
CODUL DE DREPT CANONIC





CODUL DE DREPT CANONIC
Textul oficial

ºi traducerea în limba românã

Sapientia
Iaºi 2004



CONFERINÞA EPISCOPALÃ ROMÂNÃ

Prot. nr. 141/20.10.2003

Conferinþa Episcopalã Românã, întrunitã în sesiune ordi-
narã la Bucureºti, în data de 21.10.2003, a aprobat traducerea
ºi tipãrirea în limba românã a Codului de drept canonic.

Concordat cum originali
a IOAN ROBU

Arhiepiscop Mitropolit de Bucureºti
Preºedintele Conferinþei Episcopale Române

Textul original: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI
AUTHENTICE INTERPRETANDO, Codex iuris canonici. Auctoritate
Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice ana-
lytico-alphabetico auctus, Libreria Editrice Vaticana, 1989.

© 2004 Editura SAPIENTIA
Institutul Teologic Romano-Catolic
Str. Th. Vãscãuþeanu 6
RO – 700462 Iaºi
Tel. 0232/225228
Fax 0232/211476
www.itrc.ro
e-mail slupu@itrc.tuiasi.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României

Codul de drept canonic : textul oficial ºi traducerea
în limba românã / trad.: pr. Ioan Tamaº : - Iaºi :
Sapientia, 2004

ISBN 973-8474-47-7

I. Tamaº Ioan (trad.)

348



CUPRINS

15 Cuvântul traducãtorului 
17 Constituþia Apostolicã Sacrae disciplinae leges
25 Prefaþã

42 CARTEA I
Normele generale (1-203 )

44 Titlul I: Legile ecleziastice (7-22)
52 Titlul II: Cutuma (23-28)
54 Titlul III: Decretele generale ºi instrucþiunile (29-34)
58 Titlul IV: Actele administrative particulare (35-93)
58 Capitolul I: Norme comune (35-47)
62 Capitolul II: Decretele ºi preceptele particulare (48-58)
66 Capitolul III: Rescriptele (59-75)
74 Capitolul IV: Privilegiile (76-84)
78 Capitolul V: Dispensele (85-93)
80 Titlul V: Statutele ºi regulamentele (94-95)
82 Titlul VI: Persoanele fizice ºi juridice (96-123)
82 Capitolul I: Condiþia canonicã a persoanelor fizice (96-112)
92 Capitolul II: Persoanele juridice (113-123)
100 Titlul VII: Actele juridice (124-128)
104 Titlul VIII: Puterea de conducere (129-144)
114 Titlul IX: Oficiile ecleziastice (145-196)
114 Capitolul I: Atribuirea oficiului ecleziastic (146-183)
118 Art. 1: Libera conferire (157)
118 Art. 2: Prezentarea (158-163)
122 Art. 3: Alegerea (164-179)
132    Art. 4: Cererea (180-183)
134 Capitolul II: Pierderea oficiului ecleziastic (184-196)
136 Art.1: Renunþarea (187-189)
138       Art. 2: Transferarea (190-191)
138 Art. 3: Înlãturarea (192-195)
140 Art. 4: Privaþiunea (196)
142 Titlul X: Prescripþia (197-199)
144 Titlul XI: Calcularea timpului (200-203)



146 CARTEA A II-A
Poporul lui lui Dumnezeu (204-746)

146 Partea I: Credincioºii creºtini (204-329)
148 Titlul I: Obligaþiile ºi drepturile tuturor credincioºilor (208-223)
154 Titlul II: Obligaþiile ºi drepturile credincioºilor laici (224-231)
160 Titlul III: Slujitorii sacri sau clericii (232-293)
160 Capitolul I: Formarea clericilor (232-264)
180 Capitolul II: Înscrierea sau încardinarea clericilor (265-272)
188 Capitolul III: Obligaþiile ºi drepturile clericilor (273-289)
198 Capitolul IV: Pierderea stãrii clericale (290-293)
200 Titlul IV: Prelaturile personale (294-297)
202 Titlul V: Asociaþiile credincioºilor (298-329)
202 Capitolul I: Norme comune (298-311)
208 Capitolul II: Asociaþiile publice ale credincioºilor (312-320)
216 Capitolul III: Asociaþiile private ale credincioºilor (321-326)
218 Capitolul IV: Norme speciale pentru asociaþiile laicilor (327-329)

222 Partea a II-a: Structura ierarhicã a Bisericii (330-527)
222 Secþiunea I: Autoritatea supremã a Bisericii (330-367)
222 Capitolul I: Pontiful Roman ºi Colegiul Episcopilor (330-341)
222 Art. 1: Pontiful Roman (331-335)
226 Art. 2: Colegiul Episcopilor (336-341)
228 Capitolul II: Sinodul Episcopilor (342-348)
234 Capitolul III: Cardinalii Sfintei Biserici Romane (349-359)
242 Capitolul IV: Curia romanã (360-361)
244 Capitolul V: Legaþii Pontifului Roman (362-367)
248 Secþiunea a II-a: Bisericile particulare ºi grupãrile lor (368-572
248 Titlul I: Bisericile particulare ºi autoritatea stabilitã în ele (368-430)
248 Capitolul I: Bisericile particulare (368-374)
252 Capitolul II: Episcopii (375-411)
252 Art. 1: Episcopii în general (375-411)
256 Art. 2: Episcopii diecezani (381-402)
270 Art. 3: Episcopii coadiutori ºi auxiliari (403-411)
276 Capitolul III: Scaunul împiedicat ºi scaunul vacant (412-430)
276 Art. 1: Scaunul împiedicat (412-415)
280 Art. 2: Scaunul vacant (416-430)
286 Titlul II: Grupãrile Bisericilor particulare (431-459)
286 Capitolul I: Provinciile ecleziastice ºi regiunile ecleziastice (431-434)
290 Capitolul II: Mitropoliþii (435-438)
292 Capitolul III: Conciliile particulare (439-446)
298 Capitolul IV: Conferinþele Episcopilor (447-459)

6 CODUL DE DREPT CANONIC



306 Titlul III: Organizarea internã a Bisericilor particulare (460-527)
306 Capitolul I: Sinodul diecezan (460-468)
312 Capitolul II: Curia diecezanã (469-494)
314 Art. 1: Vicarii generali ºi episcopali (475-481)
320 Art. 2: Cancelarul, ceilalþi notari ºi arhivele (482-491)
326 Art. 3: Consiliul cu problemele economice ºi economul (492-494)
328 Capitolul III: Consiliul prezbiteral ºi colegiul consultanþilor (495-494)
334 Capitolul IV: Capitlurile canonicilor (503-510)
338 Capitolul V: Consiliul pastoral (511-514)
340 Capitolul VI: Parohiile, parohii ºi vicarii parohiali (515-552)
366 Capitolul VII: Decanii (553-555)
370 Capitolul VIII: Rectorii de biserici ºi capelanii (556-572)
370 Art. 1: Rectorii de biserici (556-563)
374 Art. 2: Capelanii (564-572)

378 Partea a III-a: Institutele de viaþã consacratã
ºi societãþile de viaþã apostolicã (573-946)

378 Secþiunea I: Institutele de viaþã consacratã (573-730)
378 Titlul I: Norme comune tuturor institutelor

de viaþã consacratã (573-606)
394 Titlul II: Institutele cãlugãreºti (607-709)
394 Capitolul I: Casele cãlugãreºti, înfiinþarea

ºi desfiinþarea lor (608-616)
400 Capitolul II: Conducerea institutelor (617-640)
400 Art. 1: Superiorii ºi consiliile (617-603)
408 Art. 2: Capitlurile (631-633)
410 Art. 3: Bunurile materiale ºi administrarea lor (634-640)
414 Capitolul III: Admiterea candidaþilor

ºi educarea membrilor (641-661)
414 Art. 1: Admiterea la noviciat (641-645)
418 Art. 2: Noviciatul ºi instruirea novicilor (646-653)
422 Art. 3: Profesiunea cãlugãreascã (654-658)
426 Art. 4: Instruirea cãlugãrilor (659-661)
428 Capitolul IV: Obligaþiile ºi drepturile institutelor

ºi ale membrilor lor (662-672)
434 Capitolul V: Apostolatul institutelor (673-683)
440 Capitolul VI: Separarea membrilor de institut (684-704)
440 Art. 1: Trecerea la un alt institut (684-704)
442 Art. 2: Ieºirea din institut (686-693)
448 Art. 3: Eliminarea din institut (694-704)
454 Capitolul VII: Cãlugãrii înãlþaþi la episcopat (705-707)
456 Capitolul VIII: Conferinþele Superiorilor majori (708- 709)
458 Titlul III: Institutele seculare (710-730)
468 Secþiunea a II-a: Societãþile de viaþã apostolicã (731-746)

CUPRINS 7



476 CARTEA A III-A
Funcþia Bisericii de a învãþa (747-833)

482 Titlul I: Slujirea cuvântului divin (756-780)
484 Capitolul I: Predicarea cuvântului lui Dumnezeu (762-772)
490 Capitolul II: Instruirea cateheticã (773-780)
494 Titlul II: Activitatea misionarã a Bisericii (781-792)
500 Titlul III: Educaþia catolicã (793-821)
502 Capitolul I: ªcolile (793-821)
508 Capitolul II: Universitãþile catolice

ºi alte institute de studii superioare (807-814)
510 Capitolul III: Universitãþile ºi facultãþile ecleziastice (815-821)
514 Titlul IV: Instrumentele de comunicare socialã

ºi în special cãrþile (822-832)
522 Titlul V: Profesiunea de credinþã (833)

524 CARTEA A IV-A
Funcþia Bisericii de a sfinþi (834-1253)

528 Partea I: Sacramentele (840-1165)
534 Titlul I: Botezul (849-878)
534 Capitolul I: Celebrarea Botezului (850-860)
540 Capitolul II: Celebrantul Botezului (861-863)
540 Capitolul III: Persoanele care trebuie botezate (864-871)
544 Capitolul IV: Naºii (872-874)
546 Capitolul V: Dovedirea ºi înregistrarea

Botezului administrat (875-878)
550 Titlul II: Sacramentului Mirului (879-896)
550 Capitolul I: Celebrarea Mirului (879-896)
550 Capitolul II: Celebrantul Mirului (880-881)
554 Capitolul III: Persoanele care trebuie miruite (889-891)
556 Capitolul IV: Naºii (892-893)
556 Capitolul V: Dovedirea ºi înregistrarea

Mirului conferit (894-896)
558 Titlul III: Preasfânta Euharistie (897-958)
558 Capitolul I: Celebrarea euharisticã (899-933)
560 Art. 1: Slujitorul Preasfintei Euharistii (900-911)
564 Art. 2: Participarea la Preasfânta Euharistie (912-923)
570 Art. 3: Riturile ºi ceremoniile celebrãrii euharistice (924-930)
572 Art. 4: Timpul ºi locul celebrãrii Euharistiei (931-933)
574 Capitolul II: Pãstrarea ºi adorarea Preasfintei Euharistii (934-944)
578 Capitolul III: Ofertele pentru celebrarea Liturghiei (945-958)

8 CODUL DE DREPT CANONIC



586 Titlul IV: Sacramentul Pocãinþei (959-997)
586 Capitolul I: Celebrarea sacramentului (960-964)
590 Capitolul II: Slujitorul sacru al sacramentului Pocãinþei (965-986)
600 Capitolul III: Penitentul (987-991)
602 Capitolul IV: Indulgenþele (992-997)
604 Titlul V: Sacramentul Ungerii bolnavilor (998-1007)
604 Capitolul I: Celebrarea sacramentului (999-1002)
606 Capitolul II: Slujitorul sacru al Ungerii bolnavilor (1003)
606 Capitolul III: Cei cãrora trebuie

sã li se dea Ungerea bolnavilor (1004-1007)
608 Titlul VI: Preoþia (1008-1054)
610 Capitolul I: Celebrarea ºi slujitorul sacru

al sacramentului Preoþiei (1010-1023)
614 Capitolul II: Candidaþii la hirotonire (1024-1052)
616 Art. 1: Condiþiile necesare

din partea candidaþilor la hirotonire (1026-1032)
620 Art. 2: Condiþiile necesare anterioare hirotonirii (1033-1039)
624                Art. 3: Iregularitãþile ºi celelalte impedimente (1040-1049)
630 Art. 4: Documentele necesare ºi investigaþia (1050-1052)
632 Capitolul III: Înregistrarea ºi certificatul

efectuãrii hirotonirii (1053-1054)
634 Titlul VII: Cãsãtoria (1055-1165)
638 Capitolul I: Grija pastoralã ºi actele preliminare

celebrãrii Cãsãtoriei (1063-1072)
642 Capitolul II: Impedimentele dirimante în general (1073-1082)
648 Capitolul III: Impedimentele dirimante în speþã (1083-1094)
652 Capitolul IV: Consimþãmântul matrimonial (1095-1107)
658 Capitolul V: Forma celebrãrii Cãsãtoriei (1108-1123)
666 Capitolul VI: Cãsãtoriile mixte (1124-1129)
670 Capitolul VII: Celebrarea secretã a Cãsãtoriilor (1130-1133)
672 Capitolul VIII: Efectele Cãsãtoriei (1134-1140)
674 Capitolul IX: Separarea soþilor (1141-1155)
674 Art. 1: Desfacerea legãmântului (1141-1150)
678 Art. 2: Separarea fãrã desfacerea legãmântului (1151-1155)
682 Capitolul X: Convalidarea Cãsãtoriei (1156-1165)
682 Art. 1: Convalidarea simplã (1156-1160)
684 Art. 2: Convalidarea radicalã (1161-1165)

688 Partea a II-a: Celelalte acte ale cultului divin (1166-1204)
688 Titlul I: Sacramentaliile (1166-1172)
690 Titlul II: Liturgia orelor (1173-1175)
692 Titlul III: Funeraliile ecleziastice (1176-1182)

CUPRINS 9



692 Capitolul I: Celebrarea funeraliilor (1177-1182)
696 Capitolul II: Persoanele cãrora trebuie sã li se aprobe 

sau sã li se refuze funeraliile ecleziastice (1183-1185)
698 Titlul IV: Cultul sfinþilor, al imaginilor sacre

ºi al relicvelor (1186-1190)
700 Titlul V: Votul ºi jurãmântul (1191-1204)
700 Capitolul I: Votul (1191-1198)
704 Capitolul II: Jurãmântul (1199-1204)

706 Partea a III-a: Locurile ºi timpurile sacre (1205-1253)
706 Titlul I: Locurile sacre (1205-1243)
710 Capitolul I: Bisericile (1241-1222)
712 Capitolul II: Oratoriile ºi capelele private (1223-1229)
716 Capitolul III: Sanctuarele (1230-1234)
718 Capitolul IV: Altarele (1235-1239)
720 Capitolul V: Cimitirele (1240-1243)
722 Titlul II: Timpurile sacre (1244-1253)
722 Capitolul I: Zilele de sãrbãtoare (1246-1248)
724 Capitolul II: Zilele de pocãinþã (1249-1253)

728 CARTEA A V-A
Bunurile materiale ale Bisericii (1254-1310)

730 Titlul I: Dobândirea bunurilor (1259-1272)
736 Titlul II: Administrarea bunurilor (1273-1289)
746 Titlul III: Contractele ºi, în special, înstrãinarea (1290-1298)
752 Titlul IV: Voinþele pioase, în general, ºi fundaþiile pioase (1299-1310)

762 CARTEA A VI-A
Sancþiunile în Bisericã (1311-1399)

762 Partea I: Delictele ºi pedepsele în general (1311-1363)
762 Titlul I: Pedepsirea delictelor în general (1311-1312)
762 Titlul II: Legea penalã ºi preceptul penal (1313-1320)
766 Titlul III: Subiectul pasibil de sancþiuni penale (1321-1330)
774 Titlul IV: Pedepsele ºi celelalte sancþiuni (1331-1340)
774 Capitolul I: Cenzurile (1331-1335)
778 Capitolul II: Pedepsele expiatoare (1336-1338)
780 Capitolul III: Remediile penale ºi penitenþele (1339-1340)
782 Titlul V: Aplicarea pedepselor (1341-1353)
788 Titlul VI: Încetarea pedepselor (1353-1363)

10 CODUL DE DREPT CANONIC



796 Partea a II-a: Pedepsele pentru fiecare delict (1364-1399)
796 Titlul I: Delictele împotriva religiei ºi unitãþii Bisericii (1364-1369)
798 Titlul II: Delictele împotriva autoritãþii ecleziastice

ºi libertãþii Bisericii (1370-1377)
802 Titlul III: Uzurparea de funcþii ecleziastice

ºi delictele în exercitarea lor (1378-1389)
806 Titlul IV: Delictul de fals (1390-1391)
808 Titlul V: Delicte împotriva unor obligaþii speciale (1392-1396)
810 Titlul VI: Delicte împotriva vieþii ºi libertãþii omului (1397-1398)
810 Titlul VII: Normã generalã (1399)

812 CARTEA A VII-A
Procesele (1400-1752)

812 Partea I: Judecãþile în general (1400-1500)
814 Titlul I: Forul competent (1400-1416)
820 Titlul II: Diferite grade ºi specii de tribunale (1417-1445)
820 Capitolul I: Tribunalul primei instanþe (1419-1437)
820 Art. 1: Judecãtorul (1419-1427)
826 Art. 2: Judecãtorii de instrucþie ºi relatorii (1428-1429)
828 Art. 3: Promotorul de justiþie,

apãrãtorul legãmântului ºi notarul (1430-1437)
832 Capitolul II: Tribunalul instanþei a doua (1438-1441)
834 Capitolul III: Tribunalele Scaunului Apostolic (1442-1445)
838 Titlul III: Disciplina ce trebuie respectatã în tribunale (1446-1475)
838 Capitolul I: Obligaþiile judecãtorilor

ºi ale funcþionarilor tribunalelor (1446-1457)
844 Capitolul II: Ordinea judecãrii cauzelor (1458-1464)
848 Capitolul III: Termene ºi prorogãri (1465-1467)
850 Capitolul IV: Locul judecãþii (1468-1469)
850 Capitolul V: Persoanele care trebuie admise în aulã

ºi modul de a redacta ºi de a pãstra actele (1470-1475)
854 Titlul IV: Pãrþile în cauzã (1476-1490)
854 Capitolul I: Reclamantul ºi pârâtul (1476-1480)
856 Capitolul II: Procuratorii ºi avocaþii (1481-1490)
862 Titlul V: Acþiunile ºi excepþiile (1491-1500)
862 Capitolul I: Acþiunile ºi excepþiile în general (1491-1495)
864 Capitolul II: Acþiunile ºi excepþiile în speþã (1496-1500)

866 Partea a II-a: Judecata contencioasã (1501-1670)
866 Secþiunea I: Judecata contencioasã ordinarã (1501-1655)

CUPRINS 11



866 Titlul I: Introducerea cauzei (1501-1512)
866 Capitolul I: Cererea de chemare în judecatã (1501-1512)
870 Capitolul II: Citarea ºi notificarea actelor judiciare (1507-1512)
874 Titlul II: Întâmpinarea (1513-1516)
876 Titlul III: Instanþa judiciarã (1517-1525)
880 Titlul IV: Dovezile (1526-1586)
880 Capitolul I: Declaraþiile pãrþilor (1530-1538)
884 Capitolul II: Dovedirea prin înscrisuri (1539-1546)
884 Art. 1: Natura ºi credibilitatea înscrisurilor (1540-1543)
886 Art. 2: Prezentarea înscrisurilor (1544-1546)
888 Capitolul III: Martorii ºi mãrturiile (1547-1573)
888 Art. 1: Persoanele care pot fi martori (1549-1550)
890 Art. 2: Admiterea ºi excluderea martorilor (1551-1557)
892 Art. 3: Audierea martorilor (1558-1571)
898 Art. 4: Credibilitatea mãrturiilor (1572-1573)
898 Capitolul IV: Experþii (1574-1581)
902 Capitolul V: Cercetarea la faþa locului (1582-1583)
902 Capitolul VI: Prezumþiile (1584-1586)
904 Titlul V: Cauzele incidentale (1587-1597)
906 Capitolul I: Neprezentarea pãrþilor (1592-1595)
908 Capitolul II: Intervenþia unei terþe persoane în cauzã (1596-1597)
910 Titlul VI: Publicarea actelor, încheierea cauzei

ºi discutarea cauzei (1598-1606)
916 Titlul VII: Deciziile judecãtorului (1607-1618)
924 Titlul VIII: Atacarea sentinþei (1619- 1640)
924 Capitolul I: Contestaþia în anulare a sentinþei (1619-1627)
928 Capitolul II: Apelul (1628-1640)
934 Titlul IX: Lucrul judecat definitiv

ºi repunerea în situaþia anterioarã (1641-1648)
934 Capitolul I: Lucrul judecat definitiv (1641-1644)
936 Capitolul II: Repunerea în situaþia anterioarã (1645-1648)
940 Titlul X: Cheltuielile de judecatã ºi asistenþa gratuitã (1649)
940 Titlul XI: Executarea sentinþei (1650-1655)
944 Secþiunea a II-a: Procesul contencios oral (1656-1670)

952 Partea a III-a: Câteva procese speciale (1671-1716)
952 Titlul I: Procesele matrimoniale (1671-1707)
952 Capitolul I: Cauzele de declarare a nulitãþii cãsãtoriei (1671-1691)
952 Art. 1: Forul competent (1671-1673)
954 Art. 2: Dreptul de a ataca o cãsãtorie (1674-1675)
954 Art. 3: Funcþia judecãtorilor (1676-1677)
956 Art. 4: Dovezile (1678-1680)

12 CODUL DE DREPT CANONIC



958 Art. 5: Sentinþa ºi apelul (1681-1685)
960 Art. 6: Procesul pe bazã de documente (1686-1688)
962 Art. 7: Norme generale (1689-1691)
962 Capitolul II: Cauzele de separare a soþilor (1692-1696)
966 Capitolul III: Procesul privind dispensa de cãsãtorie 

încheiatã ºi neconsumatã (1697-1706)
970 Capitolul IV: Procesul privind moartea prezumtivã

a unuia dintre soþi (1707)
972 Titlul II: Cauzele privind declararea nulitãþii

hirotonirii sacre (1708-1712)
974 Titlul III: Modalitãþi de evitare a proceselor (1713-1716)

976 Partea a IV-a: Procesul penal (1717-1731)
976 Capitolul I: Investigaþia preliminarã (1717-1719)
978 Capitolul II: Desfãºurarea procesului (1720-1728)
984 Capitolul III: Acþiunea pentru repararea daunelor (1729-1731)

986 Partea a V-a: Procedura privind recursurile administrative
ºi înlãturarea sau transferarea parohilor (1732-1752)

986 Secþiunea I: Recursul împotriva decretelor administrative (1732-1739)
992 Secþiunea a II-a: Procedura în înlãturarea

sau transferarea parohilor (1740-1752)
992 Capitolul I: Modul de a proceda în înlãturarea parohilor (1740-1747)
998 Capitolul II: Modul de a proceda în transferarea parohilor (1748-1752)

1001 Indice analitic
1143 Mic dicþionar juridico - canonic

CUPRINS 13





Cuvântul traducãtorului

Traducerea unui text legislativ ecleziastic din limba latinã în
limba românã este un lucru destul de dificil ºi, totodatã, riscant.

Este un lucru dificil, deoarece, prin natura sa, textul latin este
concis ºi foarte exact, cu o terminologie proprie, deseori nesemna-
latã de dicþionare.

Unii termeni sunt intraductibili sau, dacã totuºi sunt traduºi,
îºi pierd mult semnificaþia proprie. De aceea, am considerat cã e
mai bine sã-i las în original. Câteva exemple: ipso iure, ipso facto,
ad limina, a latere, latae sententiae, ferendae sententiae.

Apoi, un text legislativ nu poate fi parafrazat sau tradus în mod
liber. De aceea, m-am strãduit sã rãmân cât mai fidel textului
original. Aºa se explicã de ce uneori versiunea româneascã pare
greoaie, lipsitã de eleganþã ºi chiar ºocantã, îndeosebi pentru
urechile mai puþin familiarizate cu textele legislative.

Pe de altã parte, traducerea unui text legislativ din limba latinã
în limba românã este ºi un lucru destul de riscant, deoarece foarte
uºor se pot strecura imprecizii ºi chiar erori de fond, alterându-se
astfel sensul voit de legiuitor. Precizia, atât de necesarã în drept,
poate fi gãsitã numai în textul original, adicã cel latin.

Prezenta traducere este adresatã tuturor celor care doresc sã
cunoascã legile universale ale Bisericii Catolice Latine, dar mai
ales viitorilor preoþi, care nu cunosc suficient de bine limba latinã,
precum ºi tuturor celor care desfãºoarã activitate pastoralã.

S-ar putea sã nu fie numaidecât o traducere perfectã. Cu
toate acestea, o prezint cu multã încredere, fiind încurajat ºi
de afirmaþia sfântului Toma de Aquino: „melius enim esse et
esse minimum, quam omnino non esse” (IV Sent., d. 50, q. 20, 1
gl. 3, arg. 1).

Preot Ioan Tamaº





CONSTITUÞIA APOSTOLICÃ
SACRAE DISCIPLINAE LEGES

VENERABILILOR FRAÞI
CARDINALI, ARHIEPISCOPI, EPISCOPI,

PREOÞI, DIACONI
ªI TUTUROR CELORLALÞI MEMBRI

AI POPORULUI LUI DUMNEZEU

IOAN PAUL AL II-LEA
SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU

SPRE VEªNICA AMINTIRE

În decursul secolelor, Biserica Catolicã a obiºnuit sã reformeze
ºi sã reînnoiascã Legile disciplinei sacre, pentru ca – pãstrându-se
necontenit fidelitatea faþã de dumnezeiescul Întemeietor – ele sã
fie mai conforme cu misiunea salvificã ce i-a fost încredinþatã.
Îndemnaþi ºi noi de acelaºi gând ºi împlinind, în sfârºit, aºtep-
tarea întregii lumi catolice, poruncim astãzi, 25 ianuarie 1983,
promulgarea Codului de Drept Canonic revizuit. Fãcând aceasta,
gândul nostru se duce înapoi la aceeaºi zi, din anul 1959, când
înaintaºul nostru Ioan al XXIII-lea, de fericitã amintire, a anunþat
pentru prima oarã în mod public cã a luat decizia de a reforma
Corpus-ul legilor canonice în vigoare, ce fusese promulgat în solem-
nitatea Rusaliilor din anul 1917.

Decizia de a reînnoi Codul a fost luatã împreunã cu alte douã
decizii, pe care acel Pontif le-a anunþat tot în aceeaºi zi: celebrarea
unui sinod al diecezei de Roma ºi convocarea unui conciliu ecu-
menic. Dintre aceste douã evenimente – deºi primul nu are o legãturã



strânsã cu reformarea Codului – cel de-al doilea, adicã celebrarea
conciliului, este totuºi de o importanþã deosebitã pentru problema
pe care o discutãm ºi în strânsã legãturã cu ea.

Dacã se pune întrebarea de ce a intuit Ioan al XXIII-lea necesi-
tatea reformãrii Codului în vigoare, rãspunsul poate fi gãsit chiar
în Codul promulgat în anul 1917. Existã însã ºi un alt rãspuns, ºi
acesta e cel principal: reformarea Codului de Drept Canonic apãrea
întru totul voitã ºi cerutã chiar de Conciliu, care ºi-a concentrat
cea mai mare atenþie asupra Bisericii.

Desigur, când a fost anunþatã pentru prima oarã necesitatea
revizuirii Codului, Conciliul era o chestiune de viitor. Trebuie apoi
adãugat ºi faptul cã actele magisteriului sãu, îndeosebi învãþãtura
sa despre Bisericã, au fost puse la punct abia în anii 1962-1963.
Cu toate acestea, toþi vedem cã intuiþia lui Ioan al XXIII-lea a fost
cât se poate de exactã ºi trebuie afirmat pe drept cuvânt cã decizia
sa a privit în perspectivã la binele Bisericii.

De aceea, noul Cod, care este publicat astãzi, a avut absolutã
nevoie de opera Conciliului ºi, deºi a fost anunþat împreunã cu
Conciliul, din punct de vedere cronologic îi urmeazã, deoarece
lucrãrile întreprinse pentru pregãtirea lui, care trebuiau sã se
bazeze pe Conciliu, nu au putut începe decât dupã terminarea
acestuia.

Întorcându-se astãzi gândul nostru spre începutul acelui drum
lung, adicã la ziua de 25 ianuarie 1959, ºi la persoana lui Ioan
al XXIII-lea, iniþiatorul revizuirii Codului, trebuie sã recunoaºtem
cã acest Cod a izvorât din una ºi aceeaºi intenþie: necesitatea de
a reînnoi viaþa creºtinã. De fapt, întreaga operã a Conciliului
ºi-a extras normele ºi orientarea mai ales din aceastã intenþie.

Dacã luãm în consideraþie natura lucrãrilor premergãtoare
promulgãrii Codului, precum ºi modul în care ele au fost efectuate,
îndeosebi în timpul pontificatului lui Paul al VI-lea ºi al lui Ioan
Paul I, ºi de atunci pânã azi, este absolut necesar sã se scoatã bine
în evidenþã faptul cã aceste lucrãri au fost duse la bun sfârºit
într-un excepþional spirit de colegialitate, ºi acest lucru este valabil

18 CODUL DE DREPT CANONIC



nu numai în ce priveºte redactarea materialã a operei, dar chiar
substanþa însãºi a legilor elaborate.

Acest aspect colegial, care caracterizeazã cât se poate de bine
procesul de formare a Codului, corespunde perfect cu magisteriul
ºi spiritul Conciliului Vatican II. De aceea, Codul, nu numai în
conþinutul sãu, dar ºi în însãºi geneza sa, permite sã se vadã inspi-
raþia ce vine din acest Conciliu, în ale cãrui documente Biserica,
„sacrament universal de mântuire” (cf. Const. Dogm. despre Bise-
ricã Lumen gentium 1,5,48), este prezentatã ca popor al lui Dum-
nezeu, iar structura ei ierarhicã este întemeiatã pe Colegiul apos-
tolilor împreunã cu Capul acestuia.

Din acest motiv, Episcopii ºi episcopatele au fost invitaþi sã colabo-
reze la pregãtirea noului Cod, ºi astfel, pe parcursul unui drum
atât de lung, cu o metodã cât mai colegialã posibil, sã se maturi-
zeze, puþin câte puþin, formulele juridice, care apoi trebuiau sã
fie utilizate de întreaga Bisericã. În plus, în toate fazele acestei
lucrãri au participat ºi experþi, adicã persoane specializate în teologie,
în istorie ºi, mai ales, în Dreptul Canonic, care au fost chemaþi din
toate pãrþile lumii.

Tuturor ºi fiecãruia în parte le manifestãm astãzi sentimentele
noastre de vie recunoºtinþã.

În primul rând, apar în faþa ochilor noºtri cardinalii rãposaþi, care
au condus Comisia pregãtitoare: cardinalul Pietro Ciriaci, care
a început lucrarea, ºi cardinalul Pericle Felici, care ani de-a rândul
a coordonat desfãºurarea lucrãrilor, aproape pânã la terminarea
lor. Ne gândim apoi la secretarii aceleiaºi Comisii: mons. Giacomo
Violardo, devenit ulterior cardinal, ºi pãrintele Raimundo Bigador,
membru al Societãþii lui Isus, ambii oferindu-ºi darurile ºtiinþei
ºi înþelepciunii lor în îndeplinirea acestei funcþii. Împreunã cu ei,
îi amintim pe cardinalii, arhiepiscopii, episcopii ºi pe toþi aceia care
au fost membri ai acelei Comisii, ca ºi pe consultanþii fiecãrui
grup de studii, care s-au dedicat în aceºti ani unei activitãþi atât
de dificile, dar pe care între timp Dumnezeu i-a chemat la rãsplata
veºnicã. Pentru sufletele tuturor acestora se înalþã la Dumnezeu
rugãciunea noastrã.
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Dar ne place sã-i amintim ºi pe cei care sunt în viaþã, în primul
rând, pe actualul preºedinte al Comisiei, venerabilul frate Rosalio
Castillo Lara, care foarte mult timp a desfãºurat o muncã remar-
cabilã într-o funcþie atât de importantã; apoi pe iubitul nostru fiu
Wilhelm Onclin, preot care a contribuit enorm de mult, cu tenaci-
tate ºi zel, la terminarea cu bine a lucrãrii, ºi pe toþi ceilalþi care,
în cadrul aceleiaºi Comisii, fie în calitate de membri cardinali,
fie în calitatea de Oficiali, consultanþi ºi colaboratori în grupurile
de studii sau în alte oficii, au avut o contribuþie foarte valoroasã
la elaborarea ºi desãvârºirea unei opere atât de importante ºi
complexe.

Aºadar, promulgând astãzi Codul, suntem pe deplin conºtienþi
cã acest act provine din autoritatea noastrã de Pontif ºi, prin
urmare, îmbracã un caracter „primaþial”. Dar tot atât de conºtienþi
suntem cã acest Cod, în ce priveºte conþinutul sãu, reflectã
grija colegialã faþã de Bisericã a tuturor fraþilor noºtri în epis-
copat; ba, mai mult, fãcând o anumitã asemãnare cu Conciliul
însuºi, acest Cod trebuie considerat ca fiind rodul unei colaborãri
colegiale izvorâte din eforturile convergente ale persoanelor ºi
instituþiilor specializate rãspândite în întreaga Bisericã.

Se pune o a doua întrebare: ce este Codul de Drept Canonic?
Pentru a da un rãspuns corect la aceastã întrebare, trebuie sã
ne întoarcem cu mintea la îndepãrtata moºtenire a dreptului,
conþinutã în cãrþile Vechiului ºi Noului Testament, din care provine,
ca de la izvorul sãu principal, întreaga tradiþie juridicã ºi legisla-
tivã a Bisericii.

De fapt, Cristos Domnul nicidecum nu a abolit moºtenirea
bogatã a Legii ºi a profeþilor, care s-a format treptat din experienþa
istoricã a poporului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, dar a
desãvârºit-o (cf. Mt 5,17), astfel încât sã aparþinã într-o manierã
nouã ºi mai elevatã la moºtenirea Noului Testament. De aceea,
chiar dacã sfântul Paul, prezentând misterul pascal, învaþã cã
justificarea nu se dobândeºte prin faptele legii, ci prin credinþã
(cf. Rom 3,28; Gal 2,16), el totuºi nu exclude obligativitatea
Deca-logului (cf. Rom 13,8-10; Gal 5,13-25; 6,2) ºi nu neagã
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importanþa disciplinei în Biserica lui Dumnezeu (cf. 1Cor cap. 5
ºi 6). În felul acesta, scrierile Noului Testament ne permit sã
cunoaºtem ºi mai mult importanþa însãºi a disciplinei ºi sã
putem înþelege mai bine cât de strâns unitã este ea cu caracterul
salvific al mesajului evanghelic.

Astfel stând lucrurile, apare destul de limpede cã scopul Codului
nu este nicidecum de a înlocui în viaþa Bisericii credinþa, harul ºi,
mai ales, carismele credincioºilor. Dimpotrivã, Codul tinde mai
degrabã sã creeze în societatea eclezialã o ordine care, acordând
iubirii primatul, de asemenea, harului ºi carismelor, sã faciliteze
totodatã dezvoltarea lor armonioasã atât în viaþa societãþii ecleziale,
cât ºi în aceea a fiecãrui membru al acestei societãþi.

Fiind Codul principalul document legislativ al Bisericii bazat
pe moºtenirea juridicã ºi legislativã a revelaþiei ºi a tradiþiei, el
trebuie considerat un instrument indispensabil pentru a se asigura
ordinea necesarã atât în viaþa individualã ºi socialã, cât ºi în activi-
tatea însãºi a Bisericii. De aceea, pe lângã elementele fundamen-
tale ale structurii ierarhice a Bisericii, stabilite pe dumnezeiescul
Întemeietor sau înrãdãcinate în tradiþia apostolicã, sau, în orice
caz, în tradiþia foarte veche, precum ºi pe lângã principalele norme
privind exercitarea triplei funcþii încredinþate aceleiaºi Biserici,
Codul trebuie sã stabileascã ºi unele reguli ºi norme de comportare.

Acest instrument, care este Codul, corespunde pe deplin cu
natura Bisericii, îndeosebi aºa cum este ea prezentatã de magis-
teriul Conciliului Vatican II, în general, ºi de cãtre doctrina eclezio-
logicã a acestuia, în special. Mai mult, într-un anumit sens, acest
Cod nou poate fi considerat ca un mare efort de a traduce în limbaj
canonistic însãºi aceastã doctrinã, adicã ecleziologia conciliarã.
Deºi practic este imposibil sã se transpunã în mod perfect în
limbaj canonistic imaginea Bisericii, aºa cum este ea prezentatã
de învãþãtura Conciliului, totuºi Codul trebuie sã-ºi îndrepte mereu
privirea spre ea ca spre principalul sãu model, ºi din firea lui este
þinut sã redea conþinutul sau trãsãturile esenþiale ale acestei
imagini.
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De aici provin câteva criterii fundamentale dupã care se ghideazã
întregul Cod, atât în ce priveºte conþinutul, cât ºi în ce priveºte
limbajul.

S-ar putea afirma cã de aici derivã acea notã caracteristicã în
virtutea cãreia Codul este considerat ca o completare a magis-
teriului oferit de Conciliul Vatican II, îndeosebi de constituþiile
Lumen gentium ºi Gaudium et spes.

Aºadar, ceea ce constituie noutatea esenþialã a Conciliului Vatican
al II-lea – în continuitate cu tradiþia legislativã a Bisericii – mai ales
cu privire la doctrina sa ecleziologicã, constituie, de fapt, ºi noutatea
actualului Cod.

Între elementele care redau imaginea adevãratã ºi specificã a
Bisericii trebuie menþionate mai ales urmãtoarele: învãþãtura
conform cãreia Biserica este popor al lui Dumnezeu (cf. Lumen
gentium, 2), iar autoritatea ierarhicã, slujire (cf. ibid., 3); apoi
învãþãtura potrivit cãreia Biserica este comuniune, pe baza cãreia
se stabilesc relaþiile ce trebuie sã existe între Bisericile particulare
ºi Biserica universalã, între colegialitate ºi primat; de asemenea,
învãþãtura conform cãreia toþi membrii poporului lui Dumnezeu
sunt pãrtaºi, fiecare în felul sãu specific, la tripla funcþie a lui
Cristos: sacerdotalã, profeticã ºi regeascã; acestei învãþãturi i se
alãturã ºi cea referitoare la îndatoririle ºi drepturile credincioºilor
creºtini, îndeosebi ale laicilor; în sfârºit, interesul pe care Biserica
trebuie sã-l aibã faþã de ecumenism.

Dacã, aºadar, Conciliul Vatican al II-lea a scos din tezaurul
tradiþiei lucruri vechi ºi noi, iar noutatea constã tocmai în aceste
elemente pe care le-am menþionat mai sus, ca, de altfel, ºi în altele,
atunci e limpede cã ºi Codul trebuie sã-ºi însuºeascã aceastã
caracteristicã de fidelitate în noutate ºi de noutate în fidelitate,
conformându-se ei atât în ceea ce priveºte conþinutul, cât ºi în
ceea ce priveºte limbajul.

Noul Cod de Drept Canonic vede lumina într-un moment în
care Episcopii întregii Biserici nu numai cã îi cer promulgarea,
dar i-o cer cu insistenþã ºi chiar cu nerãbdare.
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Într-adevãr, Codul de Drept Canonic este absolut necesar Bise-
ricii. Fiind constituitã ca un organism social ºi vizibil, Biserica
are nevoie de norme pentru ca structura ei ierarhicã ºi organicã
sã fie vizibilã, exercitarea funcþiilor ce i-au fost încredinþate de
dumnezeiescul Întemeietor, îndeosebi puterea sacrã ºi adminis-
trarea sacramentelor, sã fie bine organizatã, legãturile reciproce
dintre credincioºi sã fie reglementate dupã dreptate bazatã pe
caritate, drepturile fiecãruia sã fie precizate ºi garantate ºi, în fine,
iniþiativele comune, asumate în vederea trãirii desãvârºite a vieþii
creºtine, sã fie sprijinite, întãrite ºi promovate de legi canonice.

În sfârºit, prin natura lor, legile canonice cer sã fie respectate;
de aceea, s-a depus tot efortul ca, în îndelungata elaborare a
Codului, normele sã fie formulate cu grijã ºi bazate pe un solid
fundament juridic, canonic ºi teologic.

Dupã toate aceste consideraþii, sã sperãm cã noua legislaþie
canonicã va deveni un mijloc eficient care sã permitã Bisericii
sã se dovedeascã din ce în ce tot mai capabilã în a-ºi îndeplini
în lume misiunea salvatoare.

Oferim tuturor cu plãcere ºi încredere aceste consideraþii ale
Noastre, acum, cu prilejul promulgãrii principalului Corpus de
legi ecleziastice pentru Biserica Latinã.

Sã dea Dumnezeu ca bucuria ºi pacea, împreunã cu dreptatea
ºi ascultarea, sã facã sã fie respectat acest Cod, ºi ceea ce este
poruncit de cãtre cap sã fie respectat ºi de cãtre corp.

Încrezãtori, aºadar, în ajutorul harului dumnezeiesc, sprijiniþi
de autoritatea sfinþilor apostoli Petru ºi Paul, pe deplin conºtienþi
de ceea ce îndeplinim, acceptând dorinþele Episcopilor din lumea
întreagã, care au colaborat cu noi cu afect colegial, în virtutea
autoritãþii supreme cu care suntem învestiþi, prin aceastã Consti-
tuþie a noastrã, care sã fie mereu valabilã în viitor, promulgãm
prezentul Cod aºa cum a fost el întocmit ºi revizuit ºi, totodatã,
poruncim ca de acum înainte sã aibã putere de lege pentru
întreaga Bisericã Latinã ºi îl încredinþãm în paza ºi supravegherea
tuturor acelora care au datoria de a-l face sã fie respectat. ªi
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pentru ca toþi sã poatã sã se informeze cum trebuie ºi sã cunoascã
mai profund aceste dispoziþii înainte ca ele sã intre în vigoare,
declarãm ºi poruncim ca ele sã aibã putere de lege din prima zi
a Adventului din acest an 1983, în ciuda existenþei oricãror dispo-
ziþii, constituþii, privilegii – chiar vrednice de o semnalare specialã
ºi particularã – ºi cutume contrare.

Aºadar, îi îndemnãm pe toþi fiii Noºtri preaiubiþi sã respecte cu
sinceritate ºi bunãvoinþã normele propuse, cu speranþa cã se va
reintroduce în Bisericã o disciplinã activã ºi cã, în consecinþã,
cu ajutorul Preasfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii, va spori
din ce în ce tot mai mult grija pentru mântuirea sufletelor.

Roma, Palatul Vatican, 25 ianuarie 1983, al cincilea an al
Pontificatului Nostru.

PAPA IOAN PAUL AL II-LEA
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Prefaþã

Chiar din primele veacuri ale Bisericii s-a introdus obiceiul de
a aduna împreunã sfintele canoane, pentru a se facilita cunoaº-
terea, aplicarea ºi respectarea lor, îndeosebi de cãtre clerici, deoa-
rece, aºa cum atrãgea atenþia papa Celestin într-o scrisoare adre-
satã episcopilor din Puglia ºi Calabria, „nici unui preot nu-i este
permis sã ignore canoanele” (21 iulie 429. Cf. Jaffé 2, nr. 371;
Mansi, IV, col. 469). În concordanþã cu aceste cuvinte este ºi Con-
ciliul al IV-lea din Toledo (a. 633) care, dupã refacerea disciplinei
ecleziastice în regatul vizigoþilor, eliberat de arianism, stabilea:
„Preoþii sã cunoascã Sfintele Scripturi ºi canoanele”, deoarece
„ignoranþa – mama tuturor erorilor – trebuie evitatã mai ales de
cãtre preoþii lui Dumnezeu” (can. 25; Mansi X, col. 627).

De fapt, în decursul primelor zece secole au apãrut nenumã-
rate colecþii de legi ecleziastice, în cea mai mare parte alcãtuite
de persoane particulare, care conþineau cu precãdere normele
date de concilii ºi de pontifii romani, precum ºi altele extrase
din izvoare de mai micã importanþã. Pe la jumãtatea secolului
al XII-lea, aceastã acumulare de colecþii ºi de norme, nu de puþine
ori în dezacord unele cu altele, a fost transformatã – tot din iniþia-
tivã particularã – de cãtre monahul Graþian într-o culegere unitarã
de legi ºi colecþii pe care a intitulat-o „Concordia discordantium
canonum”. Aceastã „armonizare”, care mai apoi a primit denu-
mirea de Decretum Gratiani, a constituit prima parte a acelei
mari colecþii de legi ecleziastice, care, dupã exemplul lui Corpus
Iuris Civilis al împãratului Iustinian, a fost numitã Corpus Iuris
Canonici ºi cuprindea legile emise, timp de aproape douã sec-
ole, de autoritatea supremã a pontifilor romani, cu ajutorul unor
specia-liºti în dreptul canonic, numiþi „glosatori”. Pe lângã
Decretum Gratiani, în care erau conþinute legile anterioare,



acest Corpus constã din Liber Extra al lui Grigore al IX-lea,
Liber VI al lui Bonifaciu al VIII-lea, Clementinae sau colecþia lui
Clement al V-lea, promulgatã de Ioan al XXII-lea, cãrora li se
adaugã Extravagantes ale lui Ioan al XXII-lea ºi Extravagantes
communes, adicã decre-talii ale diferiþilor pontifi romani, nicio-
datã reunite într-o colecþie autenticã. Dreptul ecleziastic care
este conþinut în acest Corpus constituie „dreptul clasic” al
Bisericii Catolice ºi poartã în general aceastã denumire.

Acestui Corpus al Bisericii Latine îi corespunde într-un fel
Syntagma Canonum sau Corpus canonum orientale din Biserica
greacã.

Legile care au urmat, mai ales cele emise pe vremea reformei
catolice înfãptuite de Conciliul Tridentin ºi cele promulgate de
diferitele congregaþii ale Curiei romane, nu au fost niciodatã
adunate într-o colecþie unicã, ºi acesta a fost motivul pentru care
legislaþia rãspânditã în afara lui Corpus Iuris Canonici a format,
odatã cu trecerea timpului, „un imens cumul de legi suprapuse
unele peste altele”, în care nu numai dezordinea, ci ºi nesiguranþa
împreunã cu inutilitatea ºi lacunele multor legi, toate laolaltã
au fãcut ca însãºi disciplina Bisericii Catolice sã fie pusã din ce
în ce mai mult într-o situaþie periculoasã ºi criticã.

Ca urmare a acestui fapt, mulþi episcopi au cerut, chiar în peri-
oada de pregãtire a Conciliului Vatican I, apariþia unei colecþii de
legi, nouã ºi unicã, pentru a rezolva într-un mod mai clar ºi mai
sigur problemele privind grija pastoralã faþã de poporul lui Dum-
nezeu. Nefiind posibilã realizarea acestei opere de cãtre conciliu,
Scaunul apostolic, dupã ce a reglementat doar chestiuni mai
urgente considerate ca având o legãturã mai strânsã cu disciplina,
s-a gândit la o nouã sistematizare a legilor. În cele din urmã,
papa Pius al X-lea, chiar la începutul Pontificatului sãu, s-a ocupat
personal de aceastã problemã, luând hotãrârea de a aduna ºi de
a reforma toate legile ecleziastice, ºi a dat ordin ca lucrarea, sub
îndrumarea cardinalului Pietro Gasparri, sã fie dusã la bun sfârºit.
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Pentru realizarea unei opere atât de importante ºi anevoioase,
a fost necesarã, în primul rând, rezolvarea problemei privind forma
internã ºi externã a noii colecþii. Abandonându-se sistemul de
compilare, adicã reproducerea pe larg a fiecãrei legi dupã textul
original, s-a adoptat metoda modernã de codificare, ºi astfel, textele
care conþineau ºi propuneau un precept au fost redactate într-o
formã nouã ºi mai scurtã. Întregul material a fost apoi divizat
în cinci cãrþi, imitându-se substanþial sistemul instituþional al
dreptului roman: persoane, lucruri, acþiuni. Opera a fost realizatã
în decurs de doisprezece ani, contribuind la ea specialiºti, consul-
tanþi ºi episcopi din întreaga Bisericã. Trãsãtura caracteristicã
a noului Cod este subliniatã în preambulul can. 6: „De cele mai
multe ori, Codul pãstreazã disciplina în vigoare, deºi introduce
ºi unele schimbãri necesare”. Deci nu este vorba de întocmirea
unui nou drept, ci mai degrabã de aºezarea într-o formã nouã
a dreptului în vigoare în acel moment. Decedând papa Pius al X-lea,
aceastã colecþie universalã, exclusivã ºi autenticã a fost promul-
gatã de urmaºul sãu, papa Benedict al XV-lea, în ziua de 27 mai
1917, ºi a intrat în vigoare la 19 mai 1918.

Dreptul universal conþinut în acest Cod pio-benedictin a fost
unanim recunoscut ºi a contribuit enorm de mult în timpurile
noastre la promovarea eficientã a activitãþii pastorale în întreaga
Bisericã ce dobândea între timp noi dimensiuni. Cu toate acestea,
atât condiþiile externe ale Bisericii în lumea contemporanã, care
numai în câteva decenii a cunoscut rãsturnãri foarte rapide ºi
schimbãri destul de grave în conduita moralã, cât ºi treptatele
transformãri interne ale comunitãþii ecleziastice au fãcut sã fie
din ce în ce tot mai necesarã ºi mai solicitatã o revizuire a legilor
canonice. De bunã seamã, aceste semne ale timpurilor au fost
vãzute cu claritate de cãtre papa Ioan al XXIII-lea care, anunþând
pentru prima oarã, la 25 ianuarie 1959, convocarea sinodului roman
ºi a Conciliului Vatican al II-lea, a afirmat, în acelaºi timp, ºi faptul
cã aceste evenimente constituiau pregãtirea necesarã pentru înce-
perea unei atât de dorite reînnoiri a Codului.
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În realitate însã, deºi Comisia de revizuire a Codului de Drept
Canonic fusese formatã la 28 martie 1963 (Conciliul deja începuse),
avându-l ca preºedinte pe cardinalul Pietro Ciriaci, iar ca secretar
pe preotul Giacomo Violardo, în reuniunea din 12 noiembrie a ace-
luiaºi an, membrii cardinali, împreunã cu preºedintele, au ajuns
la concluzia cã lucrãrile propriu-zise de revizuire trebuiau sã fie
amânate ºi cã puteau fi reluate numai dupã terminarea conciliului.
Într-adevãr, revizuirea trebuia sã fie fãcutã în conformitate cu
opþiunile ºi principiile stabilite de conciliul însuºi. Între timp,
Comisiei înfiinþate de Ioan al XXIII-lea, succesorul acestuia, Paul
al VI-lea, i-a adãugat ºaptezeci de consultanþi, iar ulterior a numit
alþi membri cardinali ºi a chemat consultanþi din toatã lumea,
care sã contribuie la realizarea operei. Dupã promovarea preotului
Giacomo Violardo în funcþia de secretar general al Congregaþiei
pentru disciplina sacramentelor, la 24 februarie 1965, Suveranul
Pontif l-a numit pe pãrintele Raimondo Bidagor S.J. în funcþia
de secretar al Comisiei, iar în ziua de 17 noiembrie a aceluiaºi an,
l-a numit pe preotul Wilhelm Onclin în funcþia de secretar adjunct.
Decedând cardinalul Ciriaci, la 21 februarie 1967, a fost numit în
funcþia de pro-preºedinte fostul secretar al Conciliului Vatican
al II-lea, Arhiepiscopul Pericle Felici, care, în ziua de 26 iunie a
aceluiaºi an, a fost cooptat în Sacrul Colegiu al cardinalilor, primind
deci funcþia de preºedinte al Comisiei. Dupã ce preotul Bigador a
împlinit la 1 noiembrie 1973 vârsta de 80 ani ºi s-a retras din
funcþia de secretar, la 12 februarie 1975 a fost numit în funcþia de
secretar al Comisiei monseniorul Rosalio Castillio Lara S.D.B.,
episcop titular de Precausa ºi coauditor de Trujjilo în Venezuela,
care, dupã moartea prematurã a cardinalului Felici, a fost numit
la 17 mai 1982 pro-preºedinte al Comisiei.

Spre sfârºitul Conciliului Vatican al II-lea, mai precis în ziua de
20 noiembrie 1965, a avut loc, în prezenþa papei Paul al VI-lea, o
sesiune solemnã a Comisiei, la care au luat parte cardinalii membri,
secretarii, consultanþii ºi oficialii Secretariatului (constituit între
timp), prilej cu care au fost inaugurate în mod public lucrãrile
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de revizuire a Codului. În discursul Suveranului Pontif au fost
puse într-un fel bazele întregii lucrãri ºi s-a reamintit cã Dreptul
Canonic emanã, de fapt, din însãºi natura Bisericii, cã rãdãcina
lui se aflã în puterea de jurisdicþie pe care Cristos a acordat-o
Bisericii, iar scopul lui îl constituie grija faþã de suflete, pentru
ca ele sã poatã ajunge la mântuirea veºnicã. În continuare este
ilustrat caracterul specific al Dreptului Bisericii, este revendicatã
necesitatea împotriva celor mai rãspândite obiecþii, se vorbeºte
în treacãt de istoria progresului dreptului ºi al colecþiilor ºi, mai
ales, este subliniatã necesitatea urgentã a noii revizuiri, pentru ca
disciplina Bisericii sã fie adaptatã cum se cuvine condiþiilor schim-
bate ale realitãþii.

Suveranul Pontif a indicat apoi comisiei douã principii care
trebuiau sã cãlãuzeascã întreaga muncã de revizuire. În primul
rând, nu era vorba numai de o nouã sistematizare a legilor, cum
se procedase în elaborarea Codului pio-benedictin, dar, mai presus
de toate, ºi de o reformare a normelor, adaptându-le noilor mentali-
tãþi ºi necesitãþi, chiar dacã vechiul drept trebuia sã-i furnizeze
fundamentele. În al doilea rând, în aceastã muncã de revizuire
trebuia sã se þinã seama de toate decretele ºi actele Conciliului
Vatican al II-lea, deoarece în ele se gãseau elementele de bazã ale
reînnoirii legislative, fie pentru cã au fost deja emise unele norme
care se refereau direct la instituþii noi ºi la disciplina ecleziasticã,
fie pentru cã era necesar ca bogãþiile doctrinale ale acestui con-
ciliu, care au contribuit atât de mult la viaþa pastoralã, sã-ºi aibã
corolariile ºi împlinirea necesarã ºi în legislaþia canonicã.

În anii care au urmat, Suveranul Pontif a repetat deseori mem-
brilor Comisiei, prin numeroase discursuri, dispoziþii ºi sugestii,
aceste douã principii ºi el însuºi nu a încetat nicicând sã dirijeze
ºi sã urmãreascã întreaga lucrare.

