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Apoštolský	 list	 vydaný	 z	 vlastní-
ho	rozhodnutí	 (motu	proprio) De 
concordia inter Codices,	 kterým	
jsou	upraveny některé	normy	Kode-
xu	kanonického	práva

FRANCISCUS	PP. Papež	František
De	 concordia	 inter	 Codices	 valde	
solliciti,	 quasdam	 discrepantias	
animadvertimus	 inter	 Codicis	 Iu-
ris	 Canonici	 et	 Codicis	 Canonum	
Ecclesiarum	 Orientalium	 normas	
reperiri.	Duo	enim	Codices	partim	
communes	 normas	 continent,	 par-
tim	vero	 peculiares	 ac	 proprias,	 id	
quod	utrumque	autonomum	reddit.	
Oportet	 tamen	 ut	 etiam	 peculiares	
normae	apte	 inter	se	componantur.	
Namque	discrepantiae,	 si	 et	 quate-
nus	adsint,	 in	pastorali	praxi	 inco-
mmoda	 secum	 ferunt,	 praesertim	
cum	relationes	inter	membra	tum	ad	
Ecclesiam	latinam	tum	ad	aliquam	
Ecclesiam	 orientalem	 pertinentia	
moderandae	sunt.

Veden	 starostlivostí	 o	 soulad	mezi	
kodexy	 jsem	 shledal	 určité	 odliš-
nosti	 mezi	 normami	 Kodexu	 ka-
nonického	 práva	 a	Kodexu	kánonů	
východních	 církví.	 Tyto	 dva	 kode-
xy	zčásti	obsahují	 společné	normy,	
zčásti	však	specifickou	vlastní	úpra-
vu,	 což	 jim	 oběma	 dodává	 svébyt-
nost.	Je	vhodné,	aby	také	specifické	
normy	byly	 navzájem	vhodně	uve-
deny	 do	 souladu.	 Neboť	 případné	
odlišnosti	 působí	 v	 pastorační	 pra-
xi	 obtíže	 především	 v	 uspořádání	
vztahů	 mezi	 členy	 latinské	 církve	
a	východních	církví.

12.
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Id	 accidit	 praesertim	 nostris	 tem-
poribus,	cum	nempe	ex	populorum	
migratione	sequatur	ut	plures	chris-
tifideles	orientales	in	regionibus	la-
tinis	degant.	Quaestiones	pastorales	
et	 iuridicae	 haud	 paucae	 inde	 sunt	
exortae,	 quae	 ut	 solvantur	 accom-
modatas	normas	postulant.	Specia-
tim	est	memorandum	christifideles	
orientales	 ad	 suum	cuiusque	 ritum	
servandum	 teneri,	 ubicumque	 te-
rrarum	inveniantur	(cfr	CCEO	can.	
40	§	3;	Conc.	Oecum.	Vat.	II,	Decr.	
Orientalium Ecclesiarum,	 6),	 ac	
proinde	 auctoritatis	 ecclesiasticae	
competentis	est	maximopere	curare	
ut	congrua	media	apparentur	quibus	
ipsi	hanc	suam	obligationem	imple-
re	queant	(cfr	CCEO	can.	193,	§	1;	
CIC	can.	383	§§	1-2;	Adhort.	ap.	po-
stsyn.	Pastores	gregis,	72).	Norma-
rum	concordia	haud	dubie	medium	
est	quod	valde	iuvabit	ut	venerabili-
um	 rituum	orientalium	 incremento	
faveatur	 (cf.	CCEO	can.	39),	 ita	ut	
Ecclesiae	 sui iuris	 curam	 pastora-
lem	efficacius	exercere	valeant.

