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Normy pro projednávání závažnějších trestných činů 

vyhrazených Kongregaci pro nauku víry ze 7. prosince 2021 

 

Část první 
HMOTNĚPRÁVNÍ NORMY 

 

 

Čl. 1 

 

§ 1. Kongregace pro nauku víry projednává dle normy čl. 52 apoštolské konstituce Pastor 

bonus1 trestné činy proti víře a závažnější trestné činy jak proti mravům, tak spáchané v rámci 

slavení svátostí, a taktéž – pokud je třeba – přistupuje podle předpisů obecného  

i vlastního práva k vyhlášení nebo udělení kanonických sankcí, a to při zachování kompetence 

Apoštolské peniteciárie2 a bez újmy předpisů Procedury pro zkoumání nauky.3 

 

§ 2. V oblasti trestných činů popsaných v § 1 má Kongregace pro nauku víry právo soudit na 

základě předchozího papežského zmocnění kardinály, patriarchy, legáty Apoštolského stolce, 

biskupy a další fyzické osoby uvedené v kán. 1405 § 34 Kodexu kanonického práva (= CIC)  

a v kán. 10615 Kodexu kánonů východních církví (= CCEO). 

 

§ 3. Vyhrazené trestné činy, o nichž v § 1, projednává Kongregace pro nauku víry podle 

předpisů následujících článků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 JAN PAVEL II. Apoštolská konstituce Pastor bonus o římské kurii (28. 6. 1988), č. 52. In AAS 80 (1988), s. 874: 

„Projednává trestné činy proti víře a závažnější trestné činy jak proti mravům, tak spáchané v rámci slavení 

svátostí, které jí byly oznámeny, a taktéž – pokud je třeba – přistupuje podle předpisů jak obecného, tak vlastního 

práva k vyhlášení nebo udělení kanonických sankcí.“ 
2 JAN PAVEL II. Apoštolská konstituce Pastor bonus o římské kurii (28. 6. 1988), č. 118. In AAS 80 (1988), s. 890: 

„Ve vnitřním oboru svátostném i nesvátostném uděluje prominutí, dispenze, záměny, sanace, odpuštění a jiné 

výhody.“ 
3 KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Procedura pro zkoumání nauky (29. 6. 1997). In AAS 89 (1997), s. 830–835. 
4 CIC, kán. 1405 – § 3. Římské rotě je vyhrazeno soudit: 

1° biskupy ve sporných věcech, při zachování kán. 1419 § 2; 

2° opata primase nebo opata představeného mnišské kongregace a nejvyššího představeného řeholních institutů 

papežského práva; 

3° diecéze nebo jiné církevní osoby, ať fyzické nebo právnické, které po papeži nemají nižšího představeného. 
5 CCEO, kán. 1061 – K soudům Apoštolského stolce se předvolají osoby, které po papeži nemají nižšího 

představeného, jak fyzické osoby nemající biskupské svěcení, tak právnické osoby, při zachování kán. 1063 § 4 

odst. 3 a 4. 
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Čl. 2 

 

§ 1. Trestné činy proti víře uvedené v čl. 1 jsou hereze, apostaze a schisma, o nichž pojednávají 

ustanovení kán. 7516 a 13647 CIC a kán. 1436 § 18 a 14379 CCEO. 

 

§ 2. V případech uvedených v § 1 přísluší ordináři nebo hierarchovi dle norem práva konat buď 

soudní proces v první instanci, nebo uložit trest mimosoudním rozhodnutím, při zachování 

práva na odvolání ke Kongregaci pro nauku víry. 

 

§ 3. V případech uvedených v § 1 přísluší ordináři nebo hierarchovi podle příslušných norem 

práva prominout ve vnější oblasti samočinnou exkomunikaci nebo větší exkomunikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 CIC, kán. 751 – Bludem se nazývá tvrdošíjné popírání některé pravdy, kterou je nutno věřit vírou božskou  

a katolickou, nebo tvrdošíjné pochybování o ní po přijetí křtu; odpad od víry je odmítnutí křesťanské víry jako 

celku; rozkol (schisma) je odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži 

podřízenými. 
7 CIC, kán. 1364 – § 1. Odpadlík od víry, bludař a rozkolník upadají do samočinné exkomunikace, při zachování 

kán. 194 § 1 odst. 2; kromě toho mohou být potrestáni ještě podle kán. 1336 § 2 až 4. – § 2. Jestliže to vyžaduje 

dlouhodobá zatvrzelost nebo závažnost pohoršení, je možno uložit další tresty včetně propuštění z klerického 

stavu. 

[CIC, kán. 194 – § 1. Samým právem je z církevního úřadu odstraněn: … 2° kdo veřejně odpadl od katolické víry 

nebo od společenství církve… 

CIC, kán. 1336 – § 1. Pořádkové tresty, které mohou postihnout pachatele buď natrvalo, nebo na dobu určitou či 

neurčitou, jsou kromě jiných, které případně stanovil zákon, tresty uvedené v § 2 až 5. 