Pentru ca subcomisiile ºi grupurile de studiu sã poatã începe
aceastã operã în mod organic, era, în primul rând, necesar sã fie
clarificate ºi aprobate unele principii care sã stabileascã cu precizie
calea de urmat în întreaga muncã de revizuire a Codului. Un grup
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central de consultanþi a pregãtit textul unui document care, din
ordinul Suveranului Pontif, a fost studiat de Adunarea Generalã
a Sinodului Episcopilor ce a avut loc în luna octombrie 1967.
Episcopii au aprobat, aproape în unanimitate, urmãtoarele
principii:

1. Reînnoind dreptul, trebuie sã se pãstreze întru totul carac-
terul juridic al noului Cod, lucru impus de natura socialã a Bise-
ricii. De aceea, Codul are datoria sã dea norme care sã prevadã ca
toþi credincioºii creºtini, trãind viaþa creºtinã, sã devinã pãrtaºi
ai bunurilor ce le sunt oferite de Bisericã, ºi care sã-i cãlãuzeascã
spre mântuirea veºnicã. În vederea acestui scop, Codul trebuie
sã stabileascã ºi sã apere drepturile ºi obligaþiile fiecãruia faþã
de alþii ºi faþã de societatea ecleziasticã, în mãsura în care ele au
legãturã cu cultul adus lui Dumnezeu ºi cu mântuirea sufletelor.

2. Între forul extern ºi forul intern – distincþie care este specificã
dreptului eclezial ºi care dureazã de secole – sã existe o strânsã
coordonare, pentru a se evita astfel orice conflict între ele.

3. Pentru a promova cât mai mult posibil grija pastoralã faþã de
suflete, în noul drept, pe lângã virtutea dreptãþii, sã se þinã seama
ºi de caritate, temperanþã, bunãvoinþã ºi moderaþie, favorizându-se
astfel echitatea nu numai în aplicarea legilor de cãtre pãstorii de
suflete, ci ºi în însãºi elaborarea legislaþiei; de aceea, sã se renunþe
la legile prea severe, ba chiar sã se recurgã la îndemnuri ºi recoman-
dãri în cazurile în care nu existã necesitatea respectãrii stricte
a dreptului, impusã de binele public ºi de disciplina generalã a
Bisericii.

4. Pentru ca legiuitorul suprem ºi episcopii sã desfãºoare o activi-
tate armonizatã în grija faþã de suflete, iar funcþia pãstorilor sã
aparã într-o formã mai pozitivã, facultãþile referitoare la dispensa
de la legile generale, care pânã acum erau considerate facultãþi
extraordinare, sã devinã facultãþi obiºnuite, rãmânând rezervate
autoritãþii supreme a Bisericii universale ºi altor autoritãþi supe-
rioare numai acele facultãþi care, pentru binele comun, cer o
excepþie.
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5. Sã se acorde o atenþie specialã principiului care derivã din
cel anterior, adicã principiului subsidiaritãþii, care în Bisericã
trebuie aplicat mai mult, deoarece oficiul episcopilor, împreunã
cu puterile ce îi sunt anexate, este de drept divin. În virtutea
acestui principiu, menþinându-se unitatea legislativã, precum
ºi dreptul universal ºi general, sã fie apãrate oportunitatea ºi
necesitatea de a se prevedea mai cu seamã binele fiecãrei insti-
tuþii prin drepturile particulare ºi printr-o autonomie sãnãtoasã
a puterii executive particulare recunoscutã lor. Bazându-se, aºadar,
pe acest principiu, noul Cod sã încredinþeze fie drepturilor particu-
lare, fie puterii executive, chestiunile care nu sunt necesare pentru
unitatea disciplinei Bisericii universale, astfel încât sã se instaureze
la momentul potrivit o aºa-zisã „descentralizare” sãnãtoasã,
evitându-se totuºi pericolul dezagregãrii ºi al formãrii de Biserici
naþionale.

6. Datoritã egalitãþii fundamentale a tuturor credincioºilor
creºtini ºi datoritã diversitãþilor oficiilor ºi funcþiilor, diversitate
ce îºi are fundamentul în însãºi orânduirea ierarhicã a Bisericii,
este bine sã fie stabilite cum se cuvine ºi ocrotite drepturile
persoanelor. Acest lucru va scoate mai bine în evidenþã faptul
cã exercitarea autoritãþii este o slujire ºi însãºi autoritatea va fi
întãritã ºi se vor evita abuzurile.

7. Pentru ca toate acestea sã fie puse cum trebuie în practicã,
este necesar sã fie reglementatã cu deosebitã grijã procedura
privind apãrarea drepturilor subiective. De aceea, în elaborarea
noului drept sã se acorde atenþie acelor chestiuni din acest sector,
care erau foarte mult dorite pânã acum, adicã recursurilor admi-
nistrative ºi administrãrii justiþiei. Pentru a se obþine acest lucru,
este necesar sã se facã o distincþie clarã între diferitele funcþii
ale puterii ecleziastice, adicã funcþia legislativã, administrativã
ºi judiciarã, ºi sã se stabileascã cu precizie de cãtre cine trebuie
exercitatã fiecare funcþie.

8. Într-o anumitã mãsurã, trebuie sã fie revizuit principiul
pãstrãrii criteriului teritorialitãþii în exercitarea conducerii
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ecleziastice; se pare cã cerinþele apostolatului din zilele noastre
recomandã ºi existenþa unor unitãþi jurisdicþionale personale.
De aceea, în elaborarea noului drept sã se stabileascã principiul
conform cãruia, ca regulã generalã, jurisdicþia asupra unei porþiuni
a poporului lui Dumnezeu sã fie determinatã de teritoriu. Dar
aceasta nu înseamnã cã, acolo unde se considerã cã este util,
nu ar putea fi admise, împreunã cu criteriul teritorial, ºi alte
criterii pentru a stabili o comunitate de credincioºi.

9. Cât priveºte dreptul coercitiv, la care Biserica, întrucât este
ºi societate externã, vizibilã ºi independentã, nu poate sã renunþe,
pedepsele sã fie în general ferendae sententiae, aplicate ºi iertate
numai în forul extern. Pedepsele latae sententiae sã fie reduse
la puþine cazuri ºi sã fie impuse numai împotriva unor delicte
foarte grave.

10. În sfârºit, dupã cum toþi recunosc, noua sistematizare a
Codului, cerutã de reînnoire, poate fi schiþatã chiar de la început,
dar nu poate fi precizatã ºi decisã cu exactitate. De aceea, ea va fi
efectuatã numai dupã o revizuire suficientã a fiecãrei pãrþi, ba
chiar dupã ce întreaga operã va fi aproape terminatã.

Din aceste principii care trebuiau sã traseze calea revizuirii
noului Cod rezultã clar necesitatea de a se aplica întotdeauna doc-
trina ecleziologicã a Conciliului Vatican II, care într-adevãr stabi-
leºte cã trebuie sã se acorde atenþie nu numai aspectelor externe
ºi sociale ale Trupului mistic al lui Cristos, dar ºi – ºi aceasta mai
înainte de toate – vieþii lui interne.

Într-adevãr, în elaborarea noului text al Codului, consultanþii
s-au cãlãuzit îndeaproape dupã aceste principii.

Între timp, printr-o scrisoare datatã 15 ianuarie 1966 ºi adre-
satã de cardinalul preºedinte al Comisiei preºedinþilor conferin-
þelor episcopale, toþi episcopii catolici au fost rugaþi sã facã propu-
neri ºi sã ofere sugestii cu privire la însãºi codificarea dreptului ºi
la modul cum ar trebui iniþiate legãturile între conferinþele epis-
copale ºi comisie pentru a exista o cooperare cât mai mare în
aceastã privinþã, spre binele Bisericii. S-a cerut apoi sã fie trimise
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Secretariatului Comisiei numele specialiºtilor în dreptul canonic,
care, dupã aprecierea episcopilor, în regiunile respective sunt
cei mai competenþi în aceastã materie, indicându-se totodatã ºi
ramura juridicã în care sunt specializaþi, astfel încât din rândul
lor sã poatã fi aleºi ºi numiþi consultanþi ºi colaboratori. De fapt,
chiar de la începerea lucrãrilor, ca ºi pe toatã durata lor, pe
lângã membrii cardinali, au fost cooptaþi în rândul consultan-
þilor Comisiei episcopi, preoþi, cãlugãri ºi laici din întreaga lume
catolicã, specialiºti în dreptul canonic, în teologie, în pastoralã ºi
în dreptul civil, pentru a contribui la elaborarea noului Cod de
Drept Canonic. Pe toatã durata lucrãrilor au contribuit în cadrul
Comisiei, în calitate de membri, consultanþi ºi colaboratori, 105
cardinali, 77 arhiepiscopi ºi episcopi, 73 preoþi seculari, 47 preoþi
cãlugãri, 3 cãlugãriþe, 12 laici provenind din cele cinci continente
ºi din 31 de þãri.

Deja înainte de ultima sesiune a Conciliului Vatican al II-lea,
mai exact în ziua de 6 mai 1965, consultanþii Comisiei au fost
convocaþi într-o sesiune privatã, în care, cu consimþãmântul Sfân-
tului Pãrinte, preºedintele Comisiei le-a încredinþat spre exami-
nare trei chestiuni fundamentale, ºi anume: dacã trebuie elaborate
douã coduri, unul latin ºi unul oriental, sau un singur Cod; ce
ordine de lucru trebuie sã fie urmatã în redactarea lui, sau, cu
alte cuvinte, cum trebuie sã procedeze Comisia ºi organismele ei;
în sfârºit, care ar trebui sã fie modalitatea cea mai potrivitã de
împãrþire a muncii ce trebuie încredinþatã diferitelor subcomisii
ca sã lucreze simultan. Trei grupuri, special constituite, au întocmit
relatãri despre aceste chestiuni, care au fost transmise tuturor
membrilor.

La 25 noiembrie 1965, cardinalii membri ai Comisiei au þinut o
a doua sesiune, în care au fost rugaþi sã rãspundã la anumite
dubii referitoare aceleaºi chestiuni.

La cererea membrilor grupului central de consultanþi, care
s-au reunit între 3 ºi 7 aprilie 1967, a fost redactat un text cu
privire la împãrþirea sistematicã a noului Cod, spre a fi propus
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Sinodului episcopilor. Dupã sesiunea Sinodului, s-a considerat
cã e bine sã fie format, în noiembrie 1967, un grup special de consul-
tanþi care sã studieze distribuirea sistematicã. În cadrul sesiunii
acestui grup, care a avut loc la începutul lunii aprilie 1968, toþi
au fost de acord cã noul Cod nu trebuie sã conþinã nici legile
strict liturgice, nici normele cu privire la procesele de beatifi-
care ºi canonizare, ºi nici cele referitoare la raporturile externe
ale Bisericii. De asemenea, toþi au fost de pãrere ca, în partea
care trateazã despre poporul lui Dumnezeu, sã fie introdusã
chestiunea privind statutul personal al tuturor credincioºilor
creºtini ºi sã se vorbeascã separat despre puterile ºi facultãþile
referitoare la exercitarea diferitelor oficii ºi funcþii. În fine, toþi
au fost de acord cã, în noul Cod, nu mai poate fi pãstratã în între-
gime structura cãrþilor Codului pio-benedictin.

În cea de a treia sesiune a cardinalilor membri ai comisiei,
care a avut loc în ziua de 28 mai 1968, a fost aprobatã în esenþã
o ordine provizorie, dupã care, grupurile de studiu, constituite
anterior, au primit o nouã repartizare: „Împãrþirea sistematicã
a Codului”, „Normele generale”, „Ierarhia sacrã”, „Institutele de
perfecþiune”, „Laicii”, „Persoanele fizice ºi morale în general”,
„Cãsãtoria”, „Sacramentele, cu excepþia cãsãtoriei”, „Magisteriul
ecleziastic”, „Dreptul patrimonial al Bisericii”, „Procesele”,
„Dreptul penal”.

Temele examinate de cãtre grupul „Persoanele fizice ºi juridice”
(aºa a fost dupã aceea numit) au fost introduse în cartea „Normele
generale”. De asemenea, s-a crezut cã este oportun sã se consti-
tuie grupul „Locurile ºi timpurile sacre ºi cultul divin”. În vederea
unei competenþe mai ample, au fost schimbate denumirile altor
grupuri: grupul „Laicii” a fost numit „Drepturile ºi asociaþiile
credincioºilor, ºi laicii”; grupul „Cãlugãrii” a fost denumit „Insti-
tutele de perfecþiune”, iar ulterior, „Institutele de viaþã consacratã
prin profesiunea sfaturilor evanghelice”.

Trebuie amintite pe scurt aspectele mai importante ale metodei
folosite timp de ºaisprezece ani în munca de revizuire a Codului.
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Consultanþii fiecãrui grup ºi-au îndeplinit remarcabila lor muncã
cu cea mai mare dãruire, având în vedere numai binele Bisericii.
Ei au pregãtit în scris propunerile referitoare la fiecare parte a
schemei ce le-a fost încredinþatã, au participat la dezbaterile din
timpul sesiunilor ce se þineau la Roma la intervale stabilite ºi au
examinat observaþiile, propunerile ºi pãrerile despre schemã, care
soseau la Comisie. Procedura era urmãtoarea: tuturor consultan-
þilor, care între opt ºi paisprezece inºi constituiau un grup de studiu,
li se prezenta un subiect bazat pe Codul în vigoare, ce trebuia
supus revizuirii. Dupã ce chestiunea era examinatã, fiecare trimitea
în scris propria pãrere la Secretariatul Comisiei, iar un exemplar
era înmânat raportorului ºi, dacã era timp, tuturor membrilor
grupului. La sesiunile de studiu, care se desfãºurau la Roma
dupã un calendar de lucru, luau parte consultanþii grupului ºi, la
propunerea raportorului, erau examinate cu atenþie toate ches-
tiunile ºi opiniile, pânã când textul canoanelor, chiar pe pãrþi, era
acceptat prin vot ºi introdus în schemã. În timpul sesiunii, rapor-
torul era ajutat de un oficial care îndeplinea funcþia de grefier.

Numãrul de sesiuni al fiecãrui grup era mai mare sau mai mic,
în funcþie de subiectele tratate, iar lucrãrile se prelungeau ani de
zile.

Mai ales în anii care au urmat, au fost constituite câteva grupuri
mixte pentru a se da posibilitatea unor consultanþi, aparþinând
diferitelor grupuri, sã dezbatã împreunã subiecte care interesau
direct mai multe grupuri ºi care trebuiau rezolvate de comun acord.

Dupã ce grupurile de studiu au terminat elaborarea unor
scheme, Legiuitorul suprem a cerut indicaþii concrete referitoare
la calea ce trebuie urmatã în continuarea lucrãrilor, care, dupã
normele date atunci, era urmãtoarea:

Schemele, însoþite de un raport explicativ, erau trimise Suve-
ranului Pontif care hotãra dacã trebuia sã se procedeze la consul-
tare. Dupã ce se obþinea aceastã permisiune, schemele erau tipãrite
ºi supuse spre examinare întregului episcopat ºi celorlalte orga-
nisme consultative (Congregaþiile Curiei romane, Universitãþile
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ºi Facultãþile ecleziastice ºi Uniunea superiorilor generali), care
trebuiau ca, într-o perioadã de timp nu mai micã de ºase luni,
sã-ºi exprime pãrerea. Totodatã, schemele erau trimise ºi cardina-
lilor membri ai Comisiei, pentru ca, începând din aceastã fazã
a lucrãrii, sã facã observaþiile lor, atât de ordin general, cât ºi
particular.

Iatã ordinea în care schemele au fost trimise spre consultare:
în 1972 a fost trimisã schema „Procedura administrativã”; în 1973,
„Sancþiunile în Bisericã”; în 1975, „Sacramentele”; în 1976, „Proce-
dura privind apãrarea drepturilor, sau procesele”; în 1977, „Insti-
tutele de viaþã consacratã prin profesiunea sfaturilor evanghelice”,
„Normele generale”, „Poporul lui Dumnezeu”, „Funcþia Bisericii
de a învãþa”, „Locurile ºi timpurile sacre ºi cultul divin”, „Dreptul
patrimonial al Bisericii”.

Fãrã îndoialã, revizuirea Codului de Drept Canonic nu ar fi
putut fi fãcutã cum se cuvine fãrã colaborarea incalculabilã ºi con-
tinuã a episcopilor ºi a Conferinþelor episcopale, care au prezentat
Comisiei observaþii numeroase ºi foarte pertinente, mai cu seamã
de naturã pastoralã. Într-adevãr, episcopii au fãcut foarte multe
observaþii scrise, atât generale, cu privire la scheme, cât ºi particu-
lare, cu privire la fiecare canon.

În afarã de aceasta, de mare utilitate au fost observaþiile trimise
de congregaþiile, tribunalele ºi celelalte organisme ale Curiei
romane, observaþii bazate pe experienþa acestora în conducerea
centralã a Bisericii, precum ºi ideile de ordin ºtiinþific ºi tehnic ºi
sugestiile prezentate de Universitãþile ºi Facultãþile ecleziastice
aparþinând diferitelor ºcoli ºi moduri de gândire.

Studierea, examinarea ºi discutarea colegialã a tuturor obser-
vaþiilor generale ºi particulare, care au fost trimise Comisiei, a
însemnat, de fapt, o muncã imensã ºi anevoioasã, prelungitã pe
o duratã de ºapte ani. Secretariatul Comisiei a avut o grijã deose-
bitã ca toate observaþiile, propunerile, sugestiile sã fie aºezate în
ordine ºi redactate pe scurt, iar dupã ce erau studiate cu atenþie
de cãtre consultanþi, erau dezbãtute din nou în sesiunile colegiale
de lucru þinute de cãtre cele zece grupuri de studii.
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Nu a existat observaþie care sã nu fi fost evaluatã cu cea mai
mare grijã ºi sârguinþã. Se proceda astfel chiar ºi atunci când era
vorba de observaþii contradictorii (lucru care se întâmpla deseori),
þinându-se seama nu numai de importanþa lor sociologicã (adicã
de numãrul organelor consultative ºi al persoanelor care propu-
neau aceste observaþii), dar mai ales de valoarea lor doctrinalã ºi
pastoralã, ca ºi de coerenþa lor cu învãþãtura ºi cu normele aplica-
tive ale Conciliului Vatican II ºi cu magisteriul pontifical; de ase-
menea, în ce priveºte modalitãþile specific tehnice ºi ºtiinþifice,
de concordanþa lor cu sistemul juridic canonic. Mai mult, ori de
câte ori era vorba de vreun dubiu sau erau dezbãtute chestiuni
de importanþã majorã, se cerea din nou pãrerea cardinalilor
membri ai Comisiei, reuniþi în sesiune plenarã. În alte cazuri,
avându-se în vedere materia specificã asupra cãreia se discuta,
erau consultate ºi Congregaþia pentru doctrina credinþei, ca ºi alte
congregaþii ale Curiei romane. În sfârºit, la cererea sau la sugestia
episcopilor ºi a altor organisme consultative, s-au efectuat multe
corectãri ºi modificãri în schemele precedente, aºa încât unele
scheme au ajuns sã fie complet reînnoite sau corectate.

Dupã ce au fost revizuite toate schemele, Secretariatul comisiei
ºi consultanþii au început o nouã muncã anevoioasã. Trebuia
efectuatã coordonarea internã a tuturor schemelor, trebuia asigu-
ratã uniformitatea lor terminologicã, mai cu seamã din punct de
vedere tehnico-juridic, trebuiau redactate canoanele în formule
scurte ºi bine stilizate ºi trebuia stabilitã definitiv împãrþirea
sistematicã, pentru ca toate schemele ºi fiecare în parte, pregãtite
de diferitele grupuri, sã fie îmbinate într-un singur cod coerent
în fiecare parte a sa.

Noua împãrþire sistematicã, apãrutã aproape spontan o datã
cu înaintarea lucrãrii, se bazeazã pe douã principii, dintre care
unul are în vedere fidelitatea faþã de criteriile generale stabilite
anterior de cãtre grupul central de studiu, iar celãlalt, utilitatea
practicã, pentru ca noul cod sã fie înþeles cu uºurinþã ºi folosit
nu numai de cãtre specialiºti, ci ºi de cãtre pãstori, ba chiar de
cãtre toþi credincioºii.
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Noul cod cuprinde ºapte cãrþi care sunt intitulate astfel: Normele
generale, Poporul lui Dumnezeu, Funcþia Bisericii de a învãþa,
Funcþia Bisericii de a sfinþi, Bunurile materiale ale Bisericii,
Sancþiunile în Bisericã, Procesele. Deosebirea dintre codul vechi
ºi codul nou este destul de evidentã, chiar din felul cum este
intitulatã fiecare dintre cãrþile în care aceste douã coduri sunt divi-
zate, dar mai ales prin denumirea pe care o au pãrþile, secþiunile,
titlurile ºi capitolele lor. Cu siguranþã, noua împãrþire sistematicã
nu numai cã este mai conformã, în comparaþie cu cea veche, cu
materia ºi caracterul specific al dreptului canonic, dar, ceea ce
este mai important, se adapteazã ºi mai mult ecleziologiei Con-
ciliului Vatican al II-lea ºi principiilor care derivã din ea ºi care
au fost propuse chiar la începutul revizuirii.

În ziua de 29 iunie 1980, în solemnitatea sfinþilor apostoli Petru
ºi Paul, schema tipãritã a întregului cod a fost prezentatã Suvera-
nului Pontif care a poruncit sã fie trimisã tuturor cardinalilor
membri ai comisiei pentru a o examina ºi a-ºi da pãrerea definitivã.
ªi pentru a se scoate ºi mai mult în evidenþã participarea întregii
Biserici, chiar ºi în faza finalã a lucrãrilor, Suveranul Pontif a decis
ca în cadrul Comisiei sã facã parte ºi alþi membri, cardinali ºi epis-
copi, aleºi din întreaga Bisericã la propunerea Conferinþelor sau
Consiliilor episcopale sau a grupurilor de Conferinþe episcopale,
ºi astfel, de data aceasta, ea a atins numãrul de 74 de membri.
Aceºtia au trimis la începutul anului 1981 foarte multe obser-
vaþii, pe care apoi Secretariatul Comisiei le-a supus unei exami-
nãri ºi studieri atente, precum ºi unor dezbateri colegiale, cu
sprijinul unor consultanþi deosebit de experþi în fiecare materie
luatã în consideraþie. Sinteza tuturor consideraþiilor, împreunã
cu rãspunsurile Secretariatului ºi ale consultanþilor, a fost transmisã
în luna august 1981 membrilor Comisiei.

Între 20 ºi 28 octombrie 1981, în aula Sinodului episcopilor, a avut
loc o sesiune plenarã, convocatã de Suveranul Pontif, cu scopul
de a se lua o hotãrâre asupra întregului text al noului cod ºi de
a fi votat definitiv. Cu acest prilej, au fost discutate în special
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ºase chestiuni de o pondere ºi importanþã mai mare, dar ºi altele,
la cererea a cel puþin zece pãrinþi sinodali. La sfârºitul sesiunii
plenare, pãrinþii sinodali au fost întrebaþi „dacã acceptã sau nu
ca schema Codului de Drept Canonic – dupã ce a fost examinatã
în Plenarã împreunã cu amendamentele deja fãcute, dupã ce vor
fi introduse în ea ºi amendamentele care obþinuserã în Plenarã
majoritatea voturilor, dupã ce se va acorda o atenþie deosebitã
ºi observaþiilor care au fost fãcute ºi dupã ce va fi efectuatã ºi o
finisare a stilului ºi puritãþii limbii latine în care a fost redactatã
(toate aceste sarcini fiind încredinþate preºedintelui ºi secreta-
riatului) – sã fie consideratã vrednicã de a fi prezentatã cât mai
curând posibil Suveranului Pontif spre a o promulga la timpul
ºi în modul pe care el le va crede de cuviinþã”, ºi toþi au rãspuns
în unanimitate: „se acceptã”.

Dupã ce a fost corectat ºi aprobat astfel, dupã ce i s-au adãugat
ºi canoanele schemei referitoare la legea fundamentalã a Bisericii
ºi dupã ce a fost finisat ºi în ce priveºte puritatea limbii latine,
textul integral al codului a fost în cele din urmã retipãrit, iar la
22 aprilie 1982 a fost înmânat Suveranului Pontif ca sã se poatã
proceda deja la promulgare.

Însã Suveranul Pontif, ajutat de câþiva specialiºti ºi ascultând
pãrerea preºedintelui Comisiei pontificale pentru revizuirea
Codului de Drept Canonic, a reexaminat personal aceastã ultimã
schemã ºi, evaluând totul cu chibzuinþã, a decis ca noul cod sã fie
promulgat la 25 ianuarie 1983, adicã în ziua aniversãrii primului
anunþ fãcut de papa Ioan al XXIII-lea cu privire la revizuirea
codului.

Dupã aproape douãzeci de ani, Comisia pontificalã, special înfiin-
þatã, ºi-a dus la îndeplinire cu rezultate fericite misiunea ce i-a
fost încredinþatã. Iatã, acum se aflã la dispoziþia pãstorilor ºi a
credincioºilor dreptul cel mai nou al Bisericii, un drept care se
remarcã prin simplitate, claritate, eleganþã ºi o adevãratã ºtiinþã
juridicã. În plus, nefiind lipsit de caritate, echitate ºi bunãvoinþã
ºi fiind profund pãtruns de adevãrat spirit creºtin, el încearcã
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sã rãspundã naturii externe ºi interne date de Dumnezeu Bise-
ricii ºi, totodatã, doreºte sã facã faþã condiþiilor ºi necesitãþilor ei
în lumea de azi. Dacã, datoritã rapidelor transformãri ale socie-
tãþilor umane contemporane, unele norme pãreau a fi mai puþin
perfecte chiar în perioada elaborãrii noului drept, iar în viitor
vor avea nevoie de o nouã revizuire, Biserica are suficiente forþe,
aºa cum a avut ºi în decursul secolelor, de a-ºi reînnoi propriile
legi. Acum legea nu mai poate fi ignoratã; pãstorii dispun de
norme sigure pentru a-ºi îndeplini corect slujirea sacrã; de acum
înainte, toþi pot sã-ºi cunoascã propriile drepturi ºi îndatoriri ºi
poate fi împiedicatã orice arbitrarietate; abuzurile, care eventual
au pãtruns în disciplina ecleziasticã din cauza lipsei de legi, vor fi
mai uºor extirpate ºi împiedicate; în sfârºit, întreaga activitate
apostolicã, atât cea care deja s-a consolidat, cât ºi cea care este
începutã, dispune de acum înainte de baze solide pentru a progresa
repede ºi pentru a fi promovatã, cãci existenþa unor norme juri-
dice sãnãtoase este absolut necesarã pentru consolidarea, creº-
terea ºi înflorirea comunitãþii ecleziale. Sã dea Dumnezeu acest
lucru prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Maica Bisericii,
a sfântului Iosif, patronul Bisericii ºi a sfinþilor apostoli Petru
ºi Paul.
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CODUL DE DREPT CANONIC
Textul oficial ºi traducerea în limba românã



LIBER I
DE NORMIS GENERALIBUS

Can. 1 – Canones huius Codicis unam Ecclesiam lati-
nam respiciunt.

Can. 2 – Codex plerumque non definit ritus, qui in actio-
nibus liturgicis celebrandis sunt servandi; quare leges litur-
gicae hucusque vigentes vim suam retinent, nisi earum aliqua
Codicis canonibus sit contraria.

Can. 3 – Codicis canones initas ab Apostolica Sede cum
natio-nibus aliisve societatibus politicis conventiones non
abrogant neque iis derogant; eadem idcirco perinde ac in prae-
sens vigere pergent, contrariis huius Codicis praescriptis mini-
me obstan-tibus.

Can. 4 – Iura quaesita, itemque privilegia quae, ab
Apostolica Sede ad haec usque tempora personis sive physi-
cis sive iuri-dicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra
manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur.

Can. 5 – § 1. Vigentes in praesens contra horum praescrip-
ta canonum consuetudines sive universales sive particulares,
quae ipsis canonibus huius Codicis reprobantur, prorsus sup-
pressae sunt, nec in posterum reviviscere sinantur; ceterae
quoque suppressae habeantur, nisi expresse Codice aliud
caveatur, aut centenariae sint vel immemorabiles, quae qui-
dem, si de iudicio Ordinarii pro locorum ac personarum
adiunctis sub-moveri nequeunt, tolerari possunt.



CARTEA I
NORME GENERALE

Can. 1 – Canoanele acestui Cod privesc doar Biserica
Latinã.

Can. 2 – În general, Codul nu stabileºte riturile ce tre-
buie respectate în celebrarea acþiunilor liturgice. De aceea,
legile liturgice, care sunt în vigoare pânã în prezent, îºi
pãstreazã obligativitatea, în afarã de cazul când vreuna din-
tre ele este contrarã canoanelor Codului.

Can. 3 – Canoanele Codului nu abrogã convenþiile
încheiate de Scaunul Apostolic cu statele sau cu alte societãþi
politice ºi nici nu modificã ceva din conþinutul lor. De aceea, ele
continuã sã fie în vigoare ca ºi pânã în prezent ºi nu se opun
nicidecum dispoziþiilor contrare acestui Cod.

Can. 4 – Drepturile câºtigate ºi, de asemenea, privilegi-
ile acordate pânã în prezent persoanelor atât fizice, cât ºi
juri-dice de cãtre Scaunul apostolic, care sunt în uz ºi nu sunt
revo-cate, rãmân neatinse, în afarã de cazul în care sunt
revocate în mod expres de canoanele acestui Cod.

Can. 5  – § 1. Cutumele, atât cele universale cât ºi cele parti-
culare, în vigoare în prezent, dar contrare acestor canoane,
care sunt dezaprobate de cãtre canoanele acestui Cod, sunt
complet suprimate ºi este interzisã reapariþia lor în viitor.
ªi celelalte sã fie considerate suprimate, în afarã de cazul când
este prevãzut în mod expres altfel de cãtre Cod, ori dacã sunt
centenare sau imemoriale; totuºi, acestea din urmã pot fi tole-
rate dacã, potrivit aprecierii Ordinariului, nu pot fi abolite



§ 2. Consuetudines praeter ius hucusque vigentes, sive uni-
versales sive particulares, servantur.

Can. 6 – § 1. Hoc Codice vim obtinente, abrogantur:
1° „Codex Iuris Canonici” anno 1917 promulgatus;
2° aliae quoque leges, sive universales sive particulares, prae-

scriptis huius Codicis contrariae, nisi de particularibus
aliud expresse caveatur;

3° leges poenales quaelibet, sive universales sive particu-
lares a Sede Apostolica latae, nisi in ipso hoc Codice recipiantur;

4° ceterae quoque leges disciplinares universales materiam
respicientes, quae hoc Codice ex integro ordinatur.

§ 2. Canones huius Codicis, quatenus ius vetus referunt,
aestimandi sunt ratione etiam canonicae traditionis habita.

TITULUS I
De legibus ecclesiasticis

Can. 7 – Lex instituitur cum promulgatur.

Can. 8 – § 1. Leges ecclesiasticae universales promulgantur
per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario offi-
ciali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi
modus fuerit praescriptus, et vim suam exserunt tantum
expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus
est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior aut
longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta.

§ 2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore
determinato et obligare incipiunt post mensem a die promulga-
tionis, nisi alius terminus in ipsa lege statuatur.
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datoritã circumstanþelor locurilor ºi persoanelor.
§ 2. Cutumele din afara dreptului, fie universale, fie par-

ticulare, care sunt în vigoare în prezent, sunt pãstrate.

Can. 6 – § 1. Prin intrarea în vigoare a acestui Cod, se
abrogã:

1° Codul de Drept Canonic promulgat în anul 1917;
2° celelalte legi, atât universale cât ºi particulare, contrare

dispoziþiilor acestui Cod, în afarã de cazul când este prevãzut
în mod expres altfel cu privire la legile particulare;

3° toate legile penale, atât universale, cât ºi particulare, pro-
mulgate de Scaunul apostolic, în afarã de cazul când sunt relu-
ate de acest Cod;

4° celelalte legi disciplinare universale care se referã la o
materie ce este rânduitã în întregime de cãtre acest Cod.

§ 2. În mãsura în care reiau dreptul vechi, canoanele
acestui Cod trebuie interpretate þinându-se seama ºi de tra-
diþia canonicã.

TITLUL I
Legile ecleziastice

Can. 7 – Legea ia fiinþã când este promulgatã.

Can. 8 – § 1. Legile ecleziastice universale sunt promul-
gate prin publicarea lor în Monitorul oficial Acta Apostolicae
Sedis, cu excepþia unor cazuri particulare când este pre-
scris un alt mod de promulgare, ºi intrã în vigoare numai
dupã trecerea a trei luni de la data când au fost publicate în
Acta, în afarã de cazul când din însãºi natura lucrurilor obligã
imediat, sau chiar în lege a fost stabilitã în mod special ºi
expres o vacanþã mai scurtã sau mai lungã.
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Can. 9 – Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi
nomi-natim in eisde praeteritis caveatur.

Can. 10 – Irritantes aut inhabilitantes eae tantum leges
habendae sunt, quibus actum esse nullum aut inhabilem esse
personam expresse statuitur.

Can. 11 – Legibus mere ecclesiasticis tenentur baptizati
in Ecclesia catholica vel in eandem recepti, quique sufficienti
rationis usu gaudent et, nisi aliud iure expresse caveatur, sep-
timum aetatis annum expleverunt.

Can. 12 – § 1. Legibus universalibus tenentur ubique terrarum
omnes pro quibus latae sunt.

§ 2. A legibus autem universalibus, quae in certo territorio
non vigent, eximuntur omnes qui in eo territorio actu versantur.

§ 3. Legibus conditis pro peculiari territorio ii subiciuntur
proquibus latae sunt, quique ibidem domicilium vel quasi-domi-
cilium habent et simul actu commorantur, firmo praescripto
can. 13.

Can. 13 – § 1. Leges particulares non praesumuntur per-
sonales, sed territoriales nisi aliud constet.

§ 2. Peregrini non adstringuntur:
1° legibus particularibus sui territorii quamdiu ab eo absunt,

nisi aut earum transgressio in proprio territorio noceat, aut
leges sint personales;
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§ 2. Legile particulare sunt promulgate în modul stabilit
de legislator ºi încep sã oblige dupã o lunã de zile de la data
promulgãrii, în afarã de cazul când chiar în lege este stabilit
un alt termen.

Can. 9 – Legile privesc viitorul, nu trecutul, în afarã de
cazul când în ele este specificat în mod nominal trecutul.

Can. 10 – Trebuie sã fie considerate anulante ori incapa-
citante numai acele legi în care este stabilit în mod expres
cã un act este nul sau cã o persoanã este incapabilã.

Can. 11 – Legile exclusiv ecleziastice îi obligã numai pe
cei botezaþi în Biserica Catolicã sau primiþi ulterior în sânul
ei, care se bucurã de uzul suficient al raþiunii ºi, dacã nu este
pre-vãzut în mod expres altfel de cãtre drept, au împlinit
vârsta de ºapte ani.

Can. 12 – § 1. Legile universale îi obligã pretutindeni pe
toþi cei pentru care au fost date.

§ 2. Sunt scutiþi de la legile universale, care nu sunt în
vigoare într-un anumit teritoriu, toþi cei ce se aflã de fapt
în acel teritoriu.

§ 3. Sunt supuºi legilor create pentru un anumit teritoriu
cei pentru care ele au fost date ºi care îºi au acolo domiciliul
sau cvasidomiciliul ºi, totodatã, locuiesc de fapt în acel teri-
toriu, rãmânând neschimbat can. 13.

Can 13 – § 1. Legile particulare nu sunt presupuse a fi
per-sonale, ci teritoriale, în afarã de cazul când se constatã
altfel.

§ 2. Cãlãtorii nu sunt obligaþi:
1° la legile particulare din propriul teritoriu cât timp ei absen-
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2° neque legibus territorii in quo versantur, iis exceptis quae
ordini publico consulunt, aut actuum sollemnia determinant,
aut res immobiles in territorio sitas respiciunt.

§ 3. Vagi obligantur legibus tam universalibus quam particu-
laribus quae vigent in loco in quo versantur.

Can. 14 – Leges, etiam irritantes et inhabilitantes, in dubio
iuris non urgent; in dubio autem facti Ordinarii ab eis dispen-
sare possunt, dummodo, si agatur de dispensatione reservata,
concedi soleat ab auctoritate cui reservatur.

Can. 15 – § 1. Ignorantia vel error circa leges irritantes
vel inhabilitantes earundem effectum non impediunt, nisi
aliud expresse statuatur.

§ 2. Ignorantia vel error circa legem aut poenam aut circa
factum proprium aut circa factum alienum notorium non prae-
sumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur,
donec contrarium probetur.

Can. 16 – § 1. Leges authentice interpretatur legislator et is
cui potestas authentice interpretandi fuerit ab eodem commissa.

§ 2. Interpretatio authentica per modum legis exhibita
eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba
legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem
coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur.

§ 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis
aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet
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teazã de acolo, în afarã de cazul în care nerespectarea acestor
legi este dãunãtoare în teritoriul propriu sau când legile sunt
personale;

2° nici la legile din teritoriul în care se aflã, cu excepþia
acelor legi care au în vedere ordinea publicã sau stabilesc for-
malitãþile actelor sau privesc bunurile imobile ce se aflã pe
acel teritoriu.

§ 3. Pribegii sunt obligaþi sã respecte legile, atât cele uni-
versale, cât ºi cele particulare, care sunt în vigoare în locul
unde ei se aflã.

Can. 14 – Legile, chiar cele anulante ºi incapacitante, în
dubiul de drept nu obligã; în dubiul de fapt, Ordinariii pot sã
dispenseze de la ele, cu condiþia ca, atunci când este vorba
de o dispensã rezervatã, autoritatea cãreia îi este rezervatã
sã obiºnuiascã sã o acorde.

Can 15 – § 1. Ignoranþa sau eroarea cu privire la legile
anu-lante ºi incapacitante nu împiedicã efectul acestora, în
afarã de cazul când este stabilit în mod expres altfel.

§ 2. Ignoranþa sau eroarea cu privire la o lege sau la o
pedeapsã sau la un fapt personal sau la un fapt strãin notoriu,
nu se presupune; cu privire la un fapt strãin nenotoriu, se
presupune, pânã se dovedeºte contrarul.

Can. 16 – § 1. Legile sunt interpretate în mod autentic
de cãtre legislator ºi de cãtre cel cãruia legislatorul i-a acor-
dat puterea de a le interpreta în mod autentic.

§ 2. Interpretarea autenticã prezentatã în formã de lege
are aceeaºi putere ca ºi legea însãºi ºi trebuie sã fie promul-
gatã; dacã declarã numai cuvintele legii, în sine clare, are
valoare retroactivã; dacã restrânge sau extinde legea sau o
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et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data
est.

Can. 17 – Leges ecclesiasticae intellegendae sunt secundum
propriam verborum significationem in textu et contextu consi-
deratam; quae si dubia et obscura manserit, ad locos parallelos,
si qui sint, ad legis finem ac circumstantias et ad mentem
legislatoris est recurrendum.

Can. 18 – Leges quae poenam statuunt aut liberum iurium
exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae
subsunt interpretationi.

Can. 19 – Si certa de re desit expressum legis sive univer-
salis sive particularis praescriptum; aut consuetudo, causa,
nisi sit poenalis, dirimenda est attentis legibus latis in simi-
libus, generalibus iuris principiis cum aequitate canonica ser-
vatis, iurisprudentia et praxi Curiae Romanae, communi con-
stantique doctorum sententia.

Can. 20 – Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat,
si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam
de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis
minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in
iure expresse caveatur.

Can. 21 – In dubio revocatio legis praeexistentis non prae-
sumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et
his, quantum fieri potest, conciliandae.

50 CARTEA I: NORME GENERALE



explicã pe cea nesigurã, nu este retroactivã.

§ 3. Interpretarea în formã de sentinþã judecãtoreascã
sau în formã de act administrativ, într-un caz particular, nu
are putere de lege ºi obligã numai persoanele ºi afecteazã
numai lucrurile pentru care a fost datã.

Can. 17 – Legile ecleziastice trebuie înþelese conform
sem-nificaþiei proprii a cuvintelor, considerate în text ºi în
context; dacã aceasta rãmâne nesigurã ºi neclarã, trebuie sã
se recurgã la locurile paralele, dacã existã, la scopul ºi cir-
cumstanþele legii ºi la intenþia legislatorului.

Can. 18 – Legile care stabilesc o pedeapsã sau cele care
limi-teazã libera exercitare a drepturilor sau cele care
conþin o excepþie de la lege trebuie interpretate în sens
strict.

Can. 19 – Dacã, referitor la o anumitã materie, nu existã
o dispoziþie expresã a legii universale sau a legii particulare
sau o cutumã, cauza, dacã nu este penalã, trebuie soluþionatã
þinându-se seama de legile date pentru cazuri similare, de
principiile generale ale dreptului, aplicate cu echitate cano-
nicã, de jurisprudenþa ºi practica Curiei Romane ºi de pãrerea
comunã ºi constantã a experþilor în drept.

Can. 20 – Legea nouã abrogã legea precedentã sau
derogã de la ea, dacã menþioneazã acest lucru în mod expres
sau dacã este direct contrarã legii precedente sau dacã regle-
menteazã din nou ºi în întregime materia legii precedente;
totuºi, legea universalã nu derogã câtuºi de puþin de la drep-
tul particular sau special, în afarã de cazul când este prescris
în mod expres altfel în drept.
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Can. 22 – Leges civiles ad quas ius Ecclesiae remittit, in iure
canonico iisdem cum effectibus serventur, quatenus iuri divino
non sint contrariae et nisi aliud iure canonico caveatur.

TITULUS II
De consuetudine

Can. 23 – Ea tantum consuetudo a communitate fidelium
introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit,
ad normam canonum qui sequuntur.

Can. 24 – § 1. Nulla consuetudo vim legis obtinere pote-
st, quae sit iuri divino contraria.

§ 2. Nec vim legis obtinere potest consuetudo contra aut
praeter ius canonicum, nisi sit rationabilis; consuetudo autem
quae in iure expresse reprobatur, non est rationabilis.

Can. 25 – Nulla consuetudo vim legis obtinet, nisi a commu-
nitate legis saltem recipiendae capaci cum animo iuris indu-
cendi servata fuerit.

Can. 26 – Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit
probata, consuetudo vigenti iuri canonico contraria aut quae
est praeter legem canonicam, vim legis obtinet tantum, si legi-
time per annos triginta continuos et completos servata fuerit;
contra legem vero canonicam, quae clausulam contineat futuras
consuetudines prohibentem, sola praevalere potest consue-
tudo centenaria aut immemorabilis.

Can. 27 – Consuetudo est optima legum interpres.
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Can. 21 – În dubiu, revocarea unei legi preexistente nu
se presupune, dar legile posterioare trebuie sã fie apropiate
de cele anterioare ºi, pe cât e posibil, trebuie sã fie puse de
acord cu ele.

Can. 22 – Legile civile, la care face trimitere dreptul
Bisericii, trebuie sã fie respectate în dreptul canonic cu ace-
leaºi efecte, numai sã nu fie contrare dreptului divin ºi
dreptul canonic sã nu prescrie altfel.

TITLUL II
Cutuma

Can. 23 – Numai acea cutumã are putere de lege, care,
introdusã de o comunitate de credincioºi, a fost aprobatã de
legislator, în conformitate cu canoanele care urmeazã.

Can. 24 – § 1. Nici o cutumã contrarã dreptului divin nu
poate dobândi putere de lege.

§ 2. Nu poate dobândi putere de lege nici cutuma contrarã
dreptului canonic sau în afara lui, decât dacã este raþionalã;
însã cutuma dezaprobatã în mod expres de cãtre drept nu
este raþionalã.

Can. 25 – Nici o cutumã nu dobândeºte putere de lege
dacã nu a fost respectatã de cãtre o comunitate capabilã cel
puþin sã primeascã o lege ºi cu intenþia de a introduce un
drept.

Can. 26 – Dacã nu a fost aprobatã în mod special de cãtre
legislator, o cutumã contrarã dreptului canonic în vigoare
sau una în afara legii canonice dobândeºte putere de lege

TITLUL II: CUTUMA 53



Can. 28 – Firmo praescripto can. 5, consuetudo, sive contra
sive praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem
revocatur; sed, nisi expressam de iis mentionem faciat, lex non
revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles, nec lex
universalis consuetudines particulares.

TITULUS III
De decretis generalibus et de instructioni-

bus

Can. 29 – Decreta generalia, quibus a legislatore competen-
ti pro communitate legis recipiendae capaci communia ferun-
tur praescripta, proprie sunt leges et reguntur praescriptis cano-
num de legibus.

Can. 30 – Qui potestate exsecutiva tantum gaudet, decretum
generale, de quo in can. 29, ferre non valet, nisi in casibus parti-
cularibus ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti
expresse fuerit concessum et servatis condicionibus in actu
concessionis statutis.

Can. 31 – § 1. Decreta generalia exsecutoria, quibus nempe
pressius determinantur modi in lege applicanda servandi aut
legum observantia urgetur, ferre valent, intra fines suae com-
petentiae, qui potestate gaudent exsecutiva.

§ 2. Ad decretorum promulgationem et vacationem quod
attinet, de quibus in § 1, serventur praescripta can. 8.

Can. 32 – Decreta generalia exsecutoria eos obligant qui
tenentur legibus, quarum eadem decreta modos applicationis
determinant aut observantiam urgent.
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numai dacã a fost respectatã în mod legitim timp de treizeci
de ani continui ºi compleþi; în schimb, o cutumã contrarã legii
canonice, care conþine clauza interzicerii cutumelor viitoare,
poate fi valabilã numai dacã este centenarã sau imemorialã.

Can. 27 – Cutuma este cea mai bunã interpretã a legii.
Can. 28 – Rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 5, cutu-

ma contra legii sau cea în afara legii este revocatã printr-o
cutumã contrarã sau printr-o lege; dacã nu le menþioneazã
în mod expres, legea nu revocã cutumele centenare sau
imemoriale, ºi nici legea universalã nu revocã cutumele par-
ticulare.

TITLUL III
Decretele generale ºi instrucþiunile

Can. 29 – Decretele generale, prin care legislatorul com-
petent dã dispoziþii comune pentru o comunitate capabilã sã
primeascã o lege, sunt legi propriu-zise ºi sunt reglementate
de canoanele despre legi.

Can. 30 – Cine deþine numai puterea executivã nu poate
sã dea un decret general, despre care vorbeºte can. 29, decât
dacã, în cazuri particulare, legislatorul competent i-a acordat
în mod expres acest lucru conform dreptului ºi respectându-se
condiþiile stabilite în actul de concesiune.

Can. 31 – § 1. Cei care deþin puterea executivã pot sã
dea, în limitele competenþei lor, decrete generale executive
prin care sunt stabilite cu mai mare precizie modalitãþile ce
trebuie respectate în aplicarea legii sau prin care se solicitã
cu insis-tenþã respectarea legilor.
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Can. 33 – § 1. Decreta generalia exsecutoria, etiamsi edantur
in directoriis aliusve nominis documentis, non derogant legibus,
et eorum praescripta quae legibus sint contraria omni vi carent.

§ 2. Eadem vim habere desinunt revocatione explicita aut
implicita ab auctoritate competenti facta, necnon cessante lege
ad cuius exsecutionem data sunt; non autem cessant resoluto
iure statuentis nisi contrarium expresse caveatur.

Can. 34 – § 1. Instructiones, quae nempe legum praescrip-
ta declarant atque rationes in iisdem exsequendis servandas
evo-lunt et determinant, ad usum eorum dantur quorum est
curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum exse-
cutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competen-
tiae, qui potestate exsecutiva gaudent.

§ 2. Instructionum ordinationes legibus non derogant, et si
quae cum legum praescriptis componi nequeant, omni vi carent.

§ 3. Vim habere desinunt instructiones non tantum revo-
catione explicita aut implicita auctoritatis competentis, quae
eas edidit, eiusve superioris, sed etiam cessante lege ad quam
declarandam vel exsecutioni mandandam datae sunt.
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§ 2. Cât priveºte promulgarea ºi vacanþa decretelor despre
care este vorba în § 1, sã se respecte prevederile can. 8.

Can. 32 – Decretele generale executive îi obligã pe cei
care sunt þinuþi la respectarea legilor cãrora aceleaºi
decrete le stabilesc modalitãþile de aplicare sau le solicitã
respectarea.

Can. 33 – § 1. Decretele generale executive, chiar dacã
sunt publicate în „îndreptare” sau în documente care
poartã alte denumiri, nu derogã de la legi, iar eventualele
lor prevederi contrare legilor sunt lipsite de orice valoare.

§ 2. Decretele generale executive îºi pierd valabilitatea prin
revocarea explicitã sau implicitã, efectuatã de cãtre autori-
tatea competentã, precum ºi prin încetarea legii pentru execu-
tarea cãreia au fost date; nu înceteazã, însã, prin încetarea
dreptului celui care le-a dat, în afarã de cazul când este prevãzut
în mod expres contrarul.

Can. 34 – § 1. Instrucþiunile, care exprimã prevederile
legilor ºi clarificã ºi stabilesc modalitãþile ce trebuie respec-
tate în aplicarea acestora, sunt adresate celor cãrora le
revine obli-gaþia de a se îngriji ca legile sã fie aplicate ºi îi
obligã la execu-tarea lor. Cei ce deþin puterea executivã le
publicã în mod legitim în cadrul propriei competenþe.

§ 2. Dispoziþiile instrucþiunilor nu derogã de la legi, iar dacã
unele sunt în contradicþie cu prevederile legilor, sunt lipsite
de orice valoare.

§ 3. Instrucþiunile îºi pierd valabilitatea nu numai prin
revocarea lor explicitã sau implicitã de cãtre autoritatea com-
petentã care le-a dat sau de cãtre superiorul acesteia, dar ºi
prin încetarea legii pentru a cãrei clarificare sau executare
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TITULUS IV
De actibus administrativis singularibus

CAPUT I
Normae communes

Can. 35 – Actus administrativus singularis, sive est decretum
aut praeceptum sive est rescriptum, elici potest, intra fines suae
competentiae, abeo qui potestate exsecutiva gaudet, firmo prae-
scripto can. 76, § 1.

Can. 36 – § 1. Actus administrativus intellegendus est
secundum propriam verborum significationem et communem
loquendi usum; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas
comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis
quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum,
strictae subsunt interpretationi; ceteri omnes, latae.

§ 2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter
expressos extendi.

Can. 37 – Actus administrativus, qui forum externum respicit,
scripto est consignandus; item, si fit in forma commissoria,
actus huius exsecutionis.

Can. 38 – Actus administrativus, etiam si agatur de rescrip-
to „Motu proprio” dato, effectu caret quatenus ius quaesi-
tum laedit aut legi consuetudinive probatae contrarium est, nisi
auc-toritas competens expresse clausulam derogatoriam addi-
derit.

Can. 39 – Condiciones in actu administrativo tunc tan-
tum ad validitatem censentur adiectae, cum per particulas
„si,” „nisi,” „dummodo” exprimuntur.
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au fost date.
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Can. 40 – Exsecutor alicuius actus administrativi invali-
de suo munere fungitur, antequam litteras receperit earum-
que authenticitatem et integritatem recognoverit, nisi prae-
via earundem notitia ad ipsum auctoritate eundem actum
edentis transmissa fuerit.

Can. 41 – Exsecutor actus administrativi cui committitur
merum exsecutionis ministerium, exsecutionem huius actus
denegare non potest, nisi manifesto appareat eundem actum
esse nullum aut alia ex gravi causa sustineri non posse aut
condiciones in ipso actu administrativo appositas non esse
adim-pletas; si tamen actus administrativi exsecutio adiunc-
torum personae aut loci ratione videatur inopportuna, exsecu-
tor exse-cutionem intermittat; quibus in casibus statim certio-
rem faciat auctoritatem quae actum edidit.

Can. 42 – Exsecutor actus administrativi procedere debet
ad mandati normam; si autem condiciones essentiales in litteris
appositas non impleverit ac substantialem procedendi formam
non servaverit, irrita est exsecutio.

Can. 43 – Actus administrativi exsecutor potest alium pro
suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita
fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona prae-
finita; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere
actus praeparatorios.

Can. 44 – Actus administrativus exsecutioni mandari pote-
st etiam ab exsecutoris successore in officio, nisi fuerit elec-
ta industria personae.
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TITLUL IV
Actele administrative particulare

CAPITOLUL I
Norme comune

Can. 35 – Actul administrativ particular, fie cã este un
decret sau un precept, fie cã este un rescript, poate fi emis
de cãtre cel care deþine puterea executivã, în cadrul propriei
competenþe, rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 76 § 1.

Can. 36 – § 1. Actul administrativ trebuie înþeles con-
form semnificaþiei proprii a cuvintelor ºi uzului comun al
limbii; în dubiu, actele care se referã la litigii sau au în vedere
pedep-sele ce trebuie impuse sau aplicate sau limiteazã
drepturile persoanei sau lezeazã drepturile câºtigate de alþii,
trebuie inter-pretate în sens strict; toate celelalte, în sens
larg.

§ 2. Un act administrativ nu trebuie extins la alte cazuri,
ci sã se refere numai la cele ce sunt luate în consideraþie.

Can. 37 – Un act administrativ care priveºte forul extern
trebuie sã fie dat în scris; tot astfel, ºi actul executãrii lui,
dacã este dat în formã comisorie.

Can. 38 – Un act administrativ, chiar dacã este vorba de
un rescript dat Motu proprio, nu este valid dacã lezeazã un
drept câºtigat de altcineva sau este contrar unei legi sau unei
cutume aprobate, în afarã de cazul când autoritatea compe-
tentã a adãugat în mod expres o clauzã derogatorie.

Can. 39 – Într-un act administrativ, condiþiile sunt
consi-derate ca fiind adãugate pentru validitate numai atun-
ci când sunt exprimate prin conjuncþiile si, nisi, dummodo
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Can. 45 – Exsecutori fas est, si quoquo modo in actus
admi-nistrativi exsecutione erraverit, eundem actum iterum
exse-cutioni mandare.

Can. 46 – Actus administrativus non cessat resoluto iure
statuentis, nisi aliud iure expresse caveatur.

Can. 47 – Revocatio actus administrativi per alium
actum administrativum auctoritatis competentis effectum
tantum-modo obtinet a momento, quo legitime notificatur
personae pro qua datus est.

CAPUT II
De decretis et praeceptis singularibus

Can. 48 – Decretum singulare intellegitur actus admini-
stra-tivus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quo secun-
dum iuris normas pro casu particulari datur decisio aut fit
provisio, quae natura sua petitionem ab aliquo factam non
supponunt.

Can. 49 – Praeceptum singulare est decretum quo personae
aut personis determinatis aliquid faciendum aut omittendum
directe et legitime imponitur, praesertim ad legis observantiam
urgendam.