To	 nastává	 zvláště	 v	 dnešní	 době,	
kdy	 z	 důvodu	 migrace	 pobývá	
mnoho	 východních	 křesťanů	 na	
územích	 latinské	 církve.	 Povstává	
z	 toho	nemálo	pastoračních	 i	práv-
ních	 otázek,	 jejichž	 řešení	 si	 žádá	
vydání	vhodných	norem.	Je	potřeba	
mít	zvláště	na	paměti,	že	východní	
křesťané	si	mají	zachovat	svůj	vlast-
ní	 obřad,	 ať	 už	 přebývají	 kdekoli	
(srov.	CCEO,	 kán.	 40	 §	 3;	 II.	 vati-
kánský	 koncil,	 dekret	Orientalium 
Ecclesiarum,	 č.	 6),	 a	 proto	 se	 má	
příslušná	 církevní	 autorita	 co	 nej-
více	 snažit	 poskytnout	 jim	 vhod-
né	 prostředky,	 aby	 mohli	 splnit	
tuto	 svou	 povinnost	 (srov.	 CCEO,	
kán.	193	§	1;	CIC,	kán.	383	§§	1–2;	
posynodální	 apoštolská	 adhortace	
Pastores gregis,	č.	72).	Harmoniza-
ce	norem	je	bezesporu	prostředkem,	
který	 velmi	 napomůže	 k	 podpoře	
rozvoje	 úctyhodných	 východních	
obřadů	 (srov.	CCEO,	 kán.	 39),	 aby	
tak	církve	sui iuris	byly	s	to	účinněji	
vykonávat	pastorační	péči.
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Prae	 oculis	 tamen	habenda	 est	 ne-
cessitas	 agnoscendi	 peculiares	
notas	 disciplinares	 illius	 regionis	
in	 qua	 relationes	 interecclesiales	
eveniunt.	 In	 Occidente	 enim,	 qui	
est	 maiore	 ex	 parte	 latinus,	 opor-
tet	 consentaneam	 aequilibritatem	
servari	 inter	 tutelam	 iuris	 proprii	
minoris	 partis	 orientalis	 et	 obse-
quium	exhibendum	erga	historicam	
traditionem	canonicam	maioris	par-
tis	latinae,	ita	ut	indebiti	concursus	
et	 conflictus	 vitentur	 omniumque	
catholicarum	communitatum	in	illa	
regione	 commorantium	 fructuosa	
cooperatio	foveatur.

Je	 ovšem	 třeba	 mít	 na	 zřeteli	 dis-
ciplinární	 zvláštnosti	 především	
v	 těch	 regionech,	 v	 nichž	 dochází	
k	mezicírkevním	vztahům.	Na	pře-
vážně	latinském	Západě	je	třeba	za-
chovat	 rozumnou	 rovnováhu	 mezi	
ochranou	vlastního	práva	východní	
menšiny	a	úctou	k	historické	tradici	
latinské	většiny,	aby	se	tak	zamezilo	
nevhodnému	 vměšování	 a	 konflik-
tům	a	podpořila	se	plodná	spoluprá-
ce	 všech	 katolických	 společenství	
v	daném	regionu.

Accedit	et	alia	ratio	ut	normae	CIC	
expressis	 quibusdam	 compleantur	
dispositionibus,	 iis	 quidem	 simi-
libus	 quae	 in	 CCEO	 continentur,	
postulatio	 nempe	ut	 accuratius	 de-
terminentur	relationes	cum	christi-
fidelibus	ad	Ecclesias	orientales	non	
catholicas	pertinentibus,	quorum	in	
praesentia	auctus	est	numerus	in	te-
rritoriis	latinis.

Dalším	 důvodem	 pro	 harmonizaci	
norem	CIC	s	obdobnými	ustanove-
ními	 CCEO	 je	 přesnější	 vymezení	
vztahů	 s	 křesťany	 příslušejícími	
k	 nekatolickým	 východním	 círk-
vím,	 jejichž	 počet	 na	 latinských	
územích	je	značný.

Prae	 oculis	 quoque	 habendum	 est	
canonistarum	 commentaria	 ani-
madvertisse	discrepantias	quasdam	
inveniri	inter	utrumque	Codicem	ac	
fere	unanimiter	ostendisse	quae	sint	
praecipuae	quaestiones	et	quomodo	
eae	concordes	sint	reddendae.

Nakonec	je	třeba	zdůraznit,	že	také	
kanonistická	věda	upozorňovala	na	
některé	rozdíly	mezi	oběma	kodexy,	
takřka	jednomyslně	poukazovala	na	
ty	nejproblematičtější	 a	navrhovala	
způsob	jejich	uvedení	do	souladu.
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Finis	 igitur	 normarum	 quae	 his	
Litteris	 Apostolicis	 Motu Proprio 
datis	 introducuntur	 in	 eo	 consistit	
ut	 perveniatur	 ad	 concordem	 dis-
ciplinam,	quae	certam	signet	viam	
sequendam	 singulis	 in	 casibus	 in	
exercitio	curae	pastoralis.