§ 2. Příkaz: 1. pobývat na určitém místě nebo území; 2. uhradit pokutu neboli peněžitý obnos pro církevní 

účely, podle pravidel stanovených biskupskou konferencí. 

§ 3. Zákaz: 1. pobývat na určitém místě nebo území; 2. vykonávat všude nebo jen na některém místě či území 

nebo mimo ně veškeré nebo jen některé úřady, úkoly, služby nebo funkce, nebo jen některé úkony náležející 

k úřadům nebo úkolům; 3. činit všechny nebo některé úkony z moci svěcení;  4. činit všechny nebo některé úkony 

z moci řízení;  5. vykonávat určitá práva nebo privilegia nebo užívat hodností nebo titulů; 6. požívat aktivního 

nebo pasivního volebního práva  při kanonických volbách nebo užívat práva hlasovat v církevních radách nebo 

kolegiích; 7. nosit církevní nebo řeholní oděv. 

§ 4. Zbavení: 1. všech nebo některých úřadů, úkolů, služeb nebo funkcí nebo jen některých úkonů náležejících 

k úřadům nebo úkolům; 2. pověření zpovídat nebo kázat; 3. delegované moci řízení; 4. některých práv nebo 

privilegií nebo hodností či titulů; 5. všech církevních požitků nebo jejich částí podle pravidel stanovených 

biskupskou konferencí, při zachování ustanovení kán. 1350 § 1. 

§ 5. Propuštění z klerického stavu.] 
8 CCEO, kán. 1436 – § 1. Kdo popírá nebo zpochybňuje některou pravdu, kterou je nutno věřit vírou božskou  

a katolickou, nebo odmítá křesťanskou víru jako celek a po zákonném napomenutí se nenapraví, bude jako bludař 

nebo odpadlý od víry potrestán velkou exkomunikací; klerik kromě toho může být potrestán dalšími tresty, 

nevyjímaje zbavení klerické hodnosti. 
9 CCEO, kán. 1437 – Kdo odmítá podřízenost papeži nebo společenství s věřícími jemu podřízenými a po 

zákonném napomenutí neprokáže poslušnost, bude jako rozkolník potrestán velkou exkomunikací. 
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Čl. 3 

 

§ 1. Závažnější trestné činy proti svatosti nejvznešenější oběti a svátosti eucharistie, jejichž 

projednávání je vyhrazeno Kongregaci pro nauku víry, jsou: 

1. odnesení nebo ponechání si eucharistických způsob ke svatokrádežným účelům nebo jejich 

pohození,10 o nichž pojednává kán. 1382 § 111 CIC a kán. 144212 CCEO, 

2. pokus sloužit mši, o němž pojednává kán. 1379 § 1 odst. 113 CIC, 

3. předstírání sloužení mše, o němž pojednává kán. 1379 § 514 CIC a kán. 144315 CCEO, 

4. spoluslavení eucharistické oběti, zakázané v kán. 90816 CIC a v kán. 70217 CCEO, se 

služebníky církevních společenství nemajících apoštolskou posloupnost a neuznávajících 

svátostnou důstojnost kněžského svěcení, o čemž pojednává kán. 138118 CIC a kán. 144019 

CCEO. 

 

§ 2. Kongregaci pro nauku víry je též vyhrazen trestný čin spočívající v přepodstatnění jedné 

způsoby bez druhé nebo obou se svatokrádežným účelem během slavení mše nebo mimo ni,  

o němž pojednává kán. 1382 § 220 CIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 PAPEŽSKÁ RADA PRO VÝKLAD LEGISLATIVNÍCH TEXTŮ. Odpověď na předloženou pochybnost (4. 6. 1999).  

In AAS 91 (1999), s. 918. 

D. Zda výraz „pohodit“ užitý v kán. 1367 CIC a 1442 CCEO se rozumí pouze jako úkon odhození, nebo ne. 

R. Negativně a dle významu. 

Význam je ten, že ve slovesu „pohodit“ je třeba považovat za zahrnuté veškeré jednání, které vyjadřuje 

dobrovolné a závažné pohrdání posvátnými způsoby. 
11 CIC, kán. 1382 – § 1. Kdo pohodí eucharistické způsoby nebo kdo si je k svatokrádežnému účelu odnese nebo 

ponechá, upadá do samočinné exkomunikace vyhrazené Apoštolskému stolci; klerikovi může být mimo to uložen 

další trest, nevyjímaje propuštění z klerického stavu. 
12 CCEO, kán. 1442 – Kdo Božskou eucharistii pohodí nebo kdo ji odnese nebo si ji ponechá k svatokrádežnému 

účelu, bude potrestán velkou exkomunikací, a je-li klerikem, také dalšími tresty, nevyjímaje zbavení klerické 

hodnosti. 
13 CIC, kán. 1379 – § 1. Do samočinného trestu interdiktu nebo, jde-li o klerika, také do samočinné suspenze 

upadá: 