Can. 50 – Antequam decretum singulare ferat, auctoritas
necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum
fieri potest, eos audiat quorum iura laedi possint.
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(dacã, în afarã de cazul când, numai sã).
Can. 40 – Executorul unui act administrativ îºi

îndeplineºte în mod invalid mandatul, dacã mai întâi nu a
primit documentele ºi nu le-a verificat autenticitatea ºi
integritatea, în afarã de cazul când autoritatea competentã
care a emis actul l-a înºtiinþat în prealabil despre aceste
documente.

Can. 41 – Executorul unui act administrativ, cãruia îi
este încredinþatã numai misiunea executãrii, nu poate refuza
exe-cutarea acestui act, decât dacã reiese clar cã actul este nul
sau cã nu poate fi acceptat dintr-un alt motiv grav sau când
con-diþiile puse în actul administrativ nu sunt îndeplinite;
totuºi, dacã se considerã cã executarea actului administra-
tiv este inoportunã datoritã circumstanþelor persoanei ºi
locului, exe-cutorul trebuie sã întrerupã executarea; în ast-
fel de cazuri, executorul va informa imediat autoritatea care
a emis actul.

Can. 42 – Executorul unui act administrativ trebuie sã
pro-cedeze conform normei prevãzute în mandat; dacã nu a
înde-plinit condiþiile esenþiale cuprinse în respectivul docu-
ment ºi nu a respectat forma substanþialã a procedurii, exe-
cutarea este nulã.

Can. 43 – Executorul unui act administrativ poate, dupã
aprecierea sa prudentã, sã punã pe altcineva în locul sãu, dacã
înlocuirea nu a fost interzisã sau dacã persoana nu a fost aleasã
datoritã calitãþilor sale personale sau dacã nu a fost stabilitã
dinainte persoana înlocuitorului; în aceste cazuri, executorul
poate totuºi sã încredinþeze altcuiva actele pregãtitoare privind
executarea.

Can. 44 – Un act administrativ poate fi executat ºi de
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Can. 51 – Decretum scripto feratur expressis, saltem sum-
marie, si agaturde decisione, motivis.

Can. 52 – Decretum singulare vim habet tantum quoad res
de quibus datum est; eas vero ubique obligat, nisi aliud constet.

Can. 53 – Si decreta inter se sint contraria, peculiare, in iis
quae peculariter exprimuntur, praevalet generali; si aeque sint
pecularia aut generalia, posterius tempore obrogat priori, qua-
tenus ei contrarium est.

Can. 54 – § 1. Decretum singulare, cuius applicatio com-
mittitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis;
secus a momento quo personae auctoritate ipsius decernentis
intimatur.

§ 2. Decretum singulare, ut urgeri possit, legitimo docu-
mento ad normam iuris intimandum est.

Can. 55 – Firmo praescripto cann. 37 et 51 cum gravissi-
ma ratio obstet ne scriptus decreti textus tradatur, decretum
inti-matum habetur si ei, cui destinatur, coram notario vel
duobus testibus legatur, actis redactis, ab omnibus praesenti-
bus sub-scribendis.

Can. 56 – Decretum pro intimato habetur, si is cui desti-
natur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum,
sine iusta causa non comparuerit vel subscribere recusaverit.
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cãtre succesorul în funcþie al executorului, în afarã de cazul
când persoana a fost aleasã datoritã calitãþilor sale person-
ale.

Can. 45. – Dacã executorul a comis o eroare în exe-
cutarea actului administrativ, poate sã execute din nou acel
act.

Can. 46 – Actul administrativ nu înceteazã prin înc-
etarea dreptului celui care l-a emis, decât dacã este pre-
vãzut altfel în mod expres de cãtre drept.

Can. 47 – Revocarea unui act administrativ printr-un alt
act administrativ al autoritãþii competente dobândeºte val-
oare numai din momentul în care acest nou act este notifi-
cat în mod legal persoanei cãreia i-a fost dat.

CAPITOLUL II
Decretele ºi preceptele particulare

Can. 48 – Decretul particular este actul administrativ
emis de autoritatea executivã competentã, prin care, în con-
formi-tate cu normele dreptului, într-un caz particular, se
dã o decizie sau se acordã un oficiu, care prin natura lor nu
presupun o cerere fãcutã de cineva.

Can. 49 – Preceptul particular este un decret prin care
se impune, în mod direct ºi legal, unei persoane sau unor
persoane determinate de a face sau de a omite ceva, mai
ales pentru a se solicita respectarea legii.

Can. 50 – Înainte de a da un decret particular, autori-
tatea trebuie sã cerceteze cu atenþie informaþiile ºi dovezile
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Can. 57 – § 1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo,
cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum
legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a
recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus
lege praescribatur.

§ 2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum
fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem
ulterioris recursus quod attinet.

§ 3. Responsum negativum praesumptum non eximit compe-
tentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo
et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi.

Can. 58 – § 1. Decretum singulare vim habere desinit legi-
tima revocatione ab auctoritate competendi facta necnon ces-
sante lege ad cuius exsecutionem datum est.

§ 2. Praeceptum singulare, legitimo documento non impo-
situm, cessat resoluto iure praecipientis.

CAPUT III
De rescriptis

Can. 59 – § 1. Rescriptum intellegitur actus administrati-
vus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptis elicitus,
quo suapte natura, ad petitionem alicuius, conceditur privile-
gium, dispensatio aliave gratia.

§ 2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licen-
tiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis
oraculo valent, nisi aliud constet.
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necesare ºi, pe cât este posibil, sã-i audieze pe cei ale cãror
drepturi ar putea fi lezate.

Can. 51 – Decretul sã fie dat în scris, iar dacã este vorba
de o decizie, sã se expunã, cel puþin în mod sumar, motivaþi-
ile.

Can. 52 – Decretul particular este valabil numai pentru
chestiunile pe care le stabileºte ºi pentru persoanele pentru
care este dat; dacã nu se constatã altfel, el obligã pretutin-
deni aceste persoane.

Can. 53 – Dacã decretele sunt contrare între ele, cel spe-
cial, în chestiunile care sunt exprimate în mod special,
preva-leazã asupra celui general; dacã sunt deopotrivã spe-
ciale ºi generale, cel emis ulterior îl abrogã pe cel anterior,
tocmai pentru cã îi este contrar.

Can. 54 – § 1. Un decret particular, a cãrui aplicare este
încredinþatã unui executor, are efect din momentul execu-
tãrii, altminteri, din momentul în care este intimat persoanei
de cãtre autoritatea care l-a dat.

§ 2. Pentru a i se putea cere îndeplinirea, un decret parti-
cular trebuie sã fie intimat printr-un înscris legal conform
dreptului.

Can. 55 – Rãmânând neschimbatã dispoziþia cann. 37 ºi
51, când un motiv foarte grav împiedicã înmânarea în scris
a textului decretului, decretul va fi considerat intimat dacã
este citit destinatarului în faþa unui notar sau a doi martori,
redac-tându-se un proces verbal ce trebuie semnat de cãtre
toþi cei prezenþi.

Can. 56 – Dacã destinatarul, chemat în mod legal sã pri-
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Can. 60 – Rescriptum quodlibet impetrari potest ab omnibus
qui expresse non prohibentur.

Can. 61 – Nisi aliud constet, rescriptum impetari potest
pro alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem
acceptationem, salvis clausulis contrariis.

Can. 62 – Rescriptum in quo nullus datur exsecutor, effectum
habet a momento quo datae sunt litterae; cetera, a momento
exsecutionis.

Can. 63 – § 1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reti-
centia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum
legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt expe-
rimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod „Motu proprio”
datum sit.

§ 2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi,
sine una quidem causa motiva proposita sit vera.

§ 3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor,
vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est; in ceteris,
tempore exsecutionis.

Can. 64 – Salvo iure Paenitentiariae pro foro interno, gra-
tia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegata, valide ab
alio eiusdem Curiae dicasterio aliave competenti auctoritate
infra Romanum Pontificem concedi nequit, sine assensu
dicasterii quocum agi coeptum est.

Can. 65 – § 1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam
a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi
facta denegationis mentione; Ordinarius gratiam ne conce-
dat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus.
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meascã decretul sau sã-i asculte citirea, fãrã un motiv just
nu s-a prezentat sau a refuzat sã semneze, se considerã cã
decretul este intimat.

Can. 57 – § 1. Ori de câte ori legea impune emiterea unui
decret sau persoana interesatã prezintã în mod legal o cerere
sau un recurs pentru a obþine un decret, autoritatea com-
petentã sã-l emitã în termen de trei luni de la data primirii
cererii sau a recursului, în afarã de cazul când legea prescrie
un alt termen.

§ 2. Expirând acest termen, dacã decretul nu a fost încã
emis, rãspunsul se presupune a fi negativ, iar cel interesat
poate înainta un ulterior recurs.

§ 3. Presupusul rãspuns negativ nu scuteºte autoritatea
competentã de obligaþia de a emite decretul ºi chiar de a repara
eventuala daunã cauzatã, aºa cum prevede can. 128.

Can. 58 – § 1. Decretul particular îºi pierde valabilitatea
în cazul în care este revocat în mod legal de cãtre autoritatea
competentã, precum ºi în cazul când înceteazã legea pentru
a cãrei executare a fost dat.

§ 2. Preceptul particular care nu este impus printr-un înscris
legal îºi pierde valoarea prin încetarea dreptului celui care l-a
ordonat.

CAPITOLUL III
Rescriptele

Can. 59 – § 1. Rescriptul este actul administrativ dat în
scris de cãtre autoritatea executivã competentã, prin care, din
însãºi natura sa, la cererea cuiva, se acordã un privilegiu, o
dispensã sau o altã favoare.
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§ 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali dene-
gata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario
denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit.

§ 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali dene-
gata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab
Episcopo dioecesano impetrata, invalida est; gratia autem ab
Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta dene-
gationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario epis-
copali, non consentiente Episcopo, impetrari.

Can. 66 – Rescriptum non fit irritum ob errorem in nomi-
ne personae cui datur vel a qua editur, aut loci in quo ipsa resi-
det, aut rei dequa agitur, dummodo iudicio Ordinarii nulla
sit de ipsa persona vel de re dubiatio.

Can. 67 – § 1. Si contingat ut de una eademque re duo
rescripta inter se contraria impetrentur, peculiare, in iis quae
peculiariter exprimuntur, praevalet generali.

§ 2. Si sint aeque peculiaria aut generalia, prius tempore prae-
valet posteriori, nisi in altero fiat mentio expressa de priore,
aut nisi prior impetrator dolo vel notabili neglegentia sua
rescripto usus non fuerit.

§ 3. In dubio num rescriptum irritum sit necne, recurratur
ad rescribentem.

Can. 68 – Rescriptum Sedis Apostolicae in quo nullus
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§ 2. Prevederile stabilite pentru rescripte sunt valabile ºi
pentru acordarea unei permisiuni (licentia), precum ºi pentru
acordãrile de favoruri fãcute oral, dacã nu se constatã altfel.

Can. 60 – Orice rescript poate fi obþinut de toþi cei care
nu sunt opriþi în mod expres.

Can. 61 – Dacã nu se constatã altfel, un rescript poate fi
cerut ºi pentru altã persoanã, chiar fãrã consimþãmântul ei,
ºi are valoare înainte ca ea sã-l accepte, dacã nu existã clauze
contrare.

Can. 62 – Rescriptul pentru care nu este desemnat nici
un executor are efect din momentul semnãrii actului; cele-
lalte, din momentul executãrii lor.

Can. 63 – § 1. Validitãþii unui rescript i se opune pãs-
trarea sub tãcere a adevãrului (subreptio), dacã în cerere nu
au fost expuse acele lucruri care, potrivit legii, stilului ºi
practicii canonice, trebuie sã fie expuse pentru validitate, în
afarã de cazul când este vorba de un rescript de favoare dat
Motu proprio.

§ 2. De asemenea, validitãþii unui rescript i se opune expu-
nerea falsului (obreptio), dacã nici unul dintre motivele pre-
zentate nu este adevãrat.

§ 3. În cazul rescriptelor care nu au nici un executor, motivul
trebuie sã fie adevãrat în momentul emiterii decretului; în
cazul celorlalte, în momentul executãrii lor.

Can. 64 – Fãcând excepþie dreptul Penitenþiariei pentru
forul intern, o favoare negatã de oricare congregaþie a Curiei
Romane nu poate fi acordatã în mod valid de cãtre o altã con-
gregaþie a aceleiaºi Curii sau de cãtre o altã autoritate com-
petentã inferioarã Pontifului Roman, fãrã consimþãmântul
congregaþiei cãreia cel interesat s-a adresat iniþial.
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datur exsecutor, tunc tantum debet Ordinario impetrantis prae-
sentari,

cum id in iisdem litteris praecipitur, aut de rebus agitur publicis,
aut comprobari condiciones oportet.

Can. 69 – Rescriptum, cuius praesentationi nullum est
defi-nitum tempus, potest exsecutori exhiberi quovis tempore,
modo absit fraus et dolus.

Can. 70 – Si in rescripto ipsa concessio exsecutori commit-
tatur, ipsius est pro suo prudenti arbitrio et conscientia gratiam
concedere vel denegare.

Can. 71 – Nemo uti tenetur rescripto in sui dumtaxat favorem
concesso, nisi aliunde obligatione canonica ad hoc teneatur.

Can. 72 – Rescripta ab Apostolica Sede concessa, quae exspi-
raverint, ab Episcopo dioecesano iusta de causa semel proro-
gari possunt, non tamen ultra tres menses.

Can. 73 – Per legem contrariam nulla rescripta revocantur,
nisi aliud in ipsa lege caveatur.

Can. 74 – Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in
foro interno uti possit, tenentur illam pro foro externo probare,
quoties id legitime ab eo petatur.

Can. 75 – Si rescriptum contineat privilegium vel dispen-
sa-tionem, serventur insuper praescripta canonum qui sequun-
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Can. 65 – § 1. Rãmânând valabile prevederile din §§ 2 ºi
3, nimeni nu poate sã cearã de la un alt Ordinariu o favoare
negatã de Ordinariul propriu, fãrã sã fie menþionat rãspunsul
negativ; dacã însã a fost fãcutã menþiunea, Ordinariul sã nu
acorde favoarea decât dupã ce a primit de la primul Ordinariu
motivele refuzului.

§ 2. O favoare negatã de vicarul general sau de vicarul
episcopal nu poate fi acordatã în mod valid de cãtre un alt
vicar al aceluiaºi Episcop, chiar dacã vicarul care a refuzat-o
a expus motivele refuzului.

§ 3. O favoare negatã de vicarul general sau de vicarul epis-
copal ºi obþinutã ulterior de la Episcopul diecezan, fãrã sã
fi fost menþionat refuzul, este invalidã; o favoare negatã de
cãtre Episcopul diecezan nu poate fi obþinutã în mod valid,
chiar dacã a fost menþionat refuzul, de la vicarul sãu general
sau de la vicarul episcopal fãrã consimþãmântul Episcopului.

Can. 66 – Un rescript nu devine invalid din cauza unei
erori cu privire la numele destinatarului sau al persoanei
care îl emite sau al localitãþii în care destinatarul locuieºte
sau cu privire la obiectul favorului, cu condiþia ca, dupã apre-
cierea Ordinariului, sã nu existe nici un dubiu cu privire la
destinatar sau la obiectul favorului.

Can 67 – § 1. În cazul în care, privitor la unul ºi acelaºi
lucru, s-ar obþine douã rescripte contrare între ele, cel special,
în chestiunile care sunt exprimate în mod special, prevaleazã
asupra celui general.

§ 2. Dacã sunt deopotrivã speciale sau generale, cel anterior
prevaleazã asupra celui ulterior, în afarã de cazul când în cel
ulterior se face în mod expres menþiune despre cel anterior,
ori când primul beneficiar, din dol sau din neglijenþã mare,
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tur.

CAPUT IV
De privilegiis

Can. 76 – § 1. Privilegium, seu gratia in favorem certa-
rum personarum sive physicarum sive iuridicarum per pecu-
liarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auc-
toritate exsecutiva cui legislator hanc potestatem concesserit.

§ 2. Possessio centenaria vel immemorabilis praesumptionem
inducit concessi privilegii.

Can. 77 – Privilegium interpretandum est ad normam can.
36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privi-
legio aucti aliquam revera gratiam consequantur.

Can. 78 – § 1. Privilegium praesumitur perpetuum, nisi
con-trarium probetur.

§ 2. Privilegium personale, quod scilicet personam sequitur,
cum ipsa extinguitur.

§ 3. Privilegium reale cessat per absolutum rei vel loci inte-
ritum; privilegium vero locale, si locus intra quinquaginta
annos restituatur, reviviscit.

Can. 79 – Privilegium cessat per revocationem competentis
auctoritatis ad normam can. 47, firmo praescripto can. 81.
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nu s-a folosit de rescriptul sãu.

§ 3. În caz de dubiu cu privire la validitatea rescriptului,
sã se recurgã la persoana care l-a dat.

Can. 68 – Un rescript al Scaunului Apostolic, în care nu
este desemnat nici un executor, trebuie sã fie prezentat Ordi-
nariului persoanei care îl obþine numai în cazul când acest
lucru este prescris în acelaºi document, când este vorba de
lucruri publice sau când trebuie sã fie confirmate condiþiile.

Can. 69 – Rescriptul pentru prezentarea cãruia nu este
sta-bilit nici un termen poate fi prezentat executorului în
orice moment, cu condiþia sã nu existe rea-credinþã ºi dol.

Can. 70 – Dacã într-un rescript însãºi concesiunea este
încredinþatã executorului, este de datoria acestuia sã acorde
sau sã refuze favorul, potrivit aprecierii sale prudente ºi propriei
conºtiinþe.

Can. 71 – Nimeni nu este obligat sã se foloseascã de un
rescript acordat exclusiv în propriul avantaj, în afarã de cazul
când este þinut la aceasta de o altã obligaþie canonicã.

Can. 72 – Rescriptele acordate de Scaunul Apostolic, dar
care au expirat, pot sã fie prorogate de Episcopul diecezan,
dintr-un motiv just, numai o singurã datã, pentru o perioadã
nu mai mare de trei luni.

Can. 73 – Nici un rescript nu este revocat printr-o lege
con-trarã, în afarã de cazul când este prevãzut altfel chiar în
lege.

Can. 74 – Deºi o persoanã se poate folosi în forul intern
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Can. 80 – § 1. Nullum privilegium per renuntiationem cessat,
nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta.

§ 2. Privilegio in sui dumtaxat favorem concesso quaevis
persona physica renuntiare potest.

§ 3. Privilegio concesso alicui personae iuridicae, aut ratio-
ne dignitatis loci vel rei, singulae personae renuntiare
nequeunt; nec ipsi personae iuridicae integrum est privilegio
sibi concesso renuntiare, si renuntiatio cedat in Ecclesiae
aliorumve praeiudicium.

Can. 81 – Resoluto iure concedentis, privilegium non extin-
guitur, nisi datum fuerit cum clausula „ad beneplacitum
nostrum” vel alia aequipollenti.

Can. 82 – Per non usum vel per usum contrarium privi-
legium aliis haud onerosum non cessat; quod vero in aliorum
gravamen cedit, amittitur, si accedat legitima praescriptio.

Can. 83 – § 1. Cessat privilegium elapso tempore vel exple-
to numero casuum pro quibus concessum fuit, firmo prae-
scripto can. 142, § 2.

§ 2. Cessat quoque, si temporis progressu rerum adiuncta
ita iudicio auctoritatis competentis immutata sint, ut noxium
evaserit aut eius usus illicitus fiat.

Can. 84 – Qui abutitur potestate sibi ex privilegio data, privi-
legio ipso privari meretur; quare, Ordinarius, frustra monito
privilegiario, graviter abutentem privet privilegio quod ipse
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de o favoare acordatã prin viu grai, este totuºi þinutã sã
dove-deascã în forul extern ori de câte ori îi este cerut acest
lucru în mod legal.

Can. 75 – Dacã rescriptul conþine un privilegiu sau o dis-
pensã, sã se respecte în plus ºi prevederile canoanelor care
urmeazã.
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concessit; quod si privilegium concessum fuerit ab Apostolica
Sede, eandem Ordinarius certiorem facere tenetur.

CAPUT V
De dispensationibus

Can. 85 – Dispensatio, seu legis mere ecclesiasticae in casu
particulari relaxatio, concedi potest ab iis qui potestate gaudent
exsecutiva intra limites suae competentiae, necnon ab illis quibus
potestas dispensandi explicite vel implicite competit sive ipso
iure sive vi legitimae delegationis.

Can. 86 – Dispensationi obnoxiae non sunt leges quatenus
ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essen-
tialiter sunt constitutiva.

Can. 87 – § 1. Episcopus dioecesanus fideles, quoties id
ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare
valet in legibus disciplinaribus tam universalibus quam particu-
laribus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae
aucto-ritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poe-
nalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedis aliive
auctoritati specialiter reservatur.

§ 2. Si difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul
in mora sit periculum gravis damni, Ordinarius quicumque
dis-pensare valet in iisdem legibus, etiam si dispensatio reser-
vatur Sanctae Sedi, dummodo agatur de dispensatione quam
ipsa in iisdem adiunctis concedere solet, firmo praescripto
can. 291.
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CAPITOLUL IV
Privilegiile

Can. 76 – § 1. Privilegiul, adicã favoarea acordatã
printr-un act special în folosul unor persoane fizice sau
juridice determinate, poate fi acordat de cãtre legislator,
precum ºi de cãtre autoritatea executivã cãreia legislatorul
i-a dat aceastã putere.

§ 2. Posedarea centenarã sau imemorialã produce pre-
zumþia cã privilegiul a fost acordat.

Can. 77 – Privilegiul trebuie interpretat în conformitate
cu can. 36 § 1; întotdeauna, însã, trebuie adoptatã acea inter-
pretare potrivit cãreia beneficiarii privilegiului sã dobândeascã
într-adevãr o favoare.

Can. 78 – § 1. Dacã nu se dovedeºte contrarul, se presu-
pune cã privilegiul este perpetuu.

§ 2. Privilegiul personal, adicã cel care urmeazã persoana,
înceteazã o datã cu persoana.

§ 3. Privilegiul real înceteazã prin dispariþia absolutã a
lucrului sau a locului; totuºi, privilegiul local reapare dacã
locul este reconstituit în rãstimp de cincizeci de ani.

Can. 79 – Privilegiul înceteazã prin revocarea lui de
cãtre autoritatea competentã în conformitate cu prevederile
can. 47, rãmânând neatinsã dispoziþia can. 81.

Can. 80 – § 1. Nici un privilegiu nu înceteazã prin renun-
þare, în afarã de cazul când aceasta a fost acceptatã de autori-
tatea competentã.
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Can. 88 – Ordinarius loci in legibus dioecesanis atque, quo-
ties id ad fidelium bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio
ple-nario vel provinciali aut ab Episcoporum conferentia latis
dis-pensare valet.

Can. 89 – Parochus aliique presbyteri aut diaconi a lege uni-
versali et particulari dispensare non valent, nisi haec potestas
ipsis expresse concessa sit.

Can. 90 – § 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine
iusta et rationabili causa, habita ratione adiuctorum casus et
gravi-tatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicita
est, nisi ab ipso legislatore eiusve superiore data sit, etiam
invalida.

§ 2. Dispensatio in dubio de sufficientia causae valide et lici-
te conceditur.

Can. 91 – Qui gaudet potestate dispensandi eam exercere
valet, etiam extra territorium exsistens, in subditos, licet a terri-
torio absentes, atque, nisi contrarium expresse statuatur, in
peregrinos quoque in territorio actu degentes, necnon erga
seipsum.

Can. 92 – Strictae subest interpretationi non solum dispen-
satio ad normam can. 36, § 1, sed ipsamet potestas dispensan-
di ad certum casum concessa.

Can. 93 – Dispensatio quae tractum habet successivum cessat
iisdem modis quibus privilegium, necnon certa ac totali cessa-
tione causae motivae.

TITULUS V
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§ 2. Orice persoanã fizicã poate sã renunþe la un privi-
legiu acordat exclusiv în favoarea ei.

§ 3. Persoanele individuale nu pot sã renunþe la un privi-
legiu acordat unei persoane juridice, ori acordat datoritã dem-
nitãþii unui loc sau lucru; nici persoana juridicã însãºi nu
este liberã sã renunþe la un privilegiu ce i-a fost acordat,
dacã renunþarea aduce un prejudiciu Bisericii sau altora.

Can. 81 – Un privilegiu nu înceteazã prin încetarea
dreptului celui care l-a acordat, în afarã de cazul când a fost
dat cu clauza ad beneplacitum nostrum sau cu o alta echiva-
lentã.

Can. 82 – Un privilegiu care nu comportã o povarã pen-
tru alþii nu înceteazã prin nefolosire sau prin folosire con-
trarã; în schimb, privilegiul care se transformã într-o povarã
pentru alþii înceteazã, dacã intervine o prescripþie legalã.

Can. 83 – § 1. Privilegiul înceteazã prin expirarea timpu-
lui sau prin terminarea numãrului de cazuri pentru care a
fost acordat, rãmânând neatinsã dispoziþia can. 142 § 2.

§ 2. De asemenea, privilegiul înceteazã dacã, cu trecerea
timpului, circumstanþele s-au schimbat în aºa fel încât, dupã
aprecierea autoritãþii competente, el devine dãunãtor sau
folosirea lui devine ilicitã.

Can. 84 – Cine abuzeazã de puterea ce îi este datã prin
privi-legiu meritã sã fie deposedat de privilegiul însuºi; de
aceea, Ordinariul, dupã ce l-a avertizat în zadar pe pos-
esorul privi-legiului, sã-l deposedeze de privilegiul ce i l-a
acordat pe cel care abuzeazã în mod grav de privilegiu; dacã
privilegiul a fost acordat de Scaunul Apostolic, Ordinariul
este þinut sã-l informeze despre abuz.
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De statutis et ordinibus

Can. 94 – § 1. Statuta, sensu proprio, sunt ordinationes
quae in universitatibus sive personarum sive rerum ad normam
iuris conduntur, et quibus definiuntur earundem finis, consti-
tutio, regimen atque agendi rationes.

§ 2. Statutis universitatis personarum obligantur solae per-
sonae quae legitime eiusdem membra sunt; statutis rerum uni-
versitatis, iiqui eiusdem moderamen curant.

§ 3. Quae statutorum praescripta vi potestatis legislativae
condita et promulgata sunt, reguntur praescriptis canonum de
legibus.

Can. 95 – § 1. Ordines sunt regulae seu normae quae serva-
ri debent in personarum conventibus, sive ab auctoritate eccle-
siastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon
aliis celebrationibus, et quibus definiuntur quae ad constitu-
tionem, moderamen et rerum agendarum rationes pertinent.

§ 2. In conventibus celebrationibusve, ii regulis ordinis
tenentur, qui in iisdem partem habent.

TITULUS VI
De personis physicis et iuridicis

CAPUT I
De personarum physicarum condicione canoni-

ca

Can. 96 – Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur
et in eadem constituitur persona, cum officiis et iuribus quae
chris-tianis, attenta quidem eorum condicione, sunt propria, qua-
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CAPITOLUL V
Dispensele

Can. 85 – Dispensa, adicã scutirea de la o lege exclusiv
ecleziasticã într-un caz particular, poate fi acordatã de cei care
deþin puterea executivã, în limitele competenþei lor, precum
ºi de cei care deþin puterea de a dispensa în mod explicit sau
implicit fie în virtutea dreptului însuºi, fie în virtutea unei
delegaþii legale.

Can. 86 – Nu se poate dispensa de la legile care stabilesc
elementele constitutive esenþiale ale instituþiilor juridice sau
ale actelor juridice.

Can. 87 – § 1. Ori de câte ori considerã cã este spre binele
spiritual al credincioºilor, Episcopul diecezan are puterea de
a dispensa de la legile disciplinare, atât universale, cât ºi par-
ticulare, date de autoritatea supremã a Bisericii fie pentru
teritoriul sãu, fie pentru supuºii sãi, nu însã de la legile proce-
suale ºi penale, nici de la legile a cãror dispensã este rezervatã
în mod special Scaunului Apostolic sau unei alte autoritãþi.

§ 2. Dacã recurgerea la Sfântul Scaun este dificilã ºi,totodatã,
din cauza întârzierii existã pericolul unei daune grave, orice
Ordinariu poate dispensa de la aceste legi, chiar dacã dispensa
este rezervatã Sfântului Scaun, numai sã fie vorba de o dis-
pensã pe care Sfântul Scaun, în aceleaºi circumstanþe, obiº-
nuieºte sã o acorde, rãmânând neatinsã dispoziþia can. 291.

Can. 88 – Ordinariul locului poate sã dispenseze de la
legile diecezane ºi, când considerã cã este spre binele credin-
cioºilor, de la legile date de Conciliul plenar ºi provincial sau
de Con-ferinþa episcopalã.
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tenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata
legitima sanctio.

Can. 97 – § 1. Persona quae duodevigesimum aetatis
annum explevit, maior est; infra hanc aetatem, minor.

§ 2. Minor, ante plenum septennium, dicitur infans et cen-
setur non sui compos, expleto autem septennio, usum rationis
habere praesumitur.

Can. 98 – § 1. Persona maior plenum habet suorum
iurium exercitium.

§ 2. Persona minor in exercitio suorum iurium potestati
obnoxia manet parentum vel tutorum, iis exceptis in quibus
minores lege divina aut iure canonico ab eorum potestate exempti
sunt; ad constitutionem tutorum eorumque potestatem quod
attinet, serventur praescripta iuris civilis, nisi iure canonico
aliud caveatur, aut Episcopus dioecesanus in certibus casibus
iusta de causa per nominationem alius tutoris providendum
aestimaverit.

Can. 99 – Quicumque usu rationis habitu caret, censetur non
sui compos et infantibus assimilatur.

Can. 100 – Persona dicitur: „incola,” in loco ubi est eius
domi-cilium; „advena,” in loco ubi quasi-domicilium habet;
„pere-grinus,” si versetur extra domicilium et quasi-domici-
lium quod adhuc retinet; „vagus,” si nullibi domicilium habeat
vel quasi-do-micilium.

Can. 101 – § 1. Locus originis filii, etiam neophyti, est ille

84 CARTEA I: NORME GENERALE



Can. 89 – Parohul, ceilalþi preoþi ºi diaconi nu pot sã dis-
penseze de la o lege universalã ºi particularã, în afarã de cazul
când aceastã putere le-a fost acordatã în mod expres.

Can. 90 – § 1. Sã nu se dispenseze de la o lege eclezias-
ticã fãrã un motiv just ºi raþional, þinându-se seama de circum-
stan-þele cazului ºi de gravitatea legii de la care se dis-
penseazã; în caz contrar, dispensa este ilicitã ºi, dacã nu
este acordatã de legislator sau de superiorul acestuia, este
ºi invalidã.

§ 2. În caz de dubiu cu privire la suficienþa motivului, dis-
pensa este acordatã în mod valid ºi licit.

Can. 91 – Cine deþine puterea de a dispensa poate sã o
exer-cite, chiar ºi atunci când se aflã în afara teritoriului,
asupra propriilor supuºi, chiar când aceºtia lipsesc din ter-
itoriu, ºi, dacã nu este interzis în mod expres, chiar faþã de
strãinii care se aflã actualmente în teritoriu, precum ºi faþã
de sine însuºi.

Can. 92 – Este supusã interpretãrii stricte, conform can.
36 § 1, nu numai dispensa, ci ºi puterea de a dispensa acor-
datã pentru un caz concret.

Can. 93 – Dispensa care comportã acte succesive
înceteazã în acelaºi fel ca ºi privilegiile, precum ºi prin înc-
etarea sigurã ºi totalã a motivului pentru care a fost acor-
datã.

TITLUL V
Statutele ºi regulamentele
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in quo cum filius natus est, domicilium, aut, eo deficiente, quasi-
do-micilium habuerunt parentes vel, si parentes non habue-
rint idem domicilium vel quasi-domicilium, mater.

§ 2. Si agatur de filio vagorum, locus originis est ipsemet
nativitatis locus; si de exposito, est locus in quo inventus est.

Can. 102 – § 1. Domicilium acquiritur ea in territorio
ali-cuius paroeciae aut saltem dioecesis commoratione, quae
aut coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi si nihil
inde avocet, aut ad quinquennium completum sit protracta.

§ 2. Quasi-domicilium acquiritur ea commoratione in
terri-torio alicuius paroeciae aut saltem dioecesis, quae aut
coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem per tres menses si
nihil inde avocet, aut ad tres menses reapse sit protracta.

§ 3. Domicilium vel quasi-domicilium in territorio paroeciae
dicitur paroeciale; in territorio dioecesis, etsi non in parochia,
dioecesanum.

Can. 103 – Sodales institutorum religiosorum et societa-
tum vitae apostolicae domicilium acquirunt in loco ubi sita est
domus cui adscribuntur; quasi-domicilium in domo ubi, ad
normam can. 102, § 2, commorantur.

Can. 104 – Coniuges commune habeant domicilium vel
quasi-domicilium; legitime separationis ratione vel alia iusta
de causa, uterque habere potest proprium domicilium vel
quasi-domicilium.
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Can. 94 – § 1. În sens propriu, statutele sunt norme cre-
ate conform dreptului pentru ansamblurile de persoane sau
de lucruri, prin care sunt stabilite finalitatea, structura,
condu-cerea ºi activitãþile acestora.

§ 2. Statutele unui ansamblu de persoane obligã numai
persoanele care sunt în mod legitim membrii acestuia; sta-
tutele unui ansamblu de lucruri îi obligã pe cei care îl conduc.

§ 3. Dispoziþiile statutelor, create ºi promulgate în virtutea
puterii legislative, sunt reglementate de prevederile canoa-
nelor despre legi.

Can. 95 – § 1. Regulamentele sunt reguli sau norme care
trebuie respectate în reuniunile de persoane, reuniuni fie
impuse de autoritatea ecleziasticã, fie convocate în mod liber
de cãtre credincioºi, precum ºi în alte adunãri, ºi prin care sunt
stabilite structura, conducerea ºi modalitãþile de desfãºurare.

§ 2. Sunt obligaþi sã respecte normele regulamentului cei
care participã la reuniuni sau adunãri.

TITLUL VI
Persoanele fizice ºi juridice

CAPITOLUL I
Condiþia canonicã a persoanelor fizice

Can. 96 – Prin Botez, omul este încorporat Bisericii lui
Cristos ºi este constituit în ea ca persoanã, cu obligaþii ºi drep-
turi care, avându-se în vedere condiþia fiecãruia, sunt proprii
creºtinilor, câtã vreme ei sunt în comuniune ecleziasticã ºi
dacã nu se opune vreo sancþiune impusã în mod legal.
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Can. 105 – § 1. Minor necessario retinet domicilium et
quasi-domicilium illius, cuius potestati subicitur. Infantia
egressus potest etiam quasi-domicilium proprium acquirere;
atque legitime ad normam iuris civilis emancipatus, etiam pro-
prium domicilium.

§ 2. Quicumque alia ratione quam minoritate, in tutelam vel
curatelam legitime traditus est alterius, domicilium et quasi-do-
micilium habet tutoris vel curatoris.

Can. 106 – Domicilium et quasi-domicilium amittitur
dis-cessione a loco cum animo non revertendi, salvo prae-
scripto can. 105.

Can. 107 – § 1. Tum per domicilium tum per quasi-domi-
cilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur.

§ 2. Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus
vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur.

§ 3. Illius quoque qui non habet nisi domicilium vel quasi-do-
micilium dioecesanum, parochus proprius est parochus loci
in quo actu commoratur.

Can. 108 – § 1. Consanguinitas computatur per lineas et
gradus.

§ 2. In linea recta tot sunt gradus quot generationes, seu
quot personae, stipite dempto.

§ 3. In linea obliqua tot sunt gradus quot personae in utraque
simul linea, stipite dempto.

Can. 109 – § 1. Affinitur oritur ex matrimonio valido,
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Can. 97 – § 1. Persoana care a împlinit vârsta de opt-
sprezece ani este majorã; sub aceastã vârstã, este minorã.

§ 2. Minorul, înainte de a fi împlinit ºapte ani, este numit
prunc („infans”) ºi este considerat iresponsabil de actele
sale; dupã împlinirea vârstei de ºapte ani, se presupune cã are
uzul raþiunii.

Can. 98 – § 1. Persoana majorã se bucurã de exercitarea
deplinã a drepturilor sale.

§ 2. În exercitarea drepturilor sale, persoana minorã rãmâne
supusã puterii pãrinþilor sau a tutorilor, cu excepþia acelor
acte în care minorii, în virtutea legii divine sau a dreptului
canonic, sunt scoºi de sub puterea pãrinþilor sau a tutorilor.
Cât priveºte numirea ºi puterea tutorilor, sã se respecte dispo-
ziþiile dreptului civil, dacã dreptul canonic nu stabileºte altfel
sau dacã Episcopul diecezan, în cazuri precise, dintr-un motiv
just, nu a considerat cã trebuie sã se prevadã numirea unui
alt tutore.

Can. 99 – Cine este lipsit în mod habitual de uzul raþiu-
nii este considerat iresponsabil de actele sale ºi este ase-
muit pruncilor.

Can. 100 – Persoana este numit locuitor („incola”) în
locul unde îºi are domiciliul; strãin („advena”), în locul
unde îºi are cvasidomiciliul; cãlãtor („peregrinus”), dacã se
aflã în afara domiciliului ºi a cvasidomiciliului pe care îl mai
deþine; pribeag („vagus”), dacã nu are nicãieri nici domicil-
iul, nici cvasidomiciliul.

Can. 101 – § 1. Locul de origine al copilului, precum ºi al
neofitului, este locul în care, când copilul s-a nãscut, pãrinþii
îºi aveau domiciliul, sau, în lipsa acestuia, cvasidomiciliul,
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etsi non consummato, atque viget inter virum et mulieris con-
san-guineos, itemque mulierem inter et viri consanguineos.

§ 2. Ita computantur ut qui sunt consanguinei viri, iidem in
eadem linea et gradu sint affines mulieris, et vice versa.

Can. 110 – Filii, qui ad normam legis civilis adoptati
sint, habentur ut filii eius vel eorum qui eos adoptaverint.

Can. 111 – § 1. Ecclesiae latinae per receptum baptismum
adscribitur filius parentum, qui ad eam pertineant vel, si alte-
ruter ad eam nonpertineat, ambo concordi voluntate opta-
verint ut proles in Ecclesia latina baptizaretur; quodsi concors
voluntas desit, Ecclesiae rituali ad quam pater petinet adscribitur.

§ 2. Quilibet baptizandus qui quartum decimum aetatis annum
expleverit, libere potest eligere ut in Ecclesia latina vel in alia
Ecclesia rituali sui iuris baptizetur; quo in casu, ipse ad eam
Ecclesiam pertinet quam elegerit.

Can. 112 – § 1. Post receptum baptismum, alii Ecclesiae ritua-
lis sui iuris adscribuntur:

1° qui licentiam ab Apostolica Sede obtinuerit;
2° coniux qui, in matrimonio ineundo vel eo durante, ad

Ecclesiam ritualem sui iuris alterius coniugis se transire
decla-raverit; matrimonio autem soluto, libere potest ad lati-
nam Ecclesiam redire;

3° filii eorum, de quibus in nn. 1 et 2, ante decimum quartum
aetatis annum completum itemque, in matrimonio mixto, filii
partis catholicae quae ad aliam Ecclesiam ritualem legitime
transierit; adepta vero hac aetate, iidem possunt ad latinam
Ecclesiam redire.
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iar dacã pãrinþii nu aveau amândoi acelaºi domiciliu sau cvasi-
domiciliu, locul de origine este locul domiciliului sau al cvasi-
domiciliului mamei.

§ 2. Dacã este vorba de un copil de pribegi („vagi”), locul de
origine este chiar locul unde s-a nãscut; dacã este vorba de
un copil expus, locul unde a fost gãsit.

Can. 102 – § 1. Domiciliul se dobândeºte prin ºederea în
teritoriul unei parohii, sau cel puþin al unei dieceze, cu intenþia
de a rãmâne acolo permanent dacã nimic nu îndepãrteazã
persoana din acel loc, sau prin ºederea efectivã timp de cinci
ani.

§ 2. Cvasidomiciliul se dobândeºte prin ºederea în teritoriul
unei parohii, sau cel puþin al unei dieceze, cu intenþia de a
rãmâne acolo timp de trei luni dacã nimic nu îndepãrteazã
persoana din acel loc, sau prin ºederea efectivã timp de trei
luni.

§ 3. Domiciliul sau cvasidomiciliul în teritoriul unei parohii
se numeºte parohial; în teritoriul unei dieceze, chiar dacã nu
într-o parohie, se numeºte diecezan.

Can. 103 – Membrii institutelor cãlugãreºti ºi ai soci-
etãþilor de viaþã apostolicã dobândesc domiciliul în locul
unde se aflã casa de care aparþin; cvasidomiciliul, în casa în
care, potrivit can. 102, § 2, locuiesc.

Can. 104 – Soþii au domiciliul sau cvasidomiciliul
comun; în caz de separare legalã sau dintr-un alt motiv just,
ambii pot avea domiciliu sau cvasidomiciliu propriu.

Can. 105 – § 1. Minorul pãstreazã în mod necesar domi-
ciliul ºi cvasidomiciliul aceluia sub a cãrui putere se aflã. Ieºit
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§ 2. Mos, quamvis diuturnus, sacramenta secundum ritum
alicuius Ecclesiae ritualis sui iuris recipiendi, non secumfert
adscriptionem eidem Ecclesiae.

CAPUT II
De personis iuridicis

Can. 113 – § 1. Catholica Ecclesia et Apostolica Sedes, mora-
lis personae rationem habent ex ipsa ordinatione divina.

§ 2. Sunt etiam in Ecclesia, praeter personas physicas, per-
sonae iuridicae, subiecta scilicet in iure canonico obligationum
et iurium quae ipsarum indoli congruunt.

Can. 114 – § 1. Personae iuridicae constituuntur aut ex
ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis
concessione per decretum data, universitates sive personarum
sive rerum in finem missioni Ecclesiae congruentem, qui singu-
lorum finem transcendit, ordinatae.

§ 2. Fines, de quibus in § 1, intelleguntur qui ad opera pie-
tatis, apostolatus vel caritatis sive spiritualis sive temporalis
attinent.

§ 3. Auctoritas Ecclesiae competens personalitatem iuri-
dicam ne conferat nisi iis personarum aut rerum universi-
tatibus, quae finem persequuntur reapse utilem atque, omnibus
perpensis, mediis gaudent quae sufficere posse praevidentur
ad finem praestitutum assequendum.

Can. 115 – § 1. Personae iuridicae in Ecclesia sunt aut uni-
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din pruncie („infantia”), poate sã dobândeascã ºi cvasidomi-
ciliu propriu; emancipat în mod legal conform dreptului civil,
poate sã dobândeascã ºi domiciliu propriu.

§ 2. Oricine, dintr-un alt motiv decât cel al vârstei minore,
a fost încredinþat în mod legitim sub tutela sau curatela altuia,
are domiciliul sau cvasidomiciliul tutorelui sau al curatorului.

Can. 106 – Domiciliul ºi cvasidomiciliul se pierd prin
pãrã-sirea locului cu intenþia de a nu mai reveni, rãmânând
nea-tinsã dispoziþia can. 105.

Can. 107 – § 1. Atât în virtutea domiciliului, cât ºi a
cvasi-domiciliului, fiecare are paroh propriu ºi Ordinariu
propriu.

§ 2. Parohul sau Ordinariul pribeagului este parohul sau
Ordinariul locului în care pribeagul locuieºte de fapt.

§ 3. Chiar ºi pentru acela care are numai domiciliu sau
cvasidomiciliu diecezan, parohul propriu este parohul locului
în care el locuieºte de fapt.

Can. 108 – § 1. Consangvinitatea este calculatã pe bazã
de linii ºi grade.

§ 2. În linia dreaptã existã atâtea grade câte generaþii sau
câte persoane sunt, autorul comun nefiind luat în calcul.

§ 3. În linia colateralã existã atâtea grade câte persoane
sunt în cele douã linii luate împreunã, autorul comun nefiind
luat în calcul.

Can. 109 – § 1. Afinitatea derivã dintr-o cãsãtorie validã,
chiar neconsumatã, ºi existã între soþ ºi consangvinii soþiei,
precum ºi între soþie ºi consangvinii soþului.
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ver-sitates personarum aut universitates rerum.

§ 2. Universitas personarum, quae quidem nonnisi ex tribus
saltem personis constitui potest, est collegialis, si eius actionem
determinant membra, in decisionibus ferendis concurrentia,
sive aequali iure sive non, ad normam iuris et statutorum;
secus est non collegialis.

§ 3. Universitas rerum seu fundatio autonoma constat bonis
seu rebus, sive spiritualibus sive materialibus, eamque, ad
normam iuris et statutorum, moderantur sive una vel plures
personae physicae sive collegium.

Can. 116 – § 1. Personae iuridicae publicae sunt universita-
tes personarum seu rerum, quae ab ecclesiastica auctoritate
com-petenti constituuntur ut intra fines sibi praestitutos
nomine Ecclesiae, ad normam praescriptorum iuris, munus
proprium intuitu boni publici ipsis commissum expleant; ceterae
personae iuridicae sunt privatae.

§ 2. Personae iuridicae publicae hac personalitate donantur
sive ipso iure sive speciali competentis auctoritatis decreto
eandem expresse concedenti; personae iuridicae privatae hac
personalitate donantur tantum per speciale competentis aucto-
ritatis decretum eandem personalitatem expresse concedens.

Can. 117 – Nulla personarum vel rerum universitas perso-
nalitatem iuridicam obtinere intendens, eandem consequi valet
nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata.

Can. 118 – Personam iuridicam publicam repraesentant,
eius nomine agentes, ii quibus iure universali vel particula-
ri aut propriis statutis haec competentia agnoscitur; perso-
nam iuridicam privatam, ii quibus eadem competentia per
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§ 2. Este calculatã în aºa fel încât cei care sunt consangvinii
soþului sunt în aceeaºi linie ºi în acelaºi grad afinii soþiei, ºi
invers.

Can. 110 – Cei care au fost adoptaþi în conformitate cu
dispoziþiile dreptului civil sunt consideraþi fiii aceluia sau ai
acelora care i-au adoptat.

Can. 111 – § 1. Prin primirea Botezului este înscris în
Bise-rica Latinã copilul pãrinþilor care aparþin acestei
Biserici, sau, dacã unul dintre pãrinþi nu aparþine acesteia,
ambii au decis de comun acord ca copilul lor sã fie botezat în
Biserica Latinã; în caz de dezacord între pãrinþi, este înscris în
Biserica ritualã la care aparþine tatãl.

§ 2. Orice candidat la Botez, care a împlinit vârsta de
paisprezece ani, poate alege în mod liber sã fie botezat în Biserica
Latinã sau într-o altã Bisericã ritualã autonomã (sui iuris).
În acest caz, el aparþine de Biserica pe care a ales-o.

Can. 112 – § 1. Dupã primirea Botezului, sunt înscriºi la
o altã Biserica ritualã autonomã:

1° cei care au obþinut permisiunea de la Scaunul Apostolic;
2° soþul care, cu prilejul încheierii cãsãtoriei sau în timpul

vieþii de cãsãtorie, a declarat cã vrea sã treacã la Biserica ritualã
autonomã a celuilalt soþ; în caz de desfacere a cãsãtoriei,
poate sã revinã în mod liber la Biserica Latinã;

3° copiii acelora despre care este vorba la nr. 1 ºi 2, înainte
de împlinirea vârstei de paisprezece ani, ºi, într-o cãsãtorie
mixtã, copiii pãrþii catolice care a trecut în mod legitim la o
altã Bisericã ritualã autonomã; dupã ce au împlinit aceastã
vârstã, ei pot reveni la Biserica Latinã.

§ 2. Obiceiul, chiar îndelungat, de a primi sacramentele
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statuta tribuitur.

Can. 119 – Ad actus collegiales quod attinet, nisi iure vel
statutis aliud caveatur:

1° si agatur de electionibus, id vim habet iuris, quod, prae-
sente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, pla-
cuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; post
duo inefficacia scrutinia, suffragatio fiat super duobus candi-
datis qui maiorem suffra giorumpartem obtinuerint, vel, si sunt
plures, super duobus aetate senioribus; post tertium scrutinium,
si paritas maneat, ille electus habeatur qui senior sit aetate;

2° si agatur de aliis negotiis, id vim habet iuris, quod, prae-
sente quidem maiore parte eorum qui convocari debent, pla-
cuerit parti absolute maiori eorum qui sunt praesentes; quod
si post duo scrutinia suffragia aequalia fuerint, praeses suo
voto paritatem dirimere potest;

3° quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus appro-
bari debet.

Can. 120 – § 1. Personae iuridica natura sua perpetua est;
extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime suppri-
mantur aut per centum annorum spatium agere desierit; per-
sona iuridica privata insuper extinguitur, si ipsa consociatio
ad normam statutorum dissolvatur, aut si, de iudicio aucto-
ritatis competentis, ipsa fundatio ad normam statutorum esse
desierit.

§ 2. Si vel unum ex personae iuridicae collegialis mem-
bris supersit, et personarum universitas secundum statuta
esse non desierit, exercitium omnium iurium universitatis illi
membro competit.

Can. 121 – Si universitates sive personarum sive rerum,
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dupã ritul unei Biserici rituale autonome nu atrage dupã
sine înscrierea la aceastã Bisericã.
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quae sunt personae iuridicae publicae, ita coniungantur ut ex
iisdem una constituatur universitas personalitae iuridica et
ipsa pollens, nova haec persona iuridica bona iuraque patri-
monialia prioribus propria obtinet atque onera suscipit, quibus
eaedem gravabantur; ad destinationem autem praesertim
bonorum et ad onerum adimpletionem quod attinet, fundatorum
oblatorumque voluntas atque iura quaesita salva esse debent.

Can. 122 – Si universitas, quae gaudet personalitate iuridi-
ca publica, ita dividatur ut aut illius pars alii personae iuri-
dicae uniatur aut ex parte dismembrata distincta persona
iuridica publica erigatur, auctoritas ecclesiastica, cui divisio
competat, curare debet per se vel per exsecutorem, servatis
quidem in primis tum fundatorum ac oblatorum voluntate
tum iuribus quaesitis tum probatis statutis:

1° ut communia, quae dividi possunt, bona atque iura patri-
monialia necnon aes alienum aliaque onera dividantur inter
personas iuridicas, de quibus agitur, debita cum proportione
ex aequo et bono, ratione habita omnium adiunctorum et necessi-
tatum utriusque;

2° ut usus et ususfructus communium bonorum, quae divi-
sioni obnoxia non sunt, utrique personae iuridicae cedant, one-
raque iisdempropria utrique imponantur, servata item debita
proportione ex aequo et bono definienda.

Can. 123 – Extincta persona iuridica publica, destinatio
eiusdem bonorum iuriumque patrimonialium itemque onerum
regitur iure et statutis, quae, si sileant, obveniunt personae
iuridicae immediate superiori, salvis semper fundatorum vel
oblatorum voluntate necnon iuribus quaesitis; extincta persona
iuridica privata, eiusdem bonorum et onerum destinatio sta-
tutis regitur.
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CAPITOLUL II
Persoanele juridice

Can. 113 – § 1. Din însãºi orânduirea divinã, Biserica
Cato-licã ºi Scaunul Apostolic sunt persoane morale.

§ 2. În afarã de persoanele fizice, în Bisericã existã ºi per-
soane juridice, adicã subiecte în dreptul canonic de obligaþii
ºi drepturi specifice naturii lor.

Can. 114 – § 1. Sunt constituite ca persoane juridice, fie
prin însãºi dispoziþia dreptului, fie printr-o concesiune spe-
cialã din partea autoritãþii competente, datã printr-un decret,
ansam-blurile de persoane sau de lucruri destinate unui
scop conform cu misiunea Bisericii, care depãºeºte scopul
persoanelor individuale.

§ 2. Scopurile despre care este vorba în § 1 sunt cele refe-
ritoare la operele de milostenie, de apostolat, de caritate spiri-
tualã sau materialã.

§ 3. Autoritatea competentã a Bisericii sã nu acorde per-
sonalitate juridicã decât acelor ansambluri de persoane sau
de lucruri care urmãresc un scop cu adevãrat util ºi care, ana-
lizându-se bine toate aspectele, dispun de mijloacele care sunt
considerate suficiente pentru atingerea scopului propus.

Can. 115 – § 1. Persoanele juridice în Bisericã sunt fie
ansambluri de persoane, fie ansambluri de lucruri.

§ 2. Un ansamblu de persoane, care desigur poate fi format
din cel puþin trei persoane, este colegial, dacã membrii lui, cu
sau fãrã egalitate în drepturi, îi stabilesc activitatea parti-
cipând la deciziile ce trebuie date conform dreptului ºi statu-
telor; altminteri, este necolegial.
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§ 3. Un ansamblu de lucruri, adicã o fundaþie autonomã,
este format din bunuri sau lucruri fie spirituale, fie materiale,
ºi este condus, conform dreptului ºi statutelor, fie de una sau
mai multe persoane fizice, fie de un colegiu.

Can. 116 – § 1. Persoanele juridice publice sunt ansam-
bluri de persoane sau de lucruri care sunt constituite de cãtre
auto-ritatea ecleziasticã competentã ca sã îndeplineascã în
limi-tele prestabilite lor, în numele Bisericii, conform dispoz-
iþiilor dreptului, misiunea ce le-a fost încredinþatã în vederea
binelui public; celelalte persoane juridice sunt private.

§ 2. Persoanele juridice publice sunt înzestrate cu aceastã
personalitate fie în virtutea dreptului însuºi (ipso iure), fie
printr-un decret special al autoritãþii competente care o acordã
în mod expres; persoanele juridice private primesc aceastã
personalitate numai printr-un decret special al autoritãþii
competente care o acordã în mod expres.

Can. 117 – Nici un ansamblu de persoane sau de lucruri
care vrea sã dobândeascã personalitate juridicã nu o poate
dobândi dacã statutele lui nu au fost aprobate de cãtre auto-
ritatea competentã.

Can. 118 – Reprezintã persoana juridicã publicã,
acþionând în numele ei, cei cãrora le este recunoscutã
aceastã competenþã de cãtre dreptul universal sau particu-
lar sau de cãtre statutele proprii. Reprezintã persoana
juridicã privatã cei cãrora le este conferitã aceastã compe-
tenþã de cãtre statute.

Can. 119 – Referitor la actele colegiale, dacã nu este pre-
vãzut altfel de cãtre drept sau de cãtre statute:

1° dacã este vorba de alegeri, fiind prezentã majoritatea
celor ce trebuie convocaþi, are valoare în drept ceea ce a fost
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TITULUS VII
De actibus iuridicis

Can. 124 – § 1. Ad validitatem actus iuridici requiritur
ut a persona habili sit positus, atque in eodem adsint quae
actum ipsum essentialiter constituunt, necnon sollemnia et
requisita iure ad validitatem actus imposita.

§ 2. Actus iuridicus quoad sua elementa externa rite positus
praesumitur validus.

Can. 125 – § 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae
illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur.