Cílem	 norem	 ustanovených	 tímto	
motu	 proprio	 je	 dosažení	 jednotné	
disciplíny,	 která	 poskytne	 jistotu	
ve	výkonu	pastorační	služby	v	kon-
krétních	případech.

Pontificium	 Consilium	 de	 Legum	
Textibus	per	Commissionem	perito-
rum	in	Iure	canonico	orientali	et	la-
tino	quaestiones	repperit	quae	prae	
ceteris	 egere	 videntur	 accommo-
data	 renovatione	 legislativa	 sicque	
textum	 elaboravit	 transmissum	 ad	
triginta	circiter	totius	orbis	Consul-
tores	et	Iuris	canonici	cultores	nec-
non	ad	Auctoritates	Ordinariatuum	
latinorum	pro	 orientalibus.	Expen-
sis	receptis	animadversionibus,	no-
vus	textus	approbatus	est	a	Sessio-
ne	 Plenaria	 Pontificii	 Consilii	 de	
Legum	Textibus.

Papežská	 rada	 pro	 zákonné	 texty	
za	 pomoci	 komise	 odborníků	 na	
východní	 i	 latinské	kanonické	prá-
vo	 vymezila	 otázky,	 které	 nejví-
ce	 vyžadovaly	 novelizaci,	 a	 takto	
připravený	 text	 zaslala	 asi	 třice-
ti	 konzultorům	 z	 řad	 odborníků	
v	kanonickém	právu	z	celého	světa	
a	 autoritám	 latinských	 ordinariátů	
určených	pro	východní	katolíky.	Po	
vyhodnocení	 došlých	 připomínek	
byl	nový	text	schválen	na	plenárním	
zasedání	Papežské	rady	pro	zákon-
né	texty.

His	 omnibus	 perpensis,	 quae	 se-
quuntur	decernimus:

Po	 zvážení	 všeho	 výše	 uvedeného	
stanovím	takto:

Art.	 1.	Canon	111	CIC	 integre	 se-
quenti	textu	substituitur,	in	quo	adi-
ungitur	 nova	 paragraphus	 et	 non-
nullae	expressiones	mutantur:

Čl.	1.	Kánon	111	CIC	je	celý	nahra-
zen	následujícím	textem,	v	němž	je	
přidán	nový	paragraf	a	mění	se	ně-
které	výrazy:

§ 1	Ecclesiae	 latinae	 per	 receptum	
baptismum	 adscribitur	 filius	
parentum,	 qui	 ad	 eam	 pertinent	
vel,	 si	 alteruter	 ad	 eam	 non	
pertineat,	ambo	concordi	voluntate	
optaverint	 ut	 proles	 in	 Ecclesia	
latina	 baptizaretur;	 quodsi	 concors	
voluntas	 desit,	 Ecclesiae sui iuris 
ad	quam	pater	pertinet	adscribitur.	

§ 1.	Přijetím	křtu	je	do	latinské	círk-
ve	včleněno	dítě	rodičů,	kteří	do	ní	
patří,	nebo	 jestliže	 jeden	z	nich	do	
ní	nepatří,	pokud	se	oba	rodiče	do-
hodli,	že	dítě	bude	pokřtěno	v	latin-
ské	církvi;	 jestliže	se	nedohodli,	 je	
včleněno	 do	 té	 církve sui iuris,	 do	
níž	patří	otec.
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§ 2 Si vero unus tantum ex 
parentibus sit catholicus, Ecclesiae 
ad quam hic parens catholicus 
pertinet adscribitur. 
§ 3	 Quilibet	 baptizandus	 qui	
quartum	 decimum	 aetatis	 annum	
expleverit,	 libere	 potest	 eligere	 ut	
in	Ecclesia	latina	vel	in	alia	Eccle-
sia sui iuris baptizetur;	quo	in	casu,	
ipse	 ad	 eam	 Ecclesiam	 pertinet	
quam	elegerit.

§ 2. Pokud pouze jeden z rodičů 
je katolíkem, je dítě včleněno do 
církve, do níž patří tento katolický 
rodič.
§ 3.	 Každý	 zájemce	 o	 křest,	 který	
dovršil	čtrnáctý	 rok	svého	věku,	 si	
může	 svobodně	 zvolit,	 zdali	 chce	
být	 pokřtěn	 v	 latinské	 církvi	 nebo	
v	 jiné	 církvi sui iuris;	 v	 tom	 pří-
padě	 je	 členem	 té	 církve,	kterou	 si	
vyvolil.