1. kdo se bez kněžského svěcení pokouší sloužit mši;… 
14 CIC, kán. 1379 – § 5. Kdo, kromě případů uvedených v § 1 až 4 a v kán. 1384, předstírá udělení svátosti, bude 

potrestán spravedlivým trestem. 
15 CCEO, kán. 1443 – Kdo předstírá sloužení Božské liturgie nebo jiných svátostí, bude potrestán náležitým 

trestem, nevyjímaje velkou exkomunikaci. 
16 CIC, kán. 908 – Katolickým kněžím je zakázáno spoluslavit eucharistii s kněžími nebo duchovními nebo 

služebníky církví a církevních společenství, která nejsou v plném společenství s katolickou církví. 
17 CCEO, kán. 702 – Katolickým kněžím je zakázáno spoluslavit Božskou liturgii s nekatolickými kněžími nebo 

duchovními. 
18 CIC, kán. 1381 – Pachatel, který se proviní účastí na zakázaném společenství v bohoslužebných úkonech, bude 

potrestán spravedlivým trestem. 
19 CCEO, kán. 1440 – Kdo poruší předpisy o účasti na společenství v bohoslužebných úkonech, bude potrestán 

náležitým trestem. 
20 CIC, kán. 1382 – § 2. Pachatel, který se se svatokrádežným úmyslem proviní proměněním jedné způsoby nebo 

obou při slavení eucharistie nebo mimo ni, bude potrestán podle závažnosti skutku, nevyjímaje propuštění 

z klerického stavu. 
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Čl. 4. 

 

§ 1. Závažnější trestné činy proti vznešenosti svátosti pokání, jejichž projednání je vyhrazeno 

Kongregaci pro nauku víry, jsou: 

1. rozhřešení spoluviníka hříchu proti šestému přikázání Desatera, o němž v kán. 138421 CIC 

a v kán. 145722 CCEO, 

2. pokus o svátostné rozhřešení nebo zakázané vyslechnutí svátostného vyznání hříchů,  

o němž v kán. 1379 § 1 odst. 223 CIC, 

3. předstírání svátostného rozhřešení, o němž v kán. 1379 § 524 CIC a v kán. 144325 CCEO, 

4. svádění k hříchu proti šestému přikázání Desatera při udílení nebo u příležitosti nebo pod 

záminkou svátosti pokání, o němž v kán. 138526 CIC a v kán. 145827 CCEO, pokud je zaměřeno 

ke hříchu se samotným zpovědníkem, 

5. přímé nebo nepřímé porušení svátostného tajemství, o němž v kán. 1386 § 128 CIC  

a v kán. 1456 § 129 CCEO, 

6. zaznamenání jakýmkoliv technickým prostředkem nebo šíření se zlým úmyslem sdělovacími 

prostředky toho, co řekl zpovědník nebo penitent ve skutečné nebo předstírané zpovědi, jak 

uvádí kán. 1386 § 330 CIC. 

 

§ 2. V případech trestných činů uvedených v § 1 není nikomu dovoleno sdělit obviněnému 

nebo jeho zástupci jméno oznamovatele nebo penitenta, pokud by k tomu oznamovatel nebo 

penitent nedal výslovně souhlas; ať je důkladně prozkoumána věrohodnost oznamovatele  

a zcela zabráněno jakémukoli nebezpečí porušení svátostného tajemství, přičemž musí být 

zaručeno, že obviněnému zůstává právo na obhajobu. 

 

                                                 
21 CIC, kán. 1384 – Kněz, který porušil ustanovení kán. 977, upadá do samočinné exkomunikace vyhrazené 

Apoštolskému stolci. [CIC, kán. 977 – Rozhřešení spoluviníka hříchu proti šestému přikázání Desatera je neplatné, 

kromě případu nebezpečí smrti.] 
22 CCEO, kán. 1457 – Kněz, který by rozhřešil spoluviníka ve hříchu proti čistotě, bude potrestán velkou 

exkomunikací, při zachování kán. 728 § 1 odst. 2. [CCEO, kán. 728 – § 1. Apoštolskému stolci je vyhrazeno 

rozhřešení od těchto hříchů: … 2° rozhřešení spoluviníka ve hříchu proti čistotě.] 
23 CIC, kán. 1379 – § 1. Do samočinného trestu interdiktu nebo, jde-li o klerika, také do samočinné suspenze 

upadá: … 2° kdo, kromě případu uvedeného v kán. 1384, nemůže udílet svátostné rozhřešení, a přesto je neplatně 

uděluje nebo vyslechne svátostné vyznání hříchů. 
24 CIC, kán. 1379 – § 5. Kdo, kromě případů uvedených v § 1 až 4 a v kán. 1384, předstírá udělení svátosti, bude 

potrestán spravedlivým trestem. 
25 CCEO, kán. 1443 – Kdo předstíral slavení Božské liturgie nebo jiných svátostí, bude potrestán náležitým 

trestem, nevyjímaje velkou exkomunikaci. 
26 CIC, kán. 1385 – Kněz, který při udílení nebo u příležitosti nebo pod záminkou svátosti pokání svádí kajícníka 

ke hříchu proti šestému přikázání Desatera, bude potrestán podle závažnosti skutku suspenzí, zákazy, zbaveními, 