§ 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso, aut ex dolo,
valet, nisi aliud iure caveatur; sed potest per sententiam iudicis
rescindi, sive ad instantiam partis laesae eiusve in iure suc-
cessorum sive ex officio.

Can. 126 – Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui
versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit
in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud
iure caveatur, sed actus ex ignorantia aut ex errore initus locum
dare potest actioni rescissoriae ad normam iuris.

Can. 127 – § 1. Cum iure statuatur ad actus ponendos
Superiorem indigere consensu aut consilio alicuius collegii vel
personarum coetus, convocari debet collegium vel coetus ad
normam can. 166, nisi, cum agatur de consilio tantum exqui-
rendo, aliter iure particulari aut proprio cautum sit; ut autem
actus valeant requiritur ut obtineatur consensus partis absolute
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aprobat de cãtre majoritatea absolutã a celor prezenþi; dupã
douã scrutine nereuºite, sã se voteze pentru doi candidaþi
care au obþinut cel mai mare numãr de voturi, ori, dacã sunt
mai mulþi, pentru cei mai vârstnici doi candidaþi; dacã, dupã
douã scrutine, paritatea persistã, sã fie considerat ales cel mai
vârstnic.

2° dacã este vorba de alte materii, fiind prezentã majori-
tatea celor care trebuie convocaþi, are valoare în drept ceea
ce a fost aprobat de cãtre majoritatea absolutã a celor pre-
zenþi; dacã dupã douã scrutine voturile au fost egale, preºe-
dintele poate rezolva paritatea prin votul sãu;

3° când este vorba de ceva care îi priveºte pe toþi ca indivizi
luaþi fiecare în parte, trebuie sã fie aprobat de cãtre toþi.

Can. 120 – § 1. Prin natura sa, persoana juridicã este
perpetuã; totuºi, se stinge dacã este desfiinþatã în mod legal
de cãtre autoritatea competentã sau dacã nu a desfãºurat
acti-vitate timp de o sutã de ani; în plus, persoana juridicã
privatã se stinge dacã însãºi asociaþia se dizolvã în conformi-
tate cu statutele sau dacã, dupã aprecierea autoritãþii compe-
tente, însãºi fundaþia a încetat sã existe conform statutelor.

§ 2. Dacã mai trãieºte unul dintre membrii persoanei juri-
dice colegiale, iar ansamblul de persoane nu a încetat sã existe
conform statutelor, exercitarea tuturor drepturilor ansamblului
îi revine de drept acestui membru.

Can. 121 – Dacã ansamblurile de persoane sau de
lucruri, care sunt persoane juridice publice, se unesc în aºa
fel încât din ele se formeazã un singur ansamblu dotat cu
personali-tate juridicã, aceastã nouã persoanã juridicã
dobândeºte bunurile ºi drepturile patrimoniale ale celor
precedente ºi îºi asumã obligaþiile cu care acestea erau
împovãrate; mai cu seamã cât priveºte destinaþia bunurilor
ºi îndeplinirea obli-gaþiilor, trebuie sã fie ocrotite atât
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maioris eorum qui sunt praesentes aut omnium exquiratur
consilium.

§ 2. Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem
indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti
singularum:

1° si consensus exigatur, invalidus est actus Superioris con-
sensum earum personarum non exquirentis aut contra earum
vel alicuius votum agentis;

2° si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem
personas non audientis; Superior, licet nulla obligatione teneatur
accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine prae-
valenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, prae-
sertim concordi, ne discedat.

§ 3. Omnes quorum consensus aut consilium requiritur,
obligatione tenentur sententiam suam sincere proferendi atque,
si negotiorum gravitas id postulate, secretum sedulo servandi;
quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest.

Can. 128 – Quicunque illegitime actu iuridico, immo quo-
vis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum infert,
obliga-tione tenetur damnum illatum reparandi.
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voinþa fondatorilor ºi a ofertanþilor, cât ºi drepturile câºti-
gate.

Can. 122 – Dacã un ansamblu, care se bucurã de per-
sona-litate juridicã publicã, este divizat în aºa fel încât o
parte din el este unitã cu o altã persoanã juridicã, sau din
partea dez-membratã este constituitã o nouã persoanã
juridicã publicã, autoritatea ecleziasticã, cãreia îi aparþine
dreptul cu privire la divizare, trebuie sã se îngrijeascã per-
sonal sau printr-un executor, respectându-se, desigur, în
primul rând, atât voinþa fondatorilor ºi a ofertanþilor, cât ºi
drepturile câºtigate, ca ºi statutele aprobate:

1° ca bunurile comune, ce pot fi divizate, ºi drepturile patri-
moniale, precum ºi debitele ºi celelalte obligaþii, sã fie divi-
zate între respectivele persoane juridice în mod proporþional,
cu dreptate ºi echitate, þinându-se seama de toate circum-
stanþele ºi necesitãþile fiecãreia;

2° ca uzul ºi uzufructul bunurilor comune ce nu pot fi divi-
zate sã revinã ambelor persoane juridice, iar obligaþiile legate
de aceste bunuri sã fie impuse amândurora, respectându-se,
de asemenea, proporþia necesarã, ce trebuie stabilitã conform
echitãþii ºi dreptãþii.

Can. 123 – Dupã ce o persoanã juridicã publicã se stinge,
destinaþia bunurilor sale, a drepturilor sale patrimoniale ºi
a obligaþiilor sale este reglementatã de cãtre drept ºi statute;
dacã acestea nu fac nici o menþiune, respectivele bunuri, drep-
turi ºi obligaþii revin persoanei juridice imediat superioare,
respectându-se întotdeauna voinþa fondatorilor, precum ºi
drepturile câºtigate; dupã stingerea unei persoane juridice
private, destinaþia bunurilor ºi a obligaþiilor acesteia este regle-
mentatã de propriile statute.
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TITULUS VIII
De potestate regiminis

Can. 129 – § 1. Potestatis regiminis, quae quidem ex divi-
na institutione est in Ecclesia et etiam potestas iurisdictio-
nis vocatur, ad normam praescriptorum iuris, habilis sunt
qui ordine sacro sunt insigniti.

§ 2. In exercitio eiusdem potestatis, christifideles laici ad
normam iuris cooperari possunt.

Can. 130 – Potestas regiminis de se exercetur pro foro externo,
quandoque tamen pro solo foro interno, ita quidem ut effectus
quos eius exercitium natum est habere pro foro externo, in hoc
foro non recognoscantur, nisi quatenus id determinatis pro
casibus iure statuatur.

Can. 131 – § 1. Potestas regiminis ordinaria ea est, quae
ipso iure alicui officio adnectitur; delegata, quae ipsi personae
non mediante officio conceditur.

§ 2. Potestas regiminis ordinaria potest esse sive propria
sive vicaria.

§ 3. Ei qui delegatum se asserit, onus probandae delegationis
incumbit.

Can. 132 – § 1. Facultates habituales reguntur praescrip-
tis de potestate delegata.

§ 2. Attamen nisi in eius concessione aliud expresse caveatur
aut electa sit industria personae, facultas habitualis Ordinario
concessa non perimitur resoluto iure Ordinarii cui concessa
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TITLUL VII
Actele juridice

Can. 124 – § 1. Pentru validitatea unui act juridic, este
necesar ca el sã fie îndeplinit de cãtre o persoanã aptã ºi sã
existe în el elementele care constituie în mod esenþial actul
însuºi, precum ºi formalitãþile ºi condiþiile impuse de cãtre
drept pentru validitate.

§ 2. Un act juridic îndeplinit în mod reglementar cu privire
la elementele sale externe se presupune cã este valid.

Can. 125 – § 1. Un act îndeplinit sub violenþã, pricinuitã
unei persoane de cãtre alþii, cãreia ea nu a putut în nici un
chip sã-i opunã rezistenþã, este considerat neavenit.

§ 2. Un act îndeplinit sub fricã gravã, provocatã în mod
nedrept, sau din dol, este valid, dacã nu este stabilit altfel
de cãtre drept, dar poate fi anulat prin sentinþã judecãtoreascã,
fie la cererea pãrþii lezate sau a urmaºilor ei legali, fie din
oficiu.

Can. 126 – Un act îndeplinit din ignoranþã sau din
eroare cu privire la ceea ce constituie substanþa lui sau la
ceea ce echivaleazã cu o condiþie sine qua non este nul; alt-
minteri, este valabil, dacã dreptul nu stabileºte altfel;
totuºi, un act îndeplinit din ignoranþã sau din eroare poate
da loc unei acþiuni care produce anularea, conform dispoziþi-
ilor dreptului.

Can. 127 – § 1. Când este stabilit de cãtre drept cã, pen-
tru unele acte ce trebuie îndeplinite, Superiorul are nevoie
de consensul sau de pãrerea unui colegiu sau a unui grup de
persoane, trebuie sã fie convocat colegiul sau grupul în confor-
mitate cu dispoziþiile can. 166, în afarã de cazul în care, când
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est, etiamsi ipse eam exsequi coeperit, sed transit ad quemvis
Ordinarium qui ipsi in regimine succedit.

Can. 133 – § 1. Delegatus qui sive circa res sive circa per-
sonas mandati sui fines excedit, nihil agit.

§ 2. Fines sui mandati excercere non intellegitur delegatus
qui aliomodo ac in mandato determinatur, ea peragit ad quae
delegatus est, nisi modus ab ipso delegante ad validitatem
fuerit praescriptus.

Can. 134 – § 1. Nomine Ordinarii in iure intelleguntur,
praeter Romanum Pontificem, Episcopi dioecesani aliique qui,
etsi ad interim tantum, praepositi sunt alicui Ecclesiae parti-
culari vel communitati eidem aequiparatae ad normam can. 368,
necnon qui in iisdem generali gaudent potestate exsecutiva ordi-
naria, nempe Vicarii generales et episcopales; itemque, pro
suis sodalibus, Superiores maiores clericalium institutorum
religiosorum iuris pontificii et clericalium societatum vitae apos-
tolicae iuris pontificii, qui ordinaria saltem potestate exsecutiva
pollent.

§ 2. Nomine Ordinarii loci intelleguntur omnes qui in § 1
recensentur, exceptis Superioribus institutorum religiosorum
et societatum vitae apostolicae.

§ 3. Quae in canonibus nominatim Episcopo dioecesano, in
ambitu potestatis exsecutivae tribuuntur, intelleguntur com-
petere dumtaxat Episcopo dioecesano aliisque ipsi in can. 381,
§ 2 aequiparatis, exclusis Vicario generali et episcopali, nisi de
speciali mandato.

Can. 135 – § 1. Potestas regiminis distinguitur in legislati-
vam, exsecutivam et iudicialem.
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este vorba numai de cererea pãrerii, este prevãzut altfel în
dreptul particular sau propriu; pentru ca actele sã fie valide,
este necesar ca Superiorul sã obþinã consensul majoritãþii
absolute a acelora care sunt prezenþi sau sã asculte pãrerea
tuturor.

§ 2. Când este stabilit de cãtre drept cã, pentru unele acte
ce trebuie îndeplinite, Superiorul are nevoie de consensul
sau de pãrerea unor persoane ca indivizi luaþi fiecare în parte:

1° dacã este necesar sã fie cerut consensul, este invalid actul
Superiorului care nu cere consensul acelor persoane sau care
acþioneazã împotriva votului lor sau împotriva votului uneia
din ele.

2° dacã este necesar sã fie cerutã pãrerea, este invalid actul
Superiorului care nu cere pãrerea acestor persoane; Supe-
riorul, deºi nu este obligat sã urmeze pãrerea lor, chiar una-
nimã, totuºi, sã nu se disocieze de ea, mai cu seamã dacã e
unanimã, fãrã un motiv care, dupã aprecierea sa, este foarte
serios.

§ 3. Toþi cei care trebuie sã-ºi dea consensul sau sã-ºi exprime
pãrerea au obligaþia de a-ºi face cunoscutã cu sinceritate
propria decizie ºi, dacã gravitatea problemelor cere aceasta,
de a pãstra cu grijã secretul; desigur, aceastã obligaþie poate
fi impusã de cãtre Superior.

Can. 128 – Oricine provoacã altuia în mod nelegitim o
daunã printr-un act juridic, ba chiar ºi prin orice alt act înde-
plinit din dol sau culpã este obligat sã repare dauna pricinuitã.
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§ 2. Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto,
et ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra auctoritatem
supremam, valide delegari nequit, nisi aliud iure explicite
caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superiori contraria
valide ferri nequit.

§ 3. Potestas iudicialis, qua gaudent iudices aut collegia
iudi-cialia, exercenda est modo iure praescripto, et delegari
nequit, nisi ad actus cuivis decreto aut sententia praeparato-
rios per-ficiendos.

§ 4. Ad potestatis exsecutivae exercitium quod attinet, ser-
ventur praescripta canonum qui sequuntur.

Can. 136 – Potestatem exsecutivam aliquis, licet extra terri-
torium exsistens, exercere valet in subditos, etiam a territorio
absentes, nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constet;
in peregrinos in territorio actu degentes, si agatur defavoribus
concedendis aut de exsecutioni mandandis sive legibus univer-
salibus sive legibus particularibus, quibus ipsi ad normam
can. 13, § 2, n. 2 tenentur.

Can. 137 – § 1. Potestas exsecutiva ordinaria delegari pote-
st tum ad actum tum ad universitatem casuum, nisi aliud
iure expresse caveatur.

§ 2. Potestas exsecutiva ab Apostolica Sede delegata subde-
legari potest sive ad actum sive ad universitatem casuum, nisi
electa fuerit industria personae aut subdelegatio fuerit expresse
prohibita.

§ 3. Potestas exsecutiva delegata ab alia auctoritate potes-
tatem ordinariam habente, si ad universitatem casuum delega-
ta sit, in singulis tantum casibus subdelegari potest; si vero
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TITLUL VIII
Puterea de conducere

Can. 129 – § 1. Sunt subiecte capabile ale puterii de con-
ducere, care desigur în Bisericã este din orânduire divinã ºi
care este numitã ºi putere de jurisdicþie, cei ce au primit o
treaptã a sacramentului Preoþiei, în conformitate cu dispozi-
þiile dreptului.

§ 2. La exercitarea aceleiaºi puteri, credincioºii laici pot
colabora în conformitate cu dispoziþiile dreptului.

Can. 130 – Prin natura sa, puterea de conducere este
exer-citatã în forul extern; totuºi, uneori ea este exercitatã
numai în forul intern, dar în aºa fel încât efectele pe care
exerci-tarea ei le produce în forul extern sã nu fie recunos-
cute în acest for decât atunci când dreptul, în cazuri pre-
cise, stabi-leºte acest lucru.

Can. 131 – § 1. Puterea ordinarã de conducere este put-
erea anexatã ipso iure unui oficiu; cea delegatã este puterea
acor-datã însãºi persoanei, fãrã intermediul unui oficiu.

§ 2. Puterea ordinarã de conducere poate fi proprie sau
vicarialã.

§ 3. Cine afirmã cã este delegat are obligaþia de a dovedi
acest lucru.

Can. 132 – § 1. Facultãþile habituale sunt reglementate
de prevederile referitoare la puterea delegatã.

§ 2. Totuºi, dacã în actul de acordare nu s-a stabilit în mod
expres altfel sau dacã nu a fost aleasã persoana datoritã calitã -
þilor sale personale, facultatea habitualã acordatã Ordinariului
nu înceteazã prin încetarea dreptului Ordinariului cãruia i-a
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ad actum aut ad actus determinatos delegata sit, subdelegari
nequit, nisi de expressa delegantis concessione.

§ 4. Nulla potestas subdelegata iterum subdelegari potest,
nisi id expresse a delegante concessum fuerit.

Can. 138 – Potestas exsecutiva ordinaria necnon potestas
ad universitatem casuum delegata, late interpretanda est, alia
vero quaelibet stricte; cui tamen delegata potestas est, ea quoque
intelleguntur concessa sine quibus eadem potestas exerceri
nequit.

Can. 139 – § 1. Nisi aliud iure statuatur, eo quod quis ali-
quam auctoritatem, etiam superiorem, competentem adeat, non
sus-penditur alius auctoritatis competentis exsecutiva pote-
stas, sive haec ordinaria est sive delegata.

§ 2. Causae tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se
immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu
statim superiorem de re moneat.

Can. 140 – § 1. Pluribus in solidum ad idem negotium agen-
dum delegatis, qui prius negotium tractare inchoaverit alios ab
eodem agendo excludit, nisi postea impeditus fuerit aut in
negotio peragendo ulterius procedere noluerit.

§ 2. Pluribus collegialiter ad negotium agendum delegatis,
omnes procedere debent ad normam can. 119, nisi in mandato
aliud cautum sit.
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fost acordatã, chiar dacã el începuse deja sã o exercite, dar
trece la Ordinariul care îi urmeazã la conducere.

Can. 133 – § 1. Delegatul care depãºeºte limitele manda-
tului sãu, fie cu privire la persoane, fie cu privire la lucruri,
acþioneazã în mod invalid.

§ 2. Nu se considerã cã îºi depãºeºte limitele mandatului
delegatul care îndeplineºte obiectul delegaþiei într-un mod
diferit de cel care i-a fost precizat în mandat, în afarã de cazul
când persoana care a delegat a prescris ea însãºi pentru vali-
ditate modul în care sã se procedeze.

Can. 134 – § 1. În drept, pe lângã Pontiful Roman, mai
au denumirea de Ordinariu Episcopii diecezani ºi toþi aceia
care, chiar în mod interimar, sunt puºi în fruntea unei
Biserici particulare sau a unei comunitãþi echivalate
Bisericii parti-culare conform can. 368, precum ºi aceia care
deþin în ele puterea executivã ordinarã generalã, adicã
Vicarii generali ºi episcopali; de asemenea, pentru membrii
lor, Superiorii majori ai institutelor cãlugãreºti clericale de
drept pontifical ºi ai societãþilor clericale de viaþã apostolicã
de drept ponti-fical, care au cel puþin puterea executivã
ordinarã.

§ 2. Au denumirea de Ordinariul locului toþi cei menþionaþi
în § 1, cu excepþia Superiorilor institutelor cãlugãreºti ºi ai
societãþilor de viaþã apostolicã.

§ 3. Ceea ce canoanele atribuie în mod nominal Episcopului
diecezan în cadrul puterii executive este de competenþa exclu-
sivã a Episcopului diecezan ºi a acelora care, în can. 381, § 2,
sunt echivalaþi lui, fiind excluºi Vicarul general ºi Vicarul
episcopal, în afarã de cazul când au mandat special.

Can. 135 – § 1. Puterea de conducere se diferenþiazã în
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§ 3. Potestas exsecutiva pluribus delegata, praesumitur iisdem
delegata in solidum.

Can. 141 – Pluribus successive delegatis, ille negotium expe-
diat, cuius mandatum anterius est, nec postea revocatum fuit.

Can. 142 – § 1. Potestas delegata extinguitur: expleto man-
dato; elapso tempore vel exhausto numero casuum pro quibus
concessa fuit; cessante causa finali delegationis; revocatione
delegantis delegato directe intimata necnon renuntiatione dele-
gati deleganti significata et eo acceptata; non autem resoluto
iure delegantis, nisi id ex appositis clausulis appareat.

§ 2. Actus tamen ex potestate delegat, quae exercetur pro
solo foro interno, per inadvertentiam positus, elapso concessionis
tempore, validus est.

Can. 143 – § 1. Potestas ordinaria extinguitur amisso offi-
cio cui adnectitur.

§ 2. Nisi aliud iure caveatur, suspenditur potestas ordinaria,
si contra privationem vel amotionem ab officio legitime appellatur
vel recursus interponitur.

Can. 144 – § 1. In errore communi de facto aut de iure,
itemque in dubio positivo et probabili sive iuris sive facti,
supplet Ecclesia, pro foro tam externo quam interno, potestatem
regiminis exsecutivam.

§ 2. Eadem norma applicatur facultatibus de quibus in
cann. 882, 883, 966, et 1111, § 1.
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legislativã, executivã ºi judecãtoreascã.
§ 2. Puterea legislativã trebuie exercitatã în modul prescris

de drept, iar aceea pe care o deþine în Bisericã legislatorul
inferior autoritãþii supreme nu poate sã fie delegatã în mod
valid dacã nu este prescris în mod explicit altfel de cãtre drept;
nu poate fi datã în mod valid de cãtre legislatorul inferior o
lege contrarã dreptului superior.

§ 3. Puterea judecãtoreascã, de care se bucurã judecãtorii
sau colegiile judecãtoreºti, trebuie exercitatã în modul prescris
de drept ºi nu poate fi delegatã decât pentru efectuarea actelor
pregãtitoare ale unui decret sau ale unei sentinþe.

§ 4. Cât priveºte exercitarea puterii executive, sã se respecte
dispoziþiile canoanelor care urmeazã.

Can. 136 – Cine deþine puterea executivã o poate exerci-
ta în mod valid asupra propriilor supuºi, fie cã el însuºi se
aflã în afara teritoriului sãu, fie cã înºiºi supuºii nu sunt
prezenþi în teritoriu, dacã nu se constatã altfel din natura
lucrului sau din dispoziþia dreptului; asupra cãlãtorilor
prezenþi în teritoriu, dacã este vorba de favoruri ce trebuie
acordate sau de aplicarea legilor fie universale, fie particu-
lare, la care ei sunt þinuþi conform can. 13, § 2, nr. 2.

Can. 137 – § 1. Puterea executivã ordinarã poate fi dele-
gatã atât pentru un act, cât ºi pentru totalitatea cazurilor,
dacã nu este prevãzut în mod expres altfel de cãtre drept.

§ 2. Puterea executivã delegatã de Scaunul Apostolic poate
fi subdelegatã fie pentru un act, fie pentru totalitatea cazurilor,
dacã nu a fost aleasã persoana datoritã calitã þilor sale personale
sau dacã subdelegarea nu a fost interzisã în mod expres.

§ 3. Puterea executivã delegatã de cãtre o altã autoritate
care are puterea ordinarã, dacã a fost delegatã pentru totali-
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TITULUS IX
De officiis ecclesiasticis

Can. 145 – § 1. Officium ecclesiasticum est quodlibet munus
ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum
in finem spiritualem exercendum.

§ 2. Obligationes et iura singulis officiis ecclesiasticis pro-
pria definiuntur sive ipso iure quo officium constituitur, sive
decreto auctoritatis competentis quo constituitur simul et con-
fertur.

CAPUT I
De provisione officii ecclesiastici

Can. 146 – Officium ecclesiasticum sine provisione canoni-
ca valide obtineri nequit.

Can. 147 – Provisio officii ecclesiastici fit: per liberam
colla-tionem ab auctoritate ecclesiastica competenti; per institu-
tionem ab eadem datam, si praecesserit praesentatio; per
confirma-tionem vel admissionem ab eadem factam, si praeces-
serit electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et
electi accep-tationem, si electio non egeat confirmatione.

Can. 148 – Auctoritati, cuius est officia erigere, innovare et
supprimere, eorundem provisio quoque competit, nisi aliud iure
statuatur.

Can. 149 – § 1. Ut ad officum ecclesiasticum quis promo-
veatur, debet esse in Ecclesiae communione necnon idoneus, 
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tatea cazurilor, poate fi subdelegatã numai pentru fiecare
caz în parte; dacã, în schimb, a fost delegatã pentru un act
sau pentru acte precise, nu poate fi subdelegatã decât printr-o
concesiune expresã din partea celui care delegã.

§ 4. Nici o putere subdelegatã nu poate fi din nou subdele-
gatã, dacã acest lucru nu a fost acordat în mod expres de cãtre
cel care deleagã.

Can. 138 – Puterea executivã ordinarã, ca, de altfel, ºi put-
erea delegatã pentru totalitatea cazurilor, trebuie interpre-
tatã în sens larg, în schimb, toate celelalte, în sens strict;
totuºi se considerã cã celui cãruia i-a fost delegatã puterea
i-au fost acordate ºi acele facultãþi fãrã de care aceastã put-
ere nu ar putea fi exercitatã.

Can. 139 – § 1. Dacã nu este stabilit altfel de cãtre drept,
prin faptul cã cineva se adreseazã unei alte autoritãþi compe-
tente, chiar superioare, nu este suspendatã puterea executivã
fie ordinarã, fie delegatã, a unei alte autoritãþi competente.

§ 2. Totuºi, o autoritate inferioarã sã nu se amestece într-o
cauzã prezentatã unei autoritãþi competente superioare, decât
dintr-un motiv grav ºi urgent; în acest caz, ea sã avertizeze
îndatã autoritatea superioarã.

Can. 140 – § 1. Când au fost delegate mai multe per-
soane în solidar sã rezolve aceeaºi chestiune, persoana care a
început mai întâi rezolvarea acelei chestiuni le exclude de la
aceasta pe celelalte, în afarã de cazul când ulterior a fost
împiedicatã sau nu a mai voit sã continue rezolvarea.

§ 2. Când au fost delegate mai multe persoane în mod colegial
sã rezolve o chestiune, toate trebuie sã procedeze conform dis-
poziþiilor can. 119, în afarã de cazul când în mandat a fost sta-
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scilicet iis qualitatibus praeditus, quae iure universali vel par-
ticulari aut lege fundationis ad idem officium requiritur.

§ 2. Provisio officii ecclesiastici facta illi qui caret qualitati-
bus requisitis, irrita tantum est, si qualitates iure universa-
li vel particulari aut lege fundationis ad validitatem provi-
sionis expresse exigantur; secus valida est, sed rescindi pote-
st per decretum auctoritatis competentis aut per sententiam
tribu-nalis administrativi.

§ 3. Provisio officii simoniace facta ipso iure irrita est.

Can. 150 – Officium secumferens plenam animarum
curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exerci-
tium requi-ritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide con-
ferri nequit.

Can. 151 – Provisio officii animarum curam secumferen-
tis, sine gravi causa ne differatur.

Can. 152 – Nemini conferantur duo vel plura officia incom-
pa-tibilia, videlicet quae una simul ab eodem adimpleri
nequeunt.

Can. 153 – § 1. Provisio officii de iure non vacantis est
ipso facto irrita, nec subsequenti vacatione convalescit.

§ 2. Si tamen agatur de officio quod de iure ad tempus deter-
minatum confertur, provisio intra sex menses ante expletum
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bilit altfel.
§ 3. Puterea executivã delegatã mai multor persoane se

presupune cã a fost delegatã în solidar.

Can. 141 – Când au fost delegate mai multe persoane în
mod succesiv, sã rezolve acea chestiune persoana al cãrei
mandat este mai vechi ºi nu i-a fost ulterior revocat.

Can. 142 – § 1. Puterea delegatã înceteazã: dupã ce a fost
îndeplinit mandatul; dupã ce a expirat timpul sau s-a terminat
numãrul de cazuri pentru care a fost acordatã; dupã ce a
încetat scopul delegãrii; prin revocare din partea celui care
delegã, intimatã direct celui delegat, precum ºi prin renunþare
din partea celui delegat, prezentatã celui care delegã ºi
acceptatã de acesta; în schimb, nu înceteazã prin încetarea
dreptului celui care a delegat, decât dacã rezultã altfel din
clauzele mandatului.

§ 2. Totuºi, un act care þine de puterea delegatã exerci-
tatã numai în forul intern, îndeplinit din inadvertenþã dupã
expirarea timpului de concesiune, este valid.

Can. 143 – § 1. Puterea ordinarã înceteazã prin
pierderea oficiului cãruia îi este ataºatã.

§ 2. Dacã nu este prevãzut altfel de cãtre drept, puterea
ordinarã este suspendatã în cazul în care se face apel sau se
înainteazã recurs împotriva privãrii de un oficiu sau a înlã-
turãrii dintr-un oficiu.

Can. 144 – § 1. În caz de eroare comunã de fapt sau de
drept, ca ºi în caz de dubiu pozitiv ºi probabil fie de drept,
fie de fapt, Biserica suplineºte puterea de conducere, atât în
forul extern, cât ºi în forul intern.

§ 2. Aceeaºi normã se aplicã ºi în cazul facultãþilor prevã-
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hoc tempus fieri potest, et effectum habet a die officii vaca-
tionis.

§ 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nul-
lum parit iuridicum effectum.

Can. 154 – Officium de iure vacans, quod forte adhuc ab ali-
quo illegitime possidetur, conferri potest, dummodo rite declara-
tum fuerit eam possessionem non esse legitimam, et de hac
declara-tione mentio fiat in litteris collationis.

Can. 155 – Qui, vicem alterius neglegentis vel impediti
sup-plens, officium confert, nullam inde potestatem acquirit in
per-sonam cui collatum est, sed huius condicio iuridica
perinde constituitur, ac si provisio ad ordinariam iuris nor-
mam peracta fuisset.

Can. 156 – Cuiuslibet officii provisio scripto consignetur.

ART. 1
De libera collatione

Can. 157 – Nisi aliud explicite iure statuatur. Episcopi
dioe-cesani est libera collatione providere officiis ecclesiasti-
cis in propria Ecclesia particulari.

ART. 2
De praesentatione

Can. 158 – § 1. Praesentatio ad officium ecclesiasticum
ab eo, cui ius praesentandi competit, fieri debet auctoritati
cuius est ad officium de quo agitur institutionem dare, et qui-
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zute în cann. 882, 883, 966 ºi 1111, § 1.
TITLUL IX

Oficiile ecleziastice

Can. 145 – § 1. Oficiul ecleziastic este orice funcþie înfi-
in-þatã în mod stabil din dispoziþie fie divinã, fie eclezias-
ticã, ce trebuie exercitatã în vederea unui scop spiritual.

§ 2. Obligaþiile ºi drepturile proprii ale fiecãrui oficiu ecle-
ziastic sunt stabilite fie de însuºi dreptul prin care oficiul
este înfiinþat, fie de cãtre decretul autoritãþii competente,
prin care este, în acelaºi timp, înfiinþat ºi acordat.

CAPITOLUL I
Atribuirea oficiului ecleziastic

Can. 146 – Un oficiu ecleziastic nu poate fi obþinut în
mod valid fãrã atribuirea canonicã (provisio canonica).

Can. 147 – Atribuirea unui oficiu ecleziastic se face: prin
libera conferire de cãtre autoritatea ecleziasticã competentã;
prin învestire, fãcutã de aceeaºi autoritate, în urma unei pre-
zentãri; prin confirmare sau admitere din partea aceleiaºi
autoritãþi, în urma alegerii sau a unei cereri; în sfârºit, prin
simpla alegere ºi acceptarea ei de cãtre cel ales, dacã ale-
gerea nu are nevoie de confirmare.

Can. 148 – Autoritatea care are dreptul sã înfiinþeze, sã
schimbe ºi sã desfiinþeze oficiile are ºi dreptul sã le atribuie,
în afarã de cazul când este stabilit altfel de cãtre drept.

Can. 149 – § 1. Pentru ca o persoanã sã fie numitã
într-un oficiu ecleziastic, trebuie sã fie în comuniune cu
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dem, nisi aliud legitime cautum sit, intra tres menses ab habita
vacationis officii notitia.

§ 2. Si ius praesentationis cuidam collegio aut coetui per-
sonarum competat, praesentandus designetur servatis cann.
165 – 179 praescriptis.

Can. 159 – Nemo invitus praesentetur; quare qui praesen-
tandus proponitur, mentem suam rogatus, nisi intra octiduum
utile recuset, praesentari potest.

Can. 160 – § 1. Qui iure praesentationis gaudet, unum
aut etiam plures, et quidem tum una simul tum successive,
prae-sentare potest.

§ 2. Nemo potest seipsum praesentare; potest autem collegium
aut coetus personarum aliquem suum sodalem praesentare.

Can. 161 – § 1. Nisi aliud iure statuatur, potest qui aliquem
praesentaverit non idoneum repertum, altera tantum vice, intra
mensem, alium candidatum praesentare.

§ 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit
aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra
mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum
rursus exercere.

Can. 162 – Qui intra tempus utile, ad normam can. 158, §
1 et can. 161 praesentationem non fecerit, itemque qui bis
prae-sentaverit non idoneum repertum, pro eo casu ius prae-
sen-tationis amittit, atque auctoritati, cuius est institutionem
dare, competit libere providere officio vacanti, assentiente
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Biserica ºi capabilã, adicã sã fie înzestratã cu calitãþile pre-
scrise pentru acel oficiu de cãtre dreptul universal sau par-
ticular, sau de legea fundaþiei.

§ 2. Atribuirea unui oficiu ecleziastic persoanei care nu
are calitãþile necesare este nulã numai dacã aceste calitãþi
sunt prescrise în mod expres pentru validitatea atribuirii de
cãtre dreptul universal sau particular sau de legea fundaþiei;
altminteri este validã, dar poate fi anulatã printr-un decret al
autoritãþii competente sau printr-o sentinþã a tribunalului
administrativ.

§ 3. Atribuirea unui oficiu ecleziastic în mod simoniac este
nulã ipso iure.

Can. 150 – Oficiul care comportã grija deplinã a
sufletelor, pentru îndeplinirea cãreia este necesarã
exercitarea hiroto-nirii sacerdotale, nu poate fi atribut în
mod valid celui care încã nu a fost hirotonit preot.

Can. 151 – Atribuirea unui oficiu care comportã grija
sufle-telor sã nu fie amânatã fãrã un motiv grav.

Can. 152 – Nimãnui sã nu i se atribuie douã sau mai
multe oficii incompatibile, adicã oficii care nu pot fi îndepli-
nite împreunã în acelaºi timp de aceeaºi persoanã.

Can. 153 – § 1. Atribuirea unui oficiu care nu este vacant
de drept este ipso facto invalidã ºi nu devine validã prin ulte-
rioara vacanþã.

§ 2. Totuºi, dacã este vorba de un oficiu care este conferit
de drept pentru un timp determinat, atribuirea poate fi fãcutã
în decurs de ºase luni înainte de expirarea acestui timp ºi
are efect din ziua în care oficiul devine vacant.
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tamen proprio provisi Ordinario.

Can. 163 – Auctoritas, cui ad normam iuris competit
prae-sentatum instituere, instituat legitime praesentatum quem
ido-neum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime
prae-sentati idonei repertisint, eorundem unum instituere
debet.

ART. 3
De electione

Can. 164 – Nisi aliud iure provisum fuerit, in electioni-
bus canonicis serventur praescripta canonum qui sequun-
tur.

Can. 165 – Nisi aliud iure aut legitimis collegii vel coe-
tus statutis cautum sit, si cui collegio aut coetui personarum
sit ius eligendi ad officium, electio ne differatur ultra trime-
stre utile computandum ab habita notitia vacationis officii;
quo termino inutiliter elapso, auctoritas ecclesiastica, cui ius
confir-mandae electionis vel ius providendi successive competit,
officio vacanti libere provideat.

Can. 166 – § 1. Collegii aut coetus praeses convocet omnes
ad collegium aut ad coetum pertinentes; convocatio autem,
quando personalis esse debet, valet, si fiat in loco domicilii
vel quasi-domicilii aut in loco commorationis.
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§ 3. Promiterea unui oficiu, indiferent de cine este fãcutã,
nu produce nici un efect juridic.

Can. 154 – Un oficiu care este vacant de drept, dar care
întâmplãtor este încã deþinut în mod ilegal de cineva, poate
fi atribuit, cu condiþia sã fie declaratã în mod reglementar
deþinerea lui ilegitimã ºi sã se menþioneze aceastã declarare
în decretul de conferire.

Can. 155 – Cine atribuie un oficiu, înlocuindu-l pe cine-
va care neglijeazã sau este împiedicat, nu dobândeºte prin
aceasta nici o putere asupra persoanei cãreia i-a acordat ofi-
ciul, ci condiþia juridicã a acesteia e ca ºi cum atribuirea ar
fi fost fãcutã conform normelor obiºnuite ale dreptului.

Can. 156 – Atribuirea oricãrui oficiu sã fie fãcutã în
scris.

ART. 1
Libera conferire

Can. 157 – Dacã nu este stabilit în mod explicit altfel de
cãtre drept, este de datoria Episcopului diecezan sã se îngri-
jeascã, prin libera conferire, de oficiile ecleziastice în Biserica
sa particularã.

ART. 2
Prezentarea

Can. 158 – § 1. Prezentarea pentru un oficiu ecleziastic,
fãcutã de cel care are dreptul de a prezenta, trebuie adresatã
autoritãþii cãreia îi revine dreptul de a da învestirea pentru
acel oficiu, ºi anume, dacã nu existã vreo dispoziþie legitimã
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§ 2. Si quis ex vocandis neglectus et ideo absens fuerit,
electio valet; attamen ad eiusdem instantiam, probata quidem
praeteritione et absentia, electio, etiam si confirmata fuerit, a
competenti auctoritate rescindi debet, dummodo iuridice
constet recursum saltem intra triduum ab habita notitia
electionis fuisse transmissum.

§ 3. Quod si plures quam tertia pars electorum neglecti fuerint,
electio est ipso iure nulla, nisi omnes neglecti reapse interfuerint.

Can. 167 – § 1. Convocatione legitima facta, suffragium feren-
di ius habent praesentes die et loco in eadem convocatione
deter-minatis, exclusa, nisi aliud statutis legitime caveatur,
facultate ferendi suffragia sive per epistolam sive per procu-
ratorem.

§ 2. Si quis ex electoribus praesens in ea domo sit, in qua fit
electio, sed electioni ob infirmam valetudinem interesse nequeat,
suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur.

Can. 168 – Etsi quis plures ob titulos ius habeat ferendi
nomine proprio suffragii, non potest nisi unicum suffragium
ferre.

Can. 169 – Ut valida sit electio, nemo ad suffragium
admitti potest, qui ad collegium vel coetum non pertineat.
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contrarã, în termen de trei luni de la aflarea ºtirii cã oficiul
este vacant.

§ 2. Dacã dreptul de prezentare îi aparþine unui colegiu sau
unui grup de persoane, candidatul sã fie desemnat respec-
tându-se prevederile cann. 165-179.

Can. 159 – Nimeni sã nu fie prezentat împotriva voinþei
sale; de aceea, dacã persoana propusã pentru a fi prezentatã,
dupã ce i s-a cerut pãrerea, nu refuzã în termen de opt zile
utile, poate fi prezentatã.

Can. 160 – § 1. Cine are dreptul de prezentare poate sã
prezinte una sau mai multe persoane, fie împreunã în acelaºi
timp, fie în mod succesiv.

§ 2. Nimeni nu poate sã se prezinte pe sine însuºi, însã un
colegiu sau un grup de persoane poate sã prezinte pe cineva
din rândul membrilor sãi.

Can. 161 – § 1. Dacã nu este stabilit altfel de cãtre drept,
cine a prezentat pe cineva care e considerat inapt poate sã
prezinte pe altcineva, numai o singurã datã, în termen de o
lunã.

§ 2. Dacã o persoanã prezentatã a renunþat înainte de a fi
avut loc învestirea sau a decedat, cine are dreptul de prezen-
tare îºi poate exercita din nou acest drept în termen de o lunã
de la data aflãrii ºtirii cu privire la renunþare sau la deces.

Can. 162 – Cine nu a fãcut prezentarea în timp util, con-
form can. 158 § 1 ºi can. 161, precum ºi cel care a prezentat
de douã ori o persoanã consideratã inaptã pierde pentru
acel caz dreptul de prezentare, iar autoritatea cãreia îi revine
datoria sã dea învestirea are dreptul sã se îngrijeascã în
mod liber de oficiul vacant, totuºi cu consimþãmântul
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Can. 170 – Electio, cuius libertas quoquo modo reapse impe-
dita fuerit, ipso iure invalida est.

Can. 171 – § 1. Inhabiles sunt ad suffragium ferendum:
1° incapax actus humani;
2° carens voce activa;
3° poena excommunicationis innodatus sive per sententiam

iudicialem sive per decretum quo poena irrogatur vel declaratur;
4° qui ab Ecclesiae communione notorie defecit.

§ 2. Si quis ex praedictis admittatur, eius suffragium est
nullum, sed electio valet, nisi constet, eo dempto, electum
non rettulisse requisitum suffragiorum numerum.

Can. 172 – § 1. Suffragium, ut validum sit, esse debet:
1° liberum; ideoque invalidum est suffragium eius, qui metu

gravi aut dolo, directe vel indirecte, adactus fuerit ad eligendam
certam personam aut diversas personas disiunctive;

2° secretum, certum, absolutum, determinatum.

§ 2. Condiciones ante electionem suffragio appositae tamquam
non adiectae habeantur.

Can. 173 – § 1. Antequam incipiat electio, deputentur e gremio
collegii aut coetus duo saltem scrutatores.

§ 2. Scrutatores suffragia colligant et coram praeside elec-
tionis inspiciant an schedularum numerus respondeat numero
electorum, suffragia ipsa scrutentur palamque faciant quot
quisque rettulerit.

§ 3. Si numerus suffragiorum superet numerum eligentium,
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Ordinariului propriu al candidatului desemnat.

Can. 163 – Autoritatea cãreia, conform normelor dreptu-
lui, îi aparþine dreptul de a învesti o persoanã prezentatã sã
o învesteascã pe aceea care a fost prezentatã în mod legit-
im, pe care o considerã capabilã ºi care a acceptat. În cazul în
care mai multe persoane prezentate au fost recunoscute
capabile, trebuie sã învesteascã numai una dintre ele.

ART. 3
Alegerea

Can. 164 – Dacã nu a fost prevãzut altfel de cãtre drept,
la alegerile canonice sã se respecte dispoziþiile canoanelor
care urmeazã.

Can. 165 – Dacã nu a fost stabilit altfel de cãtre drept
sau de cãtre statutele legitime ale unui colegiu sau ale unui
grup, iar un colegiu sau grup de persoane are dreptul de a
alege pentru un oficiu, alegerea sã nu fie amânatã mai mult
de trei luni utile, care trebuie calculate din ziua în care se
ajunge la cunoaºterea vacanþei oficiului; trecând în mod
inutil acest termen, autoritatea ecleziasticã ce are dreptul
de a confirma alegerea sau dreptul de a atribui ulterior ofi-
ciul sã se îngrijeascã în mod liber de oficiul vacant.

Can. 166 – § 1. Preºedintele colegiului sau al grupului
sã-i convoace pe toþi cei care fac parte din colegiu sau din
grup. Când trebuie sã fie personalã, convocarea este validã
dacã este expediatã la locul domiciliului sau cvasidomiciliu-
lui sau la locul de ºedere.

§ 2. Dacã vreunul dintre cei care trebuie chemaþi a fost omis
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nihil est actum.

§ 4. Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fun-
gitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, prae-
side ac scrutatoribus subscripta, in collegii tabulario diligenter
asserventur.

Can. 174 – § 1. Electio, nisi aliud iure aut statutis cavea-
tur, fieri etiam potest per compromissum, dummodo nempe
elec-tores, unanimi et scripto consensu, in unum vel plures ido-
neos sive de gremio sive extraneos ius eligendi pro ea vice
trans-ferant, qui nomine omnium ex recepta facultate eli-
gant.

§ 2. Si agatur de collegio aut coetu ex solis clericis constan-
ti, compromissarii in sacris debent esse constituti; secus elec-
tio est invalida.

§ 3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione
servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compro-
misso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones
autem iuri contrariae pro non appositis habeantur.

Can. 175 – Cessat compromissum et ius suffragium feren-
di redit ad compromittentes:

1° revocatione a collegio aut coetu facta, re integra;
2° non impleta aliqua condicione compromisso apposita; 

3° electione absoluta, si fuerit nulla.
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ºi de aceea a absentat, alegerea este validã; cu toate acestea,
la intervenþia lui, dupã ce au fost dovedite omiterea ºi absenþa,
alegerea, chiar dacã a fost confirmatã, trebuie sã fie anulatã
de cãtre autoritatea competentã, cu condiþia sã se constate
juridiceºte cã recursul a fost trimis în termen de cel puþin
trei zile de la data primirii ºtirii cu privire la alegerea care
a avut loc.

§ 3. Dacã a fost omisã mai mult de o treime dintre alegã-
tori, alegerea este nulã ipso iure, în afarã de cazul când toþi
cei care au fost omiºi au fost, de fapt, prezenþi.

Can. 167 – § 1. Dupã ce convocarea a fost fãcutã în mod
legal, cei prezenþi au dreptul de a vota în ziua ºi locul ce au
fost stabilite în avizul de convocare, fiind exclusã, dacã nu este
prevãzut altfel în statute, posibilitatea de a da votul prin scri-
soare sau prin procurator.

§ 2. Dacã vreunul dintre alegãtori este prezent în casa în
care se desfãºoarã alegerea, dar nu poate sã participe la alegere
din cauza sãnãtãþii ºubrede, cei însãrcinaþi cu numãrarea votu-
rilor sã-i cearã votul în scris.

Can. 168 – Chiar dacã cineva are, în virtutea mai multor
titluri, dreptul de a vota în numele propriu, nu poate sã
exprime decât un sigur vot.

Can. 169 – Pentru ca alegerea sã fie validã, nici o per-
soanã care nu face parte din colegiu sau din grup nu poate fi
admisã sã voteze.

Can. 170 – Alegerea, a cãrei libertate a fost în vreun fel
oarecare efectiv împiedicatã, este invalidã ipso iure.

Can. 171 – § 1. Este inapt sã voteze:
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Can. 176 – Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is elec-
tus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui
requi-situm suffragiorum numerum rettulerit, ad normam
can. 119, n. 1.

Can. 177 – § 1. Electio illico intimanda est electo, qui debet
intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii

aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus
electio effectum non habet.

§ 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit
nec subsequenti acceptatione convalescit, sed rursus eligi potest;
collegium autem aut coetus intra mensem a cognita non- accep-
tatione ad novam electionem procedere debet.

Can. 178 – Electus, acceptata electione, quae confirmatione
non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit
nisi ius ad rem.

Can. 179 – § 1. Electus, si electio confirmatione indigeat,
intra octiduum utilea die acceptate electionis confirmationem
ab auctoritate competenti petere per se vel per alium debet;
secus omni iure privatur, nisi probaverit se a petenda confir-
matione iusto impedimento detentum fuisse.

§ 2. Competens auctoritas, si electum repperit idoneum ad
normam can. 149, § 1, et electio ad normam iuris fuerit perac-
ta, confirmationem denegare nequit.

§ 3. Confirmatio in scriptis dari debet.
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1° cine e incapabil de un act uman;
2° cine e lipsit de voce activã;
3° cine e pedepsit cu excomunicarea impusã sau declaratã

printr-o sentinþã judecãtoreascã sau printr-un decret;
4° cine a abandonat în mod notoriu comuniunea cu Biserica.

§ 2. Dacã cineva din cei menþionaþi mai sus este admis sã
voteze, votul lui este nul, însã alegerea este validã, în afarã de
cazul când se constatã cã, prin anularea acestui vot, persoana
aleasã nu a întrunit numãrul necesar de voturi.

Can. 172 – § 1. Ca sã fie valid, votul trebuie sã fie:
1° liber; prin urmare, este invalid votul aceluia care, din fricã

gravã sau prin dol, a fost constrâns, direct sau indirect, sã
aleagã o persoanã determinatã sau diferite persoane în mod
separat;

2° secret, sigur, necondiþionat, determinat.

§ 2. Condiþiile puse votului înainte de alegere sã fie consi-
derate ca neavenite.

Can.173 – § 1. Înainte de începerea alegerii, sã fie
desemnate, din rândul membrilor colegiului sau al grupului,
cel puþin douã persoane care sã numere voturile.

§ 2. Aceste persoane sã strângã voturile ºi sã verifice în
faþa preºedintelui alegerii dacã numãrul buletinelor cores-
punde cu numãrul alegãtorilor, sã examineze voturile ºi sã
anunþe tuturor numãrul de voturi obþinut de fiecare.

§ 3. Dacã numãrul voturilor depãºeºte numãrul alegãtorilor,
votarea este nulã.

§ 4. Sã se întocmeascã cu grijã de cãtre cel care îndeplineºte
rolul de grefier procese verbale cu privire la toate actele ale-
gerii, care, semnate cel puþin de grefier, de preºedinte ºi de
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§ 4. Ante intimatam confirmationem, electo non licet sese
immiscere administrationi officii sive in spiritualibus sive
in temporalibus et actus ab eo forte positi nulli sunt.

§ 5. Intimata confirmatione, electus pleno iure officium
obtinet, nisi aliud iure caveatur.

ART. 4
De postulatione

Can. 180 – § 1. Si electioni illius quem electores aptiorem
putent ac praeferant impedimentum canonicum obstet, super
quo dispensatio concedi possit ac soleat, suis ipsi suffragiis eum
possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate
postulare.

§ 2. Compromissarii postulare nequeunt, nisi id in compro-
misso fuerit expressum.

Can. 181 – § 1. Ut postulatio vim habeat, requiruntur saltem
duae tertiae partes suffragiorum.

§ 2. Suffragium pro postulatione exprimi debet per verbum:
„postulo,” aut aequivalens; formula: „eligo vel postulo,” aut
aequipollens, valet pro electione, si impedimentum non exsistat,
secus pro postulatione.

Can. 182 – § 1. Postulatio a praeside intra octiduum utile
mitti debet ad auctoritatem competentem ad quam pertinet
electionem confirmare cuius est dispensationem de impe-
dimento concedere, aut si hanc potestatem non habeat, eandem
ab auctoritate superiore petere; si non requiritur confirmatio,
postulatio mitti debet ad auctoritatem competentem ut dispen-
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persoanele care au numãrat voturile, sã fie pãstrate cu grijã
în arhiva colegiului.

Can. 174 – § 1. Dacã nu este stabilit altfel de cãtre drept
sau de cãtre statute, alegerea poate fi fãcutã ºi prin compromis,
însã cu condiþia ca alegãtorii, printr-un acord unanim ºi dat
în scris, sã transfere pentru acel caz dreptul de a alege uneia
sau mai multor persoane capabile fie din rândul colegiului,
fie strãine, care, în virtutea facultãþii primite, sã aleagã în
numele tuturor.

§ 2. Dacã este vorba de un colegiu sau de un grup format
numai din clerici, persoanele desemnate pentru alegerea prin
compromis trebuie sã fie hirotonite, altminteri alegerea este
invalidã.

§ 3. Cei desemnaþi sã aleagã prin compromis trebuie sã
respecte prevederile dreptului referitoare la alegere ºi, pentru
validitatea alegerii, trebuie sã se conformeze condiþiilor, care
nu sunt contrare dreptului, incluse în compromis; condiþiile
contrare dreptului sã fie considerate ca neavenite.

Can. 175 – Compromisul înceteazã ºi dreptul de a vota
revine alegãtorilor obiºnuiþi:

1° prin revocarea fãcutã de colegiu sau de grup, înainte de
începerea alegerii prin compromis;

2° prin nerespectarea uneia dintre condiþiile incluse în com-
promis;

3° dacã alegerea efectuatã a fost nulã.

Can. 176 – Dacã nu este prevãzut altfel de cãtre drept
sau de statute, sã fie considerat ales ºi sã fie declarat ca
atare de preºedintele colegiului sau al grupului acela care a
obþinut numãrul necesar de voturi, conform dispoziþiilor can.
119, n. 1.
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satio concedatur.

§ 2. Si intra praescriptum tempus postulatio missa non fuerit,
ipso facto nulla est, et collegium vel coetus pro ea vice privatur
iure eligendi aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda
postulatione iusto fuisse detentum impedimento aut dolo vel
neglegentia ab eadem tempore opportuno mittenda abstinuisse.

§ 3. Postulato nullum ius acquiritur ex postulatione; eam
admittendi auctoritas competens obligatione non tenetur.

§ 4. Factam auctoritati competenti postulationem electores
revocare non possunt, nisi auctoritate consentiente.

Can. 183 – § 1. Non admissa ab auctoritate competenti postu-
latione, ius eligendi ad collegium vel coetum redit.

§ 2. Quod si postulatio admissa fuerit, id significetur pos-
tulato, qui respondere debet ad normam can. 177, § 1.

§ 3. Qui admissam postulationem acceptat, pleno iure statim
officium obtinet.

CAPUT II
De amissione officii ecclesiastici

Can. 184 – § 1. Amittitur officium ecclesiasticum lapsu
temporis praefiniti, expleta aetate iure definita, renuntiatione,
translatione, amotione necnon privatione.

§ 2. Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum,
officium ecclesiasticum non amittitur, nisi aliud iure caveatur.
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Can. 177 – § 1. Alegerea trebuie adusã imediat la cunoºt-
inþa celui ales care, în termen de opt zile utile de la primirea
inti-mãrii, trebuie sã-l anunþe pe preºedintele colegiului
sau al grupului cu privire la acceptarea sau neacceptarea
alegerii; altminteri, alegerea nu are efect.

§ 2. Dacã cel ales nu acceptã, pierde orice drept câºtigat
prin alegere ºi nici nu-l redobândeºte printr-o acceptare ulte-
rioarã, dar poate fi din nou ales; însã colegiul sau grupul trebuie
sã procedeze la o nouã alegere în termen de o lunã de zile de
la data cunoaºterii neacceptãrii.

Can. 178 – Dupã ce a acceptat alegerea care nu are
nevoie de confirmare, cel ales obþine imediat oficiul cu toate
drepturile; dacã alegerea are nevoie de confirmare, obþine
numai dreptul la oficiu (ius ad rem).

Can. 179 – § 1. Dacã alegerea are nevoie de confirmare,
cel ales trebuie sã cearã, în termen de opt zile utile începând
de la data acceptãrii alegerii, personal sau prin alþii, confir-
marea din partea autoritãþii competente; în caz contrar, este
privat de orice drept, în afarã de cazul când dovedeºte cã nu
a putut cere confirmarea din cauza unui impediment just.

§ 2. Autoritatea competentã nu poate sã nege confirmarea
dacã recunoaºte cã cel ales este apt, aºa cum cere can. 149 § 1,
ºi alegerea a avut loc conform normelor dreptului.

§ 3. Confirmarea trebuie sã fie datã în scris.

§ 4. Înainte de intimarea confirmãrii, celui ales nu-i este
permis sã se amestece în administrarea oficiului, fie în ches-
tiunile spirituale, fie în cele materiale, iar eventualele acte
îndeplinite de dânsul sunt nule.

§ 5. Dupã ce a fost intimatã confirmarea, cel ales dobân-
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§ 3. Officii amissio, quae effectum sortita est, quam primum
omnibus nota fiat, quibus aliquod ius in officii provisionem
competit.

Can. 185 – Ei, qui ob impletam aetatem aut renuntiationem
acceptatam officium amittit, titulus emeriti conferri potest.

Can. 186 – Lapsu temporis praefiniti vel adimpleta aeta-
te, amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a
com-petenti auctoritate scripto intimatur.

ART. 1
De renuntiatione

Can. 187 – Quisquis sui compos potest officio ecclesiasti-
co iusta de causa renuntiare.

Can. 188 – Renuntiatio ex metu gravi, iniuste incusso,
dolo vel errore substantiali aut simoniace facta, ipso iure irri-
ta est.

Can. 189 – § 1. Renuntiatio, ut valeat, sive acceptatione
eget sive non, auctoritati fieri debet cui provisio ad officium
de quo agitur pertinet, et quidem scripto vel oretenus coram
duobus testibus.

§ 2. Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa
non innixam ne acceptet.

