sêdziego.

 

§ 2. Mog± oni, je¶li sêdzia zezwoli, przejrzeæ akta sprawy w razie potrzeby, byæ obecni przy wykonywaniu 
ekspertyzy; zawsze za¶ mog± przedstawiæ w³asn± relacjê.
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Rozdzia³ V

WIZJA LOKALNA I OGLÊDZINY S¡DOWE

 

Kan. 1582 - Je¶li sêdzia uzna, ¿e dla wyja¶nienia sprawy jest po¿yteczne udaæ siê do jakiego¶ miejsca lub obejrzeæ jak±¶ rzecz, ustala 
to dekretem, w którym, po wys³uchaniu stron, ogólnie opisuje to, co ma mu byæ dane do dyspozycji w czasie wizji.

Kan. 1583 - Nale¿y sporz±dziæ dokument dokonanych oglêdzin.
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Rozdzia³ VI

DOMNIEMANIA

 

Kan. 1584 - Domniemanie jest to prawdopodobne przypuszczenie o rzeczy niepewnej; jedno jest prawne, gdy ustanowione zosta³o sam± 
ustaw±, drugie sêdziowskie, gdy je wysuwa sêdzia.

 

Kan. 1585 - Kto ma za sob± domniemanie prawne, jest zwolniony z obowi±zku dowodzenia, który przechodzi na stronê przeciwn±.

 

Kan. 1586 - Domniemañ, które nie s± ustanowione prawem, sêdzia nie powinien wysuwaæ, chyba ¿e na podstawie faktu pewnego i 
okre¶lonego, pozostaj±cego w bezpo¶rednim zwi±zku z tym, o co toczy siê spór.
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Tytu³ V

SPRAWY WPADKOWE

 

Kan. 1587 - Sprawa wpadkowa ma miejsce, ilekroæ po rozpoczêciu procesu przez wezwanie, zostaje przedstawiona kwestia, która 
chocia¿ nie jest wyra¼nie zawarta w skardze powodowej wprowadzaj±cej spór, niemniej tak nale¿y do sprawy, ¿e najczê¶ciej musi byæ 
rozstrzygniêta przed spraw± g³ówn±.

 

Kan. 1588 - Sprawê wpadkow± przedstawia siê wobec sêdziego w³a¶ciwego do rozstrzygniêcia sprawy g³ównej, na pi¶mie lub ustnie, 
ze wskazaniem zwi±zku, jaki zachodzi miêdzy ni± a spraw± g³ówn±.

 

Kan. 1589 - 

§ 1. Sêdzia, po przyjêciu pro¶by i po wys³uchaniu stron, powinien jak najszybciej rozstrzygn±æ, czy 
przedstawiona sprawa wpadkowa wydaje siê mieæ podstawê i zwi±zek ze spraw± g³ówn±, czy te¿ powinna byæ 
na wstêpie odrzucona; a je¶li j± dopuszcza, czy jest tak wa¿na, ¿e powinna byæ rozstrzygniêta wyrokiem 
przedstanowczym czy dekretem.

 

§ 2. Je¶li uzna, ¿e sprawa wpadkowa nie musi byæ rozstrzygniêta przed wyrokiem ostatecznym, winien 
zadecydowaæ, czy nale¿y j± uwzglêdniæ, gdy bêdzie rozstrzygana sprawa g³ówna.

Kan. 1590 - 

§ 1. Je¶li sprawa wpadkowa winna byæ rozstrzygniêta wyrokiem, nale¿y zachowaæ przepisy ustnego procesu 
spornego, chyba ¿e sêdzia, bior±c pod uwagê wa¿no¶æ sprawy, s±dzi inaczej.

§ 2. Je¿eli natomiast powinna byæ rozstrzygniêta dekretem, trybuna³ mo¿e sprawê zleciæ audytorowi lub 
przewodnicz±cemu.

 

Kan. 1591 - Zanim zostanie zakoñczona sprawa g³ówna, sêdzia lub trybuna³ mo¿e uchyliæ albo poprawiæ dekret lub wyrok 
przedstanowczy, dla s³usznej przyczyny, czy to na pro¶bê strony czy z urzêdu, po wys³uchaniu stron.
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Rozdzia³ I

NIESTAWIENNICTWO STRON

 

Kan. 1592 - 

§ 1. Je¶li strona pozwana nie stawi siê na wezwanie ani nie przedstawi wystarczaj±cego usprawiedliwienia 
nieobecno¶ci albo nie odpowie zgodnie z przepisem kan. 1507, § 1, sêdzia winien orzec jej nieobecno¶æ w s±dzie 

oraz zarz±dziæ, by sprawa, przy zachowaniu tego, co nale¿y zachowaæ, by³a prowadzona a¿ do wydania 
ostatecznego wyroku i do jego wykonania.

§ 2 Zanim zostanie wydany dekret, o którym w § 1, nale¿y stwierdziæ, w razie potrzeby nawet przez nowe je¶li to 
konieczne, ¿e wezwanie dokonane zgodnie z przepisami prawa, dotar³o w u¿ytecznym czasie do strony pozwanej.

Kan. 1593 - 

§ 1. Je¶li strona pozwana stawi siê pó¼niej w s±dzie albo nade¶le odpowied¼ przed rozstrzygniêciem sprawy, 
mo¿e przedstawiæ wnioski i dowody, z zachowaniem przepisu kan. 1600; sêdzia powinien siê strzec, by to celowo 

nie przeci±ga³o sprawy w d³ug± i niekonieczn± zw³okê.

 

§ 2. Je¶liby nawet nie stawi³a siê albo nie da³a odpowiedzi przed rozstrzygniêciem sprawy, mo¿e korzystaæ z 
¶rodków prawnych przeciw wyrokowi; je¶liby udowodni³a, ¿e zatrzyma³a j± zgodna z prawem przeszkoda, której 
bez w³asnej winy nie mog³a przedtem wykazaæ, mo¿e wnie¶æ skargê o niewa¿no¶æ wyroku.

 

Kan. 1594 - Je¶li powód, w dniu i godzinie wyznaczonych na zawi±zanie sporu, ani siê nie stawi, ani nie przedstawi w³a¶ciwego 
usprawiedliwienia:

1° sêdzia powinien go ponownie wezwaæ;

2° je¶li powód nie stawi siê na nowe wezwanie, domniemywa siê, ¿e zrzek³ siê instancji wed³ug przepisów kan. 

1524-1525;

3° je¿eliby potem chcia³ wzi±æ udzia³ w procesie, nale¿y zachowaæ kan. 1593.

Kan. 1595 -

§ 1. Strona nieobecna w s±dzie, czy to powód, czy strona pozwana, która nie udowodni³a s³usznej przeszkody, 
obowi±zana jest pokryæ zarówno wydatki s±dowe, dokonane z powodu jej nieobecno¶ci, jak i w razie potrzeby, 
wyp³aciæ odszkodowanie drugiej stronie.

 

§ 2. Je¿eli tak powód, jak strona pozwana by³y nieobecne w s±dzie, obowi±zane s± solidarnie do zap³acenia 
kosztów procesu.
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Rozdzia³ II

UDZIA£ TRZECIEJ OSOBY W SPRAWIE

 

Kan. 1596 - 

§ 1. Ten, kto jest zainteresowany, mo¿e byæ dopuszczony do udzia³u w sprawie, w ka¿dej instancji sporu, czy to 
jako strona, która broni w³asnego prawa, czy te¿ dodatkowo, aby wspomagaæ kogo¶ z procesuj±cych siê.

 

§ 2. By jednak móg³ byæ dopuszczony, powinien przed zamkniêciem postêpowania dowodowego przed³o¿yæ 
sêdziemu skargê powodow±, w której krótko uzasadnia swoje prawo do interwencji.

 

§ 3. Kto interweniuje w sporze, winien byæ dopuszczony do udzia³u w tym stadium sprawy, w jakim siê ona 
znajduje, z wyznaczonym krótkim terminem zawitym dla przed³o¿enia swoich dowodów, je¿eli sprawa dosz³a do 
stadium dowodowego.

 

Kan. 1597 - Sêdzia, po wys³uchaniu stron, winien wezwaæ przed s±d osobê trzeci±, której interwencja wydaje siê konieczna.
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Tytu³ VI

OG£OSZENIE AKT, ZAMKNIÊCIE POSTÊPOWANIA DOWODOWEGO, DYSKUSJA SPRAWY

 

Kan. 1598 - 

§ 1. Po zebraniu dowodów, sêdzia, pod sankcj± niewa¿no¶ci, musi dekretem zezwoliæ stronom i ich adwokatom, 
aby w kancelarii trybuna³u przejrzeli akta, które nie s± im jeszcze znane; co wiêcej, równie¿ adwokatom, którzy o 
to prosz±, mo¿na daæ odpis akt; w sprawach jednak dotycz±cych dobra publicznego, sêdzia, dla unikniêcia bardzo 
powa¿nych niebezpieczeñstw mo¿e zadecydowaæ, ¿e jakiego¶ aktu nie nale¿y nikomu ujawniaæ, z tym 
zastrze¿eniem, ¿e prawo obrony zostanie zawsze nienaruszone.

 

§ 2. Celem uzupe³nienia, strony mog± zg³osiæ sêdziemu inne dowody; po ich zebraniu, je¿eli sêdzia uzna to za 
konieczne, ponownie mo¿e mieæ miejsce dekret, o którym w § 1.

 

Kan. 1599 - 

§ 1. Po wype³nieniu wszystkiego, co nale¿y do zebrania dowodów, nastêpuje zamkniêcie postêpowania 
dowodowego.

§ 2. To zamkniêcie nastêpuje, ilekroæ albo strony o¶wiadcz±, ¿e nie maj± nic wiêcej do zg³oszenia, albo gdy up³yn
±³ czas u¿yteczny, wyznaczony przez sêdziego dla przed³o¿enia dowodów, albo je¶li sêdzia orzeknie, ¿e uwa¿a 
sprawê za wystarczaj±co wyja¶nion±.

 

§ 3. O zamkniêciu postêpowania dowodowego w sprawie, jakimkolwiek sposobem ono nast±pi³o, sêdzia wydaje 
dekret.

 

Kan. 1600 - 

§ 1. Po zamkniêciu postêpowania dowodowego, sêdzia mo¿e jeszcze raz wezwaæ tych samych lub innych 
¶wiadków albo dopu¶ciæ inne dowody, o które przedtem nie proszono, tylko:

1° w sprawach, w których chodzi tylko o prywatne dobro stron, je¿eli wszystkie strony 
wyra¿aj± zgodê;

2° w pozosta³ych sprawach, po wys³uchaniu stron, je¿eli istnieje powa¿na przyczyna, a 
wszelkie niebezpieczeñstwo podstêpu i potajemnego podjudzania zostanie usuniête;

3° we wszystkich sprawach, ilekroæ jest prawdopodobne, ¿e bez dopuszczenia nowego 
dowodu zostanie wydany niesprawiedliwy wyrok, z powodu racji, o których w kan. 1645, § 

2, nn. 1-3.

 



§ 2. Mo¿e natomiast sêdzia nakazaæ lub dopu¶ciæ przedstawienie dokumentu, który ewentualnie przedtem bez 
winy osoby zainteresowanej nie móg³ byæ przedstawiony.

 

§ 3. Nowe dowody nale¿y opublikowaæ, z zachowaniem kan. 1598, § 1.

 

Kan. 1601 - Po zamkniêciu postêpowania dowodowego sêdzia powinien wyznaczyæ odpowiedni okres czasu na przedstawienie obron 
lub uwag.

Kan. 1602 - 

§ 1. Obrony i uwagi winny byæ na pi¶mie, chyba ¿e sêdzia, za zgod± stron, uzna za wystarczaj±c± ustn± dyskusjê 
wobec zasiadaj±cego trybuna³u.

 

§ 2. Je¿eli obrony wraz z wa¿niejszymi dokumentami maj± byæ wydane drukiem, wymagana jest uprzednia zgoda 
sêdziego, z zachowaniem obowi±zku tajemnicy, je¿eli jaka¶ istnieje.

§ 3. Co do obszerno¶ci pism obroñczych, liczby egzemplarzy, i tym podobnych szczegó³ów, nale¿y zachowaæ zarz
±dzenie trybuna³u.

Kan. 1603 - 

§ 1. Po wzajemnym przekazaniu sobie pism obroñczych i uwag, ka¿dej ze stron wolno przed³o¿yæ odpowiedzi, w 
ci±gu krótkiego czasu wyznaczonego przez sêdziego.

 

§ 2. Prawo to przys³uguje stronom tylko jeden raz, chyba ¿e sêdzia, z powa¿nej przyczyny, uzna, i¿ nale¿y je 
przyznaæ ponownie; wtedy za¶ zezwolenie udzielone jednej stronie, nale¿y uznaæ za dane i drugiej.

 

§ 3. Rzecznik sprawiedliwo¶ci i obroñca wêz³a maj± prawo ponownej repliki na odpowiedzi stron.

 

Kan. 1604 - 

§ 1. Ca³kowicie zabrania siê stronom, adwokatom lub tak¿e innym, przekazywaæ sêdziemu informacje, które 
pozostaj± poza aktami sprawy.

 

§ 2. Je¶li dyskusja sprawy zosta³a dokonana na pi¶mie, sêdzia mo¿e zarz±dziæ, by odby³a siê umiarkowana 
dyskusja ustna wobec zasiadaj±cego trybuna³u, dla wyja¶nienia niektórych kwestii.

 

Kan. 1605 - Przy ustnej dyskusji, o której w kan. 1602, § 1 i 1604, § 2, powinien byæ obecny notariusz, by, je¿eli sêdzia naka¿e lub 
strona za¿±da a sêdzia siê zgodzi, móg³ spisaæ od razu to, o czym dyskutowano, i wnioski.



 

Kan. 1606 - Je¶li strony zaniedba³y przygotowanie obrony w wyznaczonym u¿ytecznym czasie albo zdaj± siê na wiedzê i sumienie 
sêdziego, sêdzia, je¶li z akt i dowodów uzna sprawê za ca³kowicie wyja¶nion±, mo¿e natychmiast og³osiæ wyrok, po za¿±daniu jednak 
uwag rze¼nika sprawiedliwo¶ci i obroñcy wêz³a, je¿eli wystêpuj± w sprawie.
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Tytu³ VII

ORZECZENIA SÊDZIEGO

 

Kan. 1607 - Sprawa rozpatrzona na drodze s±dowej, je¿eli jest spraw± g³ówn±, rozstrzygana jest przez sêdziego wyrokiem 
ostatecznym, je¿eli jest wpadkow±, wyrokiem przedstanowczym, z zachowaniem przepisu kan. 1589, § 1.

 

Kan. 1608 - 

§ 1. Do wydania jakiegokolwiek wyroku wymaga siê u sêdziego wewnêtrznej moralnej pewno¶ci co do sprawy, 
która ma byæ rozstrzygniêta wyrokiem.

 

§ 2. Tê pewno¶æ sêdzia winien czerpaæ z faktów i dowodów.

 

§ 3. Dowody za¶ sêdzia powinien oceniaæ w swoim sumieniu, z zachowaniem przepisów ustawy o skuteczno¶ci 
niektórych dowodów.

§ 4. Sêdzia, który nie mo¿e osi±gn±æ takiej pewno¶ci, powinien orzec, ¿e nie udowodniono uprawnienia powoda, 
a pozwanego uwolnionego odes³aæ, chyba ¿e chodzi o sprawê ciesz±c± siê przywilejem prawa, w którym to 
wypadku nale¿y wydaæ wyrok na jej korzy¶æ.

 

Kan. 1609 - 

§ 1. W trybunale kolegialnym, przewodnicz±cy kolegium okre¶la dzieñ i godzinê, w których sêdziowie maj± siê 
zebraæ na naradê, i je¶li jaka¶ szczególna racja nie doradza inaczej, zebranie powinno siê odbyæ w samej siedzibie 
trybuna³u.