a v závažnějších případech propuštěn z klerického stavu. 
27 CCEO, kán. 1458 – Kněz, který při udílení nebo u příležitosti nebo pod záminkou svátosti smíření svádí 

kajícníka ke hříchu proti čistotě, bude potrestán náležitým trestem, nevyjímaje zbavení duchovenské hodnosti. 
28 CIC, kán. 1388 – § 1. Zpovědník, který přímo porušil svátostné tajemství, upadá do samočinné exkomunikace 

vyhrazené Apoštolskému stolci; zpovědník, který ji porušil pouze nepřímo, bude potrestán podle závažnosti 

skutku. 
29 CCEO, kán. 1456 – § 1. Zpovědník, který přímo porušil svátostné tajemství, bude potrestán velkou 

exkomunikací, při zachování kán. 728 § 1 odst. 1; pokud toto tajemství vyzradil jiným způsobem, bude potrestán 

náležitým trestem. [CCEO, kán. 728 – § 1. Apoštolskému stolci je vyhrazeno rozhřešení od těchto hříchů: 

1. přímého porušení svátostného tajemství; …] 
30 CIC, kán. 1386 – § 3. Při zachování ustanovení § 1 a 2 bude každý, kdo jakýmkoliv technickým prostředkem 

zaznamená nebo se zlým úmyslem šíří sdělovacími prostředky, co řekl zpovědník nebo penitent ve skutečné nebo 

předstírané zpovědi, bude potrestán podle závažnosti skutku, nevyjímaje propuštění z klerického stavu, jde-li 

o klerika. 
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Čl. 5 

 

Kongregaci pro nauku víry je vyhrazen i závažnější trestný čin pokusu o svátostné svěcení ženy: 

1. pokud by ten, kdo se pokouší udělit svěcení ženě, nebo žena, která se je pokouší přijmout, 

byli věřící podřízení CIC, upadají do samočinné exkomunikace vyhrazené Apoštolskému 

stolci podle ustanovení kán. 1379 § 3,31 

2. pokud by ten, kdo se pokouší udělit svěcení ženě, nebo žena, která se je pokouší přijmout, 

byli věřící podřízení CCEO, ať jsou potrestáni velkou exkomunikací, jejíž prominutí je též 

vyhrazeno Apoštolskému stolci. 

 

Čl. 6 

Závažnější trestné činy proti mravům, jejichž projednávání je vyhrazeno Kongregaci pro nauku 

víry, jsou: 

1. trestný čin proti šestému přikázání Desatera spáchaný klerikem s nezletilou osobou mladší 

18 let nebo s osobou, která trvale nemá úplné užívání rozumu; neznalost nebo omyl ze strany 

klerika ohledně věku nezletilého nestanoví okolnost snižující závažnost trestného činu nebo 

vylučující trestnost; 

2. získávání, držení, ukazování nebo rozšiřování pornografických obrazových materiálů osob 

mladších 18 let z důvodu rozkoše nebo zisku spáchané klerikem, a to jakýmkoli způsobem  

a jakýmkoli prostředkem. 

 

Čl. 7 

Kdo by se dopustil trestných činů uvedených v čl. 2 až 6, ať je kromě toho, co je stanoveno pro 

jednotlivé trestné činy v CIC nebo CCEO a rovněž v těchto normách, v případě potřeby 

potrestán podle závažnosti trestného činu spravedlivým trestem, a jde-li o klerika, může být 

potrestán také propuštěním z klerického stavu nebo zbavením klerické hodnosti. 

 

Čl. 8 

§ 1. Obžaloba u trestných činů vyhrazených Kongregaci pro nauku víry se promlčuje po 

uplynutí 20 let. 

 

§ 2. Promlčecí doba běží podle ustanovení kán. 1362 § 232 CIC a kán. 1152 § 333 CCEO. Avšak 

v případě trestného činu, uvedeného v čl. 6 § 1 odst. 1, začíná promlčecí doba běžet ode dne, 

kdy nezletilá osoba dovršila věk 18 let. 

 

§ 3. Kongregace pro nauku víry má právo zrušit promlčecí dobu pro všechny jednotlivé 

vyhrazené trestné činy, a to i v případě trestných činů spáchaných před nabytím účinnosti těchto 

norem. 

 

 

 

                                                 
31 CIC, kán. 1379 – § 3. Ten, kdo se pokusí udělit svátost svěcení ženě, jakož i žena, která se pokusila přijmout 

svátost svěcení, upadnou do trestu samočinné exkomunikace vyhrazené Apoštolskému stolci; klerik může být 

kromě toho potrestán propuštěním z klerického stavu. 
32 CIC, kán. 1362 – § 2. Nestanoví-li zákon jinak, běží promlčecí doba ode dne, kdy byl trestný čin spáchán, nebo, 

jde-li o trestný čin trvající nebo pokračující, ode dne, kdy ustal. 
33 CCEO, kán. 1152 – § 3. Promlčecí doba běží ode dne, kdy byl trestný čin spáchán, nebo, jde-li o trestný čin 

trvající nebo pokračující, ode dne, kdy ustal. 
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Část druhá 
PROCESNÍ NORMY 

 

Stať I. 