Art.	2.	Canon	112	CIC	 integre	 se-
quenti	textu	substituitur,	in	quo	adi-
ungitur	 nova	 paragraphus	 et	 non-
nullae	expressiones	mutantur:

Čl.	2.	Kánon	112	CIC	je	celý	nahra-
zen	následujícím	textem,	v	němž	je	
přidán	nový	paragraf	a	mění	se	ně-
které	výrazy:

§ 1.	Post	 receptum	baptismum,	alii	
Ecclesiae sui iuris ascribuntur:	
1°	qui	licentiam	ab	Apostolica	Sede	
obtinuerit;	
2°	 coniux	 qui,	 in	matrimonio	 ine-
undo	vel	 eo	durante,	 ad	Ecclesiam 
sui iuris alterius	coniugis	se	transire	
declaraverit;	matrimonio	autem	so-
luto,	libere	potest	ad	latinam	Eccle-
siam	redire;	
3°	filii	eorum,	de	quibus	in	nn.	1	et	
2,	 ante	 decimum	 quartum	 aetatis	
annum	completum	itemque,	in	ma-
trimonio	 mixto,	 filii	 partis	 catho-
licae	 quae	 ad	 aliam	Ecclesiam sui 
iuris legitime	transierit;	adepta	vero	
hac	 aetate,	 iidem	 possunt	 ad	 lati-
nam	Ecclesiam	redire.	
§ 2.	 Mos,	 quamvis	 diuturnus,	
sacramenta	 secundum	 ritum	 alius	
Ecclesiae sui iuris recipiendi,	 non	
secumfert	 adscriptionem	 eidem	
Ecclesiae.

§	1.	Po	přijetí	křtu	 se	 stávají	 členy	
jiné	církve sui iuris:
1.	 kdo	 obdrželi	 dovolení	 od	 Apo-
štolského	stolce;
2.	manžel,	který	při	uzavírání	man-
želství	 nebo	 za	 jeho	 trvání	 prohlá-
sil,	že	přestupuje	do	církve sui iuris 
druhého	 z	 manželů;	 po	 skončení	
manželství	se	může	svobodně	vrátit	
do	latinské	církve;
3.	 děti	 osob,	 o	 nichž	 pojednává	
odst.	1	a	2,	které	nedovršily	čtrnáct	
roků	svého	věku,	dále	ve	smíšeném	
manželství	 děti	 katolické	 strany,	
která	 zákonně	 přestoupila	 do	 jiné	
církve sui iuris;	 ty	 se	 po	 dovršení	
tohoto	věku	mohou	vrátit	 do	 latin-
ské	církve.
§	 2.	 Zvyklost,	 i	 když	 dlouhodobá,	
přijímat	 svátosti	 podle	 obřadu	 jiné	
církve sui iuris	 nemá	 za	 následek	
včlenění	do	této	církve.
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§ 3. Omnis transitus ad aliam 
Ecclesiam sui iuris vim habet 
a momento declarationis factae 
coram eiusdem Ecclesiae 
Ordinario loci vel parocho proprio 
aut sacerdote ab alterutro delegato 
et duobus testibus, nisi rescriptum 
Sedis Apostolicae aliud ferat; et in 
libro baptizatorum adnotetur.

§ 3. Každý přestup do jiné církve sui 
iuris nabývá účinnosti okamžikem 
prohlášení učiněného před místním 
ordinářem této církve sui iuris nebo 
před vlastním farářem anebo kně-
zem delegovaným od jednoho z nich 
a dvěma svědky, není-li reskriptem 
Apoštolského stolce stanoveno ji-
nak; tento přestup má být zazname-
nán v knize pokřtěných.

Art.	 3.	 Paragraphus	 secunda	 can.	
535	 CIC	 integre	 sequenti	 textu	
substituitur:

Čl.	 3.	 Druhý	 paragraf	 kán.	 535	
CIC	 je	 celý	 nahrazen	 následujícím	
textem:

§	2.	 In	 libro	 baptizatorum	
adnotentur	 quoque	 adscriptio 
Ecclesiae sui iuris vel ad aliam 
transitus, necnon confirmatio,	item 
quae	 pertinent	 ad	 statum	 canoni-
cum	 christifidelium,	 ratione	 mat-
rimonii,	 salvo	 quidem	 praescripto	
can.	 1133,	 ratione	 adoptionis,	 rati-
one	 suscepti	 ordinis	 sacri,	 necnon 
professionis	 perpetuae	 in	 instituto	
religioso	emissae;	eaeque	adnotati-
ones	in	documento	accepti	baptismi	
semper	referantur.