 

§ 2. W wyznaczonym na zebraniu dniu, poszczególni sêdziowie przynosz± swoje pisemne wnioski co do meritum 
sprawy i uzasadnienia zarówno prawne, jak i faktyczne, na podstawie których doszli do swoich wniosków; wnioski 
te do³±cza siê do akt sprawy, zachowuj±c je w tajemnicy.

 

§ 3. Po wezwaniu Imienia Bo¿ego, przedstawieniu w kolejno¶ci wniosków ka¿dego wed³ug pierwszeñstwa, tak 
jednak by zaczyna³ ponens sprawy, czyli relator, ma miejsce dyskusja pod kierunkiem przewodnicz±cego 
trybuna³u, przede wszystkim po to, by ustaliæ, co nale¿y postanowiæ w rozstrzygaj±cej czê¶ci wyroku.

 

§ 4. W dyskusji za¶ ka¿demu sêdziemu wolno odst±piæ od swego pierwotnego wniosku. Sêdzia jednak, który nie 
chcia³ siê do³±czyæ do decyzji innych, mo¿e wymagaæ, by w razie apelacji jego wnioski zosta³y przes³ane do 
wy¿szego trybuna³u.



§ 5. Je¿eliby sêdziowie w pierwszej dyskusji nie chcieli lub nie mogli ustaliæ wyroku decyzja mo¿e byæ od³o¿ona 
do nowego zebrania, nie d³u¿ej jednak ni¿ tydzieñ, chyba ¿e wed³ug przepisu kan. 1600 nale¿a³oby uzupe³niæ 

instrukcjê sprawy.

Kan. 1610 -

§ 1. Je¿eli sêdzia jest jednoosobowy, sam sporz±dza wyrok.

 

§ 2. W trybunale kolegialnym ponens, czyli relator, ma obowi±zek sporz±dzenia wyroku, czerpi±c uzasadnienie z 
tego, co poszczególni sêdziowie przedstawili w dyskusji, chyba ¿e przez wiêkszo¶æ sêdziów zosta³y wskazane 
uzasadnienia, którym nale¿y daæ pierwszeñstwo; nastêpnie wyrok musi byæ przedstawiony ka¿demu z sêdziów do 
zatwierdzenia.

 

§ 3. Wyrok powinien byæ wydany nie pó¼niej ni¿ w ci±gu miesi±ca od dnia, gdy sprawa zosta³a rozstrzygniêta, 
chyba ¿e w trybunale kolegialnym sêdziowie dla wa¿nej przyczyny wyznaczyli d³u¿szy okres czasu.

Kan. 1611 - Wyrok powinien:

1° rozstrzygaæ spór tocz±cy siê przed trybuna³em, daj±c w³a¶ciw± odpowied¼ na poszczególne w±tpliwo¶ci;

2° okre¶laæ, jakie s± obowi±zki stron wynikaj±ce z procesu i w jaki sposób nale¿y je wype³niæ;

3° przedstawiæ racje, czyli uzasadnienia, zarówno prawne, jak i faktyczne, na których opiera siê rozstrzygaj±ca 
czê¶æ wyroku;

4° ustaliæ koszta procesu.

Kan. 1612 - 

§ 1. Wyrok, po wezwaniu Imienia Bo¿ego, musi wyszczególniæ z zachowaniem porz±dku, jaki by³ sêdzia lub 
trybuna³; kto by³ powodem, stron± pozwan±, pe³nomocnikiem, z poprawnym wskazaniem nazwisk i sta³ego 
zamieszkania, kto by³ rzecznikiem sprawiedliwo¶ci i obroñc± wêz³a, je¶li wystêpowali w sprawie.

 

§ 2. Nastêpnie powinien krótko przedstawiæ opis faktów z wnioskami stron i sformu³owanymi w±tpliwo¶ciami.

 

§ 3. Nastêpuje potem rozstrzygaj±ca czê¶æ wyroku, poprzedzona motywami, na których siê opiera.

 

§ 4. Koñczy siê wskazaniem dnia i miejsca, w którym zosta³ wydany wyrok, z podpisem sêdziego lub, je¿eli 
chodzi o trybuna³ kolegialny, wszystkich sêdziów i notariusza.

 

Kan. 1613 - Podane wy¿ej zasady, dotycz±ce ostatecznego wyroku, nale¿y dostosowaæ tak¿e do wyroku przedstanowczego.



 

Kan. 1614 - Wyrok powinien byæ jak najszybciej og³oszony, ze wskazaniem ¶rodków, przy pomocy których mo¿na go podwa¿yæ; nie 
posiada on ¿adnej mocy prawnej przed og³oszeniem, chocia¿by czê¶æ rozstrzygaj±ca zosta³a, za zezwoleniem sêdziego, podana do 
wiadomo¶ci stron.

 

Kan. 1615 - Og³oszenie, czyli zawiadomienie o wyroku, mo¿e byæ dokonane albo przez wrêczenie stronom lub ich pe³nomocnikom 
egzemplarza wyroku, albo przez przes³anie im tego¿ egzemplarza, wed³ug przepisów kan. 1509.

 

Kan. 1616 - 

§ 1. Je¿eli w tekst wyroku albo wkrad³ siê b³±d w rozliczeniach, albo pope³niono b³±d materialny przy 
przepisywaniu czê¶ci rozstrzygaj±cej, albo w przytaczaniu faktów lub ¿±dañ stron, albo pominiêto to, czego 
wymaga kan. 1612, § 4, wyrok powinien byæ poprawiony lub uzupe³niony przez sam trybuna³, który go wyda³, b
±d¼ na ¿±danie strony, b±d¼ z urzêdu, zawsze jednak po wys³uchaniu stron i dekretem umieszczonym na koñcu 
wyroku.

 

§ 2. Je¶li która¶ ze stron wyra¿a sprzeciw, sprawa wpadkowa winna byæ rozstrzygniêta dekretem.

Kan. 1617 - Pozosta³e orzeczenia sêdziego, poza wyrokiem, to dekrety, które je¶li nie maj± charakteru zwyk³ego 
zarz±dzenia, nie maj± mocy, je¿eli przynajmniej sumarycznie nie przytaczaj± motywów lub nie odsy³aj± do 
motywów podanych w innym akcie.

 

Kan. 1618 - Wyrok przedstanowczy lub dekret posiadaj± moc ostatecznego wyroku, je¶li uniemo¿liwiaj± proces albo samemu 
procesowi lub jakiemu¶ jego stopniowi k³ad± kres, przynajmniej w stosunku do jednej ze stron w sprawie.
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Rozdzia³ I

SKARGA O NIEWA¯NO¦Æ WYROKU

 

Kan. 1619 - Zachowuj±c kan. 1622 i 1623, niewa¿no¶æ aktów ustanowiona prawem pozytywnym, która, chocia¿ by³a znana stronie 
wnosz±cej skargê o niewa¿no¶æ wyroku, nie zosta³a zg³oszona sêdziemu przed wyrokiem, jest przez sam wyrok sanowania, ilekroæ 
chodzi o sprawê dotycz±c± dobra osób prywatnych.

 

Kan. 1620 - Wyrok jest dotkniêty wad± niewa¿no¶ci nieusuwalnej, je¿eli:

1° zosta³ wydany przez sêdziego bezwzglêdnie niew³a¶ciwego;

2° zosta³ wydany przez tego, kto nie posiada w³adzy s±dzenia w trybunale, w którym sprawa zosta³a rozstrzygniêta;

3° sêdzia wyda³ wyrok pod wp³ywem przemocy lub ciê¿kiej boja¼ni;

4° proces by³ przeprowadzony bez skargi s±dowej o której w kan. 1501, albo nie by³ wszczêty przeciwko jakiej¶ 

stronie pozwanej;

5° by³ wydany dla stron, z których przynajmniej jedna nie mia³a prawa wystêpowania w s±dzie;

6° kto¶ dzia³a³ w imieniu drugiego, bez zlecenia zgodnego z przepisami prawa;

7° jednej albo drugiej stronie odmówiono prawa do obrony;

8° spór nawet czê¶ciowo nie zosta³ rozstrzygniêty.

 

Kan. 1621 - Skarga o niewa¿no¶æ, o której w kan. 1620, mo¿e byæ zg³aszana w formie zarzutu zawsze, natomiast w formie skargi - 
wobec sêdziego, który wyda³ wyrok - w ci±gu dziesiêciu lat od dnia og³oszenia wyroku.

 

Kan. 1622 - Wyrok jest dotkniêty wad± niewa¿no¶ci usuwalnej tylko wtedy, je¿eli:

1° zosta³ wydany przez liczbê sêdziów niezgodn± z ustaw±, wbrew przepisowi kan. 1425, § 1;

2° nie zawiera motywów, czyli racji decyzji;

3° brak przepisanych prawem podpisów;

4° nie podaje wskazania roku, miesi±ca, dnia i miejsca, w którym zosta³ wydany;

5° opiera siê na niewa¿nym akcie s±dowym, którego niewa¿no¶æ nie zosta³a sanowana wed³ug przepisów kan. 
1619;

6° zosta³ wydany przeciwko stronie nieobecnej zgodnie z przepisami prawa, wed³ug kan. 1593, § 2.



Kan. 1623 - Skarga o niewa¿no¶æ w wypadkach, o których w kan. 1622, mo¿e byæ przedstawiona w ci±gu trzech miesiêcy od 
wiadomo¶ci o og³oszeniu wyroku.

 

Kan. 1624 - Skargê o niewa¿no¶æ wyroku rozpatruje ten sam sêdzia, który wyda³ wyrok; je¶li jednak strona obawia siê, ¿e sêdzia, który 
wyda³ wyrok zaskar¿ony z powodu niewa¿no¶ci, bêdzie uprzedzony i dlatego uwa¿a go za podejrzanego, mo¿e wymagaæ, by w jego 
miejsce dano innego sêdziego, wed³ug przepisu kan. 1450.

 

Kan. 1625 - Skarga o niewa¿no¶æ mo¿e byæ wniesiona razem z apelacj±, w terminie ustalonym na apelacjê.

 

Kan. 1626 - 

§ 1. Skargê o niewa¿no¶æ mog± wnie¶æ nie tylko strony, które siê czuj± pokrzywdzone, lecz tak¿e rzecznik 
sprawiedliwo¶ci lub obroñca wêz³a, ilekroæ maj± prawo do interwencji.

 

§ 2. Sam sêdzia mo¿e z urzêdu odwo³aæ lub poprawiæ wydany przez siebie wyrok w terminie ustalonym do 
dzia³ania w kan. 1623, chyba ¿e w miêdzyczasie zg³oszono apelacjê razem ze skarg± o niewa¿no¶æ albo nast±pi³a 
sanacja niewa¿no¶ci przez up³yw czasu, o którym w kan. 1623.

 

Kan. 1627 - Sprawy o niewa¿no¶æ mog± byæ za³atwione wed³ug przepisów odnosz±cych siê do ustnego procesu spornego.
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Rozdzia³ II

APELACJA

 

Kan. 1628 - Strona, która siê czuje pokrzywdzona jakim¶ wyrokiem, a tak¿e rzecznik sprawiedliwo¶ci i obroñca wêz³a w sprawach, w 
których wymagana jest ich obecno¶æ, maj± prawo apelowaæ od wyroku do wy¿szego sêdziego, z zachowaniem przepisu kan. 1629.

Kan. 1629 - Nie ma miejsca na apelacjê:

1° od wyroku samego Papie¿a lub Sygnatury Apostolskiej;

2° od wyroku dotkniêtego wad± niewa¿no¶ci, chyba ¿e jest z³±czona ze skarg± o niewa¿no¶æ wed³ug przepisu 
kan. 1625;

3° od wyroku, który przeszed³ w stan rzeczy os±dzonej;

4° od dekretu sêdziego lub wyroku przedstanowczego, które nie maj± mocy ostatecznego wyroku, chyba ¿e jest z³
±czona z apelacj± od ostatecznego wyroku;

5° od wyroku lub dekretu w sprawie, w stosunku do której prawo zastrzega, ¿e rzecz powinna byæ jak najszybciej 
rozstrzygniêta.

Kan. 1630 - 

§ 1. Apelacjê nale¿y zg³osiæ sêdziemu, który wyda³ wyrok, w zawitym terminie piêtnastu dni u¿ytecznych od 
wiadomo¶ci o og³oszeniu wyroku.

 

§ 2. Je¶li jest ustna, notariusz winien j± zredagowaæ na pi¶mie wobec samego apeluj±cego.

 

Kan. 1631 - Je¿eli powstaje kwestia co do prawa apelacji, winien j± rozpatrzyæ jak najszybciej trybuna³ apelacyjny, wed³ug przepisów 
ustnego procesu spornego.

Kan. 1632 - 

§ 1. Je¶li w apelacji nie wskazano, do jakiego trybuna³u zosta³a ona skierowana, domniemywa siê, ¿e dokonano jej 
do trybuna³u, o którym w kan. 1438 i 1439.

 

§ 2. Je¶li druga strona odwo³a³a siê do innego trybuna³u apelacyjnego, sprawê rozpatruje trybuna³, który jest 
wy¿szego stopnia, z zachowaniem kan. 1415.

 

Kan. 1633 - Apelacjê nale¿y poprzeæ u sêdziego, do którego jest kierowana, w ci±gu miesi±ca od jej zg³oszenia, chyba ¿e sêdzia, od 
którego siê apeluje, udzieli³ stronie d³u¿szego terminu do jej poparcia.



 

Kan. 1634 - 

§ 1. Do poparcia apelacji wymaga siê i wystarczy, aby strona prosi³a sêdziego wy¿szego o zmianê zaskar¿onego 
wyroku, do³±czaj±c odpis tego wyroku i podaj±c racje apelacji.

 

§ 2. Je¿eli strona nie mo¿e uzyskaæ w czasie u¿ytecznym zaskar¿onego wyroku, od trybuna³u, który go wyda³, nie 
biegn± w miêdzyczasie terminy, a strona powinna zawiadomiæ o przeszkodzie sêdziego apelacyjnego. Zobowi±¿e 
on nakazem sêdziego, który wyda³ wyrok, do wype³nienia jak najszybciej swego obowi±zku.

 

§ 3. W miêdzyczasie sêdzia, który wyda³ wyrok, powinien przes³aæ akta, wed³ug przepisów kan. 1474, do 

sêdziego apelacyjnego.

 

Kan. 1635 - Po bezu¿ytecznym up³ywie apelacyjnych terminów zawitych, czy wobec sêdziego, który wyda³ wyrok, czy wobec sêdziego 
apelacyjnego, apelacjê uwa¿a siê za zaniechan±.

Kan. 1636 - 

§ 1. Apeluj±cy mo¿e siê zrzec apelacji wraz ze skutkami, o których w kan. 1525.

 

§ 2. Je¿eli apelacjê wnosi obroñca wêz³a lub rzecznik sprawiedliwo¶ci, zrzeczenie siê apelacji mo¿e nast±piæ - 
chyba ¿e ustawa zastrzega inaczej - ze strony obroñcy wêz³a lub rzecznika sprawiedliwo¶ci trybuna³u apelacyjnego.

Kan. 1637 - 

§ 1. Apelacja z³o¿ona przez powoda s³u¿y równie¿ pozwanemu i na odwrót.

 

§ 2. Je¿eli jest kilku pozwanych lub powodów, a wyrok jest zaskar¿ony tylko przez jednego albo przeciw jednemu 
z nich, uwa¿a siê, ¿e zaskar¿enie wyroku jest dokonywane przez wszystkich i przeciw wszystkim, ilekroæ rzecz, 
której siê ¿±da jest niepodzielna albo obowi±zek solidarny.