Složení a pravomoc soudu 

 

 

Čl. 9 

 

§ 1. Kongregace pro nauku víry je nejvyšším apoštolským soudem pro projednávání trestných 

činů popsaných ve výše uvedených článcích jak pro latinskou církev, tak i pro východní 

katolické církve. 

 

§ 2. Tento Nejvyšší soud projednává, avšak pouze spolu s vyhrazenými trestnými činy, také 

jiné trestné činy, z nichž je viník obviněn ochráncem spravedlnosti z důvodu spojitosti osoby 

nebo zločinné součinnosti. 

 

§ 3. Trestné činy vyhrazené tomuto Nejvyššímu soudu se projednávají buď soudním procesem, 

nebo mimosoudním řízením. 

 

§ 4. Rozhodnutí tohoto Nejvyššího soudu, vynesené v mezích jeho kompetence, nepodléhají 

schválení papežem. 

 

 

Čl. 10 

 

§ 1. Kdykoli ordinář nebo hierarcha obdrží alespoň pravděpodobnou zprávu, že mohlo dojít ke 

spáchání závažnějšího trestného činu, ať to po vykonání předběžného šetření podle ustanovení 

kán. 171734 CIC a kán. 146835 CCEO oznámí Kongregaci pro nauku víry, která – pokud pro 

specifické okolnosti případu neponechá řízení sama – pověří ordináře nebo hierarchu dalším 

řízením. 

 

§ 2. Ordinář nebo hierarcha již od zahájení předběžného šetření mohou uložit opatření 

stanovená v kán. 172236 CIC nebo v kán. 147337 CCEO. 

                                                 
34 CIC, kán. 1717 – § 1. Kdykoliv se ordinář alespoň s pravděpodobností dozví o zločinu, opatrně zjistí sám osobně 

nebo prostřednictvím jiné vhodné osoby skutečnosti, okolnosti a příčetnost, pokud se toto šetření nejeví 

zbytečným. 
35 CCEO, kán. 1468 – § 1. Kdykoli se hierarcha alespoň s pravděpodobností dozví o trestném činu, opatrně zjistí 

sám osobně nebo prostřednictvím jiné vhodné osoby skutečnosti a okolnosti, pokud se toto šetření nejeví zcela 

zbytečným. 

§ 2. Je nutno zabránit ohrožení dobrého jména kohokoli tímto šetřením. 

§ 3. Kdo koná šetření, má stejná práva a povinnosti jako vyšetřující v řízení; nesmí však být v této věci soudcem, 

jestliže bylo později zahájeno soudní řízení. 
36 CIC, kán. 1722 – K zabránění pohoršení, ochraně svobody svědků, zabezpečení průběhu spravedlnosti může 

ordinář po poradě s ochráncem spravedlnosti a po předvolání obžalovaného zakázat mu v kterémkoli stavu řízení 

výkon posvátné služby nebo některého církevního úřadu nebo úkolu, uložit mu nebo zakázat pobyt na některém 

místě nebo území nebo také mu zakázat veřejnou aktivní účast na eucharistii; toto vše je nutno odvolat po zániku 

důvodu a toto také samým právem zaniká ukončením trestního řízení. 
37 CCEO, kán. 1473 – K zabránění pohoršení, ochraně svobody svědků, zabezpečení průběhu spravedlnosti může 

hierarcha po poradě s ochráncem spravedlnosti a po předvolání obžalovaného zakázat mu v kterémkoli stavu  

a fázi trestního řízení výkon posvátné služby nebo některého církevního úřadu nebo úkolu, uložit mu nebo zakázat 
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§ 3. Pokud je případ přímo předložen kongregaci, aniž bylo provedeno předběžné šetření, může 

přípravné kroky před procesem, které má dle obecného práva vykonat ordinář nebo hierarcha, 

provést sama kongregace, která tak učiní přímo, nebo prostřednictvím delegáta. 

 

 

Čl. 11 

 

Kongregace pro nauku víry může v případech trestných činů jí vyhrazených, při zachování 

práva na obhajobu, zplatnit úkony, jimiž byly porušeny čistě procesní předpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
pobyt na některém místě nebo území nebo také mu zakázat veřejnou aktivní účast na Božské eucharistii; toto vše 

je nutno odvolat po zániku důvodu a toto také samým právem zaniká ukončením trestního řízení. 
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Stať II. 

Soudní řízení 

 

 

Čl. 12 

 

§ 1. Soudci tohoto Nejvyššího soudu jsou samým právem členové Kongregace pro nauku víry. 

 

§ 2. Soudu jako první mezi sobě rovnými předsedá prefekt kongregace; při uprázdnění úřadu 

prefekta nebo při zabránění výkonu jeho úřadu vykonává jeho úkoly sekretář kongregace. 

 

§ 3. Prefektovi kongregace přísluší jmenovat i jiné soudce. 