§ 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres
menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget
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deºte oficiul cu drept deplin, în afarã de cazul când este pre-
vãzut altfel de cãtre drept.

ART. 4
Cererea

Can. 180 – § 1. Dacã alegerii aceluia pe care alegãtorii îl
considerã mai apt ºi îl preferã i se opune un impediment
canonic ce poate fi dispensat ºi se obiºnuieºte sã se dea dispensã,
ei pot, prin voturile lor, sã-l cearã de la autoritatea compe-
tentã, dacã nu este prevãzut altfel de cãtre drept.

§ 2. Cei desemnaþi sã aleagã prin compromis nu pot sã
cearã, în afarã de cazul când acest lucru a fost menþionat în
compromis.

Can. 181 – § 1. Pentru ca cererea sã fie validã, sunt nece-
sare cel puþin douã treimi din voturi.

§ 2. Votul pentru cerere trebuie sã fie exprimat prin ter-
menul cer, sau prin altul echivalent; formula aleg sau cer, sau
o alta echivalentã, valoreazã pentru alegere, dacã nu existã
un impediment, altminteri, valoreazã pentru cerere.

Can. 182 – § 1. În termen de opt zile utile, cererea tre-
buie trimisã de preºedinte autoritãþii competente cu privire la
confir-marea alegerii ºi care are dreptul de a acorda dispen-
sa de impediment, sau, dacã ea nu are aceastã putere, are
dreptul de a o cere de la o autoritate superioarã; dacã nu
este necesarã confirmarea, cererea trebuie trimisã
autoritãþii compe-tente pentru a se acorda dispensa.

§ 2. Dacã cererea nu a fost trimisã în termenul stabilit, ea
devine ipso facto nulã, iar colegiul sau grupul este privat în
acest caz de dreptul de a alege sau de a cere, în afarã de cazul
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effectum sortitur communicatione renuntiantis ad normam
iuris facta.

§ 4. Renuntiatio, quamdiu effectum sortita non fuerit, a
renuntiante revocari potest; effectu secuto revocari nequit,
sed qui renuntiavit, officium alio ex titulo consequi potest.

ART. 2
De translatione

Can. 190 – § 1. Translatio ab eo tantum fieri potest, qui ius
habet providendi officio quod amittitur et simul officio quod
comittitur.

§ 2. Si translatio fiat invito officii titulari, gravis requiri-
tur causa et, firmo semper iure rationes contrarias exponendi,
ser-vetur modus procedendi iure praescriptus.

§ 3. Translatio, ut effectum sortiatur, scripto intimanda est.

Can. 191 – § 1. In translatione, prius officium vacat per pos-
ses-sionem alterius officii canonice habitam, nisi aliud iure cau-
tum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit.

§ 2. Remunerationem cum priore officio conexam translatus
percipit, donec alterius possessionem canonice obtinuerit.

ART. 3
De amotione
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când se dovedeºte cã preºedintele nu a putut trimite cererea
din cauza unui impediment just, sau cã s-a abþinut, din dol
sau din neglijenþã, sã o trimitã la timpul potrivit.

§ 3. Persoana cerutã nu dobândeºte nici un drept în urma
cererii; autoritatea competentã nu este obligatã sã admitã
cererea.

§ 4. Alegãtorii nu pot sã revoce cererea prezentatã auto-
ritãþii competente, decât dacã autoritatea permite aceasta.

Can. 183 – § 1. Dacã autoritatea competentã a respins
cererea, dreptul de a alege revine colegiului sau grupului.

§ 2. Dacã cererea a fost admisã, sã fie informatã de acest
lucru persoana cerutã, care trebuie sã rãspundã în conformi-
tate cu dispoziþiile can. 177 § 1.

§ 3. Cine acceptã cererea admisã dobândeºte imediat oficiul
cu toate drepturile.

CAPITOLUL II
Pierderea oficiului ecleziastic

Can. 184 – § 1. Oficiul ecleziastic se pierde prin expi-
rarea timpului prestabilit, prin împlinirea vârstei prescrise de
drept, prin renunþare, prin transferare, prin înlãturare ºi
prin privaþiune.

§ 2. Încetând, indiferent din ce motiv, dreptul autoritãþii
care l-a conferit, oficiul ecleziastic nu se pierde, dacã nu este
prevãzut altfel de cãtre drept.

§ 3. Când pierderea unui oficiu a devenit efectivã, acest
lucru sã fie adus cât mai curând la cunoºtinþã celor cãrora
le revine vreun drept în atribuirea oficiului.
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Can. 192 – Ab officio quis amovetur sive decreto ab aucto-
ritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte
ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194.

Can. 193 – § 1. Ab officio quod alicui confertur ad tem-
pus indefinitum, non potest quis amoveri nisi ob graves cau-
sas atque servato procedendi modo iure definito.

§ 2. Idem valet, ut quis ab officio, quod alicui ad tempus
determinatum confertur, ante hoc tempus elapsum amoveri
possit, firmo praescripto can. 624, § 3.

§ 3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui con-
fertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis,
potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis,
amoveri.

§ 4. Decretum amotionis, ut effectum sortiatur, scripto inti-
mandum est.

Can. 194 – § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur:
1° qui statum clericalem amiserit;
2° qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publi-

ce defecerit;
3° clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit.

§ 2. Amotio, de qua in nn. 2 et 3, urgeri tantum potest, si de
eadem auctoritatis competentis declaratione constet.

Can. 195 – Si quis, non quidem ipso iure, sed per decre-
tum auctoritatis competentis ab officio amoveatur quo eiu-
sdem subsistentiae providetur, eadem auctoritas curet ut ipsius
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Can. 185 – Celui care pierde oficiul, datoritã împlinirii
vârstei sau datoritã renunþãrii acceptate de autoritatea com-
petentã, i se poate acorda titlul de emerit.

Can. 186 – Dupã ce a expirat timpul prestabilit sau per-
soana a împlinit vârsta, pierderea oficiului are efect numai din
momentul în care este intimatã în scris de cãtre autoritatea
competentã.

ART. 1
Renunþarea

Can. 187 – Orice persoanã responsabilã de actele sale
poate renunþa, dintr-un motiv just, la oficiul ecleziastic.

Can. 188 – Renunþarea fãcutã din fricã gravã, provocatã
pe nedrept, prin dol sau dintr-o eroare substanþialã sau în
mod simoniac, este nulã ipso iure.

Can. 189 – § 1. Ca sã fie validã, renunþarea, fie cã are
nevoie de acceptare, fie cã nu are, trebuie prezentatã în scris
sau verbal, în faþa a doi martori, autoritãþii cãreia îi apar-
þine dreptul sã atribuie oficiul respectiv.

§ 2. Autoritatea sã nu accepte o renunþare ce nu se bazeazã
pe un motiv just ºi adecvat.

§ 3. Renunþarea care are nevoie de acceptare, dacã nu este
acceptatã în decurs de trei luni, este lipsitã de orice valoare;
aceea care nu are nevoie de acceptare are efect prin anun-
þarea ei de cãtre cel care renunþã fãcutã în conformitate cu
dispoziþiile dreptului.

§ 4. Cât timp nu a devenit efectivã, renunþarea poate fi
revocatã de cãtre cel care renunþã; devenind efectivã, nu
poate fi revocatã, dar cine a renunþat poate sã dobândeascã
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sub-sistentiae per congruum tempus prospiciatur, nisi aliter
pro-visum sit.

ART. 4
De privatione

Can. 196 – § 1. Privatio ab officio, in poenam scilicet delic-
ti, ad normam iuris tantummodo fieri potest.

§ 2. Privatio effectum sortitur secundum praescripta canonum
de iure poenali.

TITULUS X
De praescriptione

Can. 197 – Praescriptionem, tamquam modum iuris
subiec-tivi acquirendi vel amittendi necnon ab obligationi-
bus sese liberandi, Ecclesia recipit prout est in legislatione civi-
li respec-tivae nationis salvis exceptionibus quae in canoni-
bus huius Codicis statuuntur.

Can. 198 – Nulla valet praescriptio, nisi bona fide nitatur,
non solum initio, sed toto decursu temporis ad praescriptionem
requisiti, salvo praescripto can. 1362.

Can. 199 – Praescriptioni obnoxia non sunt:
1° iura et obligationes quae sunt legis divinae naturalis aut

positivae;
2° iura quae obtineri possunt ex solo privilegio apostolico;

3° iura et obligationes quae spiritualem christifidelium
vitam directe respiciunt;
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oficiul în virtutea unui alt titlu.
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4° fines certi et indubii circumscriptionum ecclesiasticarum;

5° stipes et onera Missarum;
6° provisio officii ecclesiastici quod ad normam iuris exer-

citium ordinis sacri requirit;
7° ius visitationis et obligatio oboedientiae, ita ut christi-

fideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possint et nulli
auctoritati iam subsint.

TITULUS XI
De temporis supputatione

Can. 200 – Nisi aliud expresse iure caveatur, tempus suppu-
tetur ad normam canonum qui sequuntur.

Can. 201 – § 1. Tempus continuum intellegitur quod nul-
lam patitur interruptionem.

§ 2. Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercen-
ti aut per sequenti competit, ut ignoranti aut agere non valen-
ti noncurrat.

Can. 202 – § 1. In iure, dies intellegitur spatium con-
stans 24 horis continuo supputandis, et incipit a media
nocte, nisi aliud expresse caveatur; hebdomada spatium 7 die-
rum; mensis spatium 30 et annus spatium 365 dierum, nisi
mensis et annus dicantur sumendi prout sunt in calendario.

§ 2. Prout sunt in calendario semper sumendi sunt mensis
et annus, si tempus est continuum.

Can. 203 – § 1. Dies a quo non computatur in termino,
nisi huius initium coincidat cum inito diei aut aliud expres-
se in iure caveatur.

§ 2. Nisi contrarium statuatur, dies ad quem computatur



ART. 2
Transferarea

Can. 190 – § 1. Transferarea poate fi efectuatã numai de
cel care are dreptul de a se îngriji de oficiul care este pierdut
ºi, totodatã, de oficiul care este încredinþat.

§ 2. Dacã transferarea are loc împotriva voinþei titularului
oficiului, este necesar un motiv grav ºi, rãmânând întotdeauna
neatins dreptul de a expune motivele contrare, sã se respecte
procedura prescrisã de drept.

§ 3. Ca sã devinã efectivã, transferarea trebuie intimatã în
scris.

Can. 191 – § 1. În cazul transferãrii, primul oficiu devine
vacant dupã ce a avut loc luarea în primire canonicã a celui
de al doilea oficiu, dacã nu a fost prescris altfel de cãtre drept
sau de cãtre autoritatea competentã.

§ 2. Cel transferat primeºte remuneraþia legatã de primul
oficiu, pânã la luarea în primire canonicã a celui de al doilea
oficiu.

ART. 3
Înlãturarea

Can. 192 – O persoanã este înlãturatã dintr-un oficiu fie
prin decret, emis în mod legal de autoritatea competentã,
respectându-se desigur eventualele drepturi câºtigate din con-
tract, fie ipso iure, în conformitate cu dispoziþiile can. 194.

Can. 193 – § 1. O persoanã nu poate fi înlãturatã
dintr-un oficiu conferit pentru un timp nedeterminat decât
din motive grave ºi respectându-se procedura stabilitã de
drept.

§ 2. Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul înlãturãrii cuiva



in termino, qui, si tempus constet uno vel pluribus mensibus
aut annis, una vel pluribus hebdomadis, finitur expleto ultimo
die eiusdem numeri aut, si mensis die eiusdem numeri careat,
expleto ultimo die mensis.

LIBER II
DE POPULO DEI

PARS I
De christifidelibus

Can. 204 – § 1. Christifideles sunt qui, utpote per baptismum
Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac
ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo
modo participes facti, secundum propriam cuiusque condicionem,
ad mission emexercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in
mundo adimplendam concredidit.

§ 2. Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et
ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et
Episcopis in eius communione gubernata.

Can. 205 – Plene in communione Ecclesiae catholicae his
in terris sunt illi baptizati, qui in eius compage visibili cum
Christo iunguntur, vinculis nempe professionis fidei, sacra-
mentorum et ecclesiastici regiminis.
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dintr-un oficiu ce i-a fost conferit pentru un timp determinat,
înainte de expirarea acestui timp, rãmânând neschimbatã
dispoziþia can. 624 § 3.

§ 3. Persoana cãreia, conform dispoziþiilor dreptului, îi
este conferit un oficiu la latitudinea prudentã a autoritãþii
competente, poate fi înlãturatã, dintr-un motiv just, la apre-
cierea aceleiaºi autoritãþi.

§ 4. Pentru a dobândi efect, decretul de înlãturare trebuie
sã fie intimat în scris.

Can. 194 – § 1. Este înlãturat ipso iure dintr-un oficiu
ecleziastic:

1° cine a pierdut starea clericalã;
2° cine a abandonat în mod public credinþa catolicã sau comu-

niunea cu Biserica;
3° clericul care a atentat, chiar ºi numai civil, cãsãtoria.

§ 2. Înlãturarea prevãzutã la nr. 2 ºi 3 poate fi solicitatã
numai dacã se constatã despre ea în urma unei declaraþii a
autoritãþii competente.

Can. 195 – Dacã cineva, desigur nu ipso iure, ci prin
decret din partea autoritãþii competente, este înlãturat
dintr-un oficiu care îi asigurã întreþinerea, aceeaºi autori-
tate sã aibã grijã sã se ia mãsuri cu privire la întreþinerea
lui pentru un timp suficient, dacã nu s-a prevãzut altfel.

ART. 4
Privaþiunea

Can. 196 – § 1. Privaþiunea de un oficiu, adicã pedep-
sirea pentru sãvârºirea unui delict, poate fi efectuatã
numai în conformitate cu normele dreptului.

§ 2. Privaþiunea dobândeºte efect în conformitate cu dispo-
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Can. 206 – § 1. Speciali ratione cum Ecclesia conectun-
tur catechumeni, qui nempe, Spiritu Sancto movente, expli-
cita voluntate ut eidem incorporentur expetunt, ideoque hoc
ipso voto, sicut et vita fidei, spei et caritatis quam agunt, coniun-
guntur cum Ecclesia, quae eos iam ut suos fovet.

§ 2. Catechumenorum specialem curam habet Ecclesia quae,
dum eos advitam ducendam evangelicam invitat eosque ad
sacros ritus celebrandos introducit, eisdem varias iam largitur
praerogativas, quae christianorum sunt propriae.

Can. 207 – § 1. Ex divina institutione, inter christifideles sunt
in Ecclesia ministri sacri, qui in iure et clerici vocantur; cete-
ri autem et laici nuncupantur.

§ 2. Ex utraque hac parte habentur christifideles, qui profes-
sione consiliorum evangelicorum per vota aut alia sacra
liga-mina, ab Ecclesia agnita et sancita, suo peculiari modo
Deo con-secrantur et Ecclesiae missioni salvificae prosunt; quo-
rum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non
spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet.

TITULUS I
De omnium christifidelium

obligationibus et iuribus

Can. 208 – Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in
Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem
aequalitas, qua cuncti, secundum propriam cuiusque condi-
cionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi coope-
rantur.

Can. 209 – § 1. Christifideles obligatione adstringuntur,
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ziþiile canoanelor din dreptul penal.

TITLUL X
Prescripþia

Can. 197 – Prescripþia, ca modalitate de a dobândi sau
de a pierde un drept subiectiv, precum ºi de a se elibera de
obli-gaþii, este acceptatã de Bisericã, aºa cum existã ea în leg-
islaþia civilã a respectivei þãri, rãmânând neatinse excepþi-
ile stabi-lite în canoanele acestui Cod.

Can. 198 – Nici o prescripþie nu este validã dacã nu este
bazatã pe buna-credinþã, nu numai la început, ci ºi pe toatã
perioada de timp necesarã pentru prescripþie, rãmânând nea-
tinsã dispoziþia can. 1362.

Can. 199 – Nu sunt supuse prescripþiei:
1° drepturile ºi obligaþiile care aparþin de legea divinã natu-

ralã sau pozitivã;
2° drepturile care pot fi dobândite numai prin privilegiu

apostolic;
3° drepturile ºi obligaþiile care privesc direct viaþa spiri-

tualã a credincioºilor;
4° hotarele sigure ºi de necontestat ale circumscripþiilor

ecleziastice;
5° ofertele ºi obligaþiile privind Liturghiile;
6° atribuirea unui oficiu ecleziastic care, conform dreptului,

necesitã exercitarea ordinului sacru;
7° dreptul de vizitã ºi obligaþia de ascultare, aºa încât credin-

cioºii creºtini nu ar mai putea fi vizitaþi de nici o autoritate
ecleziasticã ºi nu ar mai fi supuºi nici unei autoritãþi.

TITLUL XI
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sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem sem-
per servandam cum Ecclesia.

§ 2. Magna cum diligentia officia adimpleant, quibus tenen-
tur erga Ecclesiam tum universam, tum particularem ad
quam, secundum iuris praescripta, pertinent.

Can. 210 – Omnes christifideles, secundum propriam
condi-cionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae
incre-mentum eiusque iugem sanctificationem promovendam
vires suas conferre debent.

Can. 211 – Omnes christifideles officium habent et ius
alla-borandi ut divinum salutis nuntium ad universos
homines omnium temporum ac totius orbis magis magisque
perveniat.

Can. 212 – § 1. Quae sacri Pastores, utpote Christum reprae-
sentantes, tamquam fidei magistri declarant aut tamquam
Ecclesiae rectores statuunt, christifideles, propriae responsa-
bilitatis conscii, christiana oboedientia prosequi tenentur. 

§ 2. Christifidelibus integrum est, ut necessitates suas, prae-
sertim spirituales, suaque optata Ecclesiae Pastoribus pate-
faciant.

§ 3. Pro scientia, competentia et praestantia quibus pollent,
ipsis ius est, immo et aliquando officium, ut sententiam suam
de hisquae ad bonum Ecclesiae pertinent sacris Pastoribus
manifestent eamque, salva fidei morumque integritate ac reve-
rentia erga Pastores, attentisque communi utilitate et perso-
narum dignitate, ceteris christifidelibus notam faciant.

Can. 213 – Ius est christifidelibus ut ex spiritualibus
Ecclesiae bonis, praesertim ex verbo Dei et sacramentis,
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Calcularea timpului

Can. 200 – Dacã nu este prevãzut în mod expres altfel de
cãtre drept, timpul sã fie calculat conform canoanelor care
urmeazã.

Can. 201 – § 1. Prin timp continuu se înþelege timpul
care nu admite nici o întrerupere.

§ 2. Prin timp util se înþelege timpul de care beneficiazã
o persoanã care îºi exercitã sau îºi urmãreºte dreptul sãu, aºa
încât el nu se scurge când ea ignorã sau nu poate sã acþioneze.

Can. 202 – § 1. În drept, prin zi se înþelege spaþiul de 24
ore, ce trebuie calculate în mod continuu, ºi începe de la
miezul nopþii, dacã nu este prevãzut în mod expres altfel;
prin sãptã-mânã se înþelege spaþiul de 7 zile; prin lunã,
spaþiul de 30 de zile, iar prin an, spaþiul de 365 de zile, în afarã
de cazul când se spune cã luna ºi anul trebuie sã se ia aºa cum
sunt în calendar.

§ 2. Dacã timpul este continuu, luna ºi anul trebuie sã se
ia întotdeauna aºa cum sunt în calendar.

Can. 203 – § 1. Ziua a quo nu este calculatã în interval-
ul de timp, decât doar dacã începutul ei coincide cu
începutul zilei sau este prevãzut în mod expres altfel de
cãtre drept.

§ 2. Dacã nu este stabilit contrariul, ziua ad quem este
calculatã în intervalul de timp care, dacã timpul constã din una
sau mai multe luni, din una sau mai multe sãptãmâni, se
terminã dupã trecerea ultimei zile a aceluiaºi numãr, sau,
dacã luna nu are ziua aceluiaºi numãr, dupã trecerea ultimei
zile a lunii.
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adiumenta a sacris Pastoribus accipiant.

Can. 214 – Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant
iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus
approbati, utque propriam vitae spiritualis formam sequantur,
doctrinae quidem Ecclesiae consentaneam.

Can. 215 – Integrum est christifidelibus, ut libere condant
atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis,
aut ad vocationem christianam in mundo fovendam, utque con-
ventus habeant ad eosdem fines in communi persequendos.

Can. 216 – Christifideles cuncti, quippe qui Ecclesiae
mis-sionem participent, ius habent ut propriis quoque incep-
tis, secundum suum quisque statum et condicionem, apostoli-
cam actionem promoveant vel sustineant; nullum tamen incep-
tum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit
com-petentis auctoritatis ecclesiasticae.

Can. 217 – Christifideles, quippe qui baptismo ad vitam
doc-trinae evangelicae congruentem ducendam vocentur, ius
habent ad educationem christianam, qua ad maturitatem
humanae personae prosequendam atque simul ad myste-
rium salutis cognoscendum et vivendum rite instruantur.

Can. 218 – Qui disciplinis sacris incumbunt iusta liberta-
te fruuntur inquirendi necnon mentem suam prudenter in iis
ape-riendi, inquibus peritia gaudent, servato debito erga
Ecclesiae magisterium obsequio.

Can. 219 – Christifideles omnes iure gaudent ut a quacum-
que coactione sint immunes in statu vitae eligendo.

Can. 220 – Nemini licet bonam famam, qua quis gaudet,
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ille-gitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam
intimi-tatem tuendam violare.

Can. 221 – § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus
in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in
foro competenti ecclesiastico ad normam iuris.

§ 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab
auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris prae-
scriptis, cum aequitate applicandis.

§ 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad
normam legis plectantur.

Can. 222 – § 1. Christifideles obligatione tenentur neces-
si-tatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae
ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque
ad honestam ministrorum sustentationem necessaria sunt.

§ 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promo-
vendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis reditibus
pauperibus subveniendi.

Can. 223 – § 1. In iuribus suis exercendis christifideles
tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere
debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque
suorum erga alios officiorum.

§ 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni com-
munis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria,
moderari.

TITULUS II
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CARTEA A II-A
POPORUL LUI DUMNEZEU

PARTEA I
Credincioºii creºtini

Can. 204 – § 1. Credincioºi creºtini sunt cei care, încor-
poraþi lui Cristos prin Botez, sunt constituiþi popor al lui
Dum-nezeu ºi, de aceea, fãcuþi pãrtaºi în modul lor propriu
la funcþia preoþeascã, profeticã ºi regeascã a lui Cristos,
sunt chemaþi sã exercite, fiecare conform condiþiei proprii, mis-
iunea pe care Dumnezeu a încredinþat-o Bisericii ca sã o
îndeplineascã în lume.

§ 2. Aceastã Bisericã, constituitã ºi organizatã în aceastã
lume ca societate, subzistã în Biserica Catolicã, cârmuitã de
urmaºul lui Petru ºi de Episcopii în comuniune cu el.

Can. 205 – Pe acest pãmânt sunt în comuniune deplinã
cu Biserica Catolicã acei botezaþi care se unesc cu Cristos în
structura ei vizibilã, adicã prin legãturile profesiunii de cre-
dinþã, ale sacramentelor ºi ale conducerii ecleziastice.

Can. 206 – § 1. Sunt uniþi cu Biserica, dintr-un motiv spe-
cial, catecumenii, adicã aceia care, miºcaþi de Duhul Sfânt,
cer printr-un act explicit de voinþã sã fie încorporaþi ei ºi,
prin urmare, în virtutea acestei dorinþe precum ºi a vieþii
de cre-dinþã, de speranþã ºi de iubire pe care o practicã,
sunt uniþi cu Biserica ce îi îmbrãþiºeazã ca pe fiii sãi.
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De obligationibus et iuribus
christifidelium laicorum

Can. 224 – Christifideles laici, praeter eas obligationes et
iura, quae cunctis christifidelibus sunt communia et ea quae
in aliis canonibus statuuntur, obligationibus tenentur et iuribus
gaudent quae in canonibus huius tituli recensentur.

Can. 225 – § 1. Laici, quippe qui uti omnes christifideles
ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationem
deputentur, generali obligatione tenentur et iure gaudent,
sive singuli sive in consociationibus coniuncti, allaborandi ut
divinum salutis nuntium ab universis hominibus ubique ter-
rarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis
urget iis in adiunctis, in quibus nonnisi per ipsos
Evangelium audire et Christum cognoscere homines pos-
sunt.

§ 2. Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque
quidem secundum propriam condicionem, ut rerum tempo-
ralium ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant,
et ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus
saecularibus exercendis Christi testimonium reddant.

Can. 226 – § 1. Qui in statu coniugali vivunt, iuxta pro-
priam vocationem, peculiari officio tenentur per matrimo-
nium et familiam ad aedificationem populi Dei allaboran-
di.

§ 2. Parentes, cum vitam filiis contulerint, gravissima obli-
gatione tenentur et iure gaudent eos educandi; ideo parentum
christianorum imprimis est christianam filiorum educationem
secundum doctrinam ab Ecclesia traditam curare.
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§ 2. Biserica are o grijã specialã faþã de catecumeni ºi, che-
mându-i sã ducã o viaþã evanghelicã ºi iniþiindu-i în celebrarea
riturilor sacre, le acordã deja diferite prerogative ce sunt
proprii creºtinilor.

Can. 207 – § 1. Din instituire divinã, existã în Bisericã,
între credincioºii creºtini, slujitori sacri care în drept sunt
numiþi ºi clerici; ceilalþi credincioºi sunt numiþi laici.

§ 2. Din rândul ambelor categorii existã credincioºi care,
profesând sfaturile evanghelice prin voturi sau alte legãminte
sacre recunoscute ºi aprobate de Bisericã, sunt consacraþi
lui Dumnezeu într-un mod special ºi contribuie la misiunea
mântuitoare a Bisericii. Deºi starea lor nu se raporteazã la
structura ierarhicã a Bisericii, aparþine totuºi vieþii ºi sfin-
þeniei sale.

TITLUL I
Obligaþiile ºi drepturile
tuturor credincioºilor

Can. 208 – Între toþi credincioºii, datoritã renaºterii lor
în Cristos, existã o adevãratã egalitate în demnitate ºi în
acþiune, în virtutea cãreia toþi colaboreazã la zidirea Trupului
lui Cristos, dupã condiþia ºi funcþia proprie fiecãruia.

Can. 209 – § 1. Credincioºii au obligaþia de a pãstra
mereu, chiar ºi în modul lor de a acþiona, comuniunea cu
Biserica.

§ 2. Sã-ºi îndeplineascã cu mare sârguinþã îndatoririle la
care sunt þinuþi faþã de Biserica atât universalã, cât ºi parti-
cularã la care aparþin, conform dispoziþiilor dreptului.
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Can. 227 – Ius est christifidelibus laicis, ut ipsis agnosca-
tur ea in rebus civitatis terrenae libertas, quae omnibus civi-
bus competit; eadem tamen libertate utentes, curent ut suae actio-
nes spiritu evangelico imbuantur, et ad doctrinam attendant
ab Ecclesiae magisterio propositam, caventes tamen ne in
quaes-tionibus opinabilibus propriam sententiam uti doctri-
nam Ecclesiae proponant.

Can. 228 – § 1. Laici qui idonei reperiantur, sunt habiles
ut a sacris Pastoribus ad illa officia ecclesiastica et munera
assu-mantur, quibus ipsi secundum iuris praescripta fungi
valent.

§ 2. Laici debita scientia, prudentia et honestate praes-
tantes, habiles sunt tamquam periti aut consiliarii, etiam in
consiliis ad normam iuris, ad Ecclesiae Pastoribus adiuto-
rium praebendum.

Can. 229 – § 1. Laici, ut secundum doctrinam christia-
nam vivere valeant, eandemque et ipsi enuntiare atque, si
opus sit, defendere possint, utque in apostolatu exercendo par-
tem suam habere queant, obligatione tenentur et iure gaudent
acquirendi eiusdem doctrinae cognitionem, propriae uniu-
scuiusque capa-citati et condicioni aptatam.

§ 2. Iure quoque gaudent pleniorem illam in scientiis sacris
acquirendi cognitionem, quae in ecclesiasticis universitatibus
facultatibusve aut in institutis scientiarium religiosarum tra-
duntur, ibidem lectiones frequentando et gradus academicos
consequendo.

§ 3. Item, servatis praescriptis quoad idoneitatem requisitam
statutis, habiles sunt ad mandatum docendi scientias sacras
a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum.
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Can. 210 – Toþi credincioºii, fiecare conform propriei
con-diþii, trebuie sã-ºi adune forþele pentru a duce o viaþã
sfântã ºi pentru a promova creºterea Bisericii ºi sfinþenia ei
continuã.

Can. 211 – Toþi credincioºii au datoria ºi dreptul de a
depune tot efortul ca mesajul divin al mântuirii sã ajungã
din ce în ce mai mult la toþi oamenii din toate timpurile ºi din
întreaga lume.

Can. 212 – § 1. Conºtienþi de propria responsabilitate,
cre-dincioºii sunt þinuþi sã urmeze cu ascultare creºtinã
ceea ce Pãstorii sacri, ca reprezentanþi ai lui Cristos, declarã
în cali-tate de învãþãtori ai credinþei ºi hotãrãsc în calitate de
condu-cãtori ai Bisericii.

§ 2. Credincioºii au dreptul neºtirbit de a manifesta Pãs-
torilor Bisericii necesitãþile proprii, mai cu seamã cele spiri-
tuale, precum ºi dorinþele proprii.

§ 3. În funcþie de ºtiinþa, competenþa ºi prestigiul de care se
bucurã, ei au dreptul, ba uneori chiar datoria, de a manifesta
Pãstorilor sacri opinia personalã cu privire la binele Bise-
ricii ºi de a o aduce la cunoºtinþa altor credincioºi, rãmânând
neatinse integritatea credinþei ºi a moralei ºi respectul faþã
de Pãstori ºi þinându-se seama de utilitatea comunã ºi de
demnitatea persoanelor.

Can. 213 – Credincioºii au dreptul de a primi de la
Pãstorii sacri ajutoarele ce provin din bunurile spirituale ale
Bisericii, mai cu seamã din cuvântul lui Dumnezeu ºi din
sacramente.

Can. 214 – Credincioºii au dreptul de a aduce cult lui
Dumnezeu dupã dispoziþiile ritului propriu, aprobat de Pãstorii
legitimi ai Bisericii, ºi de a urma un model propriu de viaþã
spiritualã, desigur, care este conform cu învãþãtura Bisericii.
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Can. 230 – § 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent
Epis-coporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgi-
cum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter
assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem
ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab
Ecclesia praes-tandam.

§ 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus litur-
gicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus
commentatoris, cantoris aliisve ad normam iuris fungi possunt.

§ 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris,
possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam
eorundem officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere,
precibus liturgicis praeesse, baptismum conferre atque sacram
Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas.

Can. 231 – § 1. Laici, qui permanenter aut ad tempus
spe-ciali Ecclesiae servitio addicuntur, obligatione tenentur ut
aptam acquirant formationem ad munus suum debite implen-
dum requi-sitam, utque hoc munus conscie impense et diligenter
adimpleant.

§ 2. Firmo praescripto can. 230, § 1, ius habent ad honestam
remunerationem suae condicioni aptatam, qua decenter, servatis
quoque iuris civilis praescriptis, necessitatibus propriis ac
familiae providere valeant; itemque iis ius competit ut ipsorum
praevidentiae et securitati sociali et assistentiae sanitariae,
quam dicunt, debite prospiciatur.

TITULUS III
De ministris sacris seu de clericis

CAPUT I
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Can. 215 – Credincioºii au dreptul neºtirbit de a înfiinþa
ºi de a conduce în mod liber asociaþii cu scopuri caritative ºi
de milostivire sau de promovare a vocaþiei creºtine în lume,
ºi de a se reuni pentru a urmãri în comun aceleaºi scopuri.

Can. 216 – Deoarece participã la misiunea Bisericii, toþi
credincioºii au dreptul, fiecare potrivit propriei stãri ºi condiþii,
de a promova sau de a sprijini activitatea apostolicã, chiar prin
iniþiative proprii; totuºi, nici o iniþiativã sã nu-ºi atribuie
numele de catolicã dacã nu a obþinut consimþãmântul auto-
ritãþii ecleziastice competente.

Can. 217 – Deoarece prin Botez sunt chemaþi sã ducã o
viaþã conformã cu învãþãtura evanghelicã, credincioºii au
dreptul la educaþia creºtinã prin care sã fie instruiþi cum se
cuvine pentru a dobândi dezvoltarea completã a persoanei
umane ºi, totodatã, pentru a cunoaºte ºi a trãi misterul mân-
tuirii.

Can. 218 – Aceia care se dedicã ºtiinþelor sacre se bucurã
de justa libertate de a cerceta, precum ºi de a-ºi expune cu
prudenþã propria gândire în materiile în care sunt experþi,
pãstrând supunerea necesarã faþã de magisteriul Bisericii.

Can. 219 – Toþi credincioºii se bucurã de dreptul de a fi
feriþi de orice fel de constrângere în alegerea stãrii de viaþã.

Can. 220 – Nimãnui nu-i este permis sã lezeze în mod
ilegitim buna reputaþie de care se bucurã cineva, nici sã vio-
leze dreptul vreunei persoane de a-ºi apãra propria intimi-
tate.

Can. 221 – § 1. Credincioºii au dreptul de a-ºi revendica
ºi apãra în mod legitim în forul ecleziastic competent, conform
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De clericorum institutione

Can. 232 – Ecclesia officium est atque ius proprium et exclu-
sivum eos instituendi , qui ad ministeria sacra deputantur.

Can. 233 – § 1. Universae communitati christianae offi-
cium incumbit fovendarum vocationum, ut necessitatibus mini-
sterii sacri in tota Ecclesia sufficienter provideatur; specia-
tim hoc officio tenentur familiae christianae, educatores atque
peculiari ratione sacerdotes, praesertim parochi. Episcopi
dioecesani, quorum maxime est de vocationibus provehendis
curam habere, populum sibi commissum de momento ministe-
rii sacri deque ministrorum in Ecclesia necessitate edoceant,
atque incepta ad vocationes fovendas, operibus praesertim ad
hoc institutis, suscitent ac sustentent.

§ 2. Solliciti sint insuper sacerdotes, praesertim vero Episcopi
dioecesani, ut qui maturioris aetatis viri ad ministeria
sacra sese vocatos aestiment, prudenter verbo opereque adiu-
ventur ac debite praeparentur.

Can. 234 – § 1. Serventur, ubi exsistunt, atque foveantur
seminaria minora aliave instituta id genus, in quibus nempe,
vocationum fovendarum gratia, provideatur ut peculiaris for-
matia religiosa una expedire iudicaverit Episcopus dioecesanus,
seminarii minoris similisve instituti erectioni prospiciat.

§ 2. Nisi certis in casibus adiuncta suadeant, iuvenes quibus
animus est ad sacerdotium ascendere, ea ornentur humanistica
et scientifica formatione, qua iuvenes in sua quisque regione
ad studia superiora peragenda praeparantur.
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cu dispoziþiile dreptului, drepturile de care se bucurã în
Bisericã.

§ 2. Credincioºii au, de asemenea, dreptul, în cazul când
sunt chemaþi în judecatã de cãtre autoritatea competentã,
de a fi judecaþi dupã normele juridice, care trebuie aplicate
cu echitate.

§ 3. Credincioºii au dreptul de a nu fi sancþionaþi cu pedepse
canonice decât în conformitate cu legea.

Can. 222 – § 1. Credincioºii au obligaþia de a veni în spri-
jinul nevoilor Bisericii, pentru ca ea sã aibã la dispoziþie cele
ce sunt necesare pentru cultul divin, pentru operele de apos-
tolat ºi de caritate ºi pentru întreþinerea demnã a slujitorilor
sãi.

§ 2. De asemenea, au obligaþia de a promova dreptatea socialã
ºi, amintindu-ºi de porunca Domnului, de a-i ajuta din veni-
turile proprii pe cei sãraci.

Can. 223 – § 1. În exercitarea drepturilor lor, credincioºii,
atât fiecare în mod personal, cât ºi reuniþi în asociaþii, tre-
buie sã þinã seama de binele comun al Bisericii, precum ºi
de drepturile altora ºi de îndatoririle proprii faþã de alþii.

§ 2. Îi revine autoritãþii ecleziastice obligaþia de a coordona,
în vederea binelui comun, exercitarea drepturilor ce sunt pro-
prii credincioºilor.

TITLUL II
Obligaþiile ºi drepturile credincioºilor laici

Can. 224 – Pe lângã acele obligaþii ºi drepturi care sunt
comune tuturor credincioºilor ºi acelea care sunt stabilite în
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Can. 235 – § 1. Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere inten-
dunt, ad formationem spiritualem convenientem et ad officia
propria instituantur in seminario maiore per totum formationis
tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id
postulent, per quattuor saltem annos.

§ 2. Qui extra seminarium legitime morantur, ab Episcopo
dioecesano commendentur pio et idoneo sacerdoti, qui invigilet
ut ad vitam spiritualem et ad disciplinam sedulo efformentur.

Can. 236 – Aspirantes ad diaconatum permanentem secun-
dum Episcoporum conferentiae praescripta ad vitam spiri-
tualem alendam informentur atque ad officia eidem ordini
propria rite adimplenda instruantur:

1° iuvenes per tres saltem annos in aliqua domo peculiari
degentes nisi graves ob rationes Episcopus dioecesanus aliter
statuerit;

2° maturioris aetatis viri, sive caelibes sive coniugati, ratione
ad tres annos protracta et ab eadem Episcoporum conferentia
definita.

Can. 237 – § 1. In singulis dioecesibus sit seminarium
maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur
alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno semi-
nario aut erigatur seminarium interdioecesanum.

§ 2. Seminarium interdioecesanum ne erigatur nisi prius
approbatio Apostolicae Sedis, tum ipsius seminarii erectionis
tum eiusdem statutorum, obtenta fuerit, et quidem ab Epis-
coporum conferentia, si agatur de seminario pro universo eius
territorio, secus ab Episcopis quorum interest.
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alte canoane, credincioºii laici sunt þinuþi ºi la obligaþiile ºi
se bucurã ºi de drepturile care sunt enumerate în canoanele
acestui titlu.

Can. 225 – § 1. Deoarece, ca toþi credincioºii creºtini,
sunt destinaþi de Dumnezeu la apostolat în virtutea
Botezului ºi a Mirului, laicii au obligaþia generalã ºi se
bucurã de dreptul de a lucra cu râvnã fie individual, fie în
asociaþii, ca mesajul divin al mântuirii sã fie cunoscut ºi
primit de toþi oamenii din întreaga lume. Aceastã obligaþie
devine încã mai necesarã în acele circumstanþe în care
oamenii nu pot sã asculte Evan-ghelia ºi sã-l cunoascã pe
Cristos decât prin intermediul laicilor.

§ 2. Au chiar ºi obligaþia specialã, bineînþeles, fiecare dupã
propria condiþie, sã impregneze ºi sã desãvârºeascã sfera reali-
tãþilor vremelnice cu spiritul evanghelic ºi sã dea astfel mãr-
turie despre Cristos, îndeosebi acþionând în mijlocul acestor
realitãþi ºi îndeplinind sarcini în lume.

Can. 226 – § 1. Cei care trãiesc starea cãsãtoreascã, dupã
propria vocaþie, au datoria specialã de a depune tot efortul,
prin cãsãtorie ºi familie, la zidirea poporului lui Dumnezeu.

§ 2. Pãrinþii, dupã ce le-au dat copiilor viaþa, au obligaþia
foarte gravã ºi se bucurã de dreptul de a-i educa; de aceea, le
revine, în primul rând, pãrinþilor creºtini datoria de a se îngriji
de educaþia creºtinã a copiilor, în conformitate cu învãþãtura
transmisã de Bisericã.

Can. 227 – Credincioºii laici au dreptul de a le fi recunos-
cutã în realitãþile cetãþii pãmânteºti acea libertate care apar-
þine tuturor cetãþenilor; totuºi, folosindu-se de aceastã liber-
tate, sã aibã grijã ca acþiunile lor sã fie impregnate de spirit
evanghelic ºi sã acorde atenþie învãþãturii propuse de magis-
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Can. 238 – § 1. Seminaria legitime erecta ipso iure perso-
na-litate iuridica in Ecclesia gaudent.

§ 2. In omnibus negotiis pertractandis personam seminarii
gerit eius rector, nisi de certis negotiis auctoritas competens
aliud statuerit.

Can. 239 – § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui
ei praesit, et si casus ferat vice- rector, oeconomus, atque si
alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui
varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas.

§ 2. In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director,
relicta libertate alumnis adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc
munus ab Episcopo deputati sint.

§ 3. Seminarii statutis provideantur rationes, quibus curam
rectoris, in disciplina praesertim servanda, participent ceteri
moderatores, magistri, immo et ipsi alumni.

Can. 240 – § 1. Praeter confessarios ordinarios, alii regulari-
ter ad seminarium accedant confessarii, atque, salva quidem
semi-narii disciplina, integrum semper sit alumnis quemlibet
confes-sarium sive in seminario sive extra illud adire.

§ 2. In decisionibus ferendis de alumnis ad ordines
admit-tendis aut e seminario dimittendis, numquam directoris
spiritus et confessariorum votum exquiri potest.

Can. 241 – § 1. Ad seminarium maius ab Episcopo dioecesa-
no admittantur tantummodo ii qui, attentis eorum dotibus huma-
nis et moralibus, spiritualibus et intellectualibus, eorum
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teriul Bisericii, evitând totuºi de a prezenta, în problemele
opinabile, propria pãrere ca fiind învãþãturã a Bisericii.

Can. 228 – § 1. Laicii, care sunt consideraþi apþi, pot sã
fie chemaþi de Pãstorii sacri la acele oficii ecleziastice ºi
funcþii pe care ei le pot îndeplini în conformitate cu dispoziþiile
dreptului.

§ 2. Laicii, care se disting prin ºtiinþa necesarã, prin pru-
denþã ºi onestitate, pot sã-i ajute, în calitate de specialiºti sau
consilieri, pe Pãstorii Bisericii, chiar în cadrul consiliilor, con-
form dreptului.

Can. 229 – § 1. Laicii, ca sã poatã sã trãiascã dupã
învãþãtura creºtinã, sã o rãspândeascã ºi, dacã e necesar, sã
o apere, ºi ca sã poatã sã participe la activitatea apostolicã, au
obligaþia ºi se bucurã de dreptul de a dobândi cunoaºterea
acestei învã-þãturi, adaptatã capacitãþii ºi condiþiei proprii a
fiecãruia.

§ 2. De asemenea, se bucurã ºi de dreptul de a dobândi acea
cunoaºtere mai profundã a ºtiinþelor sacre, care este datã în
universitãþile sau facultãþile ecleziastice ori în institutele de
ºtiinþe religioase, frecventând acolo cursurile ºi obþinând grade
academice.

§ 3. Tot astfel, respectându-se dispoziþiile stabilite cu privire
la idoneitatea necesarã, laicii pot sã primeascã de la autori-
tatea ecleziasticã competentã mandatul de a-i învãþa pe alþii
ºtiinþele sacre.

Can. 230 – § 1. Bãrbaþii laici, care au vârsta ºi calitãþile
sta-bilite prin decret de Conferinþa Episcopilor, pot fi admiºi,
prin ritul liturgic stabilit, la slujirea de lector ºi de acolit;
totuºi acordarea acestor slujiri nu le dã dreptul de a fi
întreþinuþi sau remuneraþi de Bisericã.
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valetu-dine physica et psychica necnon recta voluntate, habiles
aesti-mantur qui ministeriis sacris perpetuo sese dedicent.

§ 2. Antequam recipiantur, documenta exhibere debent de
susceptis baptismo et confirmatione aliaque quae secundum
praescripta institutionis sacerdotalis Rationis requiruntur.

§ 3. Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel
instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium
respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel
discessus.

Can. 242 – § 1. In singulis nationibus habeatur institutio-
nis sacerdotalis Ratio, ab Episcoporum conferentia attentis qui-
dem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuenda
et a Sancta Sede approbanda novis quoque adiunctis, appro-
bante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in
seminario tradendae definiantur summa principia atque
normae gene-rales necessitatibus pastoralibus uniuscuiu-
sque regionis vel provinciale, aptatae.

§ 2. Normae Rationis, de qua in § 1, serventur in omnibus
seminariis, tum dioecesanis tum interdioecesanis.

Can. 243 – Habeat insuper unumquodque seminarium
ordi-nationem propriam, ab Episcopo dioecesano aut, si de semi-
nario interdioecesano agatur, ab Episcopis quorum interest,
pro-batam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis
adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determi-
nentur prae-sertim disciplinae capita quae ad alumnorum coti-
dianam vitam et totius seminarii ordinem spectant.

Can. 244 – Alumnorum in seminario formatio spiritualis
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§ 2. Laicii pot sã îndeplineascã, în virtutea unei conferiri
temporare, funcþia de lector în acþiunile liturgice; de asemenea,
toþi laicii pot sã îndeplineascã funcþiile de comentator, de cân-
tãreþ ºi altele, în conformitate cu dispoziþiile dreptului.

§ 3. Acolo unde nevoia Bisericii o sugereazã, din cauza
lipsei de slujitori sacri, chiar ºi laicii, deºi nu sunt lectori sau
acoliþi, pot suplini unele funcþii ale acestora, adicã sã exercite
slujirea cuvântului, sã prezideze rugãciunile liturgice, sã admi-
nistreze Botezul ºi sã distribuie Sfânta Împãrtãºanie, conform
dispoziþiilor dreptului.

Can. 231 – § 1. Laicii care se dedicã permanent sau pen-
tru un anumit timp unei slujiri speciale a Bisericii au oblig-
aþia de a primi o instruire adecvatã, necesarã pentru a-ºi
îndeplini funcþia cum trebuie ºi pentru a o exercita în mod
conºtient, cu devotament ºi sârguinþã.

§ 2. Rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 230, § 1, ei au
dreptul la o retribuþie onorabilã, adecvatã condiþiei lor, cu
care sã poatã face faþã în mod decent trebuinþelor proprii ºi
ale familiei lor, respectându-se ºi dispoziþiile dreptului civil; de
asemenea, au dreptul sã le fie garantate asigurãrile sociale ºi
asistenþa medicalã.

TITLUL III
Slujitorii sacri sau clericii

CAPITOLUL I
Formarea clericilor

Can. 232 – Biserica are datoria ºi dreptul propriu ºi exclu-
siv de a-i forma pe aceia care sunt destinaþi slujirilor sacre.
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et institutio doctrinalis harmonice componantur, atque ad
id ordinentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una
cum debita maturitate humana spiritum Evangelii et arctam
cum Christo necessitudinem acquirant.

Can. 245 – § 1. Per formationem spiritualem alumni ido-
nei fiant ad ministerium pastorale fructuose exercendum et
ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministe-
rium expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam
sancti-ficationem conferre; itemque illas excolere discant virtutes
quae in hominum consortione pluris fiunt, ita quidem ut ad
aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia
pervenire valeant.

§ 2. Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbu-
ti, Pontifici Romano Petri successore humili et filiali caritate
devin-ciantur, proprio Episcopo tamquam fidi cooperatores
adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per
vitam in semi-nario communem atque per amicitiae coniunc-
tionisque neces-situdinem cum aliis excultam praeparentur
ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in
Ecclesiae servitio erunt consortes.

Can. 246 – § 1. Celebratio Eucharistica centrum sit totius
vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam Christi caritatem
participantes, animi robur pro apostolico labore et pro vita sua
spirituali praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant.

§ 2. Efformentur ad celebrationem liturgiae horarum, qua
Dei ministri, nomine Ecclesiae pro toto populo sibi commisso,
immo pro universo mundo, Deum deprecantur.

§ 3. Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per
mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exercitia,
quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis
suae robur consequantur.
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Can. 233 – § 1. Întregii comunitãþi creºtine îi revine obli-
gaþia de a favoriza vocaþiile, pentru a se face faþã suficient nece-
sitãþilor slujirii sacre în întreaga Bisericã. În chip deosebit au
aceastã datorie familiile creºtine, educatorii ºi, dintr-un motiv
special, preoþii, îndeosebi parohii. Episcopii diecezani, cãrora
le revine în cel mai înalt grad obligaþia de a se îngriji de promo-
varea vocaþiilor, sã înveþe poporul încredinþat lor despre impor-
tanþa slujirii sacre ºi despre necesitatea slujitorilor în Bisericã;
sã suscite ºi sã sprijine iniþiativele în favoarea vocaþiilor, mai
cu seamã prin instituþiile create în acest scop.

§ 2. În plus, preoþii, dar mai ales Episcopii diecezani, sã
aibã grijã ca bãrbaþii mai în vârstã, care se considerã cã sunt
chemaþi la slujirile sacre, sã fie ajutaþi cu prudenþã, cu cuvântul
ºi fapta, ºi sã fie pregãtiþi cum se cuvine.

Can. 234 – § 1. Unde existã, sã fie menþinute ºi sprijinite
seminariile mici sau alte institute de acest fel, în care, în ve-
derea favorizãrii vocaþiilor, sã fie prevãzutã acordarea unei edu-
caþii religioase speciale ºi, în acelaºi timp, a unei instruiri uma-
niste ºi ºtiinþifice. Mai mult, când considerã cã este oportun,
Episcopul diecezan sã se îngrijeascã de înfiinþarea unui seminar
mic sau a unui institut similar.

§ 2. Dacã, în anumite cazuri, circumstanþele nu recomandã
altfel, tinerii care au de gând sã se îndrepte spre Preoþie sã
primeascã acea educaþie umanistã ºi ºtiinþificã pe care o
primesc tinerii din regiunea lor, care se pregãtesc sã urmeze
studii superioare.

Can. 235 – § 1. Tinerii care vor sã se apropie de Preoþie sã
primeascã în seminarul mare o educaþie spiritualã adecvatã
ºi sã fie instruiþi cu privire la îndatoririle proprii, pe toatã
durata formãrii sau, dacã Episcopul diecezan apreciazã cã
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§ 4. Ad sacramentum paenitentiae frequenter accedere
assuescant alumni, et commendatur ut unusquisque habeat
moderatorem suae vitae spiritualis libere quidem electum, cui
confidenter conscientiam aperire possit.

§ 5. Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent.

Can. 247 – § 1. Ad servandum statum caelibatus congrua
educatione praeparentur, eumque ut peculiare Dei donum in
honore habere discant.

§ 2. De officiis et oneribus quae ministris sacris Ecclesiae
propria sunt, alumni debite reddantur certiores, nulla vitae
sacerdotalis difficultate reticita.

Can. 248 – Institutio doctrinalis tradenda eo spectat, ut
alumni, una cum cultura generali necessitatibus loci ac temporis
consentanea, amplam atque solidam acquirant in disciplinis
sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde nutri-
ta, Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione
eo-rundem ingenio accommodata, nuntiare valeant.

Can. 249 – Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur
ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur,
sed etiam linguam latinam bene calleant necnon congruam
habeant cognitionem alienarum linguarum, quarum scientia
ad eorum formationem aut ad ministerium pastorale exercen-
dum neces-saria vel utilis videatur.

Can. 250 – Quae in ipso seminario philosophica et theologi-
ca studia ordinantur, aut successive aut coniuncte peragi pos-
sunt, iuxta institutionis sacerdotalis Rationem; eadem com-
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circumstanþele cer aceasta, cel puþin timp de patru ani.

§ 2. Cei care locuiesc în mod legitim în afara seminarului
sã fie încredinþaþi de Episcopul diecezan unui preot evlavios
ºi capabil, care sã se îngrijeascã sã fie formaþi în mod con-
ºtiincios în viaþa spiritualã ºi în disciplinã.

Can. 236 – Cei care aspirã la diaconatul permanent, în
conformitate cu dispoziþiile Conferinþei Episcopilor, sã fie
instruiþi în a-ºi cultiva viaþa spiritualã ºi în a-ºi îndeplini în
mod corect îndatoririle specifice treptei diaconale:

1° cei tineri, trãind cel puþin trei ani într-o casã destinatã
special acestui scop, în afarã de cazul când, din motive grave,
Episcopul diecezan a stabilit altfel;

2° bãrbaþii mai în vârstã, atât cei celibatari, cât ºi cei cãsã-
toriþi, dupã un program trienal stabilit de Conferinþa Epis-
copilor.

Can. 237 – § 1. Când este posibil ºi oportun, în fiecare
die-cezã sã existe un seminar mare; în caz contrar, tinerii
care se pregãtesc pentru slujirile sacre sã fie încredinþaþi
unui alt seminar sau sã fie înfiinþat un seminar inter-
diecezan.

§ 2. Seminarul interdiecezan sã nu fie înfiinþat fãrã a se fi
obþinut în prealabil aprobarea de la Scaunul Apostolic, atât
pentru înfiinþarea seminarului, cât ºi pentru statutele lui, apoi
ºi de la Conferinþa Episcopilor, dacã este vorba de un seminar
pentru tot teritoriul ei, altminteri, de la Episcopii interesaþi.

Can. 238 – § 1. Seminariile înfiinþate în mod legitim se
bucurã ipso iure de personalitate juridicã în Bisericã.

§ 2. În toate problemele juridice ce trebuie tratate, rectorul
reprezintã seminarul, în afarã de cazul când, pentru unele
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pletum saltem sexennium complectantur, ita quidem ut tempus
philo-sophicis disciplinis dedicandum integrum biennium, stu-
diis vero theologicis integrum quadriennium adaequet.

Can. 251 – Philosophica institutio, quae innixa sit opor-
tet patrimonio philosophico perenniter valido, et rationem
etiam habeat philosophicae investigationis progredientis aeta-
tis, ita tradatur, ut alumnorum formationem humanam per-
ficiat, mentis aciem provehat, eosque ad studia theologica
peragenda aptiores reddat.

Can. 252 – § 1. Institutio theologica, in lumine fidei, sub
Magisterii ductu, ita impertiatur, ut alumni integram doc-
trinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant,
propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in minis-
terio exercendo rite annuntiare ac tueri valeant.

§ 2. In sacra Scriptus peculiari diligentia erudiantur alum-
ni, ita ut totius sacrae Scripturae conspectum acquirant.

§ 3. Lectiones habeantur theologiae dogmaticae, verbo Dei
scripto una sacra Traditione semper innixae, quarum ope alumni
mysteria salutis, s. Thoma praesertim magistro, intimius pene-
trare addiscant, itemque lectiones theologiae moralis et pasto-
ralis, iuris canonici, liturgiae, historiae ecclesiasticae, necnon
aliarum disciplinarum, auxiliarium atque specialium, ad nor-
mam praescriptorum institutionis sacerdotalis Rationis.

Can. 253 – § 1. Ad magistri munus in disciplinis philosophi-
cis, theologicis et iuridicis, ab Episcopo aut ab Episcopis, quo-
rum interest, iitantum nominentur qui, virtutibus praestantes,
laurea doctorali aut licentia potiti sunt in universitate studio-
rum aut facultate a Sancta Sede recognita.
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dintre ele, autoritatea competentã a decis altfel.