 

§ 3. Je¿eli apelacja zosta³a wniesiona przez jedn± ze stron tylko co do pewnej czê¶ci wyroku, strona przeciwna 
nawet po up³ywie apelacyjnych terminów zawitych, mo¿e wpadkowo apelowaæ w stosunku do innych, w zawitym 
terminie piêtnastu dni od dnia, w którym zosta³a zawiadomiona o g³ównej apelacji.

 

§ 4. Je¿eli nie stwierdza siê czego¶ innego, nale¿y domniemywaæ, ¿e apelacja zosta³a wniesiona przeciwko 
wszystkim czê¶ciom wyroku.

 



Kan. 1638 - Apelacja zawiesza wykonanie wyroku.

 

Kan. 1639 - 

§ 1. Zachowuj±c przepis kan. 1683, na stopniu apelacyjnym nie mo¿na dopu¶ciæ nowego tytu³u roszczenia, nawet 
w formie u¿ytecznej kumulacji; dlatego te¿ zawi±zanie sporu mo¿e odnosiæ siê tylko do tego, czy poprzedni 
wyrok, czy to w ca³o¶ci czy czê¶ciowo, zatwierdziæ lub odrzuciæ.

§ 2. Nowe za¶ dowody dopuszczalne s± tylko wed³ug przepisu kan. 1600.

 

Kan 1640 - Na stopniu apelacyjnym nale¿y postêpowaæ w ten sam sposób jak w pierwszej instancji, zachowuj±c odpowiednie 
proporcje, lecz zaraz po zawi±zaniu sporu, wed³ug przepisu kan. 1513, § 1 i 1639, § 1 nale¿y przyst±piæ do dyskusji sprawy i do 
wyroku, chyba ¿e ewentualnie nale¿a³oby uzupe³niæ dowody.
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Rozdzia³ I

STAN RZECZY OS¡DZONEJ

 

Kan. 1641 - Zachowuj±c przepis kan. 1643, rzecz os±dzona ma miejsce:

1° je¶li zapad³y dwa zgodne wyroki miêdzy tymi samymi stronami, co do tego samego ¿±dania i z tego samego 
tytu³u roszczenia

2° je¶li apelacja przeciwko wyrokowi nie zosta³a wniesiona w u¿ytecznym czasie;

3° je¶li na stopniu apelacyjnym nast±pi³o umorzenie instancji lub zrzeczenie siê;

4° je¶li zosta³ wydany wyrok ostateczny, od którego nie przys³uguje apelacja, wed³ug przepisu kan. 1629.

Kan. 1642 - 

§ 1. Rzecz os±dzona cieszy siê prawomocno¶ci± i nie mo¿e byæ bezpo¶rednio podwa¿ana, chyba ¿e zgodnie z 
przepisem kan. 1645, § 1.

§ 2. Tworzy ona prawo miêdzy stronami i uprawnia do skargi rzeczy os±dzonej oraz do zarzutu rzeczy os±dzonej, 
któr± sêdzia mo¿e orzec tak¿e z urzêdu, by przeszkodziæ nowemu wprowadzeniu tej samej sprawy.

 

Kan. 1643 - Nigdy nie przechodz± w stan rzeczy os±dzonej sprawy dotycz±ce stanu osób, nie wykluczaj±c spraw o separacjê 
ma³¿onków.

 

Kan. 1644 - 

§ 1. Je¿eli w sprawie dotycz±cej stanu osób zosta³y wydane dwa zgodne wyroki, w ka¿dym czasie mo¿na siê 
odwo³aæ do trybuna³u apelacyjnego, przedstawiaj±c w zawitym terminie trzydziestu dni od wniesienia zaskar¿enia 
nowe i powa¿ne dowody lub argumenty. Trybuna³ za¶ apelacyjny, w ci±gu miesi±ca od przedstawienia nowych 
dowodów i argumentów, ma ustaliæ dekretem, czy nowe wniesienie sprawy nale¿y dopu¶ciæ czy nie.

§ 2. Odwo³anie siê do nowego trybuna³u, aby otrzymaæ nowe wniesienie sprawy, nie zawiesza wykonania wyroku, 
chyba ¿e albo ustawa zastrzega inaczej, albo trybuna³ apelacyjny, wed³ug przepisu kan. 1650, § 3, naka¿e 

zawieszenie.
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Rozdzia³ II

PRZYWRÓCENIE DO STANU POPRZEDNIEGO

 

Kan. 1645 - 

§ 1. Przeciwko wyrokowi, który przeszed³ w stan rzeczy os±dzonej, je¿eli o jego niesprawiedliwo¶ci wyra¼nie 
wiadomo, przys³uguje pro¶ba o przywrócenie do stanu poprzedniego.

§ 2. Nie nale¿y s±dziæ, ¿e wiadomo o wyra¼nej niesprawiedliwo¶ci wyroku, chyba ¿e:

1° wyrok opiera siê w taki sposób na dowodach, które pó¼niej okaza³y siê fa³szywe, ¿e bez 
tych dowodów czê¶æ rozstrzygaj±ca wyroku jest nie do utrzymania;

2° zosta³y pó¼niej odkryte dokumenty, które stwierdzaj± bez w±tpliwo¶ci nowe fakty, 
domagaj±ce siê przeciwnej decyzji;

3° wyrok zosta³ wydany na skutek podstêpu jednej strony, na szkodê drugiej;

4° zaniedbany zosta³ w sposób oczywisty przepis ustawy, dotycz±cy nie samej tylko 
procedury;

5° wyrok przeciwny jest poprzedniej decyzji, która przesz³a w stan rzeczy os±dzonej.

Kan. 1646 - 

§ 1. O przywrócenie do stanu poprzedniego z powodu motywów, o których w kan. 1645, § 2, nn. 1-3, nale¿y 
prosiæ sêdziego, który wyda³ wyrok, w ci±gu trzech miesiêcy, licz±c od dnia poznania tych¿e motywów.

§ 2. 0 przywrócenie do stanu poprzedniego z powodu motywów, o których w kan. 1645, § 2, nn. 4-5, nale¿y prosiæ 
trybuna³ apelacyjny w ci±gu trzech miesiêcy od otrzymania wiadomo¶ci o og³oszeniu wyroku; ale je¿eli w 
wypadku, o którym w kan. 1645, § 2, n. 5, wiadomo¶æ o poprzedniej decyzji pó¼niej dotar³a, czas up³ywa od tej 
wiadomo¶ci.

 

§ 3. Terminy, o których wy¿ej, nie biegn±, jak d³ugo pokrzywdzony jest ma³oletni.

 

Kan. 1647 - 

§ 1. Pro¶ba o przywrócenie do stanu poprzedniego zawiesza nie rozpoczête jeszcze wykonanie wyroku.

 

§ 2. Je¿eli jednak na podstawie prawdopodobnych poszlak istnia³o podejrzenie, ¿e pro¶bê z³o¿ono celem 
spowodowania zw³oki w wykonaniu wyroku, sêdzia mo¿e zarz±dziæ, by wyrok zosta³ wykonany, po przyznaniu 
jednak prosz±cemu o przywrócenie odpowiedniej kaucji, by - je¶li otrzyma przywrócenie do stanu poprzedniego - 
nie by³ poszkodowany.

 



Kan. 1648 - Po przyznaniu przywrócenia do stanu poprzedniego, sêdzia powinien orzec o meritum sprawy.
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Tytu³ X

KOSZTA S¡DOWE I BEZP£ATNA POMOC

Kan. 1649 - 

§ 1. Biskup, do którego nale¿y prawo kierowania trybuna³em, powinien ustanowiæ przepisy dotycz±ce:

1° zas±dzenia stron na zap³acenie lub zwrot kosztów s±dowych;

2° wynagrodzenia pe³nomocników, adwokatów, bieg³ych i t³umaczy, a tak¿e zawrotu 
kosztów ¶wiadkom;

3° przyznawania bezp³atnej pomocy lub obni¿ki kosztów;

4° odszkodowania, jakie winien wyp³aciæ ten, kto nie tylko przegra³ w s±dzie, lecz 
lekkomy¶lnie wszcz±³ spór;

5° depozytu pieniê¿nego lub kaucji, któr± nale¿y z³o¿yæ w zwi±zku z wydatkami, które 
trzeba bêdzie pokryæ, i szkodami do wynagrodzenia.

 

§ 2. Od orzeczenia w sprawie kosztów, wyp³acenia honorariów i szkód nie przys³uguje oddzielna apelacja, ale 
strona mo¿e siê odwo³aæ w ci±gu piêtnastu dni do tego samego sêdziego, który mo¿e zmieniæ ustalon± kwotê.
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Tytu³ XI

WYKONANIE WYROKU

 

Kan. 1650 - 

§ 1. Wyrok, który przeszed³ w stan rzeczy os±dzonej, mo¿e byæ przekazany do wykonania, z zachowaniem 
przepisu kan. 1647.

 

§ 2. Sêdzia, który wyda³ wyrok, w wypadku z³o¿enia apelacji, tak¿e sêdzia apelacyjny, mog± z urzêdu lub na 
pro¶bê stron, nakazaæ tymczasowe wykonanie wyroku, który jeszcze nie przeszed³ w stan rzeczy os±dzonej, po 
z³o¿eniu, w razie potrzeby, odpowiednich kaucji, je¿eli chodzi o wyp³aty, czyli ¶wiadczenia, przeznaczone na 
konieczne utrzymanie lub nagli inna s³uszna przyczyna.

 

§ 3. Je¶li jednak wyrok, o którym w § 2, jest zaskar¿ony, sêdzia, zobowi±zany do rozpoznania zaskar¿enia, widz
±c, ¿e prawdopodobnie jest ono uzasadnione i ¿e z wykonania wyroku mo¿e powstaæ szkoda nie do naprawienia, 
mo¿e albo zawiesiæ samo wykonanie wyroku, albo zabezpieczyæ je kaucj±.

 

Kan. 1651 - Nie mo¿e mieæ miejsca wykonanie wyroku, zanim nie bêdzie sêdziowskiego dekretu wykonawczego, który zarz±dza, ¿e 
wyrok powinien byæ przekazany do wykonania; dekret ten, w zale¿no¶ci od natury spraw, albo w³±cza siê do tre¶ci samego wyroku, 
albo wydaje osobno.

Kan. 1652 - Je¿eli wykonanie wyroku wymaga uprzedniego rozliczenia rachunkowego, ma miejsce sprawa wpadkowa, któr± powinien 
rozstrzygn±æ ten sêdzia, który wyda³ wyrok maj±cy byæ przekazany do wykonania.

Kan. 1653 -

§ 1. Je¶li ustawa partykularna inaczej nie stanowi, wykonanie wyroku powinien nakazaæ osobi¶cie albo przez 
kogo¶ innego biskup diecezji, w której zapad³ wyrok pierwszego stopnia.

 

§ 2. Je¶liby on nie chcia³ lub zaniedba³, na ¿±danie zainteresowanej strony albo tak¿e z urzêdu wykonanie nale¿y 
do w³adzy, której zgodnie z postanowieniem kan. 1439, § 3, podlega trybuna³ apelacyjny.

 

§ 3. Wykonanie wyroku miêdzy zakonnikami nale¿y do prze³o¿onego, który wyda³ wyrok przekazywany do 
wykonania lub delegowa³ sêdziego.

 

Kan. 1654 - 

§ 1. Wykonawca, chyba ¿e w samej tre¶ci wyroku zosta³o co¶ pozostawione jego uznaniu, sam powinien wykonaæ 
wyrok, zgodnie z oczywistym sensem jego s³ów.



 

§ 2. Wolno mu rozpatrywaæ zarzuty dotycz±ce sposobu i mocy wykonania, nie za¶ meritum sprawy; je¿eliby 
jednak sk±din±d mia³ pewno¶æ, ¿e wyrok jest niewa¿ny lub wyra¼nie niesprawiedliwy wed³ug przepisu kanonów 
1620, 1622, 1645, powinien wstrzymaæ siê od wykonania i sprawê przes³aæ do trybuna³u, który wyda³ wyrok, 

powiadamiaj±c o tym strony.

Kan. 1655 - 

§ 1. Co dotyczy skarg rzeczowych, ilekroæ jaka¶ rzecz zosta³a przys±dzona powodowi, zaraz gdy ma miejsce stan 
rzeczy os±dzonej, nale¿y j± powodowi oddaæ.

 

§ 2. W tym za¶, co dotyczy skarg osobowych, to, gdy pozwany zosta³ skazany na oddanie rzeczy ruchomej lub na 
zap³acenie pieniêdzy, lub ¿eby co¶ odda³ albo uczyni³, sêdzia w samej tre¶ci wyroku albo wykonawca wed³ug 
swego uznania i roztropno¶ci, powinien okre¶liæ termin wykonania zobowi±zania, który jednak nie powinien byæ 
skrócony poni¿ej piêtnastu dni ani nie powinien przekraczaæ sze¶ciu miesiêcy.
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Sekcja II

USTNY PROCES SPORNY

 

Kan. 1656 - 

§ 1. Ustnym procesem spornym, o którym w tej sekcji, mog± byæ za³atwione wszystkie sprawy nie wykluczone 
przez prawo, chyba ¿e strona prosi o zastosowanie zwyczajnego procesu spornego.

 

§ 2. Je¿eli proces ustny zastosowano poza wypadkami dopuszczonymi przez prawo, akta s±dowe s± niewa¿ne.

Kan. 1657 - Ustny proces sporny dokonuje siê na pierwszym stopniu wobec sêdziego jednoosobowego, wed³ug przepisu kan. 1424.

Kan. 1658 - 

§ 1. Skarga powodowa, któr± rozpoczyna siê spór, oprócz tego, co wyliczono w kan. 1504, powinna:

1° przedstawiæ krótko, ca³o¶ciowo i jasno fakty, na których opieraj± siê ¿±dania powoda;

2° tak wskazaæ dowody, przy pomocy których powód zamierza potwierdziæ fakty, a których 
nie mo¿e równocze¶nie dostarczyæ, aby zaraz mog³y byæ zebrane przez sêdziego.

§ 2. Do skargi powodowej nale¿y do³±czyæ, przynajmniej w autentycznym odpisie, dokumenty, na których opiera 
siê pro¶ba.

Kan. 1659 - 

§ 1. Je¶li próba pogodzenia, wed³ug przepisu kan. 1446, § 2, oka¿e siê bezskuteczna, sêdzia - je¿eli uwa¿a, ¿e 

skarga posiada jak±¶ podstawê - powinien w ci±gu trzech dni nakazaæ dekretem do³±czonym do samej skargi 
powodowej, aby odpis pro¶by by³ podany do wiadomo¶ci stronie pozwanej, po daniu jej mo¿liwo¶ci nades³ania, w 
ci±gu piêtnastu dni, pisemnej odpowiedzi do kancelarii trybuna³u.

 

§ 2. To zawiadomienie ma skutki wezwania s±dowego, o którym w kan. 1512.

Kan. 1660 - Je¶li wymagaj± tego zarzuty strony pozwanej, sêdzia powinien wyznaczyæ stronie powodowej czas na odpowied¼, tak aby 
na podstawie przytoczonych przez obydwie strony elementów, on sam mia³ wyja¶niony przedmiot sporu.

 

Kan. 1661 - 

§ 1. Po up³ywie terminów, o których w kanonach 1659 i 1660, sêdzia, po zapoznaniu siê z aktami, winien 
sformu³owaæ w±tpliwo¶ci; nastêpnie, za³±czaj±c dla stron formu³ê sporu, wezwaæ wszystkich, którzy powinni 
byæ tym zainteresowani, na posiedzenie, które powinno siê odbyæ nie pó¼niej ni¿ w ci±gu trzydziestu dni.

 



§ 2. W wezwaniu nale¿y zawiadomiæ strony, ¿e mog± przynajmniej trzy dni przed posiedzeniem przed³o¿yæ 
trybuna³owi jakie¶ krótkie pismo, dla poparcia swoich twierdzeñ.