 

Čl. 13 

 

U všech soudů mohou v případech, o nichž pojednávají tyto normy, platně vykonávat úkoly: 

1.  soudce a ochránce spravedlnosti pouze kněží, mající doktorát nebo alespoň licenciát 

kanonického práva, dobrých mravů, vynikající rozvážností a právní zkušeností, 

2. notáře a kancléře pouze kněží s bezvadnou pověstí a prostí veškerého podezření, 

3. advokáta a prokurátora věřící mající doktorát nebo alespoň licenciát kanonického práva, 

které schválí předseda senátu. 

 

Čl. 14 

 

Kongregace pro nauku víry může udělit ve specifických případech dispens od požadavku 

kněžského svěcení. 

 

Čl. 15 

 

Předseda senátu, po vyslechnutí ochránce spravedlnosti, má pravomoc uvedenou v čl. 10 § 2. 

 

 

Čl. 16 

 

§ 1. Po skončení řízení u jakéhokoli jiného soudu se z úřední povinnosti co nejdříve zašlou celá 

akta případu na Kongregaci pro nauku víry. 

 

§ 2. K odvolacímu soudu se mohou odvolat v propadné lhůtě šedesáti dnů užitečných od 

zveřejnění rozsudku první instance obviněný a ochránce spravedlnosti Nejvyššího soudu 

Kongregace pro nauku víry. 

 

§ 3. Odvolání musí být předloženo Nejvyššímu soudu Kongregace pro nauku víry, který – při 

zachování možnosti svěřit tento úkol jinému soudu – ve druhé instanci posuzuje případy 

předané jinými soudy nebo týmž Nejvyšším apoštolským soudem, v tomto případě v jiném 

složení senátu než v první instanci. 

 

§ 4. Nepřipouští se odvolání k Nejvyššímu soudu kongregace proti rozsudku, který se týká 

pouze jiných trestných činů, uvedených v čl. 9 § 2. 
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Čl. 17 

 

Jestliže v odvolacím stupni ochránce spravedlnosti podá obžalobu odlišnou co do skutkové 

podstaty, tento Nejvyšší soud ji může přijmout a projednat jako v první instanci. 

 

 

Čl. 18 

 

Za pravomocné rozhodnutí se považuje: 

1. pokud byl rozsudek vyhlášen v druhé instanci, 

2. pokud nebylo odvolání podáno ve lhůtě stanovené v čl. 16 § 2, 

3. pokud v odvolacím stupni řízení zaniklo nebo se ho strany vzdaly. 

 

 

 

Stať III. 

Mimosoudní řízení 

 

 

Čl. 19 

 

§ 1. Kdykoli Kongregace pro nauku víry rozhodne, že se má postupovat mimosoudním řízením, 

je třeba postupovat podle kán. 172038 CIC a kán. 148639 CCEO. 

 

§ 2. Na základě předchozího pověření Kongregací pro nauku víry mohou být uloženy trvalé 

pořádkové tresty. 

 

Čl. 20 

 

§ 1. Mimosoudní řízení může konat sama Kongregace pro nauku víry nebo ordinář či hierarcha 

nebo jejich delegát. 

 

§ 2. Úkol delegáta mohou vykonávat kněží mající doktorát nebo alespoň licenciát 

kanonického práva, dobrých mravů a vynikající rozvážností a právní zkušeností. 

 

                                                 
38 CIC, kán. 1720 – Jestliže ordinář usoudil, že je nutno použít mimosoudního rozhodnutí: 

1. oznámí pachateli obžalobu s důkazy a dá mu možnost hájit se, pokud se řádně předvolaný viník dostavil; 

2. se dvěma přísedícími důkladně projedná důkazy a tvrzení; 

3. jestliže je jistota o trestném činu a obžaloba nezanikla, vydá rozhodnutí podle kán. 1342 až 1350 s alespoň 

krátkým odůvodněním po stránce právní i skutkové. 
39 CCEO, kán. 1486 – § 1. K platnosti rozhodnutí, jímž se uloží trest, se vyžaduje: 

1. aby obviněný byl seznámen s obžalobou i důkazy a byla mu plně dána možnost hájit se, ledaže by se po 

řádném předvolání nedostavil; 

2. aby se za přítomnosti ochránce spravedlnosti a notáře konal ústní pohovor hierarchy nebo jeho delegáta 

s obviněným; 

3. aby se v samotném rozhodnutí vyjádřilo, na základě jakých důvodů po stránce právní i skutkové se ukládá 

trest. 

§ 2. Tresty, o nichž v kán. 1426 § 1, mohou být bez této procedury uloženy, jen pokud je písemně zaznamenáno, 

že s nimi viník souhlasí. 

[CCEO, kán. 1426 – § 1. Není-li právem stanoven jiný trest, mohou být dle starobylých tradic východních církví 

uloženy tresty, jimiž se ukládá vykonání nějakého závažného úkonu zbožnosti nebo lásky, např. určené modlitby, 

pouť, speciální půst, almužna, duchovní cvičení. …] 



10 

 

§ 3. Podle ustanovení kán. 172040 CIC se na přísedící v tomto řízení vztahují požadavky 

uvedené v kán. 142441 CIC. 