§	2.	Do	knihy	pokřtěných	se	zapisu-
je	 také	včlenění do církve sui iuris 
nebo přestup do jiné církve sui iu-
ris, biřmování	a	všechny	skutečnos-
ti	týkající	se	kanonického	osobního	
stavu	křesťana,	jako	jsou	při	zacho-
vání	kán.	1133	uzavření	manželství,	
osvojení,	 přijetí	 svátosti	 svěcení	
a také doživotní	sliby	v	řeholní	spo-
lečnosti;	tyto	záznamy	se	vždy	uvá-
dějí	v	potvrzení	o	křtu.

Art.	 4.	Numerus	 secundus	 primae	
paragraphi	can.	868	CIC	integre	se-
quenti	textu	substituitur:

Čl.	4.	Druhý	odstavec	prvního	pa-
ragrafu	kán.	868	CIC	je	celý	nahra-
zen	následujícím	textem:

§ 1.	 2°	 spes	 habeatur	 fundata	 eum	
in	religione	catholica	educatum	iri,	
firma § 3;	 quae	 si	 prorsus	 deficiat,	
baptismus	 secundum	 praescripta	
iuris	particularis	differatur,	monitis	
de	ratione	parentibus.

§	 1.	 –	 2.	 opodstatněná	 naděje,	 že	
dítě	 bude	 vychováno	 v	 katolickém	
náboženství, při zachování § 3;	jest-
liže	tato	zcela	chybí,	odloží	se	křest	
podle	předpisů	partikulárního	práva	
a	důvod	se	oznámí	rodičům.
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Art.	 5.	 Canon	 868	 CIC	 posthac	
tertiam	 paragraphum	 habebit	 ut	
sequitur:

Čl.	 5.	 Kánon	 868	CIC	 bude	 nadá-
le	obsahovat	 třetí	paragraf	v	 tomto	
znění:

§ 3. Infans christianorum non 
catholicorum licite baptizatur, si 
parentes aut unus saltem eorum aut 
is, qui legitime eorundem locum te-
net, id petunt et si eis corporaliter 
physice aut moraliter impossibile sit 
accedere ad ministrum proprium.

§ 3. Dítě nekatolických křesťan-
ských rodičů je dovoleně pokřtě-
no, pokud o to žádají rodiče nebo 
alespoň jeden z nich nebo ti, kdo 
jsou zákonně na jejich místě, a po-
kud je pro ně fyzicky nebo morál-
ně nemožné obrátit se na vlastního 
udělovatele.

Art.	 6.	 Canon	 1108	 CIC	 posthac	
tertiam	 paragraphum	 habebit	 ut	
sequitur:

Čl.	6.	Kánon	1108	CIC	bude	nadá-
le	obsahovat	 třetí	paragraf	v	 tomto	
znění:

§ 3. Solus sacerdos valide assistit 
matrimonio inter partes orientales 
vel inter partem latinam et partem 
orientalem sive catholicam sive non 
catholicam.

§ 3. Pouze kněz či biskup platně 
asistuje při uzavírání manželství 
mezi dvěma východními strana-
mi nebo mezi stranou latinskou 
a stranou východní katolickou nebo 
nekatolickou.

Art.	7.	Canon	1109	CIC	integre	se-
quenti	textu	substituitur:

Čl.	 7.	Kánon	1109	CIC	 je	 celý	 na-
hrazen	následujícím	textem:

Loci	 Ordinarius	 et	 parochus,	 nisi	
per	 sententiam	 vel	 per	 decretum	
fuerint	 excommunicati	 vel	 inter-
dicti	vel	suspensi	ab	officio	aut	tales	
declarati,	 vi	 officii,	 intra	 fines	 sui	
territorii,	valide	matrimoniis	assis-
tunt	 non tantum subditorum, sed 
etiam, dummodo alterutra saltem 
pars sit adscripta Ecclesiae latinae, 
non subditorum.