Can. 239 – § 1. În fiecare seminar sã existe un rector,
care sã-l conducã, ºi, când este cazul, un vicerector, un
econom, iar dacã seminariºtii fac studiile în seminarul
însuºi, sã existe ºi profesori, care sã predea diferitele disci-
pline, coordonate dupã un plan metodic.

§ 2. În fiecare seminar sã existe cel puþin un director spiri-
tual, lãsându-se seminariºtilor libertatea de a merge la alþi
preoþi care au fost desemnaþi de Episcop pentru aceastã funcþie.

§ 3. În statutele seminarului trebuie sã fie stabilite moda-
litãþile în care ceilalþi superiori, profesorii, ba chiar ºi semi-
nariºtii înºiºi, sã participe la responsabilitatea rectorului, mai
cu seamã în ceea ce priveºte disciplina ce trebuie respectatã.

Can. 240 – § 1. În afarã de confesorii obiºnuiþi, sã fie
aduºi cu regularitate în seminar ºi alþi confesori ºi, respec-
tându-se disciplina seminarului, seminariºtii sã aibã întot-
deauna liber-tatea de a se adresa oricãrui confesor fie în sem-
inar, fie în afara seminarului.

§ 2. Când trebuie sã se decidã admiterea seminariºtilor la
hirotoniri sau eliminarea lor din seminar, niciodatã nu poate
fi cerutã pãrerea directorului spiritual sau a confesorilor.

Can. 241 – § 1. Sã fie admiºi de Episcopul diecezan în
semi-narul mare numai aceia care, þinându-se seama de cal-
itãþile lor umane ºi morale, spirituale ºi intelectuale, de
sãnãtatea lor fizicã ºi psihicã, precum ºi de intenþia lor dreap-
tã, sunt con-sideraþi capabili sã se dedice pentru totdeauna
slujirilor sacre.

§ 2. Înainte de a fi primiþi, ei trebuie sã prezinte certifica-
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§ 2. Curetur ut distincti totidem nominentur magistri qui
doceant sacram Scripturam, theologiam dogmaticam, theologiam
moralem, liturgiam, philosophiam, ius canonicum, histo-
riam ecclesiasticam, aliasque, quae propria methodo tradendae
sunt, disciplinas.

§ 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab aucto-
ritate, de qua in § 1, amoveatur.

Can. 254 – § 1. Magistri in disciplinis tradendis de intima
uni-versae doctrinae fidei unitate et harmonia iugiter solliciti
sint, ut unam scientiam alumni se discere experiantur; quo
aptius id obtineatur, adsit in seminario qui integram studio-
rum ordi-nationem moderetur.

§ 2. Ita alumni edoceantur, ut et ipsi habiles fiant ad quaes-
tiones aptis investigationibus propriis et scientifica methodo
examinandas habeantur igitur exercitationes, in quibus, sub
moderamine magistrorum, alumni proprio labore studia quae-
dam persolvere discant.

Can. 255 – Licet universa alumnorum in seminario forma-
tio pastoralem finem persequatur, institutio stricte pastoralis
in eodem ordinetur, qua alumni principia et artes addiscant
quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad mini-
sterium Dei populum docendi, sanctificandi et regendi exer-
cendum pertineant.

Can. 256 – § 1. Diligenter instruantur alumni in iis quae
peculiari ratione ad sacrum ministerium spectant, praesertim
in arte catechetica et homiletica exercenda, in cultu divino pecu-
liarique modo in sacramentis celebrandis, in commercio cum
hominibus, etiam noncatholicis vel non credentibus, habendo,
in paroecia administranda atque in ceteris muneribus adim-
plendis.
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tele de Botez ºi Mir, precum ºi alte documente care sunt impuse
de Regulamentul de formare sacerdotalã.

§ 3. Când este vorba de admiterea celor care au fost elimi-
naþi dintr-un alt seminar sau dintr-un institut cãlugãresc, este
necesarã în plus o declaraþie a superiorului respectiv, mai
ales cu privire la motivul eliminãrii sau al plecãrii lor.

Can. 242 – § 1. În fiecare þarã sã existe un Regulament
de formare sacerdotalã, care trebuie stabilit de Conferinþa
Epis-copilor, þinând seama de normele date de autoritatea
supremã a Bisericii, aprobat de Sfântul Scaun, iar dacã tre-
buie adaptat noilor situaþii, de asemenea, cu aprobarea
Sfântului Scaun, în care sã fie stabilite principiile funda-
mentale ale formãrii ce trebuie sã fie datã în seminar, pre-
cum ºi normele gene-rale adaptate necesitãþilor pastorale
ale fiecãrei regiuni sau provincii.

§ 2. Normele Regulamentului, despre care este vorba în § 1,
sã fie respectate în toate seminariile, fie diecezane, fie interdie-
cezane.

Can. 243 – În plus, fiecare seminar sã aibã un regula-
ment propriu, aprobat de Episcopul diecezan sau, dacã este
vorba de un seminar interdiecezan, de Episcopii interesaþi,
în care normele Regulamentului de formare sacerdotalã sã
fie adap-tate circumstanþelor particulare ºi sã fie stabilite cu
mai mare precizie punctele care privesc viaþa cotidianã a
seminariºtilor ºi ordinea întregului seminar.

Can. 244 – Formarea spiritualã ºi instruirea doctrinalã a
seminariºtilor în seminar sã fie coordonate în mod armonios
ºi reglementate în aºa fel încât ei, fiecare dupã propriul caracter,
sã dobândeascã, împreunã cu necesara maturitate umanã,
spiritul Evangheliei ºi unirea profundã cu Cristos.
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§ 2. Edoceantur alumni de universae Ecclesiae necessitatibus,
ita ut sollicitudinem habeant de vocationibus promovendis, de
quaestionibus missionalibus, oecumenicis necnon de aliis, socia-
libus quoque, urgentoribus.

Can. 257 – § 1. Alumnorum institutioni ita provideatur, ut
non tantum Ecclesiae particularis in cuius servitio incardi-
nentur, sed universae quoque Ecclesiae sollicitudinem habeant,
atque paratos se exhibeant Ecclesiis particularibus, quarum
gravis urgeat necessitas, sese devovere.

§ 2. Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia
particulari ad Ecclesiam particularem alterius regionis tran-
smi-grare intendentes, apte praeparentur ad ibidem sacrum
minis-terium exercendum, ut scilicet et linguam regionis
addiscant, et eiusdem institutorum, condicionum socialium,
usuum et consuetudinem intellegentiam habeant.

Can. 258 – Ut apostolatus exercendi artem in opere ipso
etiam addiscant, alumni, studiorum curriculo decurrente, prae-
serti, vero feriarum tempore, praxi pastorali initientur per oppor-
tunas, sub moderamine semper sacerdotalis periti, exercita-
tiones, alumnorum aetati et locorum condicioni aptatas, de
iudicio Ordinarii determinandas.

Can. 259 – § 1. Episcopo dioecesano aut, si de seminario
interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit
quae ad seminarii superius regimen et administrationem
spectant, decernere.

§ 2. Episcopus dioecesanus aut, si de seminario interdioe-
cesano agatur, Episcopi quorum interest, frequenter seminarium
ipsi visitent, in formationem suorum alumnorum necnon in
institutionem, quae in eodem tradatur, philosophicam et theo-
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Can. 245 – § 1. Prin formarea spiritualã, seminariºtii sã
devinã capabili sã desfãºoare în mod rodnic slujirea pastoralã
ºi sã dobândeascã spiritul misionar, ºtiind cã slujirea îndepli-
nitã cu credinþã vie ºi iubire contribuie la sfinþirea lor; de
asemenea, sã înveþe sã cultive acele virtuþi care sunt mai
apreciate în societatea umanã, astfel încât sã poatã ajunge la
o armonie adecvatã între valorile umane ºi cele supranaturale.

§ 2. Seminariºtii sã fie educaþi astfel încât, pãtrunºi de
iubire faþã de Bisericã, sã fie supuºi cu dragoste umilã ºi filialã
Pontifului Roman, urmaºul lui Petru, sã se ataºeze propriului
Episcop ca niºte colaboratori fideli ºi sã coopereze cu confraþii;
prin viaþa în comun în seminar ºi prin legãturile de prietenie
ºi bunã înþelegere cu colegii, sã fie pregãtiþi la unirea frã-
þeascã cu preoþimea diecezanã din rândul cãreia vor face parte
în slujba Bisericii.

Can. 246 – § 1. Celebrarea Euharistiei sã fie centrul
întregii vieþi a seminarului, astfel încât zilnic seminariºtii, par-
ticipând la însãºi iubirea lui Cristos, sã tragã mai ales din
acest prea-bogat izvor tãria sufleteascã pentru munca apos-
tolicã ºi pentru viaþa lor spiritualã.

§ 2. Sã fie instruiþi în celebrarea liturgiei orelor, prin care
slujitorii lui Dumnezeu se roagã lui în numele Bisericii pentru
tot poporul încredinþat lor, ba chiar pentru lumea întreagã.

§ 3. Sã fie menþinute vii cultul Preasfintei Fecioare Maria,
chiar prin rozariul marian, meditaþia ºi celelalte practici de
evlavie, prin care seminariºtii dobândesc spiritul de rugãciune
ºi îºi întãresc propria vocaþie.

§ 4. Seminariºtii sã se obiºnuiascã a se apropia des de Sacra-
mentul Pocãinþei ºi este recomandat ca fiecare sã aibã direc-
torul sãu spiritual, ales, desigur, în mod liber, în faþa cãruia
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logicam invigilent, et de alumnorum vocatione, indole, pietate
ac profectu cognitionem sibi comparent, maxime intuitu sacrarum
ordinationum conferendarum.

Can. 260 – Rectori, cuius est cotidianum moderamen cura-
re seminarii, ad normam quidem institutionis sacerdotalis
Rationis ac seminarii ordinationis, omnes in propriis muneri-
bus adim-plendis obtemperare debent.

Can. 261 – § 1. Seminarii rector itemque, sub eiusdem aucto-
ritate, moderatores et magistri pro parte sua curent ut alumni
normas Ratione institutionis sacerdotalis necnon seminarii
ordinatione praescriptas adamussim servent.

§ 2. Sedulo provideant seminarii rector atque studiorum
moderatur ut magistri suo munere rite fungantur, secundum
praescripta Rationis institutionis sacerdotalis ac seminarii
ordinationis.

Can. 262 – Exemptum a regimine paroeciali seminarium
esto: et pro omnibusqui in seminario sunt, parochi officium,
excepta materia matrimoniali et firmo praescripto can. 985,
obeat seminarii rector eiusve delegatus.

Can. 263 – Episcopus dioecesanus vel, si de seminario
inter-dioecesano agatur, Episcopi quorum interest, pro parte
ab eis communi consilio determinata, curare debent ut provi-
deatur seminarii constitutioni et conservationi, alumnorum
susten-tationi necnon magistrorum remunerationi aliisque
seminarii necessitatibus.

Can. 264 – § 1. Ut seminarii necessitatibus provideatur,
praeter stipem de qua in can. 1266, potest Episcopus in dioe-
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sã-ºi poatã deschide cu încredere conºtiinþa.

§ 5. Seminariºtii sã facã în fiecare an exerciþii spirituale.

Can. 247 – § 1. Sã fie pregãtiþi, printr-o educaþie adec-
vatã, sã respecte starea celibatului ºi sã înveþe sã aprecieze
aceastã stare ca pe un dar deosebit al lui Dumnezeu.

§ 2. Seminariºtii sã fie conºtientizaþi cum se cuvine cu pri-
vire la îndatoririle ºi sarcinile specifice ale slujitorilor sacri
ai Bisericii, nefiind trecutã sub tãcere nici una dintre dificul-
tãþile vieþii sacerdotale.

Can. 248 – Instruirea doctrinalã ce trebuie fãcutã are
drept scop ca seminariºtii, alãturi de cultura generalã con-
formã cu necesitãþile locurilor ºi timpurilor, sã dobândeascã o
cunoaºtere amplã ºi solidã a ºtiinþelor sacre, astfel încât, prin
credinþa lor bazatã pe aceastã cunoaºtere ºi hrãnitã de ea,
sã poatã vesti cum se cuvine învãþãtura Evangheliei oame-
nilor timpului lor, adaptatã puterii de pricepere a acestora.

Can. 249 – În Regulamentul de formare sacerdotalã sã
fie prevãzut ca seminariºtii sã înveþe cu grijã nu numai
limba propriei lor þãri, ci sã cunoascã bine ºi limba latinã ºi,
în plus, sã posede o cunoaºtere adecvatã a limbilor strãine
ce sunt necesare sau utile pentru instruirea lor sau pentru
înde-plinirea slujirii pastorale.

Can. 250 – Studiile filozofice ºi teologice prevãzute în se-
minar pot fi fãcute separat sau împreunã, aºa cum este sta-
bilit în Regulamentul de formare sacerdotalã, ºi trebuie sã
dureze ºase ani, în aºa fel încât timpul ce trebuie dedicat disci-
plinelor filozofice sã fie de doi ani întregi, iar cel dedicat stu-
diilor teologice, de patru ani întregi.
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cesi tributum imponere.

§ 2. Tributo pro seminario obnoxiae sunt cunctae personae
iuridicae ecclesiasticae etiam privatae, quae sedem in dioecesi
habeant, nisi solis eleemosynis sustententur aut in eis collegium
discentium vel docentium ad commune Ecclesiae bonum promo-
vendum actu habeantur; huiusmodi tributum debet esse gene-
rale, reditibus eorum qui eidem obnoxii sunt proportionatum,
atque iuxta necessitates seminarii determinatum.

CAPUT II
De clericorum adscriptione seu incardinatione

Can. 265 – Quemlibet clericum oportet esse incardinatum
aut alicui Ecclesiae particulari vel praelaturae personali, aut
alicui instituto vitae consecratae vel societati hac facultate
praeditis, ita ut clerici acephali seu vagi minime admittantur.

Can. 266 – § 1. Per receptum diaconatum aliquis fit cleri-
cus et incardinatur Ecclesiae particulari vel praelaturae
perso-nali pro cuius servitio promotus est.

§ 2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus
aut societati clericali vitae apostolicae definitive incorporatus,
per receptum diaconatum incardinatur tamquam clericus eidem
instituto aut societati, nisi ad societates quod attinet aliter
ferant constitutiones.

§ 3. Sodalis instituti saecularis per receptum diaconatum
incardinatur Ecclesiae particulari pro cuius servitio promotus
est, nisi vi concessionis Sedis Apostolicae ipsi instituto incar-
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Can. 251 – Instruirea filozoficã, ce trebuie sã fie bazatã
pe patrimoniul filozofic permanent valabil ºi sã þinã seama
ºi de cercetarea filozoficã ce a avut loc de-a lungul timpului,
sã fie fãcutã în aºa fel încât sã desãvârºeascã formarea
umanã a seminariºtilor, sã dezvolte agerimea minþii ºi sã-i
facã mai capabili pentru studiile teologice.

Can. 252 – § 1. Instruirea teologicã, luminatã de cred-
inþã ºi cãlãuzitã de Magisteriu, sã fie astfel datã încât semi-
nariºtii sã cunoascã întreaga învãþãturã catolicã, bazatã pe
Revelaþia divinã, sã-ºi alimenteze cu ea propria viaþã spiritualã
ºi sã poatã sã o vesteascã ºi sã o apere corect în exercitarea
slujirii lor.

§ 2. Seminariºtii sã fie instruiþi cu atenþie deosebitã în
Sfânta Scripturã, astfel încât sã dobândeascã o viziune com-
pletã despre ea.

§ 3. Sã fie þinute lecþii de teologie dogmaticã, bazate mereu
pe Cuvântul lui Dumnezeu scris ºi, totodatã, pe Sfânta Tra-
diþie, cu ajutorul cãrora seminariºtii sã înveþe sã pãtrundã
mai adânc misterele mântuirii, avându-l ca maestru mai ales
pe sfântul Toma; de asemenea, lecþii de teologie moralã ºi pas-
toralã, de drept canonic, de liturgicã, de istorie ecleziasticã
ºi alte discipline auxiliare ºi speciale, dupã dispoziþiile Regu-
lamentului de formare sacerdotalã.

Can. 253 – § 1. Numai aceia sã fie numiþi de Episcop sau
de Episcopii interesaþi în funcþia de profesor pentru discipli-
nele filozofice, teologice ºi juridice care, distingându-se prin
virtuþi, au obþinut doctoratul sau licenþa într-o universitate
sau facultate recunoscutã de Sfântul Scaun.

§ 2. Sã se aibã grijã sã fie numiþi profesori aparte pentru
Sfânta Scripturã, teologia dogmaticã, teologia moralã, liturgicã,
filozofie, dreptul canonic, istoria ecleziasticã ºi pentru alte

PARTEA I: CREDINCIOªII CREªTINI 185



dinetur.

Can. 267 – § 1. Ut clericus iam incardinatus alii
Ecclesiae particulari valide incardinetur, ab Episcopo dioe-
cesano obti-nere debet litteras ab eodem subscriptas excardi-
nationis; et pariter ab Episcopo dioecesano Ecclesiae particula-
ris cui se incar-dinari desiderat, litteras ab eodem subscriptas
incardinationis.

§ 2. Excardinatio ita concessa effectum non sortitur nisi
incardinatione obtenta in alia Ecclesia particulari.

Can. 268 – § 1. Clericus qui a propria Ecclesia particula-
ri in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particu-
lari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem volun-
tatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano
Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum
alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a
receptis litteris significaverit.

§ 2. Per admissionem perpetuam aut definitivam in insti-
tutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae,
clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut socie-
tati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur.

Can. 269 – Ad incardinationem clerici Episcopus dioecesa-
nus ne deveniat nisi:

1° necessitas aut utilitas suae Ecclesiae particularis id exigat,
et salvis praescriptis honestam sustentationem clericorum respi-
cientibus;
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ºtiinþe care trebuie predate cu metodã proprie.

§ 3. Profesorul care îºi neglijeazã în mod grav funcþia sã fie
înlãturat de autoritatea despre care vorbeºte § 1.

Can. 254 – § 1. În predarea disciplinelor, profesorii sã fie
preocupaþi continuu de unitatea internã ºi de armonia întregii
învãþãturi de credinþã, astfel încât seminariºtii sã simtã cã
învaþã o unicã ºtiinþã; pentru a se realiza mai bine acest lucru,
sã existe în seminar o persoanã care sã coordoneze întregul
plan de studii.

§ 2. Seminariºtii sã fie astfel instruiþi încât sã fie ºi ei
capabili sã examineze problemele prin cercetãri personale
adecvate, fãcute cu metodã ºtiinþificã. Aºadar, sã se efec-
tueze lucrãri scrise prin care seminariºtii, sub conducerea profe-
sorilor, sã înveþe sã facã anumite studii muncind personal.

Can. 255 – Deºi întreaga formare a seminariºtilor
urmãreºte un scop pastoral, sã fie programatã în seminar ºi
o instruire strict pastoralã prin care seminariºtii sã înveþe,
þinându-se seama de necesitãþile locului ºi timpului, prin-
cipiile ºi meto-dele cu privire la exercitarea funcþiilor de a
învãþa, de a sfinþi ºi de a conduce poporul lui Dumnezeu.

Can. 256 – § 1. Seminariºtii sã fie instruiþi cu grijã în tot
ceea ce priveºte în mod special slujirea sacrã, mai ales în
practica de a catehiza ºi de a þine omilia, în exercitarea cul-
tului divin ºi, îndeosebi, în celebrarea sacramentelor, în modul
de a trata cu oamenii, chiar cu cei necatolici sau cu cei necre -
dincioºi, în modul de a administra parohia ºi de a îndeplini
ºi celelalte îndatoriri.

§ 2. Seminariºtii sã fie astfel instruiþi cu privire la nevoile
Bisericii universale încât sã fie profund preocupaþi de promo-
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2° ex legitimo documento sibi constiterit de concessa excardi-
natione, et habuerit praeterea ab Episcopo dioecesano excar-
dinanti, sub secreto si opus sit, de clerici vita, moribus ac studiis
opportuna testimonia;

3° clericus eidem Episcopo dioecesano scripto declaraverit
se novae Ecclesiae particularis servitio velle addici ad normam
iuris.

Can. 270 – Excardinatio licite concedi potest iustis tantum
de causis, quales sunt Ecclesiae utilitas aut bonum ipsius cleri-
ci; denegari autem nonpotest nisi exstantibus gravibus causis;
licet tamen clerico, qui se gravatum censuerit et Episcopum
recep-torem invenerit, contra decisionem recurrere.

Can. 271 – § 1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae parti-
cularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam
transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet
qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum
ministerium peracturi; prospiciat vero ut per conventionem
scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et
officia eorundem clericorum stabiliantur.

§ 2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam
parti-cularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad
tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen
ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati
maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant
iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuis-
sent.

§ 3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem
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varea vocaþiilor, de problemele misionare ºi ecumenice ºi de
toate celelalte probleme, inclusiv cele sociale, care sunt mai
presante.

Can. 257 – § 1. Seminariºtii sã fie educaþi în aºa fel încât
sã aibã o grijã deosebitã nu numai faþã de Biserica particu-
larã în slujba cãreia vor fi încardinaþi, ci ºi faþã de Biserica
universalã, ºi sã dea dovadã cã sunt pregãtiþi sã se dedice slu-
jirii Bisericilor particulare care au mai mare nevoie de preoþi.

§ 2. Episcopul diecezan sã aibã grijã ca acei clerici care
intenþioneazã sã se transfere din propria Bisericã particularã
la o altã Bisericã particularã dintr-o altã regiune sã fie pre-
gãtiþi cum se cuvine pentru a desfãºura acolo slujirea sacrã,
adicã sã înveþe limba acelei regiuni ºi sã cunoascã instituþiile,
condiþiile sociale, uzanþele ºi obiceiurile locale.

Can. 258 – Ca sã deprindã ºi practic modul de a face
apostolat, în perioada studiilor, dar mai ales în timpul
vacanþelor, seminariºtii sã fie iniþiaþi, întotdeauna sub con-
ducerea unui preot priceput, în practica pastoralã prin exer-
ciþii potrivite, stabilite de Ordinariu ºi adecvate vârstei lor ºi
situaþiilor locale.

Can. 259 – § 1. Este dreptul Episcopului diecezan sau, în
cazul unui seminar interdiecezan, al Episcopilor interesaþi
sã decidã cu privire la conducerea superioarã ºi la adminis-
trarea seminarului.

§ 2. Episcopul diecezan sau, în cazul unui seminar interdie-
cezan, Episcopii interesaþi sã viziteze deseori personal semi-
narul, sã vegheze asupra formãrii seminariºtilor, precum ºi
asupra instruirii filozofice ºi teologice care are loc aici ºi sã
se informeze despre vocaþia, caracterul, evlavia ºi progresul
seminariºtilor, mai ales în vederea conferirii hirotonirilor sacre.
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transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio
Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo
serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque natu-
ralis aequitas; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus
dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit
eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio
denegare.

Can. 272 – Excardinationem et incardinationem, item-
que licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigran-
di con-cedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post
annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii
consultorum.
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Can. 260 – În îndeplinirea propriilor funcþii, toþi trebuie
sã se supunã rectorului, care are datoria de a se îngriji de con-
ducerea zilnicã a seminarului, în conformitate cu normele
Regulamentului de formare sacerdotalã ºi ale regulamentului
seminarului.

Can. 261 – § 1. Rectorul seminarului, precum ºi, sub
auto-ritatea lui, superiorii ºi profesorii, fiecare pe mãsura
rolului sãu, sã aibã grijã ca seminariºtii sã respecte cu fideli-
tate nor-mele stabilite de Regulamentul de formare sacer-
dotalã ºi de regulamentul seminarului.

§ 2. Rectorul seminarului ºi coordonatorul de studii sã
vegheze cu sârguinþã ca profesorii sã-ºi îndeplineascã misiunea
în mod corect, conform Regulamentului de formare sacerdo-
talã ºi regulamentului seminarului.

Can. 262 – Seminarul sã fie scos de sub jurisdicþia paro-
hialã; pentru toþi cei care sunt în seminar, rectorul sau un
delegat al sãu îndeplineºte oficiul de paroh, cu excepþia
materiei matri-moniale ºi rãmânând neschimbatã dispoziþia
can. 985.

Can. 263 – Episcopul diecezan sau, în cazul unui semi-
nar interdiecezan, Episcopii interesaþi, fiecare dupã propria
cotã stabilitã de ei de comun acord, sã se îngrijeascã de
organizarea ºi menþinerea seminarului, de întreþinerea semi-
nariºtilor ºi de salarizarea profesorilor, precum ºi de celelalte
trebuinþe ale seminarului.

Can. 264 – § 1. Ca sã facã faþã nevoilor seminarului, pe
lângã oferta prevãzutã de can. 1266, Episcopul poate sã impunã
în diecezã ºi o taxã.
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CAPUT III
De clericorum obligationibus et iuribus

Can. 273 – Clerici speciali obligatione tenentur Summo
Pontifici et suo quisque Ordinario reverentiam et oboedientiam
exhibendi.

Can. 274 – § 1. Soli clerici obtinere possunt officia ad quo-
rum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regi-
minis ecclesiastici.

§ 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus,
quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fide-
liter adimplere tenentur.

Can. 275 – § 1. Clerici, quippe qui omnes ad unum conspi-
rent opus, ad aedificationem nempe Corporis Christi, vinculo fra-
terni-tatis et orationis inter se uniti sint, et cooperationem
inter se prosequantur, iuxta iuris particularis praescripta.

§ 2. Clerici missionem agnoscant et promoveant, quam pro
sua quisque parte laici in Ecclesia et in mundo exercent.

Can. 276 – § 1. In vita sua ducenda ad sanctitatem perse-
quendam peculiari ratione tenentur clerici, quippe qui, Deo
in ordinis receptione novo titulo consecrati, dispensatores sint
mysteriorum Dei in servitium Eius populi.

§ 2. Ut hanc perfectionem persequi valeant:
1° imprimis ministerii pastoralis officia fideliter et indefesse

adimpleant;
2° duplici mensa sacrae Scripturae et Eucharistiae vitam

suam spiritualem nutriant; enixe igitur sacerdotes invitantur
ut cotidie Sacrificium eucharisticum offerant, diaconi vero ut
eiusdem oblationem cotidie participent;
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§ 2. Sunt supuse la taxa pentru seminar toate persoanele
juridice ecleziastice, chiar ºi cele private, care îºi au sediul în
diecezã, cu excepþia acelora care trãiesc numai din pomeni
sau a acelora care deþin în funcþiune un colegiu de studenþi
sau de docenþi care are ca scop promovarea binelui comun în
Bisericã. Aceastã taxã trebuie sã fie generalã, proporþionalã
cu veniturile persoanei juridice ºi stabilitã în funcþie de nece-
sitãþile seminarului.

CAPITOLUL II
Înscrierea sau încardinarea clericilor

Can. 265 – Fiecare cleric trebuie sã fie încardinat fie
într-o Bisericã particularã sau într-o prelaturã personalã, fie
într-un institut de viaþã consacratã sau într-o societate de
viaþã apos-tolicã, ce au aceastã facultate, astfel încât sã nu
existe deloc clerici acefali sau pribegi (vagi).

Can. 266 – § 1. Cineva devine cleric prin primirea diaco-
natului ºi este încardinat în Biserica particularã sau în pre-
latura personalã pentru a cãrei slujire este promovat.

§ 2. Cine a fãcut profesiunea prin voturi perpetue într-un
institut cãlugãresc sau a fost încorporat definitiv într-o socie-
tate de viaþã apostolicã este încardinat drept cleric în acel
institut sau în acea societate odatã cu primirea diaconatului,
în afarã de cazul când constituþiile societãþilor de viaþã apos-
tolicã stabilesc altfel.

§ 3. Membrul unui institut secular este încardinat prin pri-
mirea diaconatului în Biserica particularã pentru slujirea
cãreia a fost promovat, în afarã de cazul când, în virtutea unei
concesiuni din partea Scaunului Apostolic, este încardinat în
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3° obligatione tenentur sacerdotes necnon diaconi ad pres-
byteratum aspirantes cotidie liturgiam horarum persolvendi
secundum proprius et probatos liturgicos libros; diaconi autem
permanentes eandem persolvant pro parte ab Episcoporum
conferentia definita;

4° pariter tenentur ad vacandum recessibus spiritualibus,
iuxta iuris particularis praescripta;

5° sollicitantur ut orationi mentali regulariter incumbant,
frequenter ad paenitentiae sacramentum accedant, Deiparam
Virginem peculiari veneratione colant, aliisque mediis sancti-
ficationis utantur communibus et particularibus.

Can. 277 – § 1. Clerici obligatione tenentur servandi per-
fectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam,
ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei
donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christo faci-
lius adhaerere possunt atque Dei hominumque servitio liberius
sese dedicare valent.

§ 2. Debita cum prudentia clerici se gerant cum personis,
quarum frequentatio ipsorum obligationem ad continentiam
servandam in discrimen vocare aut in fidelium scandalum
vertere possit.

§ 3. Competit Episcopo dioecesano ut hac de re normas statuat
magis determinatas utque de huius obligationis observantia
in casibus particularibus iudicium ferat.

Can. 278 – § 1. Ius est clericis saecularibus sese consocian-
di cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequen-
dos.

§ 2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas conso-
ciationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis,
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institutul însuºi.

Can. 267 – § 1. Pentru ca un cleric deja încardinat sã fie
încardinat în mod valid într-o altã Bisericã particularã, trebuie
sã obþinã de la Episcopul diecezan un document de excardi-
nare, semnat de acelaºi Episcop; de asemenea, trebuie sã
obþinã, de la Episcopul diecezan al Bisericii particulare în care
doreºte sã fie încardinat, un document de încardinare, semnat
de acest Episcop.

§ 2. Excardinarea acordatã astfel are efect juridic numai dupã
ce a fost obþinutã încardinarea într-o altã Bisericã particularã.

Can. 268 – § 1. Clericul care s-a transferat în mod legal
din propria Bisericã particularã într-o altã Bisericã particu-
larã, dupã cinci ani, este încardinat ipso iure în aceastã
Bisericã particularã, dacã ºi-a manifestat în scris aceastã
voinþã atât Episcopului diecezan al Bisericii care l-a primit,
cât ºi Epis-copului diecezan propriu, ºi dacã nici unul din-
tre cei doi nu i-a comunicat în scris pãrerea contrarã timp
de patru luni de la data primirii cererii.

§ 2. Prin admiterea perpetuã sau definitivã într-un institut
de viaþã consacratã ori într-o societate de viaþã apostolicã,
clericul care este încardinat în acest institut sau în aceastã
societate, conform can. 266 § 2, este excardinat din propria
Bisericã particularã.

Can. 269 – Episcopul diecezan sã nu recurgã la încar-
dinarea unui cleric decât dacã:

1° acest lucru este cerut de necesitatea sau utilitatea Bise-
ricii particulare ºi respectându-se prevederile dreptului cu privire
la întreþinerea decentã a clericilor;

2° pe baza unui document legitim, constatã cã a fost acordatã
excardinarea ºi, în plus, a primit informaþiile adecvate, dacã
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per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et
fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exer-
citio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo
unioni favent.

§ 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis conso-
ciationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui
clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis
ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem
praepedire possunt.

Can. 279 – § 1. Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdo-
tio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra
Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter
ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim
Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devi-
tantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam.

§ 2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pas-
torales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent
atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint
praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus
ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et
methodorum pastoralium cognitionem acquirendi.

§ 3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae
cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus
praecipue administerium pastorale exercendum confert.

Can. 280 – Clericis valde commendatur quaedam vitae
com-munis consuetudo; quae quidem, ubi viget, quantum fieri
potest, servanda est.

Can. 281 – § 1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant,
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este necesar sub secret, de la Episcopul diecezan care a fãcut
excardinarea, cu privire la viaþa, conduita moralã ºi studiile
clericului;

3° clericul a declarat în scris aceluiaºi Episcop diecezan cã vrea
sã se dedice slujirii noii Biserici particulare, conform dreptului.

Can. 270 – Excardinarea poate fi acordatã în mod licit
numai din motive juste, adicã utilitatea pentru Bisericã sau
binele clericului însuºi; nu poate fi negatã decât din motive
grave; totuºi, clericului, care se considerã lezat ºi a gãsit un
Episcop care îl primeºte, îi este permis sã facã recurs împo-
triva deciziei.

Can. 271 – § 1. În afarã de cazul când existã o adevãratã
necesitate în Biserica sa particularã, Episcopul diecezan nu
trebuie sã refuze permisiunea de a se transfera acelor clerici
pe care îi considerã pregãtiþi ºi capabili ºi care cer sã meargã
în acele regiuni care suferã de o lipsã gravã de cler, pentru a
exercita acolo slujirea sacrã; sã aibã totuºi grijã ca, printr-un
acord scris fãcut împreunã cu Episcopul diecezan al locului
unde doresc sã se ducã, sã fie stabilite drepturile ºi îndato-
ririle acestor clerici.

§ 2. Episcopul diecezan poate sã acorde clericilor sãi permi-
siunea de a se transfera într-o altã Bisericã particularã, pentru
un timp determinat care poate fi reînnoit chiar de mai multe
ori, totuºi, astfel încât aceºti clerici sã rãmânã încardinaþi în
Biserica particularã proprie ºi, întorcându-se în ea, sã se bucure
de toate drepturile pe care le-ar fi avut dacã ar fi desfãºurat
aici slujirea sacrã.

§ 3. Clericul care s-a transferat în mod legal într-o altã Bise-
ricã particularã, rãmânând încardinat în propria Bisericã,
poate, dintr-un motiv just, sã fie chemat înapoi de cãtre Epis-
copul diecezan propriu, respectându-se totuºi acordurile înche-
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remunerationem merentur quae suae condicioni congruat,
ratione habite tum ipsius muneris naturae, tum locorum tempo-
rumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae
suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent,
providere.

§ 2. Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia,
qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute
laborent, apte prospiciatur.

§ 3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese
devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae
sustentationi providere valeant; qui vero ratione professionis
civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obti-
neant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessi-
tatibus consulant.

Can. 282 – § 1. Clerici vitae simplicitatem colant et ab omni-
bus quae vanitatem sapiunt se abstineant.

§ 2. Bona, quae occasione exercitii ecclesiastici officii ipsis
obveniunt, quaeque supersunt, provisa ex eis honesta susten-
tatione et omnium officiorum proprii status adimpletione, ad
bonum Ecclesiae operaque caritatis impendere velint.

Can. 283 – § 1. Clerici, licet officium residentiale non
habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particu-
lari deter-minandum, sine licentia saltem praesumpta
Ordinarii proprii, ne discedant.

§ 2. Ipsis autem competit ut debito et sufficienti quotannis
gaudeant feriarum tempore, iure universali vel particulari
determinato.
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iate cu celãlalt Episcop, precum ºi echitatea naturalã; tot astfel,
respectându-se aceleaºi condiþii, Episcopul diecezan al celei-
lalte Biserici particulare poate, dintr-un motiv just, sã refuze
aceluiaºi cleric permisiunea unei ulterioare rãmâneri în teri-
toriul sãu.

Can. 272 – Administratorul diecezan nu poate sã acorde
excardinarea ºi încardinarea, de asemenea, nici permisiunea
de transferare într-o altã Bisericã particularã, decât dupã un
an de la vacanþa scaunului episcopal ºi cu consimþãmântul cole-
giului consultanþilor.
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Can. 284 – Clerici decentem habitum ecclesiasticum, iuxta
normas ab Episcoporum conferentia editas atque legitimas
locorum consuetudines, deferant.

Can. 285 – § 1. Clerici ab iis omnibus, quae statum suum
dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta.

§ 2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu alie-
na sunt, clerici vitent.

§ 3. Officia publica, quae participationem in exercitio civilis
potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur.

§ 4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum
ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum ferun-
tonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis
propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a
subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae
pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant.

Can. 286 – Prohibentur clerici per se vel per alios, sive in
propriam sive in aliorum utilitatem, negotiationem aut merca-
turam exercere, nisi de licentia legitimae auctoritatis eccle-
siasticae.

Can. 287 – § 1. Clerici pacem et concordiam iustitia
innixam inter homines servandam quam maxime semper
foveant.

§ 2. In factionibus politicis atque in regendis consociatio-
nibus syndicalibus activam partem ne habeant, nisi iudicio com-
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CAPITOLUL III
Obligaþiile ºi drepturile clericilor

Can. 273 – Clericii au obligaþia specialã de a dovedi
respect ºi ascultare Suveranului Pontif ºi Ordinariului pro-
priu.

Can. 274 – § 1. Numai clericii pot sã obþinã oficii pentru
exer-citarea cãrora este necesarã puterea preoþeascã sau
puterea de conducere ecleziasticã.

§ 2. Dacã nu sunt scutiþi ca urmare a unui impediment
legitim, clericii au obligaþia de a accepta ºi de a îndeplini cu
fidelitate funcþia ce le-a fost încredinþatã de Ordinariul lor.

Can. 275 – § 1. Deoarece contribuie cu toþii la o unicã
lucrare, adicã la zidirea Trupului lui Cristos, clericii sã fie
uniþi între ei prin legãtura frãþietãþii ºi a rugãciunii ºi sã cola-
boreze între ei, conform dispoziþiile dreptului particular.

§ 2. Clericii sã recunoascã ºi sã promoveze misiunea pe care
laicii, fiecare conform rolului propriu, o exercitã în Bisericã
ºi în lume.

Can. 276 – § 1. În modul lor de viaþã, clericii au obligaþia
cu totul specialã de a tinde la sfinþenie, deoarece, fiind
consa-craþi lui Dumnezeu cu un titlu nou prin hirotonire,
sunt împãrþitorii tainelor lui Dumnezeu în slujba poporului
sãu.

§ 2. Pentru ca sã poatã dobândi aceastã perfecþiune:
1° în primul rând, sã îndeplineascã în mod fidel ºi neobosit

îndatoririle slujirii pastorale;
2° sã-ºi alimenteze propria viaþã spiritualã la masa Sfintei

Scripturi ºi a sfintei Euharistii; prin urmare, preoþii sunt

PARTEA I: CREDINCIOªII CREªTINI 201



petentis auctoritatis ecclesiasticae, Ecclesiae iura tuenda aut
bonum commune promovendum id requirant.

Can. 288 – Diaconi permanentes praescriptis cann. 284,
285, §§ 3 et 4, 286, 287, § 2 non tenentur, nisi ius particulare
aliud statuat.

Can. 289 – § 1. Cum servitium militare statui clericali
minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines
militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii
licentia.

§ 2. Clerici utantur exemptionibus, quas ab exercendis mune-
ribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in
eorum favorem leges et conventiones vel consuetudines con-
cedunt nisi in casibus particularibus aliter Ordinarius proprius
decreverit.

CAPUT IV
De amissione status clericalis

Can. 290 – Sacra ordinatio, semel valide recepta, num-
quam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit:

1° sententia iudicali aut decreto administrativo, quo inva-
liditas sacrae ordinationis declaratur;

2° poena dimissionis legitime irrogata;
3° rescripto Apostolicae Sedis; quod vero rescriptum diaconis

ob graves tantum causas, presbyteris ob gravissimas causas
ac Apostolica Sede conceditur.

Can. 291 – Praeter casus de quibus in can. 290, n. 1, amis-
sio status clericalis non secumfert dispensationem ab obliga-
tione caelibatus, quae ab uno tantum Romano Pontifice conce-

202 CARTEA II: POPORUL LUI DUMNEZEU



invitaþi din toate puterile sã ofere zilnic Jertfa euharisticã,
iar diaconii sã participe la ea, de asemenea, zilnic;

3° preoþii, precum ºi diaconii care aspirã la presbiterat, au
obligaþia de a celebra zilnic liturgia orelor în conformitate cu
propriile cãrþi liturgice aprobate; diaconii permanenþi sã cele-
breze partea stabilitã pentru ei de Conferinþa Episcopilor;

4° de asemenea, sunt þinuþi sã facã retrageri spirituale, dupã
dispoziþiile dreptului particular;

5° sunt îndemnaþi sã se dedice cu regularitate meditaþiei,
sã se apropie des de sacramentul Pocãinþei, sã aibã o evlavie
deosebitã faþã de Preasfânta Fecioarã, Maica lui Dumnezeu,
ºi sã se foloseascã ºi de celelalte mijloace de sfinþire comune
ºi particulare.

Can. 277 – § 1. Clericii sunt obligaþi sã pãstreze casti-
tatea perfectã ºi perpetuã pentru împãrãþia cerurilor ºi de
aceea sunt þinuþi la celibat, care este un dar deosebit al lui
Dum-nezeu ºi prin care slujitorii sacri pot sã se ataºeze mai
uºor cu toatã inima lui Cristos ºi sã se dedice mai liber slu-
jirii lui Dumnezeu ºi oamenilor.

§ 2. Clericii sã se comporte cu prudenþa cuvenitã în relaþiile
cu persoanele a cãror frecventare ar putea pune în pericol
obligaþia lor de a pãstra castitatea sau ar putea sã constituie
scandal pentru credincioºi.

§ 3. Îi revine Episcopului diecezan sã stabileascã norme
mai precise despre acest lucru ºi sã judece respectarea aces-
tei obligaþii în cazuri particulare.

Can. 278 – § 1. Clericii seculari au dreptul de a se asocia
cu alþii pentru a urmãri finalitãþi care sunt conforme cu
starea clericalã.

§ 2. Clericii seculari sã acorde o importanþã mare mai ales
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ditur.

Can. 292 – Clericus qui statum clericalem ad normam
iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec
ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo
prae-scripto can. 291; potestatem ordinis exercere prohibetur,
salvo praescripto can. 976; eo ipso privatur omnibus officiis,
nume-ribus muneribus e potestate qualibet delegata.

Can. 293 – Clericus qui statum clericalem amisit, nequit denuo
inter clericos adscribi, nisi per Apostolicae Sedis rescriptum.

TITULUS IV
De  praelaturis personalibus

Can. 294 – Ad aptam presbyterorum distributionem promo-
vendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro
variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda,
praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri sae-
cularis constent, ab Apostolica Sede, auditis quarum interest
Episcoporum conferentiis, erigi possunt.

Can. 295 – § 1. Praelatura personalis regitur statutis ab
Apostolica Sede conditis eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius
proprius, ciu ius est nationale vel internationale seminarium
erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii prae-
laturae ad ordines promovere.

§ 2. Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni
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acelor asociaþii care, având statute recunoscute de autoritatea
competentã, printr-o regulã de viaþã adecvatã ºi aprobatã cum
se cuvine ºi prin ajutorul frãþesc, promoveazã sfinþenia lor
în exercitarea slujirii ºi favorizeazã unirea între ei ºi unirea
dintre ei ºi Episcopul propriu.

§ 3. Clericii sã se abþinã de a întemeia asociaþii sau de a
participa la asociaþii a cãror finalitate sau ale cãror activitãþi
sunt incompatibile cu obligaþiile specifice stãrii clericale sau
care pot sã împiedice îndeplinirea conºtiincioasã a misiunii
încredinþate lor de autoritatea ecleziasticã competentã.

Can. 279 – § 1. Clericii sã continue studiile sacre chiar ºi
dupã primirea Preoþiei ºi sã urmeze învãþãtura solidã bazatã
pe sfânta Scripturã, transmisã de înaintaºi ºi acceptatã în
general de Bisericã, aºa cum este ea stabilitã mai ales de docu-
mentele Conciliilor ºi ale Pontifilor Romani, evitând noutãþile
terminologice profane ºi falsa ºtiinþã.

§ 2. Preoþii sã participe, conform dispoziþiilor dreptului par-
ticular, la cursurile pastorale, care trebuie programate dupã
hirotonirea sacerdotalã; de asemenea, în timpurile fixate de
acelaºi drept, sã participe ºi la alte cursuri, consfãtuiri teo-
logice sau conferinþe, care le oferã ocazia sã dobândeascã o
cunoaºtere mai completã a ºtiinþelor sacre ºi a metodelor
pastorale.

§ 3. Sã continue studierea ºi a altor ºtiinþe, mai ales a
acelora care sunt legate cu ºtiinþele sacre, în mãsura în care
sunt folositoare îndeosebi pentru exercitarea slujirii pastorale.

Can. 280 – Se recomandã foarte mult clericilor sã prac-
tice o anumitã viaþã comunã; unde aceasta deja existã, pe
cât e posibil, trebuie menþinutã.
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illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae
sustentationi.

Can. 296 – Conventionibus cum praelatura initis, laici
ope-ribus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare pos-
sunt; modus vero huius organicae cooperationis atque praecipua
officia et iura cum illa coniuncta in statutis apte determinen-
tur.

Can. 297 – Statuta pariter definiant rationes praelaturae
personalis cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis
parti-cularibus ipsa praelatura sua opera pastoralia vel mis-
sionalia, praevio consensu Episcopi dioecesani, exercet vel exer-
cere desi-derat.

TITULUS V
De christifidelium consociationibus

CAPUT I
Normae communes

Can. 298 – § 1. In Ecclesia habentur consociationes dis-
tinctae ab institutis vitae consecratae et societatibus vitae apos-
tolicae, in quibus christifideles, sive clerici sive laici sive cleri-
ci et laici simul, communi opera contendunt ad perfectiorem
vitam fovendam, aut ad cultum publicum vel doctrinam christianam
promovendam, aut ad alia apostolatus opera, scilicet ad evan -
gelizationis incepta, ad pietatis vel caritatis opera exercenda
et ad ordinem temporalem christiano spiritu animandum.

§ 2. Christifideles sua nomina dent iis praesertim consocia-
tionibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectae
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Can. 281 – § 1. Deoarece se dedicã slujirii ecleziastice,
clericii meritã o remuneraþie conformã condiþiei lor,
þinându-se seama atât de natura oficiului, cât ºi de circum-
stanþele locurilor ºi timpurilor, cu care sã poatã face faþã
necesitãþilor vieþii personale ºi unei retribuiri drepte a
acelor persoane de al cãror serviciu au nevoie.

§ 2. De asemenea, trebuie sã se aibã grijã ca ei sã benefi-
cieze de asistenþã socialã, prin care sã se facã faþã cum se
cuvine necesitãþilor lor în caz de boalã, de invaliditate sau
de bãtrâneþe.

§ 3. Diaconii cãsãtoriþi, care se dedicã exclusiv slujirii ecle-
ziastice, au dreptul la o remuneraþie cu care sã poatã face
faþã întreþinerii personale ºi a familiei lor; în schimb, cei
care primesc o retribuþie pentru cã îndeplinesc sau au înde-
plinit o funcþie civilã sã se îngrijeascã de trebuinþele proprii
ºi ale familiei lor cu veniturile câºtigate din acea retribuþie.

Can. 282 – § 1. Clericii sã ducã o viaþã simplã ºi sã se
abþinã de la tot ceea ce constituie vanitate.

§ 2. Bunurile ce le revin cu ocazia exercitãrii unui oficiu
ecleziastic ºi care prisosesc, dupã ce s-au îngrijit cu ajutorul
lor de întreþinerea decentã ºi de îndeplinirea tuturor obliga-
þiilor stãrii proprii, sã binevoiascã a le folosi pentru binele
Bisericii ºi pentru faptele de caritate.

Can. 283 – § 1. Chiar dacã nu au un oficiu care sã-i oblige
la reºedinþã, clericii sã nu plece din diecezã pentru un timp
mai îndelungat, care trebuie stabilit de dreptul particular, fãrã
permisiunea cel puþin presupusã a Ordinariului propriu.

§ 2. Ei au dreptul sã beneficieze anual de o perioadã nece-
sarã ºi suficientã de concediu, stabilitã de dreptul universal
sau de cel particular.
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aut laudatae vel commendatae sint.

Can. 299 – § 1. Integrum est christifidelibus, privata inter
se conventione inita, consociationes constituere ad fines de quibus
in can. 298, § 1 persequendos, firmo praescripto can. 301, § 1.

§ 2. Huiusmodi consociationes, etiamsi ab auctoritate eccle-
siastica laudentur vel commendentur, consociationes privatae
vocantur.

§ 3. Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia
agnos-citur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti reco-
gnos-cantur.

Can. 300 – Nulla consociatio nomen „catholicae” sibi assu-
mat, nisi de consensu competentis auctoritatis ecclesiasticae,
ad normam can. 312.

Can. 301 – § 1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competen-
tis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi propo-
nant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut
cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines,
quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae
reservatur.

§ 2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudica-
verit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad
alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum
consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit.

§ 3. Christifidelium consociationes quae a competenti aucto-
ritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur.

Can. 302 – Christifidelium consociationes clericales eae
dicuntur, quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium
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Can. 284 – Clericii sã poarte o hainã ecleziasticã decen-
tã, dupã normele emise de Conferinþele Episcopilor ºi dupã
cutu-mele legitime ale locurilor.

Can. 285 – § 1. Clericii sã se abþinã complet de la tot ceea
ce nu se potriveºte cu starea proprie, conform dispoziþiilor
dreptului particular.

§ 2. Clericii sã evite tot ceea ce, deºi nu este nedemn, este
incompatibil cu starea clericalã.

§ 3. Le este interzis clericilor sã-ºi asume oficii publice, care
comportã o participare la exercitarea puterii civile.

§ 4. Fãrã permisiunea Ordinariului lor, sã nu administreze
bunuri ce aparþin laicilor ºi sã nu desfãºoare funcþii lumeºti,
care comportã obligaþia dãrii de seamã; li se interzice de a se
face garanþi, chiar cu bunurile personale, fãrã consultarea
Ordinariului propriu; de asemenea, sã se abþinã de a semna
poliþe prin care este asumatã obligaþia de a plãti bani fãrã un
motiv bine precizat.

Can. 286 – Le este interzis clericilor sã exercite, person-
al sau prin alþii, negustoria sau comerþul, fie în avantajul pro-
priu, fie în avantajul altora, fãrã permisiunea autoritãþii eclezi-
astice competente.

Can. 287 – § 1. Clericii sã promoveze întotdeauna ºi în
cel mai înalt grad pacea ºi înþelegerea între oameni, bazate
pe dreptate.

§ 2. Sã nu participe activ în partidele politice ºi în conducerea
de asociaþii sindicale, în afarã de cazul când, dupã aprecierea
autoritãþii ecleziastice competente, acest lucru este necesar
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ordinis sacri assumunt atque uti tales a competenti aucto-
ritate agnoscuntur.

Can. 303 – Consociationes, quarum sodales, in saeculo spiri-
tum alicuius instituti religiosi participantes, sub altiore eiu-
sdem instituti moderamine, vitam apostolicam ducunt et ad
perfec-tionem christianam contendunt, tertii ordines dicuntur
aliove congruenti nomine vocantur.

Can. 304 – § 1. Omnes christifidelium consociationes,
sive publicae sive privatae, quocumque titulo seu nomine vocan-
tur, sua habeant statuta, quibus definiantur consociationis
finis seu obiectum sociale, sedes, regimen et condiciones ad
partem in iisdem habendam requisitae, quibusque determinentur
agendi rationes, attentis quidem temporis et loci necessitate
vel uti-litate.

§ 2. Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus
accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum.

Can. 305 – § 1. Omnes christifidelium consociationes subsunt
vigilantiae auctoritatis ecclesiasticae competentis, cuius est
curare ut in iisdem integritas fidei ac morum servetur, et invi-
gilare ne in disciplinam ecclesiasticam abusus irrepant, cui itaque
officium et ius competunt ad normam iuris et statutorum easdem
invisendi; subsunt etiam eiusdem auctoritatis regimini secundum
praescripta canonum, qui sequuntur.

§ 2. Vigilantiae Sanctae Sedis subsunt consociationes cuius-
libet generis; vigilantiae Ordinarii loci subsunt consociationes
dioecesanae necnon aliae consociationes, quatenus in dioecesi
operam exercent.

Can. 306 – Ut quis consociationis iuribus atque privile-
giis, indulgentiis aliisque gratiis spiritualibus eidem conso-
ciationi concessis fruatur, necesse est et sufficit ut secundum
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pentru apãrarea drepturilor Bisericii sau pentru promovarea
binelui comun.

Can. 288 – Dispoziþiile prevãzute în cann. 284, 285, §§ 3 ºi
4, 286, 287, § 2, nu îi obligã pe diaconii permanenþi, dacã drep-
tul particular nu stabileºte altfel.

Can. 289 – § 1. Deoarece serviciul militar este mai puþin
compatibil cu starea clericalã, clericii, ca, de altfel, ºi candi-
daþii la hirotoniri, sã nu se înroleze voluntar în armatã decât
cu permisiunea Ordinariului lor.

§ 2. Clericii sã se foloseascã de scutirile privind exerci-
tarea de funcþii ºi oficii publice civile incompatibile cu starea
clericalã, pe care le acordã lor legile, convenþiile sau cutumele,
dacã, în cazuri particulare, Ordinariul propriu nu a stabilit
altfel.

CAPITOLUL IV
Pierderea stãrii clericale

Can. 290 – Hirotonirea, primitã în mod valid, nu poate fi
niciodatã anulatã. Totuºi, un cleric pierde starea clericalã:

1° printr-o sentinþã judecãtoreascã sau printr-un decret admi-
nistrativ, prin care este declaratã invaliditatea hirotonirii;

2° prin pedeapsa demiterii aplicatã în mod legal;
3° prin rescript de la Scaunul Apostolic; dar acest rescript

este acordat de Scaunul Apostolic diaconilor numai pentru
motive grave, iar preoþilor, pentru motive foarte grave.

Can. 291 – Cu excepþia cazurilor prevãzute în can. 290, §
1, pierderea stãrii clericale nu comportã dispensa de oblig-
aþia celibatului, care este acordatã exclusiv de Pontiful
Roman.
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iuris prae-scripta et propria consociationis statuta, in ean-
dem valide receptus sit et ab eandem non sit legitime dimis-
sus.

Can. 307 – § 1. Membrorum receptio fiat ad normam
iuris ac statutorum uniuscuiusque consociationis.

§ 2. Eadem persona adscribi potest pluribus consociationibus.
§ 3. Sodales institutorum religiosorum possunt consocia-

tionibus, ad normam iuris proprii, de consensu sui
Superioris nomen dare.

Can. 308 – Nemo legitime adscriptus a consociatione
dimit-tatur, nisi iusta de causa ad normam iuris et statuto-
rum.

Can. 309 – Consociationibus legitime constitutis ius est,
ad normam iuris et statutorum, edendi peculiares normas
ipsam consociationem respicientes, celebrandi comitia, desi-
gnandi moderatores, officiales, ministros atque bonorum admini-
stratores.

Can. 310 – Consociatio privata quae uti persona iuridica
non fuerit constituta, qua talis subiectum esse non potest
obligationum et iurium; christifideles tamen in ea consocia-
ti coniunctim obligationes contrahere atque uti condomini et
compossessores iura et bona acquirere et possidere possunt;
quae iura et obligationes per mandatarium seu procuratorem
exercere valent.