 

§ 4. Kdo prováděl předběžné šetření, nesmí zastávat úkoly uvedené v § 2 a 3. 

 

§ 5. Podle ustanovení kán. 148642 CCEO mohou vykonávat úkol ochránce spravedlnosti kněží 

mající doktorát nebo alespoň licenciát kanonického práva, dobrých mravů a vynikající 

rozvážností a právní zkušeností. 

 

§ 6. Úkol notáře mohou zastávat pouze kněží s bezvadnou pověstí a prostí veškerého podezření. 

 

§ 7. Obviněnému je vždy ustanoven advokát nebo prokurátor, kterým musí být věřící mající 

doktorát nebo alespoň licenciát kanonického práva, připuštěný Kongregací pro nauku víry nebo 

ordinářem či hierarchou nebo jejich delegátem. Pokud si je obviněný nevybral, jmenuje je 

příslušná autorita. Ti ovšem setrvají ve svém úkolu jen do té doby, než si obviněný někoho 

vybere sám. 

 

Čl. 21 

 

Kongregace pro nauku víry může dispenzovat od požadavku kněžského svěcení  

a akademických titulů uvedených v čl. 20. 

 

Čl. 22 

 

Po zakončení mimosoudního řízení jakýmkoli způsobem se akta případu z úřední povinnosti co 

nejdříve zašlou Kongregaci pro nauku víry. 

 

Čl. 23 

 

§ 1. Podle ustanovení kán. 173443 CIC mají ochránce spravedlnosti Kongregace pro nauku víry 

a obviněný právo písemně žádat odvolání nebo změnu rozhodnutí vyneseného ordinářem nebo 

jeho delegátem podle kán. 1720 odst. 344 CIC. 

 

                                                 
40 Srov. výše poznámku č. 38. 
41 CIC, kán. 1424 – Samosoudce u kteréhokoli soudu si může přibrat jako poradce dva přísedící, kleriky nebo laiky 

řádného života. 
42 Srov. výše poznámku č. 39. 
43 CIC, kán. 1734 – § 1. Před podáním odvolání je odvolávající se povinen písemně požádat původce rozhodnutí, 

aby je odvolal nebo změnil; po podání této žádosti se má za to, že tím samým také žádá odklad provedení 

rozhodnutí. 

§ 2. Žádost musí být podána v propadné lhůtě deseti dnů užitečných, počítaných od zákonného oznámení 

rozhodnutí. 

§ 3. Ustanovení § 1 a 2 neplatí: 

1. o odvolání podaném biskupovi proti rozhodnutím vydaným představenými, kteří mu jsou podřízeni; 

2. o odvolání podaném proti rozhodnutí, kterým se rozhodlo o odvolání k vyššímu představenému, leda že by 

toto rozhodnutí vydal biskup; 

3. o odvoláních podaných podle kán. 57 a 1735. 
44 Srov. výše poznámku č. 38. 
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§ 2. Teprve poté může ochránce spravedlnosti Kongregace pro nauku víry  

a obviněný při dodržení ustanovení kán. 173545 CIC podat hierarchický rekurz ke kongresu 

téhož dikasteria ve smyslu kán. 173746 CIC. 

 

§ 3. Ochránce spravedlnosti Kongregace pro nauku víry a obviněný mohou podat hierarchický 

rekurz proti rozhodnutí vydanému hierarchou nebo jeho delegátem podle ustanovení kán. 1486 

§ 1 odst. 347 CCEO ke kongresu téhož dikasteria ve smyslu kán. 148748 CCEO. 

 

§ 4. Nepřipouští se rekurz ke kongresu Kongregace pro nauku víry proti rozhodnutí, které se 

týká pouze jiných trestných činů uvedených v čl. 9 § 2. 

 

Čl. 24 

 

§ 1. Proti jednotlivým správním aktům Kongregace pro nauku víry ohledně vyhrazených 

závažnějších trestných činů, týkajících se podstaty věci (meritum)  

a zákonnosti, mají právo podat rekurz ochránce spravedlnosti tohoto dikasteria a obviněný 

v propadné lhůtě šedesáti dnů užitečných, přičemž je vyloučen každý další rekurz uvedený 

v čl. 123 apoštolské konstituce Pastor bonus. 

 

§ 2. Rekurz uvedený v § 1, aby mohl být přijat, musí předložit právní zástupce, jenž má být 

katolický věřící, musí mít zvláštní pověření a mít doktorát nebo alespoň licenciát kanonického 

práva. 