Kan.1662 - Podczas posiedzenia rozpatruje siê najpierw kwestie, o których w kan. 1459-1464.

Kan. 1663 - 

§ 1. Dowody zbiera siê podczas posiedzenia, z zachowaniem przepisu kan. 1418.

§ 2. Strona i adwokat mog± byæ obecni podczas przes³uchania pozosta³ych stron, ¶wiadków i bieg³ych.

Kan. 1664 - Odpowiedzi stron, ¶wiadków, bieg³ych, ¿±dania i zarzuty adwokatów powinny byæ sformu³owane na pi¶mie przez 
notariusza, lecz sumarycznie i w tym tylko, co nale¿y do istoty sprawy spornej oraz podpisane przez sk³adaj±cych je.

Kan. 1665 - Dowody, których nie zg³oszono lub o które nie proszono, w pro¶bie lub w odpowiedzi, sêdzia mo¿e dopu¶ciæ tylko 
zgodnie z przepisem kan. 1452; po przes³uchaniu jednak chocia¿by jednego ¶wiadka sêdzia mo¿e zdecydowaæ o nowych dowodach 

tylko wed³ug przepisu kan. 1600.

 

Kan. 1666 - Je¶li podczas posiedzenia nie mo¿na by³o zebraæ wszystkich dowodów, nale¿y wyznaczyæ nastêpne posiedzenie.

 

Kan. 1667 - Po zebraniu dowodów, na tym samym posiedzeniu odbywa siê ustna dyskusja.

Kan. 1668 - 

§ 1. Je¶li z dyskusji nie wy³oni siê potrzeba uzupe³nienia czego¶ w instrukcji sprawy lub istnieje co¶ innego, co 
przeszkadza wydaæ wyrok w sposób w³a¶ciwy, sêdzia zaraz po zakoñczeniu posiedzenia rozstrzyga na osobno¶ci 
sprawê; rozstrzygaj±ca czê¶æ wyroku powinna byæ zaraz odczytana w obecno¶ci stron.

§ 2. Trybuna³ natomiast mo¿e - z powodu trudno¶ci sprawy lub innej s³usznej przyczyny - od³o¿yæ wydanie 
decyzji a¿ do piêciu u¿ytecznych dni.

 

§ 3. Pe³ny tekst wyroku, zawieraj±cy uzasadnienie, powinien byæ jak najszybciej podany stronom do wiadomo¶ci, 
zazwyczaj nie pó¼niej ni¿ w ci±gu piêtnastu dni.

Kan. 1669 - Je¶li trybuna³ apelacyjny zorientuje siê, ¿e na ni¿szym stopniu s±du zosta³ zastosowany ustny proces sporny w wypadkach 
wykluczonych przez prawo, winien orzec niewa¿no¶æ wyroku i odes³aæ sprawê trybuna³owi, który wyda³ wyrok.

 

Kan. 1670 - W pozosta³ych sprawach, które dotycz± sposobu postêpowania, nale¿y zachowaæ przepisy kanonów o zwyczajnym 
procesie spornym. Trybuna³ jednak mo¿e swoim wyrokiem zawieraj±cym uzasadnienie uchyliæ przepisy procesowe, które nie s± 
ustanowione do wa¿no¶ci, po to, by - z zachowaniem sprawiedliwo¶ci - pomóc w przyspieszeniu procesu.

 

 

Archidiecezja £ódzka



Rozdzia³ I

SPRAWY O ORZECZENIE NIEWA¯NO¦CI MA£¯EÑSTWA

 

Art. 1

W£A¦CIWO¦Æ S¡DU

 

Kan. 1671 - Sprawy ma³¿eñskie ochrzczonych, na podstawie prawa w³asnego, nale¿± do sêdziego ko¶cielnego.

Kan. 1672 - Sprawy dotycz±ce czysto cywilnych skutków ma³¿eñstwa nale¿± do w³adzy ¶wieckiej, chyba ¿e prawo partykularne 
stanowi, ¿e je¿eli te sprawy s± traktowane wpadkowo i dodatkowo, mog± byæ rozpatrywane i rozstrzygane przez sêdziego ko¶cielnego.

Kan. 1673 - W sprawach o niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa, które nie s± zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, w³a¶ciwe s±:

1° trybuna³ miejsca, w którym ma³¿eñstwo zosta³o zawarte;

2° trybuna³ miejsca, w którym strona pozwana ma sta³e lub tymczasowe zamieszkanie;

3° trybuna³ miejsca, w którym strona powodowa ma sta³e zamieszkanie, je¿eli obydwie strony przebywaj± na 
terytorium tej samej Konferencji Episkopatu, i wikariusz s±dowy sta³ego zamieszkania strony pozwanej, po jej 
wys³uchaniu, wyra¿a na to zgodê;

4° trybuna³ miejsca, na którym faktycznie trzeba bêdzie zbieraæ wiêkszo¶æ dowodów, je¿eli wyrazi na to zgodê 
wikariusz s±dowy sta³ego zamieszkania strony pozwanej, który wcze¶niej powinien j± zapytaæ, czy nie zg³asza 
czego¶, co nale¿a³oby wy³±czyæ.

 

Art. 2

PRAWO ZASKAR¯ANIA MA£¯EÑSTWA

 

Kan. 1674 - Do zaskar¿enia ma³¿eñstwa s± zdolni:

1° ma³¿onkowie;

2° rzecznik sprawiedliwo¶ci, kiedy niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa zosta³a ju¿ rozg³oszona, je¿eli ma³¿eñstwo nie mo¿e 
byæ uwa¿nione lub nie jest to po¿yteczne.

Kan. 1675 - 

§ 1. Ma³¿eñstwo, które za ¿ycia obydwu ma³¿onków nie zosta³o zaskar¿one, po ¶mierci jednego lub obojga 
ma³¿onków nie mo¿e byæ zaskar¿one, chyba ¿e kwestia dotycz±ca wa¿no¶ci ma charakter przedprocesowy dla 
rozwi±zania innego sporu, b±d¼ na forum kanonicznym, b±d¼ na forum ¶wieckim.

 



§ 2. Je¶li za¶ wspó³ma³¿onek umiera podczas trwania sprawy, nale¿y zachowaæ kan. 1518.

 

Art. 3

URZ¡D SÊDZIÓW

 

Kan. 1676 - Sêdzia, zanim przyjmie sprawê i ilekroæ dostrze¿e nadziejê dobrego wyniku, powinien zastosowaæ ¶rodki pastoralne, by 
ma³¿onkowie, je¿eli to mo¿liwe, zostali doprowadzeni do uwa¿nienia ma³¿eñstwa i do wznowienia wspólnego ¿ycia ma³¿eñskiego.

Kan. 1677 - 

§ 1. Po przyjêciu skargi powodowej, przewodnicz±cy lub ponens winien przyst±piæ do zawiadomienia o dekrecie 
zawieraj±cym wezwanie, wed³ug przepisu kan. 1508.

§ 2. Po up³ywie terminu piêtnastu dni od zawiadomienia, przewodnicz±cy lub ponens, chyba ¿e która¶ ze stron 
prosi o sesjê celem zawi±zania sporu, powinien w ci±gu dziesiêciu dni swoim dekretem z urzêdu sformu³owaæ w
±tpliwo¶æ lub w±tpliwo¶ci i zawiadomiæ o tym strony.

§ 3. Formu³a w±tpliwo¶ci nie mo¿e tylko pytaæ, czy w danym wypadku stwierdzono niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa, 
lecz musi tak¿e okre¶liæ, z jakiego tytu³u lub z jakich tytu³ów zaskar¿a siê wa¿no¶æ ma³¿eñstwa.

 

§ 4. Po dziesiêciu dniach od zawiadomienia o dekrecie, je¿eli strony nie maj± ¿adnych zastrze¿eñ, przewodnicz±cy 
lub ponens nowym dekretem zarz±dza instrukcjê sprawy.

 

Art. 4

DOWODY

 

Kan. 1678 - 

§ 1. Obroñca wêz³a, obroñcy stron, a tak¿e rzecznik sprawiedliwo¶ci, je¿eli wystêpuje w procesie, maj± prawo:

1° byæ obecni podczas przes³uchania stron, ¶wiadków i bieg³ych, z zachowaniem przepisu 
kan. 1559;

2° przejrzeæ akta s±dowe, chocia¿by jeszcze nie by³y og³oszone, i zapoznaæ siê z dowodami 
przed³o¿onymi przez strony.

 

§ 2. Strony nie mog± byæ obecne podczas przes³uchania, o którym w § 1, n. 1.

Kan. 1679 - Je¶li nie ma sk±din±d pe³nych dowodów, sêdzia, dla oceny zeznañ stron wed³ug przepisu kan. 1536, powinien siê 



pos³u¿yæ, je¿eli to mo¿liwe, ¶wiadkami co do prawdomówno¶ci samych stron, oprócz innych poszlak i wskazówek.

Kan. 1680 - W sprawach dotycz±cych impotencji lub braku zgody spowodowanej chorob± umys³ow±, sêdzia powinien skorzystaæ z 
pomocy jednego lub kilku bieg³ych, chyba ¿e z okoliczno¶ci wyra¼nie wynika, ¿e jest to bezu¿yteczne; w pozosta³ych sprawach nale¿y 
zachowaæ przepis kan. 1574.

 

Art. 5

WYROK I APELACJA

 

Kan. 1681 - Ilekroæ podczas instrukcji sprawy wy³oni siê bardzo prawdopodobna w±tpliwo¶æ, dotycz±ca niedope³nienia ma³¿eñstwa, 
trybuna³ mo¿e, zawieszaj±c za zgod± stron sprawê niewa¿no¶ci, uzupe³niæ instrukcjê do dyspensy super rato, a nastêpnie przes³aæ akta 
do Stolicy Apostolskiej, wraz z pro¶b± o dyspensê od jednego lub obydwu ma³¿onków i z wnioskiem trybuna³u oraz biskupa.

 

Kan. 1682 - 

§ 1. Wyrok orzekaj±cy za pierwszym razem niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa, wraz z apelacjami, je¶li takie s±, i 
pozosta³ymi aktami s±dowymi, nale¿y przes³aæ z urzêdu do trybuna³u apelacyjnego, w ci±gu dwudziestu dni od 
og³oszenia wyroku.

§ 2. Je¿eli wyrok za niewa¿no¶ci± ma³¿eñstwa zosta³ wydany na pierwszym stopniu s±du, trybuna³ apelacyjny, po 
zapoznaniu siê z uwagami obroñcy wêz³a i, je¿eli takie s±, tak¿e stron, swoim dekretem albo bez zw³oki 
potwierdza, albo dopuszcza sprawê do zwyczajnego rozpatrzenia na nowym stopniu.

 

Kan. 1683 - Je¿eli na stopniu apelacyjnym zg³oszono nowy tytu³ niewa¿no¶ci ma³¿eñstwa, trybuna³ mo¿e go dopu¶ciæ i rozstrzygn±æ 
jako pierwsza instancja.

Kan. 1684 - 

§ 1. Po tym, gdy wyrok stwierdzaj±cy za pierwszym razem niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa zostanie potwierdzony w 
trybunale apelacyjnym czy to dekretem, czy drugim wyrokiem, ci, których ma³¿eñstwo zosta³o orzeczone za 
niewa¿ne, mog± zawrzeæ nowe ma³¿eñstwo zaraz, gdy dekret lub drugi wyrok zostanie im podany do wiadomo¶ci, 
chyba ¿e zosta³o to zabronione zakazem zamieszczonym w wyroku lub dekrecie albo przez ordynariusza miejsca.

 

§ 2. Przepisy kan. 1644 nale¿y zachowaæ równie¿, je¿eli wyrok, który orzek³ niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa, zosta³ 

potwierdzony nie drugim wyrokiem, lecz dekretem.

Kan. 1685 - Zaraz gdy wyrok sta³ siê wykonalny, wikariusz s±dowy winien zawiadomiæ o nim ordynariusza miejsca, w którym 
ma³¿eñstwo zosta³o zawarte. On za¶ ma siê zatroszczyæ, by w ksiêgach ma³¿eñstw i ochrzczonych jak najszybciej dokonano adnotacji o 
orzeczonej niewa¿no¶ci ma³¿eñstwa i o ustalonych ewentualnie zakazach.

 

Art. 6

PROCES OPARTY NA DOKUMENTACH



 

Kan. 1686 - Po przyjêciu skargi przedstawionej zgodnie z przepisem kan. 1677, wikariusz s±dowy lub sêdzia przez niego wyznaczony, 
pomijaj±c formalno¶ci zwyczajnego procesu, ale wzywaj±c strony z udzia³em obroñcy wêz³a, mo¿e orzec niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa, 
je¶li z dokumentu, który nie podlega ¿adnemu sprzeciwowi lub zarzutowi, wynika w sposób pewny istnienie przeszkody zrywaj±cej lub 
brak formy prawnej, je¿eli z tak± sam± pewno¶ci± wiadomo, ¿e dyspensa nie zosta³a udzielona albo ¿e pe³nomocnik nie posiada³ 
wa¿nego zlecenia.

Kan. 1687 - 

§ 1. Przeciwko takiemu orzeczeniu obroñca wêz³a, je¿eli roztropnie uwa¿a, ¿e albo wadliwo¶ci, o których w kan. 
1686, albo brak dyspensy nie s± pewne, musi apelowaæ do sêdziego drugiej instancji, do którego nale¿y przes³aæ 
akta i zaznaczyæ na pi¶mie, ¿e chodzi o proces oparty na dokumentach.

§ 2. Nienaruszone pozostaje prawo do apelacji strony, która czuje siê pokrzywdzona.

 

Kan. 1688 - Sêdzia drugiej instancji, z udzia³em obroñcy wêz³a i po wys³uchaniu stron, winien rozstrzygn±æ tym samym sposobem, o 
którym w kan. 1686, czy nale¿y zatwierdziæ wyrok, czy raczej za³atwiæ sprawê wed³ug zwyk³ych przepisów prawa; w którym to 
wypadku odsy³a j± do trybuna³u pierwszej instancji.

 

Art. 7

NORMY OGÓLNE

 

Kan. 1689 - W wyroku nale¿y upomnieæ strony o zobowi±zaniach moralnych lub tak¿e cywilnych, którymi ewentualnie bêd± zwi±zane 
jedna strona wzglêdem drugiej i wobec dzieci, co do zapewnienia utrzymania i wychowania.

 

Kan. 1690 - Ustnym procesem spornym nie mog± byæ rozpatrywane sprawy dotycz±ce orzeczenia niewa¿no¶ci ma³¿eñstwa.

Kan. 1691 - W pozosta³ych kwestiach dotycz±cych sposobu postêpowania, nale¿y stosowaæ, je¶li nie sprzeciwia siê temu natura 
rzeczy, kanony o procesie w ogólno¶ci i o zwyczajnym procesie spornym, z zachowaniem norm specjalnych co do spraw o stanie osób i 
spraw odnosz±cych siê do dobra publicznego.
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Rozdzia³ II

SPRAWY O SEPARACJI MA£¯ONKÓW

 

Kan. 1692 - 

§ 1. Separacja osobowa ma³¿onków ochrzczonych, je¿eli zgodnie z przepisami prawa nie zarz±dzono inaczej w 
odniesieniu do szczególnych miejsc, mo¿e byæ zarz±dzona dekretem biskupa diecezjalnego lub wyrokiem 
sêdziego, wed³ug przepisów kanonów, które nastêpuj±.

§ 2. Tam, gdzie decyzja ko¶cielna nie powoduje skutków cywilnych albo je¿eli przewiduje siê, ¿e wyrok cywilny 
nie bêdzie przeciwny prawu Bo¿emu, biskup diecezjalny pobytu ma³¿onków, po rozwa¿eniu szczególnych 
okoliczno¶ci, mo¿e udzieliæ zezwolenia na zwrócenie siê do s±du ¶wieckiego.