Can. 311 – Sodales institutorum vitae consecrate qui conso-
ciationibus suo instituto aliquo modo unitis praesunt aut
assistunt, curent ut eadem consociationes operibus apostolatus
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Can. 292 – Clericul care pierde starea clericalã, în con-
formitate cu normele dreptului, pierde odatã cu ea ºi drep-
turile specifice acestei stãri ºi nici nu mai este þinut la oblig-
aþiile care derivã din ea, rãmânând neschimbatã dispoziþia
can. 291; îi este interzisã exercitarea puterii preoþeºti, cu
excepþia cazului prevãzut de can. 976; în acelaºi timp, este
privat de toate oficiile, de toate funcþiile ºi de orice putere
delegatã.

Can. 293 – Clericul care a pierdut starea clericalã nu
poate fi înscris din nou în rândul clericilor decât prin
rescript al Scaunului Apostolic.

TITLUL IV
Prelaturile personale

Can. 294 – Pentru a promova o bunã distribuire a preo-
þilor sau pentru a îndeplini opere pastorale sau misionare
speciale spre binele unor regiuni sau spre binele diferitelor
grupuri sociale, Scaunul Apostolic, dupã ce a ascultat pãrerea
Conferinþelor episcopale interesate, poate sã înfiinþeze pre-
laturi personale constituie din preoþi ºi diaconi ai clerului
secular.

Can. 295 – § 1. Prelatura personalã este reglementatã de
statutele întocmite de Scaunul Apostolic ºi are în fruntea ei
un Prelat, în calitate de Ordinariu propriu, care are dreptul
de a înfiinþa un seminar naþional sau unul internaþional,
precum ºi de a încardina seminariºtii ºi de a-i promova la
hirotoniri în slujba prelaturii.

§ 2. Prelatul trebuie sã se îngrijeascã atât de educaþia spi-
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in dioecesi exsistentibus adiutorium praebeant, cooperantes
praesertim, sub directione Ordinarii loci, cum consociationibus
quae ad apostolatum in dioecesi exercendum ordinantur.

CAPUT II
De christifidelium consociationibus publicis

Can. 312 – § 1. Ad erigendas consociationes publicas
aucto-ritas competens est:

1° pro consociationibus universalibus atque internationalibus
Sancta Sedes;

2° pro consociationibus nationalibus, quae scilicet ex ipsa
erectione destinantur ad actionem in tota natione exercendam,
Episcoporum conferentia in suo territorio;

3° pro consociationibus dioecesanis, Episcopus dioecesanus
in suo territorio, non vero Administrator dioecesanus, iis tamen
consociationibus exceptis quarum erigendarum ius ex apos-
tolico privilegio aliis reservatum est.

§ 2. Ad validam erectionem consociationis aut sectionis conso-
ciationis in dioecesi, etiamsi id vi privilegii apostolici fiat, requi-
ritur consensus Episcopi dioecesani scripto datus; consensus
tamen ab Episcopo dioecesano praestitus pro erectione domus
instituti religiosi valet etiam ad erigendam in eadem domo vel
ecclesia ei adnexa consociationem quae illius instituti sit propria.

Can. 313 – Consociatio publica itemque consociationum
publicarum confoederatio ipso decreto quo ab auctoritate eccle-
siastica ad normam can. 312 competenti erigitur, persona iuri-
dica constituitur et missionem recipit, quatenus requiritur, ad
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ritualã a acelora pe care i-a promovat cu scopul menþionat
mai sus, cât ºi de întreþinerea lor demnã.

Can. 296 – Laicii pot sã se dedice operelor apostolice ale
unei prelaturi personale prin acorduri încheiate cu prelatura,
însã modul acestei cooperãri organice ºi principalele datorii ºi
drepturi legate de ea sã fie stabilite cu precizie în statute.

Can. 297 – De asemenea, statutele sã stabileascã rapor-
turile prelaturii personale cu Ordinarii locului, în ale cãror
Biserici particulare prelatura îºi desfãºoarã sau doreºte
sã-ºi desfã-ºoare activitãþile pastorale sau misionare, cu con-
sensul prea-labil al Episcopului diecezan.

TITLUL V
Asociaþiile credincioºilor

CAPITOLUL I
Norme comune

Can. 298 – § 1. În Bisericã existã asociaþii, deosebite de
institutele de viaþã consacratã ºi de societãþile de viaþã apos-
tolicã, în care credincioºii, fie clerici, fie laici, fie clerici ºi laici
împreunã, se strãduiesc prin acþiune comunã fie pentru a
promova desãvârºirea vieþii, cultul divin public sau învãþãtura
creºtinã, fie pentru alte opere de apostolat, cum sunt iniþia-
tivele de evanghelizare, faptele de milostenie sau de caritate
ºi însufleþirea domeniului temporal cu spirit creºtin.

§ 2. Credincioºii sã se înscrie mai ales în asociaþiile care
sunt fie înfiinþate, fie apreciate sau recomandate de autori-
tatea ecleziasticã competentã.
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fines quos ipsa sibi nomine Ecclesiae persequendos proponit.

Can. 314 – Cuiuslibet consociationis publicae statuta,
eorum-que recognitio vel mutatio, approbatione indigent auc-
toritatis ecclesiasticae cui competit consociationis erectio ad
normam can. 312, § 1.

Can. 315 – Consociationes publicae incepta propriae indo-
li congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur
ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctori-
tatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1.

Can. 316 – § 1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel
a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione
irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes
publicas recipi nequit.

§ 2. Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in
§ 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis
eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesias-
ticam, de qua in can. 312, § 1.

Can. 317 – § 1. Nisi aliud in statutis praevideatur, aucto-
ritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1, est consociationis
publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum
confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nomi-
nare; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis
ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat
auctoritas ecclesiastica.

§ 2. Norma in § 1 statuta valet etiam pro consociationibus
a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii
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Can. 299 – § 1. Credincioºii au libertatea deplinã de a
con-stitui, prin acord personal încheiat între ei, asociaþii în
vederea atingerii scopurilor prevãzute de can. 298, § 1,
rãmânând nea-tinsã dispoziþia can. 301, § 1.

§ 2. Aceste asociaþii, chiar dacã sunt apreciate sau reco-
mandate de autoritatea ecleziasticã, se numesc asociaþii private.

§ 3. În Bisericã, nici o asociaþie privatã de credincioºi nu
este recunoscutã, dacã statutele ei nu sunt recunoscute de
autoritatea competentã.

Can. 300 – Nici o asociaþie sã nu-ºi asume denumirea de
„catolicã”, decât cu consimþãmântului autoritãþii ecleziastice
competente, conform dispoziþiilor can. 312.

Can. 301 – § 1. Numai autoritatea ecleziasticã competen-
tã are dreptul sã înfiinþeze asociaþii de credincioºi, care îºi prop-
un sã transmitã doctrina catolicã în numele Bisericii sau sã
pro-moveze cultul divin public, sau care îºi propun alte
scopuri a cãror realizare din natura sa este rezervatã
aceleiaºi auto-ritãþi ecleziastice.

§ 2. Dacã apreciazã cã este oportun, autoritatea ecleziasticã
competentã poate sã înfiinþeze ºi asociaþii de credincioºi care
sã urmãreascã direct sau indirect alte scopuri spirituale care
nu au fost suficient prevãzute de iniþiativele private.

§ 3. Asociaþiile de credincioºi, care sunt înfiinþate de auto-
ritatea ecleziasticã competentã, sunt numite asociaþii publice.

Can. 302 – Se numesc clericale acele asociaþii de credin-
cioºi care, fiind conduse de clerici, îºi asumã exercitarea
Preoþiei ºi sunt recunoscute ca atare de autoritatea compe-
tentã.
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extra proprias ecclesias vel domos erectis; in consociationibus
vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia
vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et
cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam sta-
tutorum.

§ 3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere
valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens eccle-
siasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statu-
tis caveatur.

§ 4. In publicis christifidelium consociationibus quae directe
ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint,
qui in factionibus politicis officium directionis adimplent.

Can. 318 – § 1. In specialibus adiunctis, ubi graves ratio-
nes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can.
312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consocia-
tionem ad tempus moderetur.

§ 2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa
removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis
tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus
maioribus ad normam statutorum; cappellanum vero removere
potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit.

Can. 319 – § 1. Consociatio publica legitime erecta, nisi
aliud cautum sit, bonaquae possidet ad normam statutorum
administrat sub superiore directione auctoritatis ecclesiasticae
de qua in can. 312, § 1, cui quotannis administrationis rationem
reddere debet.

§ 2. Oblationum quoque et eleemosynarum, quas collegerit,
eidem auctoritati fidelem erogationis rationem reddere debet.
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Can. 303 – Se numesc ordine terþiare, care pot avea ºi
altã denumire potrivitã, asociaþiile ai cãror membri, par-
ticipând în lume la spiritul unui institut cãlugãresc, duc o
viaþã apostolicã ºi tind la desãvârºirea creºtinã sub conduc-
erea superioarã a aceluiaºi institut.

Can. 304 – § 1. Toate asociaþiile de credincioºi, fie pub-
lice, fie private, oricare ar fi titlul sau denumirea lor, sã aibã
sta-tute proprii, în care sã fie precizate scopul sau motivul
social al asociaþiei, sediul, conducerea ºi condiþiile necesare
pentru a face parte din asociaþie, ºi în care sã fie stabilite
principiile ºi normele privind activitãþile, þinându-se seama
de necesitatea sau utilitatea de timp ºi de loc.

§ 2. Sã-ºi aleagã un titlu sau un nume potrivit cu nevoile
timpului ºi locului, dar cel mai mult cu scopul urmãrit.

Can. 305 – § 1. Toate asociaþiile de credincioºi sunt sub
supra-vegherea autoritãþii ecleziastice competente, cãreia îi
revine datoria de a se îngriji ca în ele sã fie pãstratã integri-
tatea cre-dinþei ºi a moralei ºi de a veghea sã nu se introducã
abuzuri cu privire la disciplina ecleziasticã; aceleaºi
autoritãþi îi revine obligaþia ºi dreptul de a le vizita conform
dreptului ºi statu-telor; de asemenea, ele sunt sub conduc-
erea aceleaºi auto-ritãþi, în conformitate cu canoanele care
urmeazã.

§ 2. Sunt sub supravegherea Scaunului Apostolic asocia-
þiile de orice fel; sunt sub supravegherea Ordinariului locului
asociaþiile diecezane ºi toate acelea care îºi desfãºoarã activi-
tatea în diecezã.

Can. 306 – Ca cineva sã beneficieze de drepturile ºi privi-
legiile unei asociaþii, de indulgenþele ºi celelalte favoruri spiri-
tuale acordate ei, este necesar ºi suficient sã fie înscris în mod
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Can. 320 – § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonni-
si ab eadem supprimi possunt.

§ 2. Ob graves causas ab Episcoporum conferentia supprimi
possunt consociationes ab eadem erectae; ab Episcopo dioece-
sano consociationes a se erectae, et etiam consociationes ex apos-
tolico indulto a sodalibus institutorum religiosorum de consensu
Episcopi dioecesani erectae.

§ 3. Consociatio publica ac auctoritate competenti ne suppri-
matur, nisi auditis eius moderatore aliisque officialibus maio-
ribus.

CAPUT III
De christifidelium consociationibus privatis

Can. 321 – Consociationes privata christifideles secundum
statutorum praescripta dirigunt et moderantur.

Can. 322 – § 1. Consociatio christifidelium privata perso-
nalitatem iuridicam acquirere potest per decretum formale
auctoritatis ecclesiasticae competentis, de qua can. 312.

§ 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem
iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate
ecclesiastica, de qua in can. 312, § 1, sint probata; statutorum
vero probatio consociationis naturam privatam non immutat.

Can. 323 – § 1. Licet christifidelium consociationes priva-
tae autonomia gaudeant ad normam can. 321, subsunt vigi-
lantiae auctoritatis ecclesiasticae ad normam can. 305, itemque
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valid în ea ºi sã nu fie exclus în mod legitim, conform dispozi-
þiilor dreptului ºi statutelor proprii ale asociaþiei.

Can. 307 – § 1. Admiterea membrilor sã se facã dupã
nor-mele dreptului ºi ale statutelor fiecãrei asociaþii.

§ 2. Aceeaºi persoanã poate fi înscrisã în mai multe asociaþii.
§ 3. Membrii institutelor cãlugãreºti pot sã se înscrie în

asociaþii conform dreptului propriu, cu consimþãmântul Supe-
riorului.

Can. 308 – Cine a fost admis în mod legitim într-o asoci-
aþie, sã nu fie eliminat din ea decât dintr-un motiv just, în
confor-mitate cu normele dreptului ºi ale statutelor.

Can. 309 – Asociaþiile înfiinþate în mod legitim au drep-
tul, conform dreptului ºi statutelor, sã dea norme speciale
referi-toare la asociaþia însãºi, sã þinã întruniri, sã desem-
neze con-ducãtorii, funcþionarii, deservenþii, precum ºi
administratorii bunurilor.

Can. 310 – O asociaþie privatã, care nu a fost recunos-
cutã ca persoanã juridicã, nu poate, aºa cum este, sã fie
subiect de obligaþii ºi drepturi; totuºi, credincioºii care fac
parte din ea pot sã stabileascã împreunã obligaþii, sã dobân-
deascã ºi sã posede drepturi ºi bunuri în calitate de copro-
prietari ºi de coposesori; aceste drepturi ºi obligaþii pot sã le
exercite printr-un mandatar sau procurant.

Can. 311 – Membrii institutelor de viaþã consacratã,
care conduc sau asistã asociaþii unite în vreun fel cu institu-
tul lor, sã aibã grijã ca ele sã sprijine activitãþile apostolice
existente în diecezã, colaborând, sub direcþiunea
Ordinariului locului, mai ales cu asociaþiile care sunt organi-
zate pentru a exercita apostolat în diecezã.
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eiusdem auctoritatis regimini.

§ 2. Ad auctoritatem ecclesiasticam etiam spectat, servata
quidem autonomia consociationibus privatis propria, invigi-
lare et curare ut virium dispersio vitetur, earumque apostolatus
exercitium ad bonum commune ordinetur.

Can. 324 – § 1. Christifidelium consociatio privata libere
sibi moderatorem et officiales designat, ad normam statuto-
rum.

§ 2. Christifidelium consociatio privata consiliarium
spiri-tualem, si quemdam exoptet, libere sibi eligere potest
inter sacerdotes ministerium legitime in dioecesi exercentes;
qui tamen indiget confirmatione Ordinarii loci.

Can. 325 – § 1. Christifidelium consociatio privata ea
bona quae possidet libere administrat, iuxta statutorum prae-
scripta, salvo iure auctoritatis ecclesiasticae competentis vigi-
landi ut bona fines associationis adhibeantur.

§ 2. Eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam
can. 1301 quod attinet ad administrationem erogationemque
bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint.

Can. 326 – § 1. Extinguitur christifidelium consociatio
pri-vata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a
compe-tenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit
doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fide-
lium.

§ 2. Destinatio bonorum consociationis extinctae ad normam
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CAPITOLUL II
Asociaþiile publice ale credincioºilor

Can. 312 – § 1. Autoritatea competentã pentru a înfiinþa
asociaþii publice este:

1° Sfântul Scaun pentru asociaþiile universale ºi interna-
þionale;

2° Conferinþa Episcopilor, în propriul teritoriu, pentru aso-
ciaþiile naþionale, adicã acelea care, în virtutea înfiinþãrii
însãºi, sunt destinate pentru a exercita activitatea în întreaga
þarã;

3° Episcopul diecezan, în teritoriul sãu, pentru asociaþiile
diecezane, nu însã Administratorul diecezan; fac totuºi excepþie
acele asociaþii al cãror drept de a fi înfiinþate este rezervat
altora prin privilegiu apostolic.

§ 2. Pentru înfiinþarea validã într-o diecezã a unei asociaþii
sau a unei secþii a asociaþiei, chiar când înfiinþarea se face în
virtutea unui privilegiu apostolic, este necesar consimþãmântul
Episcopului diecezan, dat în scris; totuºi, consimþãmântul
Episcopului diecezan dat pentru înfiinþarea unei case a unui
institut cãlugãresc valoreazã ºi pentru înfiinþarea, în aceeaºi
casã sau în biserica anexatã ei, a unei asociaþii proprii a acelui
institut.

Can. 313 – O asociaþie publicã, precum ºi o confederaþie
de asociaþii publice, în virtutea decretului însuºi prin care
este înfiinþatã de autoritatea ecleziasticã competentã, conform
can. 312, este constituitã ca persoanã juridicã ºi primeºte,
în mãsura în care e nevoie, misiunea pentru scopurile pe
care ºi le propune sã le atingã în numele Bisericii.
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statutorum determinanda est, salvis iuribus quaesitis atque
oblatorum voluntate.

CAPUT IV
Normae speciales de laicorum consociationibus

Can. 327 – Christifideles laici magni faciant consociatio-
nes ad spirituales fines, de quibus in can. 298, constitutas, eas
spe-ciatim quae rerum temporalium ordinem spiritu chri-
stiano animare sibi proponunt atque hoc modo intimam inter
fidem et vitam magnopere fovent unionem.

Can. 328 – Qui praesunt consociationibus laicorum, iis
etiam quae vi privilegii apostolici erectae sunt, curent ut suae
cum aliis christifidelium consociationibus, ubi id expediat,
coope-rentur, utque variis operibus christianis, praesertim in
eodem territorio exsistentibus, libenter auxilio sint.

Can. 329 – Moderatores consociationum laicorum
curent, ut sodales consociationis ad apostolatum laicis pro-
prium exer-cendum debite efformentur.
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Can. 314 – Statutele fiecãrei asociaþii publice, ca ºi
revizuirea sau schimbarea lor, necesitã aprobarea din partea
autoritãþii ecleziastice cãreia îi aparþine dreptul de a înfi-
inþa asociaþii, conform dispoziþiilor can. 312, § 1.

Can. 315 – Asociaþiile publice pot lua în mod liber iniþia-
tivele care sunt conforme cu natura lor ºi, totodatã, sunt regle-
mentate de normele statutelor, totuºi, sub direcþiunea supe-
rioarã a autoritãþii ecleziastice despre care vorbeºte can.
312, § 1.

Can. 316 – § 1. Cine a pãrãsit în mod public credinþa
catolicã sau a renunþat la comuniunea ecleziasticã, sau este
pedepsit cu excomunicarea impusã ori declaratã, nu poate fi
admis în mod valid în asociaþiile publice.

§ 2. Cei care, fiind înscriºi în mod legitim, s-ar afla în situaþia
prevãzutã de § 1, dupã ce au primit un avertisment, sã fie eli-
minaþi din asociaþie, respectându-se statutele ºi rãmânând
inviolabil dreptul de recurs la autoritatea ecleziasticã despre
care vorbeºte can. 312, § 1. 

Can. 317 – § 1. Dacã nu este prevãzut altfel în statute,
auto-ritatea ecleziasticã, despre care vorbeºte can. 312, § 1,
are dreptul de a-l confirma pe preºedintele asociaþiei publice,
ales de însãºi asociaþia publicã, sau de a-l învesti pe cel
prezentat, sau de a-l numi ea însãºi; aceeaºi autoritate
ecleziasticã sã numeascã un capelan sau asistent ecleziastic,
audiind în prea-labil pãrerea funcþionarilor superiori ai asoci-
aþiei, dacã acest lucru e oportun.

§ 2. Norma stabilitã în § 1 este valabilã ºi pentru asociaþiile
înfiinþate de membrii institutelor cãlugãreºti, în virtutea unui
privilegiu apostolic, în afara bisericilor sau a caselor proprii;
în schimb, în asociaþiile înfiinþate de membrii institutelor
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PARS II
De Ecclesiae constitutione hierarchi-

ca

SECTIO I
De suprema Ecclesiae auctoritate

CAPUT I
De Romano Pontifice deque Collegio

Episcoporum

Can. 330 – Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri
Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus
Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum,
inter se coniunguntur.

ART. 1
De Romano Pontifice

Can. 331 – Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo perma-
net munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum,
con-cessum et successoribus eius transmittendum, Collegii
Episco-porum est caput, Vicarius Christi atque universae
Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema,
plena, imme-diata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria
potestate, quam semper libere exercere valet.

Can. 332 – § 1. Plenam et supremam in Ecclesia potestatem
Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata
una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem
obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontifi-
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cãlugãreºti în propria bisericã sau casã, numirea sau confir-
marea preºedintelui îi aparþine de drept Superiorului insti-
tutului, conform normelor statutelor.

§ 3. În asociaþiile neclericale, laicii pot sã îndeplineascã
funcþia de preºedinte; aceastã funcþie sã nu fie încredinþatã
capelanului sau asistentului ecleziastic, decât dacã în statute
este prevãzut altfel.

§ 4. În asociaþiile publice de credincioºi, care sunt orân-
duite direct pentru a exercita apostolatul, sã nu aibã funcþia
de preºedinte cei care îndeplinesc funcþii de conducere în par-
tidele politice.

Can. 318 – § 1. În circumstanþe speciale, când motive grave
impun aceasta, autoritatea ecleziasticã, despre care vorbeºte
can. 312, § 1, poate sã desemneze un comisar care sã con-
ducã asociaþia, temporar, în numele acestei autoritãþi.

§ 2. Preºedintele unei asociaþii publice poate fi înlãturat,
dintr-un motiv just, de cãtre autoritatea care l-a numit sau
l-a confirmat, dupã ce totuºi a fost ascultatã pãrerea atât a
preºedintelui însuºi, cât ºi a funcþionarilor superiori ai aso-
ciaþiei, conform normelor statutelor; capelanul poate fi înlãturat,
conform cann. 192-195, de cãtre autoritatea care l-a numit.

Can. 319 – § 1. Dacã nu a fost prevãzut altfel, o asociaþie
publicã înfiinþatã în mod legitim administreazã, conform norme -
lor statutelor, bunurile pe care le posedã, sub direcþiunea
superioarã a autoritãþii ecleziastice despre care vorbeºte can.
312, § 1, cãreia trebuie sã-i dea cont în fiecare an despre
administrare.

§ 2. Aceleiaºi autoritãþi trebuie sã-i prezinte o dare de
seamã despre distribuirea ofertelor ºi a pomenilor adunate.

Can. 320 – § 1. Asociaþiile înfiinþate de Scaunul
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catum, qui episcopali charactere insignitus est. Quod si charac-
tere episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus.

§ 2. Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet,
ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite
manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur.

Can. 333 – § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non
modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super
omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae
potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur
atque vindi-catur potestas propria, ordinaria et immediata, qua
in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pol-
lent.

§ 2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris
explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa
Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae
necessitates, determinare modum, sive personalem sive colle-
gialem, huius muneris exercendi.

§ 3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis
non datur appellatio neque recursus.

Can. 334 – In eius munere exercendo, Romano Pontifici
praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare
valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum.
Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae per-
sonae itemque varia secundum temporum necessitates instituta;
quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius,
munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum,
iuxta normas iure definitas.

Can. 335 – Sede romana vacante aut prorsus impedita,
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Apostolic nu pot fi desfiinþate decât de cãtre acesta.

§ 2. Din motive grave, pot fi suprimate de cãtre Conferinþa
Episcopilor asociaþiile înfiinþate de ea; Episcopul diecezan
poate suprima asociaþiile înfiinþate de el însuºi, precum ºi pe
acelea înfiinþate, în virtutea unui indult apostolic, de membrii
unui institut cãlugãresc cu consimþãmântul Episcopului die-
cezan.

§ 3. O asociaþie publicã sã nu fie suprimatã de autoritatea
competentã, fãrã ca aceasta sã fi ascultat mai întâi pãrerea
preºedintelui ºi a celorlalþi funcþionari superiori ai asociaþiei.

CAPITOLUL III
Asociaþiile private ale credincioºilor

Can. 321 – Asociaþiile private sunt conduse ºi prezidate
de credincioºi, conform dispoziþiilor statutelor.

Can. 322 – § 1. O asociaþie privatã a credincioºilor poate
sã dobândeascã personalitate juridicã prin decret formal din
partea autoritãþii ecleziastice competente despre care vorbeºte
can. 312, § 1.

§ 2. Nici o asociaþie privatã a credincioºilor nu poate sã
dobândeascã personalitate juridicã, decât dacã statutele ei
au fost aprobate de autoritatea ecleziasticã despre care vor -
beºte can. 312, § 1; totuºi, aprobarea statutelor nu modificã
natura privatã a asociaþiei.

Can. 323 – § 1. Deºi asociaþiile private ale credincioºilor
se bucurã de autonomie conform dispoziþiilor can. 321, totuºi,
sunt sub supravegherea autoritãþii ecleziastice în conformitate
cu can. 305, precum ºi sub conducerea aceleiaºi autoritãþi.

§ 2. Tot autoritãþii ecleziastice îi revine obligaþia, respectând
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nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur
autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae.

ART. 2
De Collegio Episcoporum

Can. 336 – Collegium Episcoporum, cuius caput est
Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramen-
talis conse-crationis et hierarchica communione cum Collegii
capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo per-
severat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite,
subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam
Ecclesiam exsistit.

Can. 337 – § 1. Potestatem in universam Ecclesiam
Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio
Oecumenico.

§ 2. Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in
mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice
sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis effi-
ciatur.

§ 3. Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae
seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium
munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat.

Can. 338 – § 1. Unius Romani Pontificis est Concilium
Oecu-menicum convocare, eidem per se vel per se vel per alios
prae-sidere, item Concilium transferre, suspendere vel dis-
solvere, eiusque decreta approbare.

§ 2. Eiusdem Romani Pontificis est res in Concilio tractandas
determinare atque ordinem in Concilio servandam constituere;
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desigur autonomia proprie a asociaþiilor private, de a veghea
ºi de a avea grijã sã se evite dispersarea forþelor, iar exerci-
tarea apostolatului de cãtre asociaþii sã fie dirijatã spre binele
comun.

Can. 324 – § 1. Asociaþia privatã a credincioºilor îºi
desem-neazã în mod liber preºedintele ºi funcþionarii, con-
form normelor statutelor.

§ 2. Dacã o asociaþie privatã a credincioºilor doreºte un con-
silier spiritual, poate sã-l aleagã în mod liber din rândul preo-
þilor care exercitã legitim slujirea preoþeascã în diecezã; cine
este ales, are totuºi nevoie de confirmare din partea Ordina-
riului locului.

Can. 325 – § 1. Asociaþia privatã a credincioºilor îºi
admi-nistreazã în mod liber bunurile pe care le posedã, con-
form dis-poziþiilor statutelor, rãmânând inviolabil dreptul
autoritãþii ecleziastice competente de a veghea ca bunurile
sã fie folo-site în scopurile asociaþiei.

§ 2. Asociaþia este supusã autoritãþii Ordinariului locului,
conform can. 1301, cu privire la administrarea ºi distribuirea
bunurilor ce i-au fost oferite sau lãsate pentru cauzele pioase.

Can. 326 – § 1. Asociaþia privatã a credincioºilor se
stinge conform normelor statutelor; poate fi ºi suprimatã de
cãtre autoritatea competentã, dacã activitatea ce o des-
fãºoarã produce o daunã gravã învãþãturii sau disciplinei
ecleziastice, sau constituie un scandal pentru credincioºi.

§ 2. Destinaþia bunurilor unei asociaþii private desfiinþate
trebuie sã fie stabilitã în conformitate cu prevederile statu-
telor, rãmânând inviolabile drepturile câºtigate ºi voinþa dona-
torilor.
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propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii
alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas.

Can. 339 – § 1. Ius est et officium omnibus et solis
Episcopis qui membra sint Collegii Episcoporum, ut Concilio
Oecumenico cum suffragio deliberativo intersint.

§ 2. Ad Concilium Oecumenicum insuper alii aliqui, qui epis-
copali dignitate non sint insigniti, vocari possunt a suprema
Ecclesiae auctoritate, cuius est eorum partes in Concilio deter-
minare.

Can. 340 – Si contingat Apostolicam Sedem durante
Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur,
donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit aut
dissolverit.

Can. 341 – § 1. Concilii Oecumenici decreta vim obligan-
di non habent nisi una cum Concilii Patribus a Romano
Pontifice approbata, ab eodem fuerint confirmata et eius iussu
promulgata.

§ 2. Eadem confirmatione et promulgatione, vim obligandi
ut habeant, egent decreta quae ferat Collegium Episcoporum,
cum actionem proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano
Pontifice inductum vel libere receptum modum.

CAPUT II
De synodo Episcoporum
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CAPITOLUL IV
Norme speciale pentru asociaþiile laicilor

Can. 327 – Credincioºii laici sã acorde o mare impor-
tanþã asociaþiilor constituie cu scopuri spirituale, despre
care vor-beºte can. 298, ºi în mod special acelora care îºi
propun sã însufleþeascã sfera lucrurilor vremelnice cu spir-
it creºtin ºi favorizeazã astfel o legãturã mult mai strânsã
între credinþã ºi viaþã.

Can. 328 – Persoanele care conduc asociaþiile de laici,
chiar pe acelea care sunt înfiinþate în virtutea unui privilegiu
apos-tolic, sã aibã grijã ca asociaþiile lor sã colaboreze, când
acest lucru e util, cu alte asociaþii de credincioºi ºi sã ajute cu
dragã inimã diferitele activitãþi creºtine, mai ales pe acelea care
existã în acelaºi teritoriu.

Can. 329 – Preºedinþii asociaþiilor de laici sã aibã grijã ca
membrii asociaþiei sã fie instruiþi cum trebuie pentru a exer-
cita apostolatul specific laicilor.
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Can. 342 – Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum
qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una
conveniuntut arctam coniuntionem inter Romanum Pontificem
et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad inco-
lumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam
ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutri-
cem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem
Ecclesiae in mundo spectantes perpendant.

Can. 343 – Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertrac-
tandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem
dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate
deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est
in hoc casu decisiones synodi ratas habere.

Can. 344 – Synodus Episcoporum directe subest auctorita-
ti Romani Pontificis, cuius quidem est:

1° synodum convocare, quotiescumque id ipsi opportunum
videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint;

2° sodalium, qui ad normam iuris peculiaris eligendi
sunt, electionem ratam habere aliosque sodales designare et nomi-
nare;

3° argumenta quaestionum pertractandarum statuere oppor-
tuno tempore ad normam iuris peculiaris ante synodi celebra-
tionem;

4° rerum agendarum ordinem definire;
5° synodo per se aut per alios praeesse;
6° synodum ipsam concludere, transferre, suspendere et

dissolvere.

Can. 345 – Synodus Episcoporum congregari potest aut
in coetum generalem, in quo scilicet res tractantur ad
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PARTEA A II-A
Structura ierarhicã a Bisericii

SECÞIUNEA I
Autoritatea supremã a Bisericii

CAPITOLUL I
Pontiful Roman ºi Colegiul Episcopilor

Can. 330 – Precum, din voinþa Domnului, sfântul Petru
ºi ceilalþi Apostoli formeazã un unic Colegiu, pentru acelaºi
motiv ºi în egalã mãsurã Pontiful Roman, succesorul lui Petru,
ºi Episcopii, succesorii Apostolilor, sunt uniþi între ei.

ART. 1
Pontiful Roman

Can. 331 – Episcopul Bisericii Romei, în care dureazã
necon-tenit funcþia pe care Domnul a acordat-o numai lui
Petru, primul dintre Apostoli, ºi care trebuie sã fie transmisã
succe-sorilor sãi, este capul Colegiului Episcopilor, Vicarul lui
Cristos ºi Pãstorul Bisericii întregi pe acest pãmânt; de
aceea, el, în virtutea funcþiei sale, se bucurã în Bisericã de put-
erea ordinarã supremã, deplinã, nemijlocitã ºi universalã, pe
care poate sã o exercite întotdeauna în mod liber.

Can. 332 – § 1. Pontiful Roman obþine puterea deplinã ºi
supremã în Bisericã prin alegerea legitimã, acceptatã de el,
împreunã cu consacrarea episcopalã. De aceea, cel ales la pon-
tificatul suprem, care este deja însemnat cu caracterul epis-
copal, obþine aceastã putere din momentul acceptãrii. Dacã
cel ales este lipsit de caracterul episcopal, sã fie imediat con-
sacrat Episcop.
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bonum Ecclesiae universae directe spectantes, qui quidem
coetus est sive ordinarius sive extraordinarius, aut etiam in
coetum spe-cialem, in quo nempe aguntur negotia quae direc-
te ad deter-minatam determinatasve regiones attinent.

Can. 346 – § 1. Synodus Episcoporum quae in coetum gene-
ralem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum ple-
rique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum
conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi deter-
minatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pon-
tifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales
institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiu-
sdem iuris peculiaris eliguntur.

§ 2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordi-
narium congregata ad negotia tractanda quae expeditam
requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique,
Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod
adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur;
quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum cleri-
calium ad normam eiusdem iuris electi.

§ 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem congre-
gatur, constat sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus pro
quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus
regitur.

Can. 347 – § 1. Cum synodi Episcoporum coetus a
Romano Pontifice concluditur, explicit munus in eadem
Episcopis aliisque sodalibus commissum.

§ 2. Sede Apostolica post convocatam synodum aut inter
eius celebrationem vacante, ipso iure suspenditur synodi coetus,
itemque munus sodalibus in eodem commissum, donec novus
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§ 2. Dacã se întâmplã ca Pontiful Roman sã renunþe la
funcþia sa, pentru validitate este necesar ca renunþarea sã
fie fãcutã în mod liber ºi manifestatã în mod regulamentar,
fãrã însã sã fie acceptatã de cineva.

Can. 333 – § 1. În virtutea funcþiei sale, Pontiful Roman
deþine puterea nu numai asupra Bisericii universale, dar
obþine ºi primatul puterii ordinare asupra tuturor Bisericilor
particulare ºi grupãrilor lor, prin care, desigur, în acelaºi timp
este întãritã ºi garantatã puterea proprie, ordinarã ºi nemij -
locitã pe care Episcopii o au asupra Bisericilor particulare
încredinþate lor.

§ 2. Pontiful Roman, în îndeplinirea funcþiei sale de Pãstor
suprem al Bisericii, este întotdeauna unit prin comuniune cu
ceilalþi Episcopi, ba chiar cu Biserica întreagã; totuºi, el are
dreptul sã stabileascã, în funcþie de necesitãþile Bisericii, modul
fie personal, fie colegial, de a exercita aceastã funcþie.

§ 3. Împotriva unei sentinþe sau a unui decret al Ponti-
fului Roman nu existã apel, nici recurs.

Can. 334 – În exercitarea funcþiei sale, Pontiful Roman
este sprijinit de Episcopi, care pot sã colaboreze cu el în
diferite moduri, dintre care unul este Sinodul Episcopilor. În
plus, el este ajutat de Pãrinþii Cardinali, de asemenea, de alte
persoane, precum ºi de diferite instituþii, dupã necesitãþile
timpurilor. Toate aceste persoane ºi instituþii îndeplinesc în
numele lui ºi sub autoritatea lui funcþia ce le-a fost încred-
inþatã spre binele tuturor Bisericilor, în conformitate cu
normele stabi-lite de drept.

Can. 335 – Când Scaunul roman este vacant sau absolut
împiedicat, sã nu se schimbe nimic în conducerea Bisericii
universale; sã se respecte, în schimb, legile speciale date pentru
astfel de circumstanþe.
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Pontifex coetum aut dissolvendum aut continuandum decreverit.

Can. 348 – § 1. Synodi Episcoporum habetur secretaria
generalis permanens, cui praeest Secretarius generalis, a
Romano Pontifice nominatus, cuique praesto est consilium
secretariae, constans Episcopis, quorum alii, ad normam iuris
peculiaris, ab ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a
Romano Pontifice nominantur, quorum vero omnium munus
explicit, ineunte novo coetu generali.

§ 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus
aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano
Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent
solum usque ad expletum synodi coetum.

CAPUT III
De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus

Can. 349 – S. R. E. Cardinales peculiare Collegium con-
stituunt, cui competit ut electioni Romani Pontificis provideat
ad normam iuris peculiaris; Cardinales item Romano
Pontifici adsunt sive collegialiter agendo, cum ad quaestio-
nes maioris momenti tractandas in unum convocantur, sive
ut singuli, scilicet variis officiis, quibus funguntur, eidem
Romano Pontifici praestando in cura praesertim cotidiana
universae Ecclesiae.

Can. 350 – § 1. Cardinalium Collegium in tres ordines
distri-buitur: episcopalem, ad quem pertinent Cardinales
quibus a Romano Pontifice titulus assignatur Ecclesiae
suburbicariae, necnon Patriarchae orientales qui in
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ART. 2
Colegiul Episcopilor

Can. 336 – Colegiul Episcopilor, al cãrui cap este Suve-
ranul Pontif ºi ai cãrui membri sunt Episcopii, în virtutea
consacrãrii sacramentale ºi a comuniunii ierarhice cu capul ºi
cu membrii Colegiului, ºi în care continuã neîntrerupt corpul
apostolic, este ºi el, împreunã cu capul sãu, ºi niciodatã fãrã
acest cap, subiect al puterii supreme ºi depline asupra Bise-
ricii întregi.

Can. 337 – § 1. Colegiul Episcopilor exercitã în mod
solemn puterea asupra Bisericii întregi în Conciliul
Ecumenic.

§ 2. Exercitã aceeaºi putere prin acþiunea unitã a Epis-
copilor rãspândiþi în lume, când ca atare ea este impusã sau
acceptatã în mod liber de Pontiful Roman, astfel încât sã aibã
loc un adevãrat act colegial.

§ 3. Este dreptul Pontifului Roman sã aleagã ºi sã impunã,
în funcþie de nevoile Bisericii, modalitãþile în care Colegiul
Episcopilor sã exercite în mod colegial propriul oficiu cu pri-
vire la Biserica universalã.

Can. 338 – § 1. Numai Pontifului Roman îi revine de
drept sã convoace Conciliul Ecumenic, sã-l prezideze per-
sonal sau prin alþii, de asemenea, sã-l transfere, sã-l între-
rupã sau sã-l dizolve ºi sã-i aprobe decretele.

§ 2. Tot Pontifului Roman îi revine de drept sã stabileascã
problemele ce trebuie tratate ºi normele ce trebuie respec-
tate în Conciliu; la problemele propuse de Pontiful Roman,
Pãrinþii Conciliului pot sã adauge ºi altele, care trebuie sã
fie aprobate de acelaºi Pontif Roman.
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Cardinalium Collegium relati sunt; presbyteralem et diaco-
nalem.

§ 2. Cardinalibus ordinis presbyteralis ac diaconalis suus
cuique titulus aut diaconia in Urbe assignatur a Romano
Pontifice.

§ 3. Patriarchae orientales in Cardinalium Collegium assump-
ti in titulum habent suam patriarchalem sedem.

§ 4. Cardinalis Decanus in titulum habet dioecesim Ostiensem,
unacum alia Ecclesia quam in titulum iam habeat.

§ 5. Per optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice
approbatam, possunt, servata prioritate ordinis et promotionis,
Cardinales ex ordine presbyterali transire ad alium titulum et
Cardinales ex ordine diaconali ad aliam diaconiam et, si
per integrum decennium in ordine diaconali permanserint,
etiam ad ordinem presbyteralem.

§ 6. Cardinalis ex ordine diaconali transiens per optionem
ad ordinem presbyteralem, locum obtinet ante omnes illos Car-
dinales presbyteros, qui post ipsum ad Cardinalatum assump-
ti sunt.

Can. 351 – § 1. Qui Cardinales promoveantur, libere a
Romano Pontifice seliguntur viri, saltem in ordine presbyteratus
constituti, doctrina, moribus, pietate necnon rerum agendarum
prudentia egregie praestantes; qui nondum sunt Episcopi,
consecrationem episcopalem recipere debent.

§ 2. Cardinales creantur Romani Pontificis decreto, quod
quidem coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a
publi-catione facta officiis tenentur atque iuribus gaudent lege
defi-nitis.
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Can. 339 – § 1. Toþi Episcopii, ºi numai Episcopii, care
sunt membri ai Colegiului Episcopilor, au dreptul ºi datoria
sã participe la Conciliul Ecumenic cu vot deliberativ.

§ 2. La Conciliul Ecumenic pot apoi sã fie invitaþi de cãtre
autoritatea supremã a Bisericii, cãreia îi revine datoria sã
stabileascã rolul pe care îl au în Conciliu, ºi alþii care nu au
consacrarea episcopalã.

Can. 340 – În cazul în care Scaunul Apostolic rãmâne
vacant în timpul celebrãrii Conciliului, acesta este întrerupt
ipso iure, pânã când noul Suveran Pontif porunceºte ca ace-
laºi Conciliu sã fie continuat sau dizolvat.

Can. 341 – § 1. Decretele Conciliului Ecumenic nu au
forþa de a obliga, dacã nu au fost aprobate de Pontiful Roman
împreunã cu Pãrinþii Conciliului ºi dacã nu au fost confirmate
de acelaºi Pontif ºi promulgate din ordinul sãu.

§ 2. Decretele pe care le dã Colegiul Episcopilor printr-un
act propriu-zis colegial, dar într-un mod diferit de cel voit
sau liber acceptat de Pontiful Roman, pentru a avea putere
de lege, trebuie, de asemenea, sã fie confirmate ºi promul-
gate de Pontiful Roman.

CAPITOLUL II
Sinodul Episcopilor

Can. 342 – Sinodul Episcopilor este o adunare de
Episcopi care, aleºi din diferitele regiuni ale lumii, se
întrunesc la intervale de timp stabilit, ca sã favorizeze o unire
strânsã între Pontiful Roman ºi Episcopi, ca sã-l ajute cu
sfaturile lor pe Pontiful Roman în menþinerea ºi propãºirea
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§ 3. Promotus ad cardinalitiam dignitatem, cuius creationem
Romanus Pontifex annuntiaverit, nomen autem in pectore sibi
reservans, nullis interim tenetur Cardinalium officiis nullisque
eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice
eius nomen publicatum fuerit, iisdem tenetur officiis fruiturque
iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in
pectore.

Can. 352 – § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiu-
sque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel
Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate
regiminis, sed ut primus inter pares habetur.

§ 2. Officio Decani vacante, Cardinales titulo Ecclesiae
suburbicariae decorati, iique soli, praesidente Subdecano si
adsit, aut antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio unum eligant
qui Decanum Collegii agat; eius nomen ad Romanum Pontificem
deferant, cui competit electum probare.

§ 3. Eadem ratione de qua in § 2, praesidente ipso Decano,
eligitur Subdecanus; Subdecani quoque electionem probare
Romano Pontifici competit.

§ 4. Decanus et Subdecanus, si in Urbe domicilium non
habeant, illud ibidem acquirant.

Can. 353 – § 1. Cardinales collegiali actione supremo
Ecclesiae Pastori praecipue auxilio sunt in Consistoriis, in qui-
bus iussu Romani Pontificis eoque praesidente congregantur;
Consistoria habentur ordinaria aut extraordinaria.

§ 2. In Consistorium ordinarium, convocantur omnes Cardi-
nales, saltem in Urbe versantes, ad consultationem de quibusdam
negotiis gravibus, communis tamen contigentibus, aut ad actus
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credinþei ºi a moralei, în respectarea ºi consolidarea disci-
plinei ecleziastice ºi ca sã examineze problemele privind
activitatea Bisericii în lume.

Can. 343 – Sinodului Episcopilor îi revine de drept sã dis-
cute despre problemele ce trebuie tratate ºi sã-ºi exprime dor-
inþele, dar nu sã le rezolve ºi sã dea decrete cu privire la ele,
decât dacã, în cazuri precise, Pontiful Roman i-a acordat
puterea deliberativã, cãruia, în acest caz, îi revine datoria
sã ratifice decretele.

Can. 344 – Sinodul Episcopilor este direct sub autori-
tatea Pontifului Roman, cãruia îi revine dreptul:

1° sã convoace sinodul, ori de câte ori considerã cã acest
lucru este oportun, ºi sã stabileascã locul unde trebuie sã se
desfãºoare întrunirile;

2° sã ratifice alegerea membrilor, care trebuie sã fie aleºi
în conformitate cu dreptul special, precum ºi sã desemneze
ºi sã numeascã alþi membri;

3° sã stabileascã, la timpul potrivit, conform dreptului special,
înainte de celebrarea sinodului, problemele ce trebuie sã fie
tratate;

4° sã stabileascã ordinea lucrãrilor;
5° sã prezideze, personal sau prin alþii, sinodul;
6° sã încheie, sã transfere, sã întrerupã ºi sã dizolve sinodul

însuºi.

Can. 345 – Sinodul Episcopilor poate fi reunit în
adunare generalã, fie obiºnuitã, fie extraordinarã, adicã în
care sunt tratate probleme ce privesc direct binele întregii
Biserici, sau ºi în adunare specialã, adicã în care sunt
tratate probleme ce privesc una sau mai multe regiuni
determinate.

Can. 346 – § 1. Sinodul Episcopilor care se reuneºte în
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quosdam maxime sollemnes peragendos.

§ 3. In Consistorium extraordinarium, quod celebratur cum
peculiares Ecclesiae necessitates vel graviora negotia tractanda
id suadeant, convocantur omnes Cardinales.

§ 4. Solum Consistorium ordinarium, in quo aliquae sollem-
nitates celebrantur, potest esse publicum, cum scilicet praeter
Cardinales admittuntur Praelati, legati societatum civilium
aliive ad illud invitati.
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adunarea generalã obiºnuitã este alcãtuit din membri, majo-
ritatea Episcopi, aleºi pentru fiecare adunare de Conferinþele
Episcopilor, conform modalitãþii stabilite de dreptul special
al sinodului; alþii sunt desemnaþi în virtutea aceluiaºi drept;
alþii sunt numiþi direct de Pontiful Roman; tuturor acestora
li se alãturã unii membri ai institutelor cãlugãreºti clericale,
care sunt aleºi în conformitate cu dispoziþiile aceluiaºi drept
special.

§ 2. Sinodul Episcopilor, reunit în adunarea generalã extra-
ordinarã pentru a trata probleme care necesitã o rezolvare
promptã, este alcãtuit din membri, majoritatea Episcopi, care
sunt desemnaþi conform dreptului special al sinodului, în vir-
tutea oficiului pe care îl îndeplinesc, alþii însã sunt numiþi
direct de Pontiful Roman; tuturor acestora li se alãturã unii
membri ai institutelor cãlugãreºti clericale, aleºi conform ace-
luiaºi drept special.

§ 3. Sinodul Episcopilor care se întruneºte în adunare spe-
cialã este alcãtuit din membri desemnaþi mai cu seamã din
acele regiuni pentru care este convocat, conform dreptului
special dupã care este reglementat sinodul.

Can. 347 – § 1. Când Pontiful Roman încheie lucrãrile
adu-nãrii sinodului Episcopilor, înceteazã funcþia încred-
inþatã în sinod Episcopilor ºi celorlalþi membri.

§ 2. Dacã Scaunul Apostolic devine vacant dupã convocarea
sinodului sau în timpul celebrãrii lui, se suspendã ipso iure
nu numai reuniunea sinodului, dar ºi funcþia încredinþatã
membrilor în timpul desfãºurãrii lui, pânã când noul Pontif
decreteazã fie dizolvarea reuniunii, fie continuarea ei.

Can. 348 – § 1. Sinodul Episcopilor are un secretariat gener-
al permanent, care este condus de un Secretar general, numit
de Pontiful Roman, ºi care este ajutat de un consiliu al sec-
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Can. 354 – Patres Cardinales dicasteriis aliisve institu-
tis permanentibus Romanae Curiae et Civitatis Vaticanae
prae-positi, qui septuagesimum quintum aetatis annum exple-
verint, rogantur ut renuntiationem ab officio exhibeant
Romano Pon-tifici qui, omnibus perpensis, providebit.

Can. 355 – § 1. Cardinali Decano competit electum
Romanum Pontificem in Episcopum ordinare, si electus ordi-
natione indi-geat; impedito Decano, idem ius competit
Subdecano, eoque impedito, antiquiori Cardinali ex ordine
episcopali.

§ 2. Cardinalis Proto-diaconus nomen novi electi Summi
Pontificis populo annuntiant; item pallia Metropolitis imponit
eorumve procuratoribus tradit, vice Romani Pontificis.

Can. 356 – Cardinales obligatione tenentur cum Romano
Pontifice sedulo cooperandi; Cardinales itaque quovis officio
in Curia fungentes, qui non sint Episcopi dioecesani, obligatione
tenentur residendi in Urbe; Cardinales qui alicuius dioece-
sis curam habent ut Episcopi dioecesani, Urbem petant quo-
ties a Romano Pontifice convocentur.

Can. 357 – § 1. Cardinales, quibus Ecclesia suburbicaria
aut ecclesia in Urbe in titulum est assignata, postquam in eiu-
sdem venerunt possessionem, earundem dioecesium et eccle-
siarum bonum consilio et patrocinio promoveant, nulla tamen in
easdem potestate regiminis pollentes, ac nulla ratione sese in iis
interpo-nentes, quae ad earum bonorum administrationem,
ad disci-plinam aut ecclesiarum servitium spectant.

§ 2. Cardinales extra Urbem et extra propriam dioecesim
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reta-riatului, alcãtuit din Episcopi, dintre care unii sunt aleºi,
con-form dreptului special, de însuºi sinodul Episcopilor, iar
alþii sunt numiþi de Pontiful Roman, însã funcþia tuturor
acestora înceteazã când începe o nouã adunare generalã.

§ 2. Pentru fiecare adunare a sinodului Episcopilor sunt
apoi aleºi unul sau mai mulþi secretari speciali, numiþi de
Pontiful Roman, care rãmân în funcþie numai pânã la termi-
narea reuniunii sinodale.

CAPITOLUL III
Cardinalii Sfintei Biserici Romane

Can. 349 – Cardinalii Sfintei Biserici Romane formeazã
un colegiu special cãruia îi aparþine dreptul de a-l alege pe
Pontiful Roman, în conformitate cu dreptul special. De ase-
menea, Cardinalii sunt alãturi de Pontiful Roman fie acþio-
nând colegial, când sunt convocaþi pentru a trata probleme
de importanþã majorã, fie personal, adicã îndeplinind dife-
rite oficii prin care îl ajutã pe Pontiful Roman, mai cu seamã
în grija zilnicã faþã de Biserica universalã.

Can. 350 – § 1. Colegiul cardinalilor este împãrþit în trei
ordine (ranguri): episcopal, la care aparþin Cardinalii cãrora
Pontiful Roman le acordã titlul unei Biserici din împrejurimile
Romei, precum ºi Patriarhii orientali care au fost cooptaþi în
Colegiul Cardi-nalilor; prezbiteral ºi diaconal.

§ 2. Fiecãrui Cardinal din ordinul prezbiteral ºi diaconal
i se încredinþeazã de cãtre Pontiful Roman un titlu sau, res-
pectiv, o diaconie în Roma.

§ 3. Patriarhii orientali care fac parte din Colegiul Car-
dinalilor au ca titlu scaunul lor patriarhal.



degentes, in iis quae ad sui personam pertinent exempti sunt
a potestate regiminis Episcopi dioecesis in qua commo-ran-
tur.

Can. 358 – Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus
committitur ut in aliqua sollemni celebratione vel perso-
narum coetu eius personam sustineat, uti „Legatus a latere”,
scilicet tamquam eius alter ego, sicuti et illi cui adimplendum
concreditur tamquam ipsius „misso speciali” certum munus
pastorale, ea tantum competunt quae ab ipso Romano Pontifice
eidem demandantur.

Can. 359 – Sede Apostolica vacante, Cardinalium
Collegium ea tantum in Ecclesia gaudet potestate, quae in
peculiari lege eidem tribuitur.

CAPUT IV
De Curia Romana

Can. 360 – Curia Romana, qua negotia Ecclesiae univer-
sae Summus Pontifex expedire solet et qua nomine et auctori-
tate ipsius munus explet in bonum et in servitium
Ecclesiarum, constat Secretaria Status seu Papali, Consilio
pro publicis Ecclesiae negotiis, Congregationibus,
Tribunalibus, aliisque Institutis, quorum omnium constitu-
tio et competentia lege peculiari definiuntur.

Can. 361 – Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis
in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex, sed
etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat,
Secretaria Status, Consilium pro publicis Ecclesiae negotiis,
aliaque Romanae Curiae Instituta.
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§ 4. Cardinalul Decan are ca titlu dieceza de Ostia, împreunã
cu o altã Bisericã, al cãrei titular era deja.

§ 5. Prin opþiune fãcutã în Consistoriu ºi aprobatã de Suve-
ranul Pontif, respectându-se prioritatea de consacrare ºi de
promovare, Cardinalii din ordinul prezbiteral pot sã treacã
la un alt titlu, iar Cardinalii din ordinul diaconal la o altã
diaconie ºi, dacã au rãmas în ordinul diaconal timp de un
deceniu întreg, pot trece chiar la ordinul prezbiteral.

§ 6. Cardinalul care trece prin opþiune de la ordinul dia-
conal la ordinul prezbiteral dobândeºte precedenþã asupra
tuturor Cardinalilor presbiteri care au fost ridicaþi dupã el la
demnitatea de Cardinal.

Can. 351 – § 1. Pentru a fi promovaþi Cardinali sunt aleºi
în mod liber de cãtre Pontiful Roman acei bãrbaþi care au
primit cel puþin hiroto-nirea presbiteralã ºi care se remarcã
admirabil prin doctrinã, moralitate, evlavie ºi prin prudenþã
în acþiunile lor; cei care nu sunt încã Episcopi trebuie sã
primeascã consacrarea episcopalã.

§ 2. Cardinalii sunt creaþi prin decret al Pontifului Roman,
fãcut public în faþa Colegiului Cardinalilor; dupã aceastã pub-
licare, ei au obligaþii ºi se bucurã de drepturile stabilite de
lege.

§ 3. Un promovat la demnitatea de Cardinal, a cãrui creare
este anunþatã de Pontiful Roman, dar al cãrui nume este
pãstrat in pectore, nu are între timp nici una dintre obligaþiile
Cardinalilor ºi nu se bucurã de nici unul dintre drepturile lor;
în schimb, dupã ce numele lui a fost fãcut public de Pontiful
Roman, este þinut la aceste îndatoriri ºi beneficiazã de aceste
drepturi, iar de dreptul de precedenþã se bucurã din ziua rezer-
vãrii in pectore.
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CAPUT V
De Romani Pontificis Legatis

Can. 362 – Romano Pontifici ius est nativum et indepen-
dens Legatos suos nominandi ac mittendi sive ad Ecclesias
parti-culares in variis nationibus vel regionibus, sive simul
ad Civitates et ad publicas Auctoritates, itemque eos transfe-
rendi et revocandi, servatis quidem normis iuris internatio-
nalis, quod attinet ad missionem et revocationem Legatorum
apud Res Publicas constitutorum.

Can. 363 – § 1. Legatis Romani Pontificis officium commit-
titur ipsius Romani Pontificis stabili modo gerendi personam
apud Ecclesias particulares aut etiam apud Civitates et publicas
Auctoritates, ad quas missi sunt.

§ 2. Personam gerunt Apostolicae Sedis ii quoque, qui in
pontificam Missionem ut Delegati aut Observatores depu-
tantur apud Consilia internationalia aut apud Conferentias
et Conventus.