Místní	 ordinář	 a	 farář,	 pokud	 není	
rozsudkem	nebo	rozhodnutím	exko-
munikován	nebo	stižen	interdiktem	
nebo	suspendován	z	úřadu	nebo	za	
takového	 úředně	 prohlášen,	 z	 dů-
vodu	svého	úřadu	a	v	mezích	svého	
území	oddává	platně	nejen své pod-
řízené, ale také nepodřízené, pokud 
alespoň jedna ze stran je včleněna 
do latinské církve.

Art.	 8.	 Prima	 paragraphus	 can.	
1111	 CIC	 integre	 sequenti	 textu	
substituitur:

Čl.	 8.	 První	 paragraf	 kán.	 1111	
CIC	 je	 celý	 nahrazen	 následujícím	
textem:
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§	1.	 Loci	 Ordinarius	 et	 parochus,	
quamdiu	 valide	 officio	 funguntur,	
possunt	 facultatem	 intra	 fines	 sui	
territorii	 matrimoniis	 assistendi,	
etiam	 generalem,	 sacerdotibus	 et	
diaconis	 delegare,	 firmo tamen eo 
quod praescribit can. 1108 § 3.

§	 1.	Místní	 ordinář	 a	 farář,	 pokud	
platně	vykonávají	svůj	úřad,	mohou	
v	mezích	svého	území	zmocnit	kně-
ze	či	biskupy	a	jáhny,	i	obecně,	aby	
oddávali, při zachování ustanovení 
kán. 1108 § 3.

Art.	 9.	 Prima	 paragraphus	 can.	
1112	 CIC	 integre	 sequenti	 textu	
substituitur:

Čl.	 9.	 První	 paragraf	 kán.	 1112	
CIC	 je	 celý	 nahrazen	 následujícím	
textem:

§	1.	 Ubi	 desunt	 sacerdotes	
et	 diaconi,	 potest	 Episcopus	
dioecesanus,	praevio	voto	favorabili	
Episcoporum	 conferentiae	 et	
obtenta	 licentia	 Sanctae	 Sedis,	
delegare	 laicos,	 qui	 matrimoniis	
assistant,	 firmo praescripto can. 
1108 § 3.

§ 1.	 Kde	 chybí	 kněží	 či	 biskupové	
a	 jáhni,	 může	 diecézní	 biskup,	 po	
předchozím	 příznivém	 vyjádření	
biskupské	konference	a	po	obdrže-
ní	dovolení	od	Apoštolského	stolce,	
zmocnit	laiky,	aby	oddávali,	při za-
chování ustanovení kán. 1108 § 3.

Art.	 10.	 Canon	 1116	 CIC	 posthac	
tertiam	 paragraphum	 habebit,	 ut	
sequitur:

Čl.	 10.	 Kán.	 1116	CIC	 bude	 nadá-
le	obsahovat	 třetí	paragraf	v	 tomto	
znění:

§ 3. In iisdem rerum adiunctis, 
de quibus in §1, nn. 1 et 2, 
Ordinarius loci cuilibet sacerdoti 
catholico facultatem conferre 
potest matrimonium benedicendi 
christifidelium Ecclesiarum 
orientalium quae plenam cum 
Ecclesia catholica communionem 
non habeant si sponte id petant, et 
dummodo nihil validae vel licitae 
celebrationi matrimonii obstet. 
Sacerdos ipse, si id prudenter fieri 
possit, auctoritatem competentem 
Ecclesiae non catholicae, cuius 
interest, de re certiorem faciat.

§ 3. Za okolností uvedených v § 1 
odst. 1 a 2 může místní ordinář udě-
lit kterémukoli katolickému knězi či 
biskupovi pověření požehnat man-
želství křesťanů východních církví, 
které nejsou v plné jednotě s kato-
lickou církví, jestliže sami o to po-
žádají a nic nebrání platnému a do-
volenému uzavření manželství. Sám 
kněz či biskup, pokud po rozvážení 
usoudí, že to lze uskutečnit, o tom 
informuje příslušnou autoritu neka-
tolické církve, jíž se to týká.
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Art.	 11.	 Prima	 paragraphus	 can.	
1127	 CIC	 integre	 sequenti	 textu	
substituitur:

Čl.	 11.	 První	 paragraf	 kán.	 1127	
CIC	 je	 celý	 nahrazen	 následujícím	
textem:

§	1.	 Ad	 formam	 quod	 attinet	 in	
matrimonio	 mixto	 adhibendam,	
serventur	 praescripta	 can.	 1108;	 si	
tamen	pars	catholica	matrimonium	
contrahit	 cum	 parte	 non	 catholica	
ritus	orientalis,	forma	canonica	ce-
lebrationis	 servanda	 est	 ad	 liceita-
tem	 tantum;	 ad	 validitatem	 autem	
requiritur	 interventus	 sacerdotis,	
servatis	aliis	de	iure	servandis.