 

§ 3. Je¶li sprawa dotyczy tak¿e czysto cywilnych skutków ma³¿eñstwa, niech sêdzia stara siê, by zachowuj±c 
przepis § 2, sprawa ju¿ od pocz±tku zosta³a wniesiona do s±du ¶wieckiego.

 

Kan. 1693 - 

§ 1. Je¿eli która¶ ze stron lub rzecznik sprawiedliwo¶ci nie poprosz± o zwyczajny proces sporny, nale¿y 
zastosowaæ ustny proces sporny.

 

§ 2. Je¿eli zastosowano zwyczajny proces sporny i zg³oszono apelacjê, trybuna³ drugiego stopnia winien 
postêpowaæ zgodnie z postanowieniem kan. 1682, § 2, z zachowaniem przepisów, które nale¿y zachowaæ.

Kan. 1694 - W tym, co dotyczy w³a¶ciwo¶ci trybuna³u, nale¿y zachowaæ przepisy kan. 1673.

Kan. 1695 - Sêdzia, zanim przyjmie sprawê i ilekroæ dostrzega nadziejê dobrego wyniku, powinien zastosowaæ ¶rodki pastoralne, by 
ma³¿onkowie pogodzili siê i zostali sk³onieni do wznowienia ma³¿eñskiego ¿ycia wspólnego.

 

Kan. 1696 - Sprawy o separacjê ma³¿onków dotycz± tak¿e dobra publicznego; dlatego te¿ zawsze powinien braæ w nich udzia³ rzecznik 
sprawiedliwo¶ci, wed³ug przepisu kan. 1433.
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Rozdzia³ III

PROCES DO DYSPENSY OD MA£¯EÑSTWA ZAWARTEGO A NIEDOPE£NIONEGO

 

Kan. 1697 - Tylko ma³¿onkowie albo jeden z nich, chocia¿by wbrew woli drugiego, maj± prawo prosiæ o ³askê dyspensy od 
ma³¿eñstwa zawartego a niedope³nionego.

 

Kan. 1698 - 

§ 1. Tylko Stolica Apostolska rozpoznaje fakt niedope³nienia ma³¿eñstwa i istnienie s³usznej przyczyny do 
udzielenia dyspensy.

§ 2. Dyspensa natomiast udzielana jest przez samego Biskupa Rzymskiego.

Kan. 1699 - 

§ 1. W³a¶ciwym do przyjêcia pisma, w którym prosi siê o udzielenie dyspensy, jest biskup diecezjalny sta³ego lub 
tymczasowego zamieszkania petenta, który, je¿eli stwierdzi, ¿e pro¶ba jest uzasadniona, winien zarz±dziæ 
instrukcjê procesu.

 

§ 2. Je¶li jednak przedstawiony wypadek zawiera³by szczególne trudno¶ci natury prawnej lub moralnej, biskup 
diecezjalny powinien zasiêgn±æ rady Stolicy Apostolskiej.

§ 3. Przeciwko dekretowi, którym biskup odrzuca pismo, przys³uguje rekurs do Stolicy Apostolskiej.

Kan. 1700 - 

§ 1. Zachowuj±c przepis kan. 1681, instrukcjê tych procesów powinien biskup zleciæ, na sta³e lub w 

poszczególnych wypadkach, trybuna³owi swojej lub obcej diecezji albo odpowiedniemu kap³anowi.

 

§ 2. Je¶li zosta³a wniesiona pro¶ba s±dowa celem orzeczenia niewa¿no¶ci tego ma³¿eñstwa, instrukcjê nale¿y 
zleciæ temu trybuna³owi.

 

Kan. 1701 - 

§ 1. W procesach tych zawsze musi braæ udzia³ obroñca wêz³a.

 

§ 2. Adwokat nie jest dopuszczony, ale z powodu trudno¶ci przypadku biskup mo¿e zezwoliæ, aby petent lub 
strona pozwana otrzyma³a pomoc bieg³ego w prawie.

 



Kan. 1702 - Podczas instrukcji nale¿y przes³uchaæ obydwu ma³¿onków i zachowaæ, je¶li to jest mo¿liwe, kanony o gromadzeniu 
dowodów w zwyczajnym procesie spornym i w sprawach o niewa¿no¶æ ma³¿eñstwa, je¿eli tylko dadz± siê pogodziæ z charakterem 
tych procesów.

Kan. 1703 - 

§ 1. Nie ma og³oszenia akt; sêdzia jednak, je¿eli dostrze¿e, ¿e z racji przytoczonych dowodów, pro¶bie strony prosz
±cej albo zarzutom strony pozwanej grozi powa¿na przeszkoda, powinien o tym roztropnie zawiadomiæ stronê 
zainteresowan±.

§ 2. Na ¿±danie strony sêdzia mo¿e okazaæ dostarczony dokument lub z³o¿one zeznanie i wyznaczyæ czas na 
przedstawienie wyja¶nieñ.

Kan. 1704 - 

§ 1. Instruktor po dokonaniu instrukcji, powinien wszystkie akta z odpowiedni± relacj± przekazaæ biskupowi, 
który daje swój wniosek, zgodny z prawd±, zarówno co do faktu niedope³nienia, jak i s³usznej przyczyny dyspensy 
oraz stosowno¶ci ³aski.

 

§ 2. Je¿eli instrukcja procesu zosta³a zlecona innemu trybuna³owi, wed³ug przepisu kan. 1700, uwagi broni±ce 
wêz³a winny byæ sporz±dzone w tym samym trybunale, ale wniosek, o którym w § 1, nale¿y do zlecaj±cego 
biskupa, któremu instruktor przekazuje wraz z aktami odpowiedni± relacjê.

 

Kan. 1705 - 

§ 1. Wszystkie akta, wraz ze swoim wnioskiem i uwagami obroñcy wêz³a, biskup ma przes³aæ do Stolicy 
Apostolskiej.

§ 2. Je¶li wed³ug oceny Stolicy Apostolskiej wymagane jest uzupe³nienie instrukcji, daje siê o tym znaæ biskupowi 
wskazuj±c elementy, co do których instrukcjê nale¿y uzupe³niæ.

§ 3. Je¿eliby Stolica Apostolska odpisa³a, ¿e z przytoczonych argumentów nie stwierdzono niedope³nienia, 
wówczas bieg³y w prawie, o którym w kan. 1701, § 2, mo¿e w siedzibie trybuna³u przejrzeæ akta procesu, jednak 
bez wniosku biskupa, by zastanowiæ siê, czy nie mo¿na przytoczyæ czego¶ powa¿nego za ponownym wniesieniem 
pro¶by.

 

Kan. 1706 - Reskrypt dyspensy przesy³a Stolica Apostolska do biskupa; on za¶ zawiadomi o reskrypcie strony, a ponadto jak 
najszybciej poleci proboszczowi zarówno miejsca zawarcia ma³¿eñstwa, jak i przyjêcia chrztu, aby zosta³a dokonana adnotacja o 
udzielonej dyspensie w ksiêdze ma³¿eñstw i ochrzczonych.
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Rozdzia³ IV

PROCES DOTYCZ¡CY DOMNIEMANEJ ¦MIERCI Wspó³ma³¿onka

 

Kan. 1707 - 

§ 1. Ilekroæ ¶mieræ wspó³ma³¿onka nie mo¿e byæ potwierdzona autentycznym dokumentem ko¶cielnym lub 
¶wieckim, drugi ma³¿onek nie jest wolny od wêz³a ma³¿eñskiego, chyba ¿e biskup diecezjalny wyda³ deklaracjê o 
domniemanej ¶mierci.

§ 2. Biskup diecezjalny mo¿e wydaæ deklaracjê, o której w § 1, tylko wtedy, je¿eli po przeprowadzeniu 
odpowiednich dochodzeñ, z zeznañ ¶wiadków, z rozg³osu albo z poszlak osi±gnie moraln± pewno¶æ o ¶mierci 
wspó³ma³¿onka. Sama nieobecno¶æ wspó³ma³¿onka, nawet d³ugotrwa³a, nie wystarcza.

§ 3. W wypadkach niepewnych i skomplikowanych, biskup winien zasiêgn±æ rady Stolicy Apostolskiej.
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Tytu³ II

SPRAWY O ORZECZENIE NIEWA¯NO¦CI ¦WIÊCEÑ

 

Kan. 1708 - Prawo zaskar¿ania wa¿no¶ci ¶wiêceñ posiada albo sam duchowny, albo ordynariusz, któremu duchowny podlega, albo w 
którego diecezji otrzyma³ ¶wiêcenia.

Kan. 1709 - 

§ 1. Skarga powodowa winna byæ przes³ana do w³a¶ciwej Kongregacji, która decyduje, czy sprawa ma byæ 
prowadzona przez sam± Kongregacjê Kurii Rzymskiej, czy te¿ przez wyznaczony przez ni± trybuna³.

 

§ 2. Po przes³aniu skargi powodowej zabrania siê duchownemu wykonywania ¶wiêceñ, na mocy samego prawa.

 

Kan. 1710 - Je¿eli Kongregacja przekaza³a sprawê trybuna³owi, nale¿y zachowaæ kanony o procesach w ogólno¶ci oraz o zwyczajnym 
procesie spornym, z zachowaniem przepisów niniejszego tytu³u, chyba ¿e sprzeciwia siê temu natura rzeczy.

 

Kan. 1711 - W tych sprawach obroñca wêz³a cieszy siê takimi samymi uprawnieniami i ma takie same obowi±zki, jak obroñca wêz³a 
ma³¿eñskiego.

Kan. 1712 - Po drugim wyroku, który potwierdzi³ niewa¿no¶æ ¶wiêceñ, duchowny traci wszystkie uprawnienia w³a¶ciwe stanowi 
duchownemu i zostaje zwolniony z wszystkich obowi±zków.
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Tytu³ IlI

SPOSOBY Unikniêcia Procesów

 

Kan. 1713 - Celem unikniêcia sporów s±dowych mo¿na z po¿ytkiem zastosowaæ transakcjê czyli ugodê, albo spór mo¿na powierzyæ 
jednemu lub kilku sêdziom polubownym.

Kan. 1714 - W stosunku do ugody, kompromisu oraz s±du polubownego, nale¿y zachowaæ przepisy wybrane przez strony lub je¿eli 
strony nie wybior± ¿adnych, ustawê wydan± przez Konferencjê Episkopatu, je¿eli taka jest, albo prawo ¶wieckie stosowane w miejscu, 
w którym dokonuje siê ugoda.

Kan. 1715 - 

§ 1. Nie mo¿na wa¿nie stosowaæ ugody lub kompromisu w tym, co nale¿y do dobra publicznego i w innych 
sprawach, którymi strony nie mog± swobodnie dysponowaæ.

§ 2. Je¿eli chodzi o doczesne dobra ko¶cielne, ilekroæ wymaga tego przedmiot sprawy, nale¿y zachowaæ 
formalno¶ci przepisane prawem dla alienacji rzeczy ko¶cielnych.

Kan. 1716 - 

§ 1. Je¶li ustawa ¶wiecka nie uznaje mocy polubownego wyroku, chyba ¿e zostaje on potwierdzony przez 
sêdziego, wyrok polubowny w sporze ko¶cielnym, by móg³ nabraæ mocy na forum kanonicznym, wymaga 
potwierdzenia przez ko¶cielnego sêdziego miejsca, w którym zosta³ wydany.

§ 2. Je¿eli za¶ ustawa ¶wiecka dopuszcza zaskar¿enie wyroku polubownego wobec sêdziego ¶wieckiego, na forum 
kanonicznym takie samo zaskar¿enie mo¿na wnie¶æ wobec sêdziego ko¶cielnego, który jest w³a¶ciwy do 
rozstrzygniêcia sporu na pierwszym stopniu.
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Rozdzia³ I

Wstêpne DOCHODZENIE

 

Kan. 1717 - 

§ 1. Ilekroæ ordynariusz otrzyma przynajmniej prawdopodobn± wiadomo¶æ o przestêpstwie, powinien sam lub 
przez inn± odpowiedni± osobê ostro¿nie zbadaæ fakty i okoliczno¶ci oraz poczytalno¶æ, chyba ¿e takie 
dochodzenie wydaje siê zupe³nie zbêdne.

§ 2. Nale¿y siê strzec, by wskutek takiego dochodzenia nie ucierpia³o czyje¶ dobre imiê.

§ 3. Kto prowadzi dochodzenie, ma takie same uprawnienia i obowi±zki jak audytor w procesie; nie mo¿e on, 
je¿eli potem zostaje wszczêty proces s±dowy, byt w nim sêdzi±.

Kan. 1718 - 

§ 1. Kiedy elementy wydaj± siê wystarczaj±co zebrane, ordynariusz winien zadecydowaæ:

1° czy mo¿e byæ wszczêty proces w celu wymierzenia albo deklarowania kary;

2° czy to, bior±c pod uwagê kan. 1341, jest wskazane;

3° czy nale¿y zastosowaæ proces s±dowy, czy - je¿eli ustawa nie zabrania - nale¿y siê 
pos³u¿yæ dekretem pozas±dowym.

§ 2. Ordynariusz winien odwo³aæ lub zmieniæ dekret, o którym w § 1, ilekroæ na podstawie nowych elementów 
uzna, ¿e nale¿y postanowiæ inaczej.

§ 3. Przy wydaniu dekretów, o których w §§ 1 i 2, ordynariusz, je¿eli to roztropnie uzna, powinien wys³uchaæ 
dwóch sêdziów lub innych bieg³ych w prawie.

§ 4. Zanim ordynariusz zdecyduje wed³ug przepisu § 1, powinien rozwa¿yæ, czy - celem unikniêcia 
niepotrzebnych procesów - nie by³oby wskazane, by za zgod± stron, albo sam, albo prowadz±cy dochodzenie 
rozstrzygn±³ kwestiê o odszkodowanie, wed³ug zasad dobra i s³uszno¶ci.

Kan. 1719 - Akta dochodzenia i dekrety ordynariusza, którymi rozpoczyna siê lub zamyka dochodzenie i to wszystko, co poprzedza 
dochodzenie, je¶li nie jest konieczne do procesu karnego, nale¿y przechowywaæ w tajnym archiwum kurii.
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Rozdzia³ II

PRZEBIEG PROCESU

 

Kan. 1720 - Je¿eli ordynariusz uzna, ¿e nale¿y postêpowaæ na drodze dekretu pozas±dowego:

1° powinien oskar¿onemu przedstawiæ oskar¿enie i dowody, daj±c mu mo¿liwo¶æ, by siê broni³, chyba ¿e 
oskar¿ony, w³a¶ciwie wezwany, zaniedba³ stawienia siê;

2° powinien dok³adnie rozwa¿yæ, z dwoma asesorami, wszystkie dowody i argumenty;

3° je¶li przestêpstwo z pewno¶ci± stwierdzono, a skarga karna nie wygas³a, powinien wydaæ dekret, wed³ug 
przepisu kanonów 1342-1350, podaj±c przynajmniej krótko uzasadnienie prawne i faktyczne.

Kan. 1721 - 

§ 1. Je¿eli ordynariusz zadecydowa³, ¿e nale¿y wszcz±æ proces karny, przekazuje akta dochodzenia rzecznikowi 
sprawiedliwo¶ci, który powinien przedstawiæ sêdziemu oskar¿enie, wed³ug przepisu kan. 1502 i 1504.