Can. 364 – Praecipuum munus Legati pontifici est ut fir-
miora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae
inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt.
Ad pontificium ergo Legatum pertinet pro sua dicione:

1° ad Apostolicam Sedem notitias mittere de condicionibus
in quibus versantur Ecclesiae particulares, deque omnibus quae
ipsam vitam Ecclesiae et bonum animarum attingant;

2° Episcopis actione et consilio adesse, integro quidem
manente eorundem legitimae potestatis exercitio;

3° crebras fovere relationes cum Episcoporum conferentia,
eidem omnimodam operam praebendo;

4° ad nominationem Episcoporum quod attinet, nomina
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Can. 352 – § 1. Colegiul Cardinalilor este prezidat de un
Decan, iar când acesta e împiedicat, este înlocuit de Vicedecan.
Decanul, sau Vicedecanul, nu are nici o jurisdicþie asupra celor-
lalþi Cardinali, ci este considerat primul între egali.

§ 2. Devenind vacant oficiul de Decan, cardinalii onoraþi cu
titlul unei Biserici din împrejurimile Romei, ºi numai ei, sub
preºedinþia Vicedecanului, dacã e prezent, sau a aceluia mai în
vârstã dintre ei, sã aleagã pe unul din grupul lor care sã îndepli -
neascã rolul de Decan al Colegiului; sã comunice numele lui
Pontifului Roman, cãruia îi revine de drept sã-l aprobe pe cel ales.

§ 3. Tot astfel, cum este prevãzut în § 2, este ales ºi Vice-
decanul, prezidând însuºi Decanul; ºi aprobarea alegerii Vice-
decanului îi revine de drept Pontifului Roman.

§ 4. Dacã Decanul ºi Vicedecanul nu au domiciliul în Roma,
sã ºi-l dobândeascã aici.

Can. 353 – § 1. Cardinalii îl ajutã prin acþiune colegialã
pe Pãstorul suprem al Bisericii, mai ales în Consistorii, în care
sunt reuniþi din ordinul ºi sub preºedinþia Pontifului Roman.
Consistoriile sunt obiºnuite ºi extraordinare.

§ 2. La Consistoriul obiºnuit sunt convocaþi toþi Cardinalii,
cel puþin cei care se aflã în Roma, pentru a fi consultaþi asupra
unor probleme grave, dar care survin în mod frecvent, sau
pentru a îndeplini anumite acte deosebit de solemne.

§ 3. La Consistoriul extraordinar, care este celebrat când
cerinþe speciale ale Bisericii sau probleme mai grave ce trebuie
tratate recomandã aceasta, sunt convocaþi toþi Cardinalii.

§ 4. Numai Consistoriul obiºnuit, în care sunt celebrate anu-
mite solemnitãþi, poate fi public, adicã, în afarã de Cardinali,
sunt admiºi prelaþi, reprezentanþi ai societãþilor civile sau
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candidatorum Apostolicae Sedi transmittere vel proponere
necnon processum informativum de promovendis instruere,
secundum normas ab Apostolica Sede datas;

5° anniti ut promoveantur res quae ad pacem, ad progressum
et consociatam populorum operam spectant;

6° operam conferre cum Episcopis, ut opportuna foveantur
commercia inter Ecclesiam catholicam et alias Ecclesias vel
communitates ecclesiales, immo et religiones non christianas;

7° ea quae pertinent ad Ecclesiae et Apostolicae Sedis mis-
sionem, consociata cum Episcopis actione, apud moderatores
Civitatis tueri;

8° exercere praeterea facultates et cetera explere mandata
quae ipsi ab Apostolica Sede committantur.

Can. 365 – § 1. Legati pontificii, qui simul legationem
apud Civitates iuxta iuris internationalis normas exercet,
munus quoque peculiare est:

1° promovere et fovere necessitudines inter Apostolicam
Sedem et Auctoritates Rei Publicae;

2° quaestiones pertractare quae ad relationes inter Ecclesiam
et Civitatem pertinent; et peculiari modo agere de concor-
datis aliisque huiusmodi conventionibus conficiendis et ad
effectum deducendis.

§ 2. In negotiis, de quibus in § 1, expediendis, prout adiunc-
ta suadeant, Legatus pontificius sententiam et consilium
Epis-coporum dicionis ecclesiasticae exquirere ne omittat,
eosque de negotiorum cursu certiores faciat.

Can. 366 – Attenta peculiari Legati muneris indole:

1° sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii
loci exempta est, nisi agatur de matrimoniis celebrandis;
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alþi invitaþi.

Can. 354 – Pãrinþii Cardinali, cãrora li s-a încredinþat
con-ducerea Congregaþiilor ºi a altor instituþii permanente
ale Curiei romane ºi ale Statului Vatican, ºi care au împlinit
vârsta de ºaptezeci ºi cinci de ani, sunt rugaþi sã prezinte
renun-þarea la oficiu în faþa Pontifului Roman care, dupã ce
va ana-liza toate circumstanþele, va lua o decizie.

Can. 355 – § 1. Cardinalului Decan îi revine de drept sã
confere consacrarea episcopalã celui care a fost ales Pontif
Roman fãrã sã fie episcop; dacã Decanul este împiedicat, acest
drept îi revine Vicedecanului, iar dacã ºi acesta este împiedicat,
Cardinalului mai în vârstã din ordinul episcopal.

§ 2. Cardinalul Protodiacon anunþã poporului numele noului
Suveran Pontif; tot el impune Mitropoliþilor paliul sau îl înmâ-
neazã delegaþiilor acestora, în numele Pontifului Roman.

Can. 356 – Cardinalii sunt obligaþi sã colaboreze din
toatã inima cu Pontiful Roman. Prin urmare, Cardinalii care
înde-plinesc un oficiu în Curia romanã ºi nu sunt Episcopi
diece-zani sunt obligaþi sã aibã reºedinþa în Roma;
Cardinalii care au grija unei dieceze în calitate de Episcopi
diecezani sã se deplaseze la Roma ori de câte ori sunt con-
vocaþi de Pontiful Roman.

Can. 357 – § 1. Cardinalii cãrora le-a fost desemnatã ca
titlu o Bisericã din împrejurimile Romei sau o Bisericã din Roma,
dupã ce au luat-o în posesie, sã promoveze prin sfatul ºi ocro -
tirea lor binele acestor dieceze ºi biserici, neavând totuºi nici
o putere de conducere asupra acestora, ºi sub nici un motiv
sã nu se amestece în chestiunile privind administrarea bunu -
rilor, disciplina sau slujirea bisericilor.
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2° Legato pontificio fas est, praemonitis, quantum fieri potest,
locorum Ordinariis, in omnibus ecclesiis suae legationis litur-
gicas celebrationes, etiam in pontificalibus, peragere.

Can. 367 – Pontificii Legati munus non exspirat vacante
Sede Apostolica, nisi aliud in litteris pontificiis statuatur; ces-
sat autem expleto mandato, revocatione eidem intimata,
renun-tiatione a Romano Pontifice acceptata.

SECTIO II
De Ecclesiis particularibus
deque earundem coetibus

TITULUS I
De Ecclesiis particularibus

et de auctoritate in iisdem constituta

CAPUT I
De Ecclesiis particularibus

Can. 368 – Ecclesiae particulares, in quibus una et unica
Ecclesia catholica exsistit, sunt imprimis dioeceses, quibus
nisi aliud constet, assimilantur praelatura territorialis et
abbatia territorialis, vicariatus apostolicus et praefectura
apostolica necnon administratio apostolica stabiliter erecta.

Can. 369 – Dioecesis est populi Dei portio, quae Episcopo
cum cooperatione presbyterii pascenda concreditur, ita ut,
pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam
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§ 2. Cardinalii care se aflã în afara Romei ºi în afara die-
cezei proprii sunt exempþi, cu privire la cele ce þin de persoana
lor, de puterea de conducere a Episcopului diecezei în care
se aflã.

Can. 358 – Cardinalul, cãruia Pontiful Roman îi
încredin-þeazã funcþia de a-l reprezenta la o celebrare
solemnã sau la o reuniune de persoane în calitate de
Legatus a latere, ca ºi cum ar fi un alter ego al lui, precum
ºi acela cãruia i se încre-dinþeazã o funcþie pastoralã precisã în
calitate de trimis special, au autoritatea legalã numai cu
privire la acele chestiuni care le-au fost încredinþate de
Pontiful Roman.

Can. 359 – Când Scaunul Apostolic este vacant, Colegiul
Cardinalilor se bucurã în Bisericã numai de acea putere ce
îi este acordatã de legea specialã.

CAPITOLUL IV
Curia Romanã

Can. 360 – Curia Romanã, prin care Suveranul Pontif
obiº-nuieºte sã rezolve problemele întregii Biserici, ºi care în
numele lui ºi din ordinul lui îºi îndeplineºte funcþia spre
binele ºi în slujba Bisericii, cuprinde Secretariatului de Stat
sau Papal, Consiliul pentru afacerile publice ale Bisericii,
Congregaþiile, Tribunalele ºi alte organisme. Structura ºi com-
petenþa tuturor acestora sunt stabilite de o lege specialã.

Can. 361 – În acest cod, sub denumirea de Scaunul Apos-
tolic sau Sfântul Scaun este inclus nu numai Pontiful Roman,
ci sunt incluse – dacã nu se constatã altfel din natura lucrului
sau din context – ºi Secretariatul de Stat, Consiliul pentru afa-
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in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat,
in qua vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica
Christi Ecclesia.

Can. 370 – Praelatura territorialis aut abbatia territoria-
lis est certa populi Dei portio, territorialiter quidem circumscrip-
ta, cuius cura, specialia ob adiuncta, committitur alicui
Praelato aut Abbati, qui eam, ad instar Episcopi dioecesani,
tamquam proprius eius pastor regat.

Can. 371 – § 1. Vicariatur apostolicus vel praefectura apos-
tolica est certa populi Dei portio quae, ob peculiaria adiuncta,
in dioecesim nondum est constituta, quaeque pascenda com-
mittitur Vicario apostolico aut Praefecto apostolico, qui eam
nomine Summi Pontificis regant.

§ 2. Adminitratio apostolica est certa populi Dei portio, quae
ob speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in
dioecesim non erigitur, et cuius cura pastoralis committitur
Administratori apostolico, qui eam nomine Summi Pontificis
regat.

Can. 372 – § 1. Pro regula habeatur ut portio populi Dei
quae dioecesim aliamve Ecclesiam particularem constituat,
certo territorio circumscribatur, ita ut omnes comprehendat
fideles in territorio habitantes.

§ 2. Attamen, ubi de iudicio supremae Ecclesiae auctori-
tatis, auditis Episcoporum conferentiis quarum interest, utilitas
id suadeat, in eodem territorio erigi possunt Ecclesiae particu-
lares ritu fidelium aliave simili ratione distinctae.
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cerile publice ale Bisericii ºi celelalte organisme ale Curiei
romane.

CAPITOLUL V
Legaþii Pontifului Roman

Can. 362 – Pontiful Roman are dreptul înnãscut ºi inde-
pendent de a numi ºi de a trimite Legaþii sãi sã fie pe lângã
Bisericile particulare în diferitele naþiuni sau regiuni, fie pe
lângã state ºi autoritãþi publice, precum ºi dreptul de a-i
transfera ºi de a-i rechema, respectând totuºi normele drep-
tului internaþional cu privire la trimiterea ºi revocarea
Legaþilor acreditaþi pe lângã state.

Can. 363 – § 1. Legaþilor Pontifului Roman le este încre-
dinþat oficiul de a-l reprezenta în mod stabil pe însuºi Pon-
tiful Roman pe lângã Bisericile particulare sau chiar pe lângã
statele ºi autoritãþile publice la care au fost trimiºi.

§ 2. Reprezintã Scaunul Apostolic chiar ºi aceia care sunt
însãrcinaþi cu o Misiune pontificalã în calitate de Delegaþi sau
Observatori la Organismele internaþionale sau la Conferinþe
ºi Congrese.

Can. 364 – Principala sarcinã a Legatului pontifical este
de a face sã devinã mereu mai tari ºi mai eficiente legãturile
de unitate dintre Scaunul Apostolic ºi Bisericile particulare.
Prin urmare, în cadrul competenþei sale, Legatului pontifical
îi revine de drept:

1° sã informeze Scaunul Apostolic cu privire la condiþiile
în care se aflã Bisericile particulare ºi cu privire la tot ceea
ce are legãturã cu însãºi viaþa Bisericii ºi binele sufletelor;

2° sã-i sprijine pe Episcopi cu fapta ºi cu sfatul, rãmânând
desigur neºtirbitã exercitarea puterii legitime a acestora;
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Can. 373 – Unius supremae auctoritatis est Ecclesias parti-
culares erigere; quae legitime erectae, ipso iure personalitate
iuridica gaudent.

Can. 374 – § 1. Quaelibet dioecesis aliave Ecclesia parti-
cu-laris dividatur in distinctas partes seu paroecias.

§ 2. Ad curam pastoralem per communem actionem fovendam
plures paroeciae viciniores coniungi possunt in peculiares coetus,
uti sunt vicariatus foranei.

CAPUT II
De Episcopis

ART. 1
De Episcopis in genere

Can. 375 – § 1. Episcopi, qui ex divina institutione in
Apos-tolorum locum succedunt per Spiritum Sanctum qui
datus est eis, in Ecclesia Pastores constituuntur, ut sint et ipsi
doc-trinae magistri, sacri cultus sacerdotes et gubernationis
ministri.

§ 2. Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum
munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae
tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Col-
legii capite et membris exercere possunt.

Can. 376 – Episcopi vocantur dioecesani, quibus scilicet
ali-cuius dioecesis cura commissa est; ceteri titulares appellan-
tur.
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3° sã menþinã relaþii strânse cu Conferinþa Episcopilor, ofe-
rindu-i tot sprijinul;

4° cât priveºte numirea Episcopilor, sã transmitã sau sã pro-
punã Scaunului Apostolic numele candidaþilor ºi sã instrumenteze
procesul informativ despre cei care trebuie sã fie promovaþi,
conform normelor date de Scaunul Apostolic;

5° sã se strãduiascã sã fie promovat tot ceea ce priveºte
pacea, progresul ºi cooperarea dintre popoare;

6° sã colaboreze cu Episcopii în vederea favorizãrii de relaþii
oportune între Biserica Catolicã ºi celelalte Biserici ºi comu-
nitãþi ecleziale, ba chiar ºi religiile necreºtine;

7° sã apere, de comun acord cu Episcopii, în faþa auto-
ritãþilor de stat, tot ceea ce þine de misiunea Bisericii ºi a
Scaunului Apostolic;

8° de asemenea, sã exercite facultãþile ºi sã îndeplineascã
toate celelalte mandate care îi sunt încredinþate de Scaunul
Apostolic.

Can. 365 – § 1. Legaþii pontificali care sunt acreditaþi în
acelaºi timp ºi pe lângã state în conformitate cu normele drep-
tului internaþional au ºi misiunea specialã:

1° de a promova ºi sprijini legãturile de prietenie dintre
Scaunul Apostolic ºi autoritãþile statului;

2° de a se ocupa în mod activ de problemele privitoare la
raporturile dintre Bisericã ºi stat, în mod special interesându-se
de stipularea ºi realizarea de concordate ºi alte convenþii de
acest fel.

§ 2. În tratarea problemelor despre care vorbeºte § 1, Legatul
pontifical, în funcþie de cum cer împrejurãrile, sã nu omitã sã
cearã pãrerea ºi sfatul Episcopilor din respectivul teritoriu
ecleziastic ºi sã-i informeze despre mersul tratativelor.

Can. 366 – Datã fiind natura specialã a funcþiei
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Can. 377 – § 1. Episcopos libere Summus Pontifex nomi-
nat, aut legitime electos confirmat.

§ 2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae eccle-
siasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum confe-
rentiae, communi consilio et secreto elenchum componant pres-
byterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad
episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant,
firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi
nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et ido-
neus putet, seorsim patefaciendi.

§ 3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nomi-
nandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad
ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii
Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede com-
municare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et
Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet
vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Epis-
coporum praeses; pontificius Legatus, insuper, quosdam e
collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expe-
dire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero
necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto
exquirat.

§ 4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioece-
sanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum
trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apos-
tolicae Sedi proponat.

§ 5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nomi-
nationis praesentationis vel designationis Episcoporum civi-
libus auctoritatibus conceduntur.
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Legatului pontifical:
1° sediul Legaþiei pontificale este scos de sub puterea de con-

ducere a Ordinariului locului, cu excepþia celebrãrii cãsãto-
riilor;

2° Legatul pontifical, înºtiinþându-i în limita posibilitãþilor
pe Ordinariii locului, poate sã sãvârºeascã celebrãri liturgice,
inclusiv slujbe pontificale, în toate bisericile legaþiei sale.

Can. 367 – Funcþia Legatului pontifical nu înceteazã
când Scaunul Apostolic devine vacant, în afarã de cazul când
este stabilit altfel în scrisorile pontificale; în schimb, înceteazã
prin expirarea mandatului, prin revocare intimatã, prin
renunþare acceptatã de Pontiful Roman.

SECÞIUNEA II
Bisericile particulare ºi grupãrile lor

TITLUL I
Bisericile particulare

ºi autoritatea stabilitã în ele

CAPITOLUL I
Bisericile particulare

Can. 368 – Bisericile particulare, în care ºi din care sub-
zistã Biserica Catolicã, una ºi unicã sunt, în primul rând, die-
cezele, cãrora, dacã nu se constatã altfel, le sunt asimilate
prelatura teritorialã ºi abaþia teritorialã, vicariatul apostolic
ºi prefectura apostolicã, precum ºi administraþia apostolicã
înfiinþatã în mod stabil.
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Can. 378 – § 1. Ad idoneitatem candidatorum
Episcopatus requiritur ut quis sit:

1° firma fide, bonis moribus, pietate, animarum zelo, sapientia,
prudentia et virtutibus humanis excellens, ceterisque dotibus
praeditus quae ipsum aptum efficiant ad officium de quo agitur
explendum;

2° bona exsistimatione gaudens;
3° annos natus saltem triginta quinque;
4° a quinquennio saltem in presbyteratus ordine constitutus; 
5° laurea doctoris vel saltem licentia in sacra Scriptura, theo-

logia aut iure canonico potius in instituto studiorum supe-
riorum a Sede Apostolica probato, vel saltem in iisdem disci-
plinis vere peritus.

§ 2. Iudicium definitivum de promovendi idoneitate ad Apos-
tolicam Sedem pertinet.

Can. 379 – Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque
ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis
apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et
quidem antequam officii sui processionem capitat.

Can. 380 – Antequam canonicam possessionem sui offi-
cii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiuran-
dum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum for-
mulam ab eadem Apostolica Sede probatam.

ART. 2
De Episcopis dioecesanis

Can. 381 – § 1. Episcopo dioecesano in dioecesi ipsi commis-
sa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata,
quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis
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Can. 369 – Dieceza este o porþiune a poporului lui Dum-
nezeu, încredinþatã unui Episcop pentru a o pãstori cu cola-
borarea tuturor preoþilor sãi, astfel încât, aderând la pãstorul
ei ºi adunatã de el în Duhul Sfânt prin Evanghelie ºi Euharistie,
sã constituie o Bisericã particularã în care este realmente pre-
zentã ºi acþioneazã Biserica lui Cristos, una, sfântã, catolicã
ºi apostolicã.

Can. 370 – Prelatura teritorialã, sau abaþia teritorialã,
este o porþiune precisã a poporului lui Dumnezeu, delimi-
tatã din punct de vedere teritorial, a cãrei grijã pastoralã
este încre-dinþatã, datoritã unor circumstanþe speciale, unui
Prelat sau, respectiv, unui Abate, care o conduce în calitate
de pãstor propriu, asemenea unui Episcop diecezan.

Can. 371 – § 1. Vicariatul apostolic, sau prefectura apos-
tolicã, este o porþiune precisã a poporului lui Dumnezeu, care,
datoritã unor circumstanþe deosebite, încã nu a fost consti-
tuitã ca diecezã ºi care este încredinþatã, pentru a fi pãsto-
ritã, unui Vicar apostolic sau, respectiv, unui Prefect apostolic,
care o conduce în numele Suveranului Pontif.

§ 2. Administraþia apostolicã este o porþiune precisã a popo-
rului lui Dumnezeu, care, datoritã unor motive speciale ºi
deosebit de grave, nu este ridicatã de Suveranul Pontif la rangul
de diecezã, ºi a cãrei grijã pastoralã este încredinþatã unui
Administrator apostolic care o conduce în numele Suvera-
nului Pontif.

Can. 372 – § 1. De regulã, porþiunea poporului lui Dum-
nezeu, care constituie o diecezã sau o altã Bisericã particularã,
va fi delimitatã în cadrul unui teritoriu precis, astfel încât
sã-i cuprindã pe toþi credincioºii care locuiesc în acel teritoriu.

§ 2. Cu toate acestea, când, dupã aprecierea autoritãþii
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causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii
aucto-ritati ecclesiasticae reserventur.

§ 2. Qui praesunt aliis communitatibus fidelium, de quibus
in can. 368, Episcopo dioecesano in iure aequiparantur, nisi
ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat.

Can. 382 – § 1. Episcopus promotus in exercitium officii
sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis cano-
nicam possessionem; exercere tamen valet officia, quae in eadem
dioe-cesi tempore promotionis iam retinebat, firmo prae-
scripto can. 409, § 2.

§ 2. Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad
officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis
possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus,
intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iam sit
consecratus, intra duos menses ab iidem receptis.

§ 3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus
simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, aposto-
licas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae
cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter
erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali prae-
senti earundem litterarum communicationem procuraverit,
presbytero inter praesentes seniore in acta referente.

§ 4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis
cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et popu-
lo adstantibus.

Can. 383 – § 1. In exercendo munere pastoris, Episcopus
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supreme a Bisericii, audiind ºi pãrerea Conferinþelor episcopale
interesate, se considerã cã este util, în acelaºi teritoriu pot fi
înfiinþate Biserici particulare distincte pe baza ritului credin-
cioºilor sau pe baza unui alt motiv asemãnãtor.

Can. 373 – Exclusiv autoritatea supremã a Bisericii are
dreptul sã înfiinþeze Biserici particulare; acestea, odatã înfiin-
þate în mod legitim, se bucurã ipso iure de personalitate
juridicã.

Can. 374 – § 1. Fiecare diecezã sau oricare altã Bisericã
particularã sã fie divizatã în pãrþi distincte sau parohii.

§ 2. Pentru a se favoriza grija pastoralã printr-o activitate
comunã, mai multe parohii vecine pot fi reunite în grupãri
speciale, cum sunt decanatele.

CAPITOLUL II
Episcopii

ART. 1
Episcopii în general

Can. 375 – § 1. Episcopii, care din instituire divinã sunt
urmaºii apostolilor prin Duhul Sfânt care le-a fost dãruit,
sunt constituiþi Pãstori în Bisericã, pentru ca sã fie ºi ei maeºtri
ai doctrinei, preoþi ai cultului sacru ºi slujitori ai conducerii.

§ 2. Prin însãºi consacrarea episcopalã, Episcopii primesc,
împreunã cu funcþia de a sfinþi, ºi funcþiile de a învãþa ºi de
a conduce, care totuºi din natura lor nu pot fi exercitate decât
în comuniune ierarhicã cu capul ºi cu membrii Colegiului.

Can. 376 – Sunt numiþi diecezani Episcopii cãrora le-a
fost încredinþatã grija unei dieceze; ceilalþi sunt numiþi tit-
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dioecesanus sollicitum se praebeat erga omnes christifideles
qui suae curae committuntur, cuiusvis sint aetatis, condicionis
vel nationis, tum in territorio habitantes tum in eodem ad tempus
versantes, animum intendens apostolicum ad eos etiam qui
ob vitae suae condicionem ordinaria cura pastorali non satis
frui valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint.

§ 2. Fideles diversi ritus in sua dioecesi si habeat, eorum
spiritualibus necessitatibus provideat sive per sacerdotes aut
paroecias eiusdem ritus, sive per Vicarium episcopalem.

§ 3. Erga fratres, qui in plena communione cum Ecclesia
catholica non sint, cum humanitate et caritate se gerat, oecu-
menismum quoque fovens prout ab Ecclesia intellegitur.

§ 4. Commendatos sibi in Domino habeat non baptizatos, ut
et ipsis caritas eluceat Christi, cuius testis coram omnibus
Episcopus esse debet.

Can. 384 – Episcopus dioecesanus peculiari sollicitudine
prosequatur presbyteros quos tamquam adiutores et consiliarios
audiat, eorum iura tutetur et curet ut ipsi obligationes suo
statui proprias rite adimpleant iisdemque praesto sint media
et institutiones, quibus ad vitam spiritualem et intellectualem
fovendam egeant; item curet ut eorum honestae sustentationi
atque assistentiae sociali, ad normam iuris, prospiciatur.

Can. 385 – Episcopus dioecesanus vocationes ad diversa
ministeria et ad vitam consecratam quam maxime foveat, spe-
ciali cura vocationibus sacerdotalibus et missionalibus adhibita.

Can. 386 – § 1. Veritates fidei credendas et moribus
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ulari.

Can. 377 – § 1. Suveranul Pontif îi numeºte în mod liber
pe Episcopi sau îi confirmã pe cei care au fost aleºi în mod
legitim.

§ 2. Cel puþin o datã la trei ani, Episcopii unei provincii
ecleziastice sau, când acest lucru este recomandat de împreju-
rãri, Conferinþele Episcopilor sã întocmeascã de comun acord
ºi sub secret o listã cu preoþii, chiar ºi membri ai institutelor
de viaþã consacratã, care sunt mai apþi pentru episcopat, ºi
sã o trimitã Scaunului Apostolic, rãmânând inviolabil dreptul
fiecãrui Episcop diecezan de a dezvãlui aparte Scaunului Apos-
tolic numele preoþilor pe care îi considerã demni ºi capabili
pentru oficiul episcopal.

§ 3. Dacã nu a fost stabilit în mod legitim altfel, de fiecare
datã când trebuie numit un Episcop diecezan sau un Episcop
coadiutor, cât priveºte cei trei candidaþi care trebuie propuºi
Scaunului Apostolic, Legatul pontifical trebuie sã se infor-
meze despre fiecare dintre ei ºi sã comunice Scaunului Apos-
tolic, împreunã cu propriul vot, sugestiile Mitropolitului ºi
ale Sufraganilor provinciei la care aparþine dieceza în cauzã
sau cu care este regrupatã, precum ºi ale preºedintelui Con-
ferinþei Episcopilor; în plus, Legatul pontifical sã-i audieze
ºi pe unii membri ai colegiului consultanþilor ºi ai capitlului
catedralei ºi, dacã crede cã e oportun, sã cearã separat ºi în
secret ºi pãrerea altora din ambele categorii de clerici, precum
ºi a unor laici care se disting prin înþelepciune.

§ 4. Dacã nu a fost prevãzut în mod legitim altfel, Epis-
copul diecezan, care considerã cã diecezei sale trebuie sã i se
dea un auxiliar, sã propunã Scaunului Apostolic o listã cu cel
puþin trei preoþi mai capabili pentru acest oficiu.

§ 5. De acum înainte, autoritãþilor civile nu li se acordã
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appli-candas Episcopus dioecesanus fidelibus proponere et
illustrare tenetur, per se ipse frequenter praedicans; curet etiam
ut prae-scripta canonum de ministerio verbi, de homilia
praesertim et catechetica institutione sedulo serventur, ita ut
universa doctrina christiana omnibus tradatur.

§ 2. Integritatem et unitatem fidei credendae mediis, quae
aptiora videantur, firmiter tueatur, iustam tamen libertatem
agnoscens in veritatibus ulterius perscrutandis.

Can. 387 – Episcopus dioecesanus, cum memor sit se obli-
ga-tione teneri exemplum sanctitatis praebendi in caritate,
humi-litate et vitae simplicitate, omni ope promovere studeat
sancti-tatem christifidelium secundum uniuscuiusque pro-
priam vocationem atque, cum sit praecipuus mysteriorum Dei
dispen-sator, iugiter annitatur ut christifideles suae curae
commissi sacramentorum celebratione in gratia crescant utque
paschale mysterium cognoscant et vivant.

Can. 388 – § 1. Episcopus dioecesanus, post captam dioece-
sis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque die-
bus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi
com-misso applicare.

§ 2. Episcopus Missam pro populo diebus, die quibus in,
§ 1, per se ipse celebrare et applicare debet; si vero ab hac
celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium,
vel aliis diebus per se ipse applicet.

§ 3. Episcopus cui praeter propriam dioecesim aliae, titu-
lo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi sati-
sfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso
applicando.
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nici un drept ºi privilegiu de alegere, de numire, de prezen-
tare sau de desemnare a Episcopilor.

Can. 378 – § 1. Cât priveºte aptitudinea candidaþilor la
epis-copat, este necesar ca fiecare din ei:

1° sã exceleze prin credinþã puternicã, moravuri bune,
evlavie, zel pentru suflete, înþelepciune, prudenþã ºi virtuþi
umane ºi sã fie înzestrat cu celelalte calitãþi care îl fac capabil
sã exercite oficiul episcopal;

2° sã se bucure de reputaþie bunã;
3° sã aibã vârsta de cel puþin treizeci ºi cinci de ani;
4° sã fie preot de cel puþin cinci ani;
5° sã aibã doctoratul, sau cel puþin licenþa, în sfânta Scrip-

turã, teologie sau dreptul canonic, dobândit într-un institut
de studii aprobat de Scaunul Apostolic, sau mãcar sã fie cu
adevãrat expert în aceste discipline.

§ 2. Judecata definitivã asupra aptitudinii candidatului
aparþine Scaunului Apostolic.

Can. 379 – Dacã nu este împiedicat în mod legitim,
oricine este promovat la episcopat trebuie sã primeascã con-
sacrarea episcopalã în termen de trei luni de la primirea
scrisorilor apostolice ºi, desigur, înainte de a lua în primire
oficiul.

Can. 380 – Înainte de luarea în primire canonicã a oficiu-
lui sãu, cel promovat sã facã profesiunea de credinþã ºi sã
presteze jurãmânt de fidelitate faþã de Scaunul Apostolic
dupã formula aprobatã de acelaºi Scaun Apostolic.

ART. 2
Episcopii diecezani
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§ 4. Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satis-
fecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot
omiserit.

Can. 389 – Frequenter praesit in ecclesia cathedrali alia-
ve ecclesia suae dioecesis sanctissimae Eucharistiae celebra-
tioni, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitati-
bus.

Can. 390 – Episcopus dioecesanus in universa sua dioece-
si pontificalia exercere potest; non vero extra propriam dioece-
sim sine expresso vel saltem rationabiliter praesumpto
Ordinarii loci consensu.

Can. 391 – § 1. Episcopi dioecesani est Ecclesiam particula-
rem sibi commissam cum potestate legislativa, exsecutiva et iudi-
ciali regere, ad normam iuris.

§ 2. Potestatem legislativam exercet ipse Episcopus; potes-
tatem exsecutivam exercet sive per se sive per Vicarios gene-
rales aut episcopales ad normam iuris; potestatem iudicialem
sive per se sive per Vicarium iudicialem et iudices ad normam
iuris.

Can. 392 – § 1. Ecclesiae universae unitatem cum tueri debeat,
Episcopus disciplinam cunctae Ecclesiae communem promovere
et ideo observantiam omnium legum ecclesiasticarum urgere
tenetur.

§ 2. Advigilet ne abusus in ecclesiasticam disciplinam irrepant,
praesertim circa ministerium verbi, celebrationem sacramen-
torum et sacramentalium, cultum Dei et Sanctorum, necnon
bonorum administrationem.

270 CARTEA II: POPORUL LUI DUMNEZEU



Can. 381 – § 1. În dieceza ce îi este încredinþatã,
Episcopul diecezan are întreaga putere ordinarã, proprie ºi
nemijlocitã, necesarã pentru exercitarea funcþiei sale pas-
torale, cu excepþia acelor cauze pe care dreptul sau un decret
al Suveranului Pontif le rezervã autoritãþii supreme sau
unei alte autoritãþi ecleziastice.

§ 2. Cei care sunt în fruntea celorlalte comunitãþi de cre-
dincioºi, despre care vorbeºte can. 368, sunt echivalaþi în drept
Episcopului diecezan, în afarã de cazul când din natura lucrului
sau dintr-o dispoziþie a dreptului rezultã altfel.

Can. 382 – § 1. Înainte de luarea în primire canonicã a
diecezei, Episcopul promovat nu poate sã se amestece în exer-
citarea oficiului ce îi este încredinþat; poate totuºi sã exercite
oficiile pe care le avea deja în diecezã în momentul promo-
vãrii, rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 409, § 2.

§ 2. Dacã nu este reþinut de un impediment legitim, cel
promovat la oficiul de Episcop diecezan trebuie sã ia în primire
canonicã dieceza în decurs de patru luni de la primirea scri-
sorilor apostolice, dacã nu este consacrat Episcop; dacã este
deja consacrat, în decurs de douã luni de la primirea aceloraºi
scrisori.

§ 3. Episcopul ia în primire canonicã dieceza îndatã ce a
prezentat în diecezã, personal sau printr-un procurant, cole-
giului consultanþilor scrisorile apostolice, în prezenþa cance-
larului curiei, care consemneazã faptul într-un proces verbal,
sau în diecezele nou înfiinþate, îndatã ce a comunicat aceleaºi
scrisori clerului ºi poporului prezent în catedralã, iar preotul
cel mai în vârstã dintre cei prezenþi consemneazã faptul într-un
proces verbal.

§ 4. Se recomandã foarte mult ca luarea în primire canonicã
sã aibã loc în timpul unei celebrãri liturgice în biserica cate-
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Can. 393 – In omnibus negotiis iuridicis dioecesis,
Episcopus dioecesanus eiusdem personam gerit.

Can. 394 – § 1. Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat
Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in eiusdem
particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata
uniuscuiusque propria indole, sub suo moderamine coordi-
nentur.

§ 2. Urgeat officium, quo tenentur fideles ad apostolatum
pro sua cuiusque condicione et aptitudine exercendum, atque
ipsos adhortetur ut varia opera apostolatus, secundum neces-
sitates loci et temporis, participent et iuvent.

Can. 395 – § 1. Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiuto-
rem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi
resi-dentiae.

§ 2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum,
vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum confe-
rentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime
commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra
mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum
sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat.

§ 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae
Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et
Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa.

§ 4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime
abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam
certiorem faciat; quod si agatur de Metropolita, idem faciat anti-
quior suffraganeus.

Can. 396 – § 1. Tenetur Episcopus obligatione dioecesis vel

272 CARTEA II: POPORUL LUI DUMNEZEU



dralã, în prezenþa clerului ºi a poporului.

Can. 383 – § 1. În exercitarea funcþiei pastorale,
Episcopul diecezan sã fie preocupat faþã de toþi credincioºii
încredinþaþi grijii sale, oricare ar fi vârsta, condiþia sau
naþionalitatea lor, atât faþã de cei care locuiesc în teritoriul
respectiv, cât ºi faþã de cei care se aflã acolo temporar,
îndreptându-se cu spirit apostolic ºi spre cei care, din cauza
condiþiilor în care trãiesc, nu pot sã beneficieze suficient de o
normalã îngrijire pastoralã, precum ºi spre cei care au
pãrãsit practica religioasã.

§ 2. Dacã în dieceza sa existã credincioºi de alt rit, sã se
îngrijeascã de nevoile lor spirituale fie prin preoþi sau parohii
care aparþin aceluiaºi rit, fie printr-un Vicar episcopal.

§ 3. Sã se poarte cu omenie ºi caritate faþã de fraþii care nu
sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã, încurajând,
de asemenea, ecumenismul, aºa cum este el înþeles de Bisericã.

§ 4. Pe cei nebotezaþi sã-i considere ca fiind încredinþaþi lui
în Domnul, pentru ca ºi pentru ei sã strãluceascã dragostea
lui Cristos, al cãrui martor Episcopul trebuie sã fie în faþa
tuturor.

Can. 384 – Episcopul diecezan sã-i însoþeascã cu o grijã
deo-sebitã pe preoþi, pe care sã-i audieze ca pe niºte ajutã-
tori ºi sfãtuitori, sã le apere drepturile ºi sã vegheze ca ei
sã-ºi înde-plineascã corect îndatoririle propriei stãri ºi sã
beneficieze de mijloacele ºi instituþiile de care au nevoie pen-
tru a-ºi îmbo-gãþi viaþa spiritualã ºi intelectualã; de aseme-
nea, sã se îngri-jeascã, conform dreptului, ca ei sã aibã o
întreþinere decentã ºi sã beneficieze de asistenþã socialã.

Can. 385 – Episcopul diecezan sã încurajeze cât mai
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ex toto vel ex parte quotannis visitandae, ita ut singulis saltem
quinquenniis universam dioecesim, ipse per se vel, si legitime
fuerit impeditus, per Episcopum coadiutorem, aut per auxiliarem,
aut per Vicarium generalem vel episcopalem, aut per alium
presbyterum visitet.

§ 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in
visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque
contrario privilegio vel consuetudine.

Can. 397 – § 1. Ordinariae episcopali visitationi
obnoxiae sunt personae, instituta catholica, res et loca sacra,
quae intra dioecesis ambitum continentur.

§ 2. Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii
eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum
iure expressis.

Can. 398 – Studeat Episcopus debita cum diligentia
pasto-ralem visitationem absolvere; caveat ne superfluis
sumptibus cuiquam gravis onerosusve sit.

Can. 399 – § 1. Episcopus dioecesanus tenetur singulis
quin-quenniis relationem Summo Pontifici exhibere super
statu dioecesis sibi commissae, secundum formam et tempus
ab Apostolica Sede definita.

§ 2. Si annus pro exhibenda relatione determinatus ex toto
vel ex parte inciderit in primum biennium ab inito dioecesis
regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda rela-
tione abstinere potest.

Can. 400 – § 1. Episcopus dioecesanus, eo anno quo relatio-
nem Summo Pontifici exhibere tenetur, nisi aliter ab
Apostolica Sede statutum fuerit, ad Urbem, Beatorum
Apostolorum Petri et Pauli sepulcra veneraturus, accedat et

274 CARTEA II: POPORUL LUI DUMNEZEU



mult posibil vocaþiile la diferitele slujiri ºi la viaþa consacratã,
acor-dând o atenþie specialã vocaþiilor preoþeºti ºi mision-
are.

Can. 386 – § 1. Episcopul diecezan este obligat sã prop-
unã ºi sã explice credincioºilor adevãrurile de credinþã ce
trebuie crezute ºi aplicate în viaþã, predicând el însuºi dese-
ori; de asemenea, sã aibã grijã sã fie respectate în mod
conºtiincios dispoziþiile canoanelor referitoare la slujirea
cuvântului, mai cu seamã cele privind omilia ºi instruirea
cateheticã, astfel încât sã fie transmisã tuturor întreaga
învãþãturã creºtinã.

§ 2. Sã apere cu tãrie, folosind mijloacele ce i se par mai
potrivite, integritatea ºi unitatea credinþei, recunoscând totuºi
justa libertate în aprofundarea ulterioarã a adevãrurilor.

Can. 387 – Amintindu-ºi cã este obligat sã ofere pildã de
sfinþenie prin dragoste, umilinþã ºi simplitate vieþii sale,
Episcopul diecezan sã se strãduiascã sã promoveze prin orice
mijloc sfinþenia credincioºilor, conform chemãrii proprii a
fiecãruia, ºi, fiind principalul împãrþitor al tainelor lui Dum-
nezeu, sã se strãduiascã fãrã încetare încât credincioºii încre-
dinþaþi grijii sale sã creascã în har prin celebrarea sacramentelor
ºi sã cunoascã ºi sã trãiascã misterul pascal.

Can. 388 – § 1. Dupã luarea în primire a diecezei,
Episcopul diecezan trebuie sã aplice Liturghia pentru poporul
ce i-a fost încredinþat, în fiecare duminicã ºi în celelalte sãr-
bãtori care, în regiunea sa, sunt de poruncã.

§ 2. Episcopul trebuie sã celebreze ºi sã aplice personal
Liturghia pentru popor în zilele prevãzute de § 1; dacã, însã,
dintr-un motiv legitim, nu o poate celebra, sã o aplice în ace-
leaºi zile prin altcineva, sau el personal în alte zile.
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Romano Pontifici se sistat.

§ 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat,
nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per 

coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum
sacerdotem sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat.

§ 3. Vicarius apostolicus huic obligationi satisfacere pote-
st per procuratorem etiam in Urbe degentem; Praefectus
apos-tolicus hac obligatione non tenetur.

Can. 401 – § 1. Episcopus dioecesanus, qui septuagesi-
mum quintum aetatis annum expleverit, rogatur ut renuntia-
tionem ab officio exhibeat Summo Pontifici, qui omnibus
inspectis adiunctis providebit.

§ 2. Enixe rogatur Episcopus dioecesanus, qui ob infirmam
valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplen-
do minus aptus evaserit, ut renuntiationem ab officio exhi-
beat.

Can. 402 – § 1. Episcopus, cuius renuntiatio ab officio accep-
tata fuerit, titulum emeriti suae dioecesis retinet, atque habita-
tionis sedem, si id exoptet, in ipsa dioecesi servare potest, nisi
certis in casibus ob specialia adiuncta ab Apostolica Sede aliter
provideatur.

§ 2. Episcoporum conferentia curare debet ut congruae et
dignae Episcopi renuntiantis sustentationi provideatur, attenta
quidem primaria obligatione, qua tenetur dioecesis cui ipse
inservivit.

ART. 3
De Episcopis coadiutoribus et auxiliaribus
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§ 3. Episcopul, cãruia, în afarã de dieceza sa, îi sunt încre-
dinþate ºi alte dieceze, chiar ºi cu titlul de administraþie, înde-
plineºte obligaþia aplicând o singurã Liturghie pentru tot
poporul ce îi este încredinþat.

§ 4. Episcopul care nu a îndeplinit obligaþia despre care
este vorba în §§ 1-3 sã aplice cât mai curând pentru popor
atâtea Liturghii câte a omis.

Can. 389 – Sã prezideze des celebrarea Preasfintei
Euha-ristii în biserica catedralã sau într-o altã bisericã din
dieceza sa, mai ales în sãrbãtorile de poruncã ºi în alte
solemnitãþi.

Can. 390 – Episcopul diecezan poate sã celebreze slujbe
pontificale în toatã dieceza sa, însã nu în afara diecezei fãrã
consimþãmântul expres, sau cel puþin presupus în mod rezo-
nabil, al Ordinariului locului.

Can. 391 – § 1. Episcopului diecezan îi revine de drept
datoria de a conduce Biserica particularã ce i-a fost încredin-
þatã, cu putere legislativã, executivã ºi judecãtoreascã, conform
dreptului.

§ 2. Episcopul exercitã personal puterea legislativã; exercitã
puterea executivã fie personal, fie prin Vicarii generali sau
episcopali, conform dreptului; exercitã puterea judecãto reascã
fie personal, fie prin Vicarul judecãtoresc ºi prin judecãtori,
conform dreptului.

Can. 392 – § 1. Întrucât trebuie sã apere unitatea
întregii Biserici, Episcopul este obligat sã promoveze disciplina
comunã întregii Biserici ºi, de aceea, sã solicite respectarea
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Can. 403 – § 1. Cum pastorales dioecesis necessitates id sua-
deant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo
dioecesano, constituantur; Episcopus auxiliaris iure successionis
non gaudet.

§ 2. Gravioribus in adiunctis, etiam indolis personalis,
Epis-copo dioecesano dari potest Episcopus auxiliaris spe-
cialibus instructus facultatibus.

§ 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur,
ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et
ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor
iure successionis gaudet.

Can. 404 – § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessio-
nem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel
per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque colle-
gio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in
acta referat.

§ 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit,
cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo
dioece-sano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta
referat.

§ 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus,
sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris
litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consul-
torum, praesente curiae cancellario.

Can. 405 – § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus
auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur
praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae
nominationis definiuntur.
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tuturor legilor ecleziastice.

§ 2. Sã vegheze sã nu se introducã abuzuri în disciplina
ecleziasticã, mai cu seamã în ceea ce priveºte slujirea cuvân-
tului, celebrarea sacramentelor ºi a sacramentaliilor, cultul lui
Dumnezeu ºi al sfinþilor, precum ºi administrarea bunurilor.

Can. 393 – Episcopul diecezan reprezintã dieceza în
toate problemele ei juridice.

Can. 394 – § 1. Episcopul sã încurajeze în diecezã dife-
ritele forme de apostolat ºi sã aibã grijã ca în toatã dieceza,
sau în circumscripþiile ei particulare, toate operele de apos-
tolat sã fie coordonate sub conducerea sa, respectând natura
proprie a fiecãreia.

§ 2. Sã stãruie asupra obligaþiei ce o au credincioºii de a
face apostolat, conform condiþiei ºi capacitãþii fiecãruia, ºi sã-i
îndemne sã participe la diferitele opere de apostolat ºi sã le
sprijine, în funcþie de nevoile locului ºi timpului.

Can. 395 – § 1. Chiar dacã are un coauditor sau un auxil-
iar, Episcopul diecezan este obligat prin lege la reºedinþã
perso-nalã în diecezã.

§ 2. Pe lângã absenþele motivate de vizita ad limina, de
participarea obligatorie la Concilii, la sinodul Episcopilor, la
Conferinþa Episcopilor, sau de un alt oficiu ce îi este încre-
dinþat în mod legitim, Episcopul poate sã lipseascã din die-
cezã, dintr-un motiv just, nu mai mult de o lunã, fie continuã,
fie cu întreruperi, cu condiþia sã fie sigur cã absenþa sa nu
pricinuieºte vreo pagubã diecezei.

§ 3. Sã nu lipseascã din diecezã în zilele Crãciunului, ale
Sãptãmânii Sfinte ºi Învierii Domnului, ale Rusaliilor ºi Trupului
ºi Sângelui lui Cristos, decât dintr-un motiv grav ºi urgent.
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§ 2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in
can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimi-
ne adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices sup-
plent.

Can. 406 – § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus
auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, ab Episcopo dioecesano
Vicarius generalis constituatur; insuper ipsi prae ceteris Epi-
scopus dioecesanus committat quae ex iure mandatum speciale
requirant.

§ 2. Nisi in litteris apostolicis aliud provisum fuerit et firmo
praescripto § 1, Episcopus dioecesanus auxiliarem vel auxiliares
suos constituat Vicarios generales vel saltem Vicarios episcopales,
ab auctoritate sua, aut Episcopi coadiutoris vel Episcopi auxi-
liaris de quo in can. 403, § 2, dumtaxat dependentes.

Can. 407 – § 1. Ut quam maxime praesenti et futuro dioe-
cesis bono faveatur, Episcopus dioecesanus, coadiutor atque
Episcopus auxiliaris de quo in can. 403, § 2, in rebus maio-
ris momenti sese invicem consulant.

§ 2. Episcopus dioecesanus in perpendendis causis maio-
ris momenti, praesertim indolis pastoralis, Episcopos auxi-
liares prae ceteris consulere velit.

§ 3. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, quippe
qui in partem sollicitudinis Episcopi dioecesani vocati sint,
munia sua ita exerceant, ut concordi cum ipso opera et animo
procedant.

Can. 408 – § 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxilia-
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§ 4. Dacã Episcopul a lipsit ilegal din diecezã mai mult de
ºase luni, Mitropolitul sã înºtiinþeze Scaunul Apostolic despre
aceastã absenþã; dacã, însã, este vorba de Mitropolit, sã facã
acelaºi lucru Sufraganul mai vechi în numire.

Can. 396 – § 1. Episcopul este obligat sã viziteze în
fiecare an dieceza, în întregime sau parþial, astfel încât cel
puþin o datã la cinci ani sã viziteze întreaga diecezã în mod
personal sau, dacã este împiedicat în mod legitim, fie prin
Episcopul coadiutor sau prin Episcopul auxiliar, fie prin
Vicarul general sau prin Vicarul episcopal, fie printr-un alt
preot.

§ 2. Episcopul îºi poate alege preoþii pe care îi preferã pentru
a-l însoþi ºi a-l ajuta cu ocazia vizitei, dezaprobându-se orice
privilegiu contrar sau orice cutumã contrarã.

Can. 397 – § 1. Sunt supuse vizitei obiºnuite a
Episcopului persoanele, instituþiile catolice, lucrurile ºi
locurile sacre, care se aflã în cadrul diecezei.

§ 2. Episcopul poate sã-i viziteze pe membrii institutelor
cãlugãreºti de drept pontifical ºi casele lor numai în cazurile
prevãzute în mod expres de drept.

Can. 398 – Episcopul sã se strãduiascã sã facã vizita
pasto-ralã cu toatã conºtiinciozitatea ºi sã aibã grijã sã nu
constituie pentru nimeni o povarã prin cheltuieli de prisos.

Can. 399 – § 1. Episcopul diecezan trebuie sã prezinte
Suveranului Pontif, o datã la cinci ani, un raport despre starea
diecezei ce îi este încredinþatã, dupã forma ºi timpul stabi-
lite de Scaunul Apostolic.

§ 2. Dacã anul stabilit pentru prezentarea raportului cade
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ris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties
Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functio-
nes obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur.

§ 2. Quae episcopalia iura et functiones Episcopus coadiutor
aut auxiliaris potest exercere, Episcopus dioecesanus habi-
tualiter alii ne committat.

Can. 409 – § 1. Vacante sede episcopali, Episcopus coadiu-
tor statim fit Episcopus dioecesis pro qua fuerat constitutus,
dum-modo possessionem legitime ceperit.

§ 2. Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti aucto-
ritate statutum fuerit, Episcopus auxiliaris, donec novus Epis-
copus possessionem sedis ceperit, omnes et solas servat potes-
tates et facultates quibus sede plena, tamquam Vicarius generalis
vel tamquam Vicarius episcopalis, gaudebat; quod si ad
munus Administratoris dioecesani, qui regimini dioecesis
praeest.

Can. 410 – Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris
obli-gatione tenentur, sicut et ipse Episcopus dioecesanus, resi-
dendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officii
extra dioecesim implendi aut feriarum causa, quae ultra
mensem ne protrahantur, nonnisi ad breve tempus disce-
dant.

Can. 411 – Episcopo coadiutori et auxiliari, ad renuntiatio-
nem ab officio quod attinet, applicantur praescripta cann. 401 et
402, § 2.
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în întregime sau în parte în primii doi ani de la începerea
conducerii diecezei, Episcopul poate, de data aceasta, sã se
abþinã de a întocmi ºi de a prezenta raportul.

Can. 400 – § 1. Dacã nu a fost stabilit altfel de cãtre
Scaunul Apostolic, în anul în care trebuie sã prezinte
Suveranului Pontif raportul, Episcopul diecezan sã se ducã la
Roma pentru a venera mormintele Sfinþilor Apostoli Petru ºi
Paul ºi pentru a se prezenta la Pontiful Roman.

§ 2. Episcopul sã îndeplineascã personal obligaþia de mai
sus, în afarã de cazul când este împiedicat în mod legitim; în
acest caz, sã o îndeplineascã prin coadiutor, dacã are, sau prin
auxiliar, sau printr-un preot capabil din rândul preoþimii sale,
care locuieºte în dieceza sa.

§ 3. Vicarul apostolic poate sã îndeplineascã aceastã obli-
gaþie printr-un procurant, chiar unul care locuieºte în Roma;
Prefectul apostolic nu are aceastã obligaþie.

Can. 401 – § 1. Episcopul diecezan, care a împlinit vârs-
ta de ºaptezeci ºi cinci de ani, este rugat sã prezinte
renunþarea la oficiul sãu Suveranului Pontif, care va decide,
analizând toate circumstanþele.

§ 2. Episcopul diecezan care, din cauza bolii sau unui alt
motiv grav, s-ar dovedi mai puþin capabil în a-ºi îndeplini oficiul,
este rugat stãruitor sã prezinte renunþarea la oficiu.

Can. 402 – § 1. Episcopul, a cãrui renunþare la oficiu a
fost acceptatã, pãstreazã titlul de Episcop emerit al diecezei
sale ºi, dacã doreºte, poate sã locuiascã în diecezã, în afarã de
cazul în care, ca urmare a unor circumstanþe speciale, este
prevãzut altfel de cãtre Scaunul Apostolic.

§ 2. Conferinþa Episcopilor trebuie sã aibã grijã sã se asi-
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CAPUT III
De sede impedita et de sede vacante

ART. 1
De sede impedita

Can. 412 – Sedes episcopalis impedita intellegitur, si capti-
vitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus
plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur,
ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare.

Can. 413 – § 1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi ali-
ter Sancta Sedes pro providerit, competit Episcopo coadiuto-
ri, si adsit; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxi-
liari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, ser-
vato perso-narum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioe-
cesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo;
qui elenchus cum Metropolitana communicandus singulis
saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto
servetur.

§ 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque
elenchus, de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum
est sacerdotem eligere, qui dioecesim regat.

§ 3. Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susce-
perit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedi-
ta ac de suspecto munere.
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gure întreþinerea cuvenitã ºi demnã a Episcopului care a
renunþat, þinând seama cã aceastã obligaþie îi revine, în primul
rând, diecezei pe care el a slujit-o.

ART. 3
Episcopii coadiutori ºi auxiliari

Can. 403 – § 1. Când nevoile pastorale ale diecezei
reclamã aceasta, sã fie numiþi, la cererea Episcopului
diecezan, unul sau mai mulþi Episcopi auxiliari. Episcopul
auxiliar nu se bucurã de dreptul de succesiune.

§ 2. În circumstanþele mai grave, chiar de naturã personalã,
Episcopului diecezan îi poate fi dat un Episcop auxiliar înzestrat
cu facultãþi speciale.

§ 3. În cazul în care considerã cã este mai oportun, Sfântul
Scaun poate sã numeascã din oficiu un Episcop coadiutor,
înzestrat ºi el cu facultãþi speciale. Episcopul coadiutor se
bucurã de dreptul de succesiune.

Can. 404 – § 1. Episcopul coadiutor îºi ia în primire ofici-
ul când prezintã, personal sau prin procurant, Episcopului
die-cezan ºi colegiului consultanþilor scrisorile apostolice de
numire, fiind de faþã ºi cancelarul curiei, care sã întocmeascã
un proces verbal despre luarea în primire.

§ 2. Episcopul auxiliar îºi ia în primire oficiul când îi prezintã
Episcopului diecezan scrisorile apostolice de numire, fiind de
faþã cancelarul curiei, care sã întocmeascã un proces verbal
despre luarea în primire.

§ 3. Dacã Episcopul diecezan este total împiedicat, este sufi-
cient ca atât Episcopul coadiutor, cât ºi Episcopul auxiliar sã
prezinte scrisorile apostolice de numire colegiului consultan-
þilor, fiind de faþã cancelarul curiei.
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Can. 414 – Quilibet ad normam can. 423 vocatus ut ad
interim dioecesis curam pastoralem gerat pro tempore quo
sedes impeditur tantum, in cura pastorali dioecesis exercenda
tenetur obligationibus atque potestate gaudet, quae iure Admi