§	 1.	 Při	 uzavírání	 smíšeného	man-
želství	 se	 zachová	 ustanovení	
kán.	 1108;	 jestliže	 katolická	 strana	
uzavírá	 manželství	 s	 nekatolic-
kou	stranou	východního	obřadu,	 je	
nutno	 zachovat	 kanonickou	 formu	
sňatku	pouze	k	dovolenosti;	k	plat-
nosti	se	vyžaduje	přítomnost	kněze 
či biskupa,	při	zachování	ostatních	
náležitostí	stanovených	právem.

Quaecumque	 vero	 a	 Nobis	 hisce	
Litteris	 Apostolicis	 Motu	 Proprio	
datis	 decreta	 sunt,	 ea	 omnia	 firma	
ac	 rata	 esse	 iubemus,	 contrariis	
quibuslibet	 non	 obstantibus,	 pecu-
liari	 etiam	 mentione	 dignis,	 atque	
decernimus	 ut	 per	 editionem	 in	
actis	 diurnis	 L’Osservatore Roma-
no promulgentur	et	deinde	in	Actis 
Apostolicae Sedis commmentario	
officiali	edantur.

Nařizuji,	 aby	 to,	 co	 jsem	 stanovil	
tímto	 motu	 proprio,	 bylo	 platné	
a	 účinné,	 bez	 ohledu	 na	 jakéko-
li	 opačné	 ustanovení,	 byť	 hodné	
zvláštního	 zřetele,	 a	 rovněž	 stano-
vím,	aby	bylo	promulgováno	v	de-
níku	L’Osservatore Romano	a	poté	
v	 úředním	věstníku	Acta Apostoli-
cae Sedis.

Datum	 Romae,	 apud	 Sanctum	
Petrum,	 die	 XXXI	 mensis	 Maii	
anno	MMXVI,	 Pontificatus	Nostri	
quarto.

Dáno	 v	 Římě	 u	 Sv.	 Petra	 dne	
31.	 května	 roku	 2016,	 ve	 čtvrtém	
roce	našeho	pontifikátu.

FRANCISCUS	PP. Papež	František

Interpretatio	 authentica	 ad	 can.	
1041,	nn.	4-5	CIC

Autentická	interpretace	kán.	1041	
odst.	4–5	CIC

Patres	Pontificii	Consilii	de	Legum	
Textibus	proposito	in	plenario	coetu	
diei	23	Iunii	2015	dubio,	quod	sequ-
itur,	respondendum	esse	censuerunt	
ut	infra:

Otcové	Papežské	rady	pro	zákonné	
texty	usoudili	během	plenárního	za-
sedání	dne	23.	června	2015	ve	věci	
předložené	 pochybnosti,	 že	 odpo-
věď	má	znít	následovně:
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D.	 Utrum	 sub	 locutione	 „irregu-
lares“,	de	qua	in	can.	1041	CIC,	ve-
niant	etiam	non	catholici	qui	acta	in	
nn.	4	et	5	posuerint.

Otázka.	 Zda	 výraz	 „osoby,	 jimž	
brání	 iregularita“,	 jenž	 je	 uveden	
v	kán.	1041	CIC,	zahrnuje	také	ne-
katolíky,	kteří	se	dopustili	činů	uve-
dených	v	odst.	4	a	5.

R. Affirmative. Odpověď: Souhlasně.
Summus	Pontifex	Franciscus	in	Au-
dientia	die	31	Maii	2016	infrascrip-
to	 impertita,	 de	 supradictis	 decisi-
onibus	 certiorfactus,	 eas	 publicari	
iussit.

Papež	František	při	audienci	uděle-
né	níže	uvedenému	předsedovi	dne	
31.	 května	 2016	 byl	 o	 výše	 uvede-
ných	rozhodnutích	zpraven	a	nařídil	
je	vyhlásit.

Franciscus	Card.	Coccopalmerio, 
Praeses

Francesco	kard.	Coccopalmerio 
předseda

Iohannes	Ignatius	Arrieta, 
a Secretis

Juan	Ignacio	Arrieta 
sekretář