§ 2. Przed wy¿szym trybuna³em, rolê powoda pe³ni rzecznik sprawiedliwo¶ci, ustanowiony przy tym trybunale:

Kan. 1722 - Celem unikniêcia zgorszenia, ochrony wolno¶ci ¶wiadków i gwarancji wymiaru sprawiedliwo¶ci, ordynariusz, po 
wys³uchaniu rzecznika sprawiedliwo¶ci i wezwawszy samego oskar¿onego, mo¿e, w jakimkolwiek stadium procesu, oddaliæ 
oskar¿onego od ¶wiêtej pos³ugi lub jakiego¶ urzêdu i zadania ko¶cielnego, oraz nakazaæ lub zakazaæ pobytu w jakim¶ miejscu lub 
terytorium, a nawet zabroniæ publicznego uczestnictwa w Naj¶wiêtszej Eucharystii; wszystko to, po ustaniu przyczyny, nale¿y 
odwo³aæ, ma to te¿ swój kres, na mocy samego prawa, z ustaniem procesu karnego.

Kan. 1723 - 

§ 1. Sêdzia, wzywaj±c oskar¿onego, powinien go zachêciæ, by zgodnie z przepisem kan. 1481, § 1, ustanowi³ sobie adwokata, w 

terminie wyznaczonym przez samego sêdziego.

§ 2. Skoro jednak oskar¿ony nie zatroszczy siê o to, sam sêdzia, przed zawi±zaniem sporu, powinien mianowaæ adwokata, który tak 
d³ugo bêdzie wykonywa³ swoje zadanie, jak d³ugo oskar¿ony nie ustanowi sobie adwokata.

Kan. 1724 -

§ 1. Na ka¿dym stopniu s±du rzecznik sprawiedliwo¶ci mo¿e zrzec siê instancji, z polecenia lub za zgod± 
ordynariusza, z którego polecenia zosta³ wszczêty proces.

§ 2. Zrzeczenie, aby by³o wa¿ne, musi byæ przyjête przez oskar¿onego, chyba ¿e on sam zosta³ og³oszony jako 
nieobecny w s±dzie.

Kan. 1725 - Podczas dyskusji sprawy, czy dokonuje siê ona na pi¶mie, czy ustnie, oskar¿ony ma zawsze prawo, by sam albo jego 
adwokat, albo pe³nomocnik jako ostatni pisa³ lub mówi³.

Kan. 1726 - Na ka¿dym stopniu i etapie procesu karnego, je¶li w sposób ewidentny stwierdzono, ¿e oskar¿ony nie pope³ni³ 
przestêpstwa, sêdzia powinien orzec to wyrokiem i uwolniæ oskar¿onego, chocia¿by jednocze¶nie stwierdzono, ¿e wygas³a skarga 
kryminalna.

Kan. 1727 - 



§ 1. Oskar¿ony mo¿e tak¿e zg³osiæ apelacjê, je¿eli wyrok tylko dlatego go uwolni³, ¿e kara by³a fakultatywna, albo 
poniewa¿ sêdzia pos³u¿y³ siê w³adz±, o której w kan. 1344 i 1345.

§ 2. Rzecznik sprawiedliwo¶ci mo¿e apelowaæ, ilekroæ s±dzi, ¿e nie naprawiono zgorszenia lub nie przywrócono 
wystarczaj±co sprawiedliwo¶ci.

Kan. 1728 - 

§ I. Zachowuj±c przepisy kanonów tego tytu³u, w procesie karnym nale¿y stosowaæ - chyba ¿e sprzeciwia siê 
temu natura rzeczy - kanony o procesie w ogólno¶ci i o zwyczajnym procesie spornym, z zastosowaniem 
specjalnych przepisów o sprawach, które dotycz± dobra publicznego.

§ 2. Oskar¿ony nie ma obowi±zku przyznaæ siê do przestêpstwa, nie mo¿na te¿ ¿±daæ od niego przysiêgi.
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Rozdzia³ III

SKARGA O NAPRAWIENIE SZKÓD

 

Kan. 1729 - 

§ 1. Strona poszkodowana w samym procesie karnym mo¿e wnie¶æ, wed³ug przepisu kan. 1596, skargê sporn± o 

naprawienie szkód, które ponios³a z przestêpstwa.

§ 2. Interwencji strony poszkodowanej, o której w § 1, nie dopuszcza siê pó¼niej, je¿eli nie zosta³a dokonana na 
pierwszym stopniu procesu karnego.

§ 3. Apelacja w sprawie odszkodowania dokonuje siê wed³ug kanonów 1628-1640, nawet je¶liby apelacja w 

procesie karnym by³a niemo¿liwa; je¶li zosta³y zg³oszone obydwie apelacje, mimo ¿e przez ró¿ne strony, nale¿y 
przeprowadziæ jeden proces apelacyjny, z zachowaniem przepisu kan. 1730.

Kan. 1730 -

§ 1. Dla unikniêcia zbytniej zw³oki procesu karnego, sêdzia mo¿e od³o¿yæ proces o odszkodowanie a¿ do czasu, 
gdy wyda ostateczny wyrok w procesie karnym.

§ 2. Sêdzia, który tak post±pi³, powinien przyst±piæ po wydaniu wyroku w procesie karnym, do rozpatrzenia 
odszkodowania, chocia¿by proces karny z powodu zg³oszonego zaskar¿enia by³ jeszcze w toku, albo oskar¿ony 
zosta³ uwolniony wskutek przyczyny, która nie znosi obowi±zku wyrównania szkód.

Kan. 1731 - Wyrok wydany w procesie karnym, chocia¿by przeszed³ w stan rzeczy os±dzonej, w ¿aden sposób nie stwarza prawa dla 
strony poszkodowanej, chyba ¿e interweniowa³a ona zgodnie z kan. 1729.
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Sekcja 1

REKURS PRZECIW DEKRETOM ADMINISTRACYJNYM

 

Kan. 1732 - To, co w kanonach tej sekcji jest ustalone o dekretach, winno byæ stosowane tak¿e do wszystkich poszczególnych aktów 
administracyjnych, wydanych w zakresie zewnêtrznym pozas±dowym, z wyjatkiem tych, które s± wydane przez samego Biskupa 
Rzymskiego lub przez sam sobór powszechny.

Kan. 1733 - 

§ 1. Nale¿y sobie bardzo ¿yczyæ, by - ilekroæ czuje siê kto¶ pokrzywdzony dekretem - unikaæ sporu miêdzy nim a 
autorem dekretu i wspólnym wysi³kiem szukaæ s³usznego miêdzy nimi rozwi±zania, pos³uguj±c siê w razie 
potrzeby powa¿nymi osobami dla podjêcia mediacji i rozwa¿ania sprawy, tak by na odpowiedniej drodze unikn±æ 
sporu lub go rozwi±zaæ.

§ 2. Konferencja Episkopatu mo¿e postanowiæ, by w ka¿dej diecezji zosta³ ustanowiony jaki¶ sta³y urz±d lub rada, 
których zadaniem by³oby, wed³ug przepisów do okre¶lenia przez sam± Konferencjê, poszukiwanie i sugerowanie 
s³usznych rozwi±zañ; je¶liby Konferencja tego nie zarz±dzi³a, biskup mo¿e ustanowiæ tego rodzaju radê lub urz±d.

§ 3. Urz±d lub rada, o których w § 2, zw³aszcza wówczas powinny dzia³aæ, gdy kto¶ prosi o odwo³anie dekretu 
wed³ug przepisu kan. 1734 i nie up³ynê³y jeszcze terminy wyznaczone na wniesienie rekursu; je¿eli przeciwko 
dekretowi jest wniesiony rekurs, sam prze³o¿ony, który ma rozpatrzyæ rekurs, powinien - ilekroæ dostrzega 
nadziejê na dobry wynik - zachêciæ wnosz±cego rekurs i autora dekretu, do szukania tego rodzaju rozwi±zania.

Kan. 1734 - 

§ 1. Zanim kto¶ wniesie rekurs, powinien na pi¶mie prosiæ autora o odwo³anie lub poprawienie dekretu; rozumie 
siê, ¿e wniesienie takiej pro¶by jest przez to samo tak¿e pro¶b± o zawieszenie dekretu.

§ 2. Pro¶bê nale¿y z³o¿yæ w terminie zawitym dziesiêciu u¿ytecznych dni od zawiadomienia o dekrecie, zgodnie z 
przepisami prawa.

§ 3. Przepisy §§ 1 i 2 nie maj± mocy:

1° w stosunku do rekursu wniesionego do biskupa przeciwko dekretom wydanym przez 
w³adze, które mu podlegaj±;

2° w stosunku do rekursu wniesionego przeciwko dekretowi, który decyduje o rekursie 
hierarchicznym, chyba ¿e decyzja zosta³a wydana przez biskupa;

3° w stosunku do rekursów wnoszonych wed³ug przepisów kan. 57 i 1735.

Kan. 1735 - Je¿eli w ci±gu trzydziestu dni, od kiedy dosz³a do autora dekretu pro¶ba, o której w kan. 1734, nie zawiadomi on o nowym 
dekrecie, w którym albo poprawia pierwszy, albo decyduje, ¿e nale¿y odrzuciæ pro¶bê, terminy do wniesienia rekursu biegn± od 
zawiadomienia o nowym dekrecie; je¶li za¶ w ci±gu trzydziestu dni nie podj±³ ¿adnej decyzji, terminy biegn± od trzydziestego dnia.

Kan. 1736 - 

§ 1. W sprawach, w których rekurs hierarchiczny zawiesza wykonanie dekretu, ten sam skutek ma tak¿e pro¶ba, o 
której w kan. 1734.

§ 2. W pozosta³ych wypadkach, je¿eli w ci±gu dziesiêciu dni od nadej¶cia pro¶by, o której w kan. 1734, do 
samego autora dekretu, nie zarz±dzi on, ¿e nale¿y zawiesiæ wykonanie, mo¿na w miêdzyczasie prosiæ o 
zawieszenie u jego prze³o¿onego hierarchicznego, który mo¿e je zarz±dziæ tylko na skutek powa¿nych przyczyn i 



zawsze, uwa¿aj±c, by nie ucierpia³o na tym zbawienie dusz.

§ 3. Po zawieszeniu wykonania dekretu wed³ug przepisu § 2, je¿eli potem zg³asza siê rekurs, ten, kto ma 
rozpatrzyæ rekurs wed³ug przepisu kan. 1737, § 3, winien rozstrzygn±æ, czy zawieszenie nale¿y potwierdziæ, czy 
odwo³aæ.

§ 4. Je¶li w ci±gu ustalonego terminu nie zosta³ wniesiony ¿aden rekurs przeciwko dekretowi, tym samym ustaje 
zawieszenie wykonania, wprowadzone tymczasowo, zgodnie z przepisem § 1 lub § 2.

Kan. 1737 - 

§ 1. Kto twierdzi, ¿e jest pokrzywdzony dekretem, mo¿e wnie¶æ rekurs do hierarchicznego prze³o¿onego tego, kto 
dekret wyda³, z jakiejkolwiek s³usznej przyczyny; rekurs mo¿na wnie¶æ do samego autora dekretu, który musi go 
zaraz przes³aæ do w³a¶ciwego prze³o¿onego hierarchicznego.

§ 2. Rekurs nale¿y wnie¶æ w zawitym terminie piêtnastu u¿ytecznych dni, które w wypadkach, o których w kan. 
1734, § 3, biegn± od dnia zawiadomienia o dekrecie, w pozosta³ych za¶ wypadkach, biegn± wed³ug przepisu kan. 
1735.

§ 3. Tak¿e w wypadkach, w których rekurs nie zawiesza moc± samego prawa wykonania dekretu ani zawieszenie 
nie zosta³o zarz±dzone wed³ug przepisu kan. 1736, § 2, prze³o¿ony dla wa¿nej przyczyny mo¿e nakazaæ 
zawieszenie wykonania, uwa¿aj±c jednak, by nie ucierpia³o na tym zbawienie dusz.

Kan. 1738 - Wnosz±cy rekurs ma zawsze prawo pos³u¿yæ siê adwokatem lub pe³nomocnikiem, unikaj±c bezu¿ytecznej zw³oki; co 
wiêcej, obroñca winien byæ ustanowiony z urzêdu, je¿eli wnosz±cy rekurs nie ma obroñcy, a prze³o¿ony uzna to za konieczne; 
prze³o¿ony jednak zawsze mo¿e nakazaæ, by wnosz±cy rekurs sam siê stawi³, by zostaæ przes³uchanym.

Kan. 1739 - Prze³o¿ony, który rozpatruje rekurs, mo¿e, w zale¿no¶ci od wypadku, nie tylko dekret potwierdziæ albo uznaæ za 
niewa¿ny, lecz tak¿e uniewa¿niæ, odwo³aæ, albo - je¿eli prze³o¿onemu wyda siê to bardziej wskazane - poprawiæ, zast±piæ innym lub 
czê¶ciowo go uchyliæ.
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Rozdzia³ I

SPOSÓB POSTÊPOWANIA PRZY USUWANIU PROBOSZCZÓW

 

Kan. 1740 - Gdy pos³ugiwanie jakiego¶ proboszcza, na skutek jakiej¶ przyczyny, nawet bez jego powa¿nej winy, staje siê szkodliwe lub 
przynajmniej nieskuteczne, mo¿e on zostaæ usuniêty z parafii przez biskupa diecezjalnego.

 

Kan. 1741 - Przyczyny, dla których proboszcz mo¿e byæ usuniêty z parafii zgodnie z przepisami prawa, s± zw³aszcza nastêpuj±ce:

1° sposób postêpowania, który przynosi ko¶cielnej wspólnocie powa¿n± szkodê lub zamieszanie;

2° nieudolno¶æ albo trwa³a choroba umys³owa lub fizyczna, która czyni proboszcza nieu¿ytecznym w wype³nianiu 
jego zadañ;

3° utrata dobrego imienia u uczciwych i powa¿nych parafian lub niechêæ w stosunku do proboszcza, które wed³ug 
przewidywania szybko nie ustan±;

4° powa¿ne zaniedbanie lub naruszanie obowi±zków parafialnych, które trwa mimo upomnienia;

5° z³e zarz±dzanie dobrami doczesnymi, z wielk± szkod± Ko¶cio³a, ilekroæ na zaradzenie z³u brak innego ¶rodka.

Kan. 1742 - 

§ 1. Je¿eli na podstawie przeprowadzonego badania ustali siê, ¿e istnieje przyczyna, o której w kan. 1740, biskup 
omawia sprawê z dwoma proboszczami, wybranymi z zespo³u ustanowionego na sta³e w tym celu przez Radê 
kap³añsk± na propozycjê biskupa; je¶li biskup dojdzie pó¼niej do wniosku, ¿e nale¿y przyst±piæ do usuniêcia, 
podaj±c - do wa¿no¶ci - przyczynê i argumenty, radzi proboszczowi po ojcowsku, by zrezygnowa³ w ci±gu 
piêtnastu dni.

§ 2. W stosunku do proboszczów, którzy s± cz³onkami instytutu zakonnego lub stowarzyszenia ¿ycia 
apostolskiego, nale¿y zachowaæ przepis kan. 682, § 2.

Kan. 1743 - Rezygnacja proboszcza mo¿e siê dokonaæ nie tylko po prostu i zwyczajnie, lecz tak¿e pod warunkiem, byleby to by³o do 
przyjêcia przez biskupa i rzeczywi¶cie zosta³o przyjête, zgodnie z przepisami prawa.

Kan. 1744 - 

§ 1. Je¶li proboszcz w wyznaczonych dniach nie odpowie, biskup ponawia wezwanie, przed³u¿aj±c czas u¿yteczny 
na odpowied¼.

§ 2. Je¶li biskup ustali, ¿e proboszcz otrzyma³ drugie wezwanie i nie odpowiedzia³, chocia¿ nie mia³ ¿adnej 
przeszkody, albo je¶li proboszcz nie chce zrezygnowaæ nie przytaczaj±c ¿adnych motywów, biskup winien wydaæ 
dekret usuniêcia.