 

§ 3. Aby byl rekurz uvedený v § 1 přípustný, musí v něm být zřetelně uveden druh žádosti  

a obsahovat právní a faktické důvody, o něž se opírá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Kán. 1735 – Jestliže během třiceti dnů ode dne, kdy původci rozhodnutí došla žádost podle kán. 1734, oznámí 

původce nové rozhodnutí, kterým dřívější buď změní, nebo rozhodne, že žádost se zamítá, běží lhůty pro odvolání 

od oznámení nového rozhodnutí; jestliže však během třiceti dnů nic nerozhodne, běží lhůty od třicátého dne. 
46 Kán. 1737 – § 1. Kdo má za to, že byl poškozen rozhodnutím, může z jakéhokoliv spravedlivého důvodu podat 

odvolání k hierarchicky představenému toho, kdo vydal rozhodnutí; odvolání se může podat u původce rozhodnutí, 

který je musí zaslat příslušnému hierarchicky nadřízenému představenému. 

§ 2. Odvolání je nutno podat v propadné lhůtě patnácti dnů užitečných, které v případech, o nichž v kán. 1734 § 3, 

běží ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno, a v ostatních případech běží podle kán. 1735. 

§ 3. Také v případech, v nichž odvolání samým právem neodkládá provedení rozhodnutí ani nebyl poskytnut 

odklad podle kán. 1736 § 2, může nadřízený ze závažného důvodu nařídit odklad provedení, dbá však, aby spása 

duší neutrpěla škodu. 
47 Srov. výše poznámku č. 39. 
48 CCEO, kán. 1487 – § 1. Odvolání proti rozhodnutí, jímž je udělen trest, může být podáno k příslušné vyšší 

autoritě ve lhůtě deseti dnů užitečných od oznámení rozhodnutí. 

§ 2. Toto odvolání má odkladný účinek. 

§ 3. Proti rozhodnutí vyšší autority není přípustné další odvolání. 



12 

 

Čl. 25 

 

Mimosoudní trestní rozhodnutí se stává definitivním: 

1. po marném uplynutí lhůty uvedené v kán. 1734 § 249 CIC nebo v kán. 1737 § 250 CIC, 

2. po marném uplynutí lhůty uvedené v kán. 1487 § 151 CCEO, 

3. po marném uplynutí lhůty stanovené v čl. 24 § 1 těchto norem, 

4. po rozhodnutí Kongregace pro nauku víry podle čl. 24 § 1 těchto norem. 

 

 

Stať IV 

Závěrečná ustanovení 

 

Čl. 26 

 

Kongregaci pro nauku víry přísluší právo v kterémkoli stádiu a stupni řízení předložit přímo 

papeži k rozhodnutí nejzávažnější případy, uvedené v čl. 2 až 6, ve věci propuštění z klerického 

stavu nebo zbavení klerické hodnosti spolu s dispenzí od závazku celibátu, pokud je zjevné 

spáchání trestného činu, přičemž je obviněnému dána možnost se hájit. 

 

Čl. 27 

 

Obviněný má právo prostřednictvím Kongregace po nauku víry kdykoli požádat papeže o 

dispens od všech závazků plynoucích ze svěcení včetně celibátu a v případě řeholníků také o 

dispens od řeholních slibů. 

 

Čl. 28 

 

§ 1. S výjimkou oznámení, řízení a rozhodnutí ohledně trestných činů uvedených v čl. 6 

podléhají případy trestných činů upravených těmito normami papežskému tajemství.51 

 

§ 2. Tomu, kdo by úmyslně nebo ze závažné nedbalosti porušil tajemství a způsobil nějakou 

škodu obviněnému nebo svědkům nebo těm, jichž se z různých důvodů trestní případ týká, bude 

na žádost poškozeného nebo také z úřední povinnosti potrestán vhodnými tresty. 

 

 

 

 

                                                 
49 Srov. výše poznámku č. 43. 
50 Srov. výše poznámku č. 48. 
51 STÁTNÍ SEKRETARIÁT. Reskript z audience u papeže 4. února, kterým se vydává Všeobecný řád Římské kurie 

(30. 4. 1999), Všeobecný řád Římské kurie (30. 4. 1999), čl. 36 § 2. In AAS 91 (1999), s. 646: „S obzvláštní péčí 

musí být zachováváno papežské tajemství dle ustanovení instrukce Secreta continere z 4. února 1974.“  

 

STÁTNÍ NEBOLI PAPEŽSKÝ SEKRETARIÁT. Reskript z audience, instrukce Secreta continere, o papežském tajemství 

(4. 2. 1974). In AAS 66 (1974), s. 89–92: 

„Čl. 1. – Papežské tajemství zahrnuje: … 

4) Mimosoudně obdržená oznámení o trestných činech proti víře a proti mravům a ohledně trestných činů 

spáchaných proti svátosti pokání, rovněž jednání a rozhodnutí, která se k těmto oznámením vztahují, při stálém 

zachování práva toho, o němž bylo autoritě oznámení podáno, být s oznámením obeznámen, pokud by to bylo 

nezbytné k jeho vlastní obraně. Zveřejnit jméno oznamovatele je však dovoleno pouze tehdy, když by se jevilo 

autoritě vhodné, aby ten, koho se oznámení týká, a oznamovatel byli konfrontováni…“ (s. 90). 
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Čl. 29 

 

V těchto případech se spolu s předpisy těchto norem mají použít také kánony o trestných činech 

a trestech i o trestním řízení, obsažené v obou kodexech. 