Kan. 1745 - Je¿eli za¶ proboszcz podwa¿a podan± przyczynê i jej podstawy, przytaczaj±c motywy, które wydaj± siê biskupowi 
niewystarczaj±ce, ten, aby móg³ wa¿nie dzia³aæ:

1° powinien go wezwaæ, by przejrzawszy akta, zebra³ w pisemnej relacji swoje argumenty, a nawet przedstawi³ 
przeciwne dowody, je¶li takie posiada;

2° nastêpnie, po uzupe³nieniu instrukcji, winien sprawê rozwa¿yæ, wraz z tymi proboszczami, o których w kan. 



1742, § 1, chyba ¿e trzeba wyznaczyæ innych, poniewa¿ ci nie mog± tego wykonaæ;

3° wreszcie ma zadecydowaæ, czy proboszcza nale¿y usun±æ czy te¿ nie, i zaraz powinien wydaæ w tej sprawie 
dekret.

Kan. 1746 - Biskup powinien zadbaæ, by usuniêtemu proboszczowi przydzieliæ inny urz±d, je¿eli jest do tego zdolny, czy te¿ 
wyznaczyæ pensjê, w zale¿no¶ci od tego, czy przypadek i okoliczno¶ci na to pozwalaj±.

Kan. 1747 - 

§ 1. Usuniêty proboszcz powinien siê powstrzymaæ od wykonywania zadañ proboszcza, jak najszybciej 
pozostawiæ wolny dom parafialny i wszystko, co nale¿y do parafii, przekazaæ temu, komu biskup parafiê 
powierzy³.

§ 2. Je¿eli za¶ chodzi o chorego, który nie mo¿e byæ bez trudno¶ci przeniesiony z domu parafialnego na inne 
miejsce, biskup powinien mu pozostawiæ jego u¿ywanie, nawet wy³±czne, na czas trwania tej konieczno¶ci.

§ 3. Podczas rekursu przeciw dekretowi usuniêcia, biskup nie mo¿e mianowaæ nowego proboszcza, ale na ten czas 
powinien zaradziæ, ustanawiaj±c administratora parafialnego.
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Rozdzia³ II

SPOSÓB POSTÊPOWANIA PRZY PRZENOSZENIU PROBOSZCZÓW

 

Kan. 1748 - Je¶li wymaga tego dobro dusz albo potrzeba lub po¿ytek Ko¶cio³a, by proboszcz ze swojej parafii, któr± owocnie kierowa³, 
zosta³ przeniesiony do innej parafii albo na inny urz±d, biskup powinien mu na pi¶mie zaproponowaæ przeniesienie i zachêciæ, aby siê 
na nie zgodzi³, ze wzglêdu na mi³o¶æ Boga i dusz.

Kan. 1749 - Je¶li proboszcz nie zamierza przyj±æ rady i namowy biskupa, powinien przedstawiæ na pi¶mie swoje racje.

Kan. 1750 - Biskup, je¿eli mimo przytoczonych racji uwa¿a, ¿e nie powinien odstêpowaæ od swojego zamierzenia, musi z dwoma 
proboszczami, dobranymi wed³ug przepisu kan. 1742, § 1, rozwa¿yæ racje, które s± za lub przeciw przeniesieniu; je¶li nadal uwa¿a, ¿e 

nale¿y dokonaæ przeniesienia, winien ponowiæ wobec proboszcza ojcowskie wezwanie.

Kan. 1751 - 

§ 1. Po dokonaniu tego, je¿eli i proboszcz w dalszym ci±gu siê wymawia i biskup uwa¿a, ¿e trzeba dokonaæ 
przeniesienia, wydaje dekret przenosz±cy proboszcza, postanawiaj±c, ¿e parafia po up³ywie wyznaczonego 
terminu bêdzie wakowaæ.

§ 2. Po u¿ytecznym up³ywie tego okresu, winien og³osiæ, ¿e parafia wakuje.

Kan. 1752 - W sprawach przeniesienia nale¿y stosowaæ przepisy kan. 1747, z zachowaniem kanonicznej s³uszno¶ci i maj±c przed 

oczyma zbawienie dusz, które zawsze winno byæ w Ko¶ciele najwy¿szym prawem.
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przygotowuje Radio Vox £ód¼ 100,4 FM

Zmar³ ks. Jan Witczak 2006-10-23, godz:23:34

W 72 roku ¿ycia i 47 roku kap³añstwa zmar³ wieloletni proboszcz parafii Mi³osierdzia 
Bo¿ego w Pabianicach ks. kanonik Jan Witczak. » 

Wybierz lokalizacjê pomnika! 2006-10-19, godz:07:12

W³adze £odzi chc± postawiæ pomnik patronki miasta, ¶w. Faustyny. Prezydent 
zaproponowa³ dwie lokalizacje: plac Niepodleg³o¶ci (naprzeciwko ko¶cio³a ¶w. 
Faustyny) lub dawny park Wenecja (tam Faustyna mia³a pierwsze objawienia). We¼ 
udzia³ w wyborze miejsca i oddaj swój g³os w naszej sondzie (w lewej kolumnie na 
stronie www.voxfm.org). » 

Inauguracja duszpasterstwa s³u¿by zdrowia 2006-10-18, godz:21:29

W dzieñ swego patrona ¶w. £ukasza Ewangelisty ³ódzkie ¶rodowisko medyczne 
zainagurowa³o nowy rok pracy duszpasterstwa s³u¿by zdrowia. Msza ¶wiêta w i 
intencji lekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych odprawiona zosta³a w ko¶ciele Zes³ania 
Ducha ¦wiêtego na placu Wolno¶ci. » 

£odzianie modl± siê przy pomniku 
papieskim 

2006-10-15, godz:22:15

Znicze ustawione w kszta³cie litery 28 zap³onê³y przy pomniku Jana 
Paw³a II przy ³ódzkiej archikatedrze. £odzianie modlili siê w intencji 
beatyfikacji Ojca ¦wiêtego w Dniu Papieskim i w przeddzieñ 28 -
rocznicy wyboru Karola Wojty³y na papie¿a. » 

¦w. Faustyna w parku Wenecja lub na pl. 
Niepodleg³o¶ci 

2006-10-15, godz:13:46

Prezydent £odzi Jerzy Kropiwnicki chce wybudowaæ w £odzi pomnik ¶w. Faustyny, 
patronki miasta. Wyst±pi³ z tak± inicjatyw± 15 pa¼dziernika, w trakcie VI Dnia 
Papieskiego. Miejsce wybior± ³odzianie. » 

 
Wiêcej wiadomo¶ci...» 
 

na górê strony

23 pa¼dziernika 2006
Rekolekcje dla kap³anów z æwiczeniami warsztatowymi  
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REDAKCJA: 

ks. Pawe³ Dziedziczak 
Marek W³odarski 

W dniach 13-16 listopada br. odbêd± siê rekolekcje dla kap³anów "Na chorych rêce 
k³a¶æ bêd± ...." (Sakramenty w pos³udze uzdrowienia wewnêtrznego). Miejsce 
spotkania: Lublin - D±browica "Dom Spotkania". Rekolekcje poprowadz±: 
J.E. bp prof. Bronis³aw Dembowski - senior diecezji w³oc³awskiej, inicjator Katolickiej 
Odnowy Charyzmatycznej w Polsce i Jej wieloletni Krajowy Koordynator, biskup z 
ogromnym do¶wiadczeniem w pos³udze uzdrowienia. 
Dr hab. n. med. Janusz Kocki - Akademia Medyczna w Lublinie, genetyk i pediatra. 
Twórca programu .Wspó³dzia³anie w rozwoju dzieci z chorobami genetycznymi. (www.
wspoldzialanie.pl). 
Mgr Ma³gorzata Hudzik - psycholog, psychoterapeuta, Lublin

Wiêcej informacji: 
Szko³a Formacji Duchowej sfd@kuria.lublin.pl, 
ewentualnie listownie (Szko³a Formacji Duchowej, 20-109 Lublin, ul. Królewska 10) 
lub telefonicznie: 0603 172 972 (ks. Robert Muszyñski); 0605 266 326 (ks. Józef Maci
±g) 

Ks.dr Robert Muszyñski 
Odpowiedzialny za Szko³ê Formacji Duchowej 

15 pa¼dziernika 2006
Inauguracja roku duszpasterskiego S³u¿by Zdrowia  

 
Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników lecznictwa na inauguracjê nowego 
roku duszpasterskiego, która odbêdzie siê w ¶rodê 18 pa¼dziernika br. o godz. 18.00 
w ko¶ciele Zes³ania Ducha ¦wiêtego w £odzi, przy ulicy Piotrkowskiej 2. W tym dniu 
S³u¿ba Zdrowia czci swojego Patrona ¶w. £ukasza Ewangelistê 

Przed Eucharysti± dr Kazimierz Sza³ata z Warszawy wyg³osi prelekcjê na temat: 
"Cierpienie pacjenta w ¶wietle nauki o Mi³osierdziu Bo¿ym". 

Tego dnia, we wszystkich parafiach archidiecezji, bêdziemy siê modliæ podczas 
nabo¿eñstw ró¿añcowych w intencji pracowników S³u¿by Zdrowia i ich rodzin. 

ks. Pawe³ Sudowski  
Przewodnicz±cy Komisji 

ds. Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia 

7 wrze¶nia 2006
ODEZWA ARCYBISKUPA METROPOLITY £ÓDZKIEGO W SPRAWIE MODLITW W 

INTENCJI OSÓB DOTKNIÊTYCH CHOROB¡ PSYCHICZN¡  
 

Do najbardziej dotkliwych chorób spo³ecznych nale¿± schizofrenia i inne zaburzenia 
psychiczne. ¦wiatowa Organizacja Zdrowia podaje, ¿e obecnie w ca³ym ¶wiecie cierpi z 
powodu zaburzeñ psychicznych i zwi±zanych z nimi problemów psychospo³ecznych 
ok. 450 milionów osób... 

czytaj dalej | drukuj 
 

7 wrze¶nia 2006
Komunikat  

 
W pi±tek 15 wrze¶nia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (ul. ks. I. Skorupki 3) 
odbêdzie siê zebranie ksiê¿y dziekanów i dekanalnych ojców duchownych. Ksi±dz 
arcybiskup W³adys³aw Zió³ek, metropolita ³ódzki, zaprasza na to zebranie tak¿e 
ksiê¿y wicedziekanów. 

Sekretariat Kurii 

7 wrze¶nia 2003
S£OWO ARCYBISKUPA METROPOLITY £ÓDZKIEGO 

NA NOWY ROK SZKOLNY 2006/07  
 

Szanowni Pedagodzy, Kochani Uczniowie!  
Mamy ju¿ poza sob± kolejne wakacje, a przed nami nastêpny nowy rok szkolny. 
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wzmocnili swoje duchowe i fizyczne si³y, aby 
przez najbli¿sze dziesiêæ miesiêcy z now± energi± podejmowaæ wspóln± pracê... 

czytaj dalej | drukuj 
 

05 wrze¶nia 2006
INFORMATOR DLA MINISTRANTÓW ARCHIDIECEZJI £ÓDZKIEJ  
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Podobnie jak w latach ubieg³ych, zapraszam wszystkie wspólnoty ministranckie do 
pracy formacyjnej opartej na materia³ach pomocniczych (podrêcznik i notatnik), które 
mo¿na nabyæ w Wydziale Duszpasterstwa: 

●     Kandydat - kl. III 
●     Choralista - kl. IV 
●     Ministrant ¶wiat³a - kl. V 
●     Ministrant ksiêgi - kl. VI 
●     Ministrant o³tarza - kl. I gimnazjum 
●     Ceremonia³ pos³ug liturgicznych (podrêcznik uniwersalny) - kl. II gimnazjum 

Zachêcam równie¿ do przeprowadzenia kursów przygotowuj±cych do pos³ugi lektora 
w poszczególnych dekanatach czy rejonach opartych na ksi±¿ce Lektor - droga do 
pos³ugi liturgicznej.  
Dla dekanatów £odzi i okolic organizowane jest Przygotowanie do pos³ugi lektora przy 
parafii ¶w. Antoniego w £odzi w soboty pa¼dziernika, listopada, grudnia, stycznia i 
lutego dla kandydatów na ministrantów S³owa Bo¿ego (Lektorów) od III klasy 
gimnazjum (m³odsi ministranci nie bêd± przyjmowani!). Pierwsze spotkanie odbêdzie 
siê w sobotê 30 wrze¶nia 2006 r. przy ul. Antoniego 4. Spotkania odbywaæ siê bêd± 
w godz. 9.30-12.00. Kandydaci przychodz± z pisemnym skierowaniem od ksiê¿y 
opiekunów z parafii.  
21 pa¼dziernika rozpocznie siê w parafii ¶w. Antoniego w £odzi Kurs ceremoniarzy 
(szczegó³y dotycz±ce zg³oszenia w osobnym pi¶mie).  
Zapraszam na Dzieñ Jedno¶ci S³u¿by Liturgicznej do bazyliki archikatedralnej w 
sobotê 25 listopada 2006 r. na godz. 11.45 . Dzieñ Jedno¶ci po³±czony bêdzie z 
Dniem Powo³aniowym.  
9 grudnia 2006 r., o godz. 10.30, odbêdzie siê w parafii ¶w. Antoniego w £odzi 
Adwentowe skupienie dla lektorów pod przewodnictwem biskupa IRENEUSZA 
PÊKALSKIEGO. 

ks. Piotr May-Majewski 

05 wrze¶nia 2006
KURS LEKTORSKI 

przygotowuj±cy do pos³ugi lektora  
 

Kurs lektorski dla ministrantów od III klasy gimnazjum (m³odsi nie bêd± 
przyjmowani) odbêdzie siê w parafii ¶w. Antoniego w £odzi ul. ¶w. Antoniego 4 w 
soboty od pa¼dziernika do lutego w godz. 9.30 - 12.00  
Pierwsze spotkanie 30 wrze¶nia, godz. 9.30 

ks. Piotr May-Majewski 

na górê strony

ZAPOWIEDZI WYDARZEÑ 

przygotowuje Radio Vox £ód¼

Je¶li chcesz przes³aæ zapowied¼ wydarzenia, które w najbli¿szym czasie bêdzie 
mieæ miejsce w Twojej parafii, wspólnocie czy grupie, napisz do nas: 
zapowiedzi@voxfm.org lub skorzystaj z naszego formularza.  
 
Data: 2006-10-30 
Msza ¶wiêta z charyzmatyczn± modlitw± o uzdrowienie 

Msza ¶wiêta z charyzmatyczn± modlitw± o uzdrowienie odprawiona zostanie w 
poniedzia³ek, 30 pa¼dziernika w ko¶ciele oo. jezuitów w £odzi przy ul. Sienkiewicza 
60. Pocz±tek nabo¿eñstwa o godz. 19.00. 
 

czytaj dalej    
 

Data: 2006-10-31 
Modlitwy z Taize 

Modlitwa o pokój i pojednanie ze ¶piewami z Taize odbêdzie siê we wtorek, 31 
pa¿dziernika w kaplicy sióstr urszulanek przy ulicy Czerwonej 6 w £odzi. 
 

czytaj dalej    
 

Data: 2006-11-04 
Pielgrzymka kolejarzy na Jasn± Górê 

23 Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasn± Górê odbêdzie siê w sobotê i 
niedzielê, 4 i 5 listopada.  
 

czytaj dalej    
 

Data: 2006-11-06 
Jesienne sesje duszpasterskie 

W dwóch terminach, w poniedzia³ek i wtorek, 6 i 7 listopada odbêd± siê jesienne 
sesje duszpasterskie dla kap³anów z archidiecezji ³ódzkiej.Tegorocznym wyk³adowc± 
bêdzie ks. prof. Henryk Skorowski z UKSW w Warszawie. O mo¿liwo¶ciach 
duszpasterskeigo wykorzystania internetu mówiæ bêd± ks. Józef Janiec i red. £ukasz 
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G³owacki. Spotkania odbywaæ siê bêd± w WSD w £odzi.  
 

czytaj dalej    
 

Data: 2006-11-13 
Dialog w ruchu ekumenicznym 

O miejscu dialogu w ruchu ekumenicznym mówiæ bêdzie w poniedzia³ek, 13 
listopada na spotkaniu z nauczycielami i wychowawcami ks. Henryk Eliasz, 
wyk³adowca ekumenizmu w Wy¿szym Seminarium Duchownym w £odzi. 
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DUSZPASTERSTWA, RUCHY, STOWARZYSZENIA I 
ORGANIZACJE KATOLICKIE DZIA£AJ¡CE NA TERENIE 
ARCHIDIECEZJI

 III Kongres Ruchów i Stowarzyszeñ Archidieceji £ódzkiej 

Akcja Katolicka Archidiecezji £ódzkiej

91-473 £ód¼, ul. Zgierska 121 
Biuro: 90-458 £ód¼, ul. ks. I. Skorupki 3, p. 6, 
tel. (0-42) 637-58-44, w. 252 
PREZES: mgr Teresa Zalewska 
ASYSTENT KO¦CIELNY: ks. Marek Stêpniak 
Dy¿ury w biurze: 
Asystent ko¶cielny - pi±tek: godz. 9.00-12.30 
Cz³onek zespo³u - wtorek: godz.16.00-17.30 

Caritas Archidieceji £ódzkiej 

Centrum Kultury M³odzie¿owej KANA 

Civitas Christiana 

 Dom Sta³ego pobytu w £odzi 

Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie 
Dom Sta³ego pobytu w £odzi  
ul. Helenówek 7, 91-366 £ódz tel/fax: (042) 658-91-70 

Duszpasterstwo Akademickie "Pi±tka" 

Duszpasterstwo Akademickie "Wêze³" 

Duszpasterstwo Energetyków, Elektryków i Elektroników 

Duszpasterstwo g³uchoniemych 

Duszpasterstwo Ministrantów 

Duszpasterstwo M³odzie¿y 

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców 

http://www.archidiecezja.lodz.pl/kongres/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/akcjakat/index.html
http://www.caritas.lodz.pl/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/~kana
http://www.archidiecezja.lodz.pl/~civitas
http://members.tripod.com/fundation
http://www.da5.lodz.pl/
http://www.wezel.lodz.pl/
http://www.wspolnota-nazaret.pl/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/glusi.html
http://archidiecezja.lodz.pl/ministranci
http://archidiecezja.lodz.pl/~mlodzi
http://archidiecezja.lodz.pl/~dniw


Duszpasterstwo Osób Niepe³nosprawnych 

Duszpasterstwo Pracowników Nauki 

KATOLICKI KLUB im. ¶w. Wojciecha

93-317 £ód¼, ul. Rzgowska 242, 
biuro: ul. Piotrkowska 17, pok. 234 
asystent ko¶cielny: ks. Mateusz Cieplucha 
prezes: Miros³aw Orzechowski 
Kulb wydaje od 1996 roku katolicki miesiêcznik "Aspekt Polski". 
adres redakcji: £ód¼, ul Piotrkowska 17, pok. 234 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY ODDZIA£ W £ODZI

90-009 £ód¼, ul. Sienkiewicza 38 
PREZES: Ma³gorzata Bartyzel, tel. (0-42) 643-94-83 
WICEPREZES: ks. Eugeniusz Gieparda, tel. (0-44) 732-37-27

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH

Oddzia³ Wojewódzki 
90-458 £ód¼, ul. ks. I. Skorupki 3 
PREZES: dr m. med. W³odzimierz Pawelski  
ASYSTENT KO¦CIELNY: ks. Pawe³ Sudowski, tel. (0-42) 630-15-60

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELÊGNIAREK I PO£O¯NYCH

Oddzia³ Wojewódzki 
90-458 £ód¼, ul. ks. I. Skorupki 3 
PREZES: mgr Barbara Bro¶ 
ASYSTENT KO¦CIELNY: ks. Pawe³ Sudowski, tel. (0-42) 630-15-60

CENTRUM DUSZPASTERSTWA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI 
£ÓDZKIEJ

91-849 £ód¼, ul. Koliñskiego 26 
www.ksn.archidiecezja.lodz.pl 
ksn@archidiecezja.lodz.pl 
DUSZPASTERZ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH: ks. Piotr Kosmala, tel. 
(0-42) 656-41-28

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y 
Archidiecezji £ódzkiej

93-024 £ód¼, ul. Lokatorska 12, tel. (0-42) 684-07-30 (czwartki 19.00-

http://arka.idn.org.pl/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/nauka.html
http://www.ksn.archidiecezja.lodz.pl/
mailto:ksn@archidiecezja.lodz.pl
http://www.archidiecezja.lodz.pl/ksm.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/ksm.html


20.30) 
ASYSTENT: ks. Andrzej Bednarek, tel. (0-42) 683-13-58

Klub Inteligencji Katolickiej 

 KRAJOWY SEKRETARIAT RUCHU KOMUNIA I WYZWOLENIE (CL)

90-458 £ód¼, ul. ks. I. Skorupki 13 
e-mail: sekretariat@cl.opoka.org.pl 
ks. Andrzej Perzyñski, tel. (0-42) 637-76-18 
 
DWUMIESIÊCZNIK "¦LADY" 
Miêdzynarodowe pismo Ruchu Comunione e Liberazione 
Redakcja: ul. ks. I. Skorupki 13 m. 10 
e-mail: redakcja@slady.pl 
www: www.slady.pl

Ognisko Mi³o¶ci

95-063 Rogów, Olsza 33, tel. (0-46) 874-86-05 
OJCIEC OGNISKA: ks. S³awomir Sosnowski

O¦RODEK ODNOWY W DUCHU ¦WIÊTYM

90-058 £ód¼, ul. Sienkiewiza 60, tel. fax (0-42) 636-46-49 
e-mail: odnow@jezuici.pl  
ADMINISTRATOR O¦RODKA: o. Tadeusz Domeracki TJ 
KOORDYNATOR ARCHIDIECEZJALNY: ks. Robert Ja¶piñski

RUCH ¦WIAT£O-¯YCIE

Centrum: Kro¶cienko n/Dunajcem 
91-362 £ód¼, ul. Zgierska 230/232, tel. (0-42) 659-38-06 
MODERATOR: ks. Robert Batolik 
www: http://www.swiatlo-zycie.lodz.prv.pl

Spotkania Ma³¿eñskie 

STOWARZYSZENIE KATOLICKIEJ M£ODZIE¯Y AKADEMICKIEJ 

90-458 £ód¼, ul. ks. I. Skorupki 5, tel. (0-42) 636-96-89 
PREZES: Micha³ Malinowski tel. 605 99 04 89 
ASYSTENT KO¦CIELNY: ks. Pawe³ Lisowski 

Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu" 

Kiegarnia - Salon Wydawnictw Katolickich CORDIS JESU 

http://www.archidiecezja.lodz.pl/klubkik.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/comunio.html
mailto:redakcja@slady.pl
http://www.slady.pl/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/ognisko/index.html
mailto:odnow@jezuici.pl%20
http://www.swiatlo-zycie.lodz.prv.pl/
http://www.swiatlo-zycie.lodz.prv.pl/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/sm/


Swietlica Srodowiskowa 
ul. Sienkiewicza 60, 90-058 £ód¼ 
tel. 636-14-39 (ksiegarnia), 637-22-53 (swietlica) 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

93-162 £ód¼, ul. Broniewskiego 1a, tel. (0-42) 682-20-22, w. 31 
PREZES: W³adys³aw Ciemnicki 
ASYSTENT KO¦CIELNY: ks. S³awomir Szczyrba 
Dy¿ur: wtorek 13.00-17.30 

Szko³a Nowej Ewangelizacji

UNIA KAP£ANÓW CHRYSTUSA S£UGI

ANIMATOR: ks. Józef Caruk, tel. (0-42) 652-04-30

Informator "Zród³o" 
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NEOPREZBITERZY! 
 

Wychowawcy 

Historia 
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Linki 
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TAM BY£EM 

 

  

 
  

 
 

        

Aktualno¶ci

Dodany: 2006-10-26 :: 11:25:04

Ostatnio wspominali¶my wakacje. Szczególnie za¶ 
miesi±c sierpieñ, z którym nieod³±cznie zwi±zana 
jest pielgrzymka na Jasn± Górê, w której wielu z nas 
rokrocznie bierze udzia³. Marcin Gierach podzieli³ siê 
z Wami czê¶ci± swoich wspomnieñ na ³amach 
naszej strony. Dzia³ - Tam by³em  
W kronice za¶, znajdziecie artyku³ Micha³a Ceglarka 
traktuj±cy o inauguracji roku akademickiego w 

naszym Seminarium. - TUTAJ

Doda³: Piotr Reczyñski

Dodany: 2006-10-16 :: 15:28:31

Po przej¶ciowych trudno¶ciach nadrabiamy 
zaleg³o¶ci. Dzisiaj prezentujemy artyku³ Wojtka 
Mikulskiego, który 30 wrze¶nia b.r. (wraz z 
dziewiêcioma klerykami z roku) przyj±³ szatê 
duchown±. Oczywi¶cie w galerii znajdziecie zdjêcia z 
tej uroczysto¶ci. 
 

wiêcej... 
 

Doda³: Piotr Reczyñski

Dodany: 2006-10-12 :: 11:08:10

 
 
Biblioteka naszego Seminarium informuje, ¿e 
zmianie uleg³y godziny otwarcia, oraz op³ata 
wpisowa. 

Szczegó³y tutaj... 
 

Doda³: Piotr Reczyñski

» Wszystkie newsy: (19)

 

  Biblioteka WSD
  Nadrabiamy zaleg³o¶ci - artyku³ o ob³óczynach
  Wspomnienia z wakacji
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DOKUMENTY KO¦CIO£A 

DOKUMENTY PAPIESKIE 

III SYNOD ARCHIDIECEZJI £ÓDZKIEJ - DOKUMENTY 

DOKUMENTY, LISTY PASTERSKIE 
ARCYBISKUPA £ÓDZKIEGO 

W£ADYS£AWA ZIÓ£KA 

 

RÓ¯NE TEKSTY I ARTYKU£Y 

Alfabetyczny spis autorów 

Spis tekstów i artyku³ów 
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ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Ze wzglêdu na liczne przypadki 
wykorzystywania adresów mailowych do 
rozsy³ania spamu, lista adresów zosta³a 
usuniêta. 

 

| Archidiecezja £ódzka | ¯ycie Archidiecezji | Biskupi £ódzcy | Urzêdy i Instytucje | Dekanaty i 
parafie |  

| Zakony i zgromadzenia | Msze ¶w. w £odzi | Ruchy i stowarzyszenia | Seminarium Duchowne |  

| Czytelnia internetowa | Adresy poczty elektronicznej | Ciekawe miejsca w sieci | Spis stron 
www | Szukaj |  

 
 
 

http://www.archidiecezja.lodz.pl/msze.html
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●     Archidiecezjalne Wydawnictwo £ódzkie 
●     Archiwum Archidiecezjalne 
●     Centrum Komputerowe 
●     Centrum S³u¿by Rodzinie 
●     Cmentarze 
●     Dom Ksiê¿y Emerytów 
●     Kuria Archidiecezji £ódzkiej 
●     Muzeum Archidiecezji £ódzkiej 
●     Seminarium Duchowne 
●     Zakony i zgromadzenia zakonne 

Ruchy i stowarzyszenia 

●     Akcja Katolicka Archidiecezji £ódzkiej 
●     Archidiecezjalne Duszpasterstwo Akademickie "Pi±tka" 
●     Civitas Christiana 
●     Centrum Kultury M³odzie¿owej KANA 
●     Duszpasterstwo g³uchoniemych 
●     Wydzia³ Duszpasterstwa M³odzie¿y 
●     Duszpasterstwo Ministrantów 
●     Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców 
●     Duszpasterstwo ¦rodowisk Naukowych 
●     Katechein - strona dla katechetów 
●     Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y 
●     Klub Inteligencji Katolickiej 
●     Komunia i Wyzwolenie (CL) 
●     Ognisko Mi³o¶ci 
●     Spotkania Ma³¿eñskie 

http://www.archidiecezja.lodz.pl/histo.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/kalendarz2004.php
http://www.archidiecezja.lodz.pl/prasa.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/msze.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/pielgrzymka/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/wydawnictwo/index.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/archiwum/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/centrum/
http://www.archidiecezja.lodz.pl/csr.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/dke/cmentarz.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/dke/index.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/kuria1.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/muzeum
http://www.archidiecezja.lodz.pl/wsd
http://www.archidiecezja.lodz.pl/akcjakat/index.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/da5
http://www.archidiecezja.lodz.pl/~civitas
http://www.archidiecezja.lodz.pl/~kana
http://www.archidiecezja.lodz.pl/glusi.html
http://archidiecezja.lodz.pl/~mlodzi
http://archidiecezja.lodz.pl/ministranci
http://archidiecezja.lodz.pl/~dniw
http://www.archidiecezja.lodz.pl/nauka.html
http://archidiecezja.lodz.pl/~katechein
http://www.archidiecezja.lodz.pl/ksm.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/klubkik.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/comunio.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/ognisko/index.html
http://www.archidiecezja.lodz.pl/spotmalz.html


●     Stowarzyszenie Mocni w Duchu 
●     Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
●     ¦wiêto Sukkot 

 
Dekanaty i parafie 

●     Alfabetyczny spis parafii 
●     Spis dekanatów 
●     Parafia ¶w. Katarzyny w Zgierzu 
●     Parafia ¶w. Maksymiliana Marii Kolbego w £odzi 
●     Parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w £odzi 
●     Parafia ¶w. Micha³a Archanio³a w £odzi 
●     Parafia Mi³osierdzia Bo¿ego w Woli Rakowej 
●     Parafia pw. Naj¶wiêtszego Imienia Jezus (OO. Jezuici) 
●     Parafia Naj¶wiêtszej Maryi Panny Nieustaj±cej Pomocy w Andrespolu 
●     Parafia Naj¶wiêtszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim 
●     Parafia ¶w. Wojciecha w Niesu³kowie 
●     Parafia pw. ¦w. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty i ¦w. Wawrzyñca Mêczennika w 

Pabianicach 
●     Parafia Wniebowst±pienia Pañskiego 

Czytelnia internetowa 

●     Alfabetyczny spis autorów 
●     Alfabetyczny spis tekstów i artyku³ów 
●     Dokumenty, listy pasterskie abp W³. Zió³ka 
●     Dokumenty Papieskie 
●     Dokumenty Soboru Watykañskiego II 
●     Evangelium Vitae 
●     Kodeks Prawa Kanonicznego 
●     Statuty III Synodu Archidiecezji £ódzkiej 
●     Ut unum sint 

 
Inne 

●     Adresy poczty elektronicznej 
●     Postulacja S³ugi Bo¿ego Ojca Anzelma od ¶w. Andrzeja Corsini OCD 
●     Ciekawe miejsca w sieci 
●     Szukaj 
●     ks. G. Leszczyñski - Nie bój siê 
●     Organy z archikatedry - http://www.katedra.art.pl 

 

 

| Archidiecezja £ódzka | ¯ycie Archidiecezji | Biskupi £ódzcy | Urzêdy i Instytucje | Dekanaty i 
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parafie |  

| Zakony i zgromadzenia | Msze ¶w. w £odzi | Ruchy i stowarzyszenia | Seminarium Duchowne |  

| Czytelnia internetowa | Adresy poczty elektronicznej | Ciekawe miejsca w sieci | Spis stron 
www | Szukaj |  
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s³owa kluczowe:  

operator logiczny:   uwzglêdniaj wielko¶æ liter  

  

Simple Search created by Matt Wright and can be found at Matt's Script Archive.  
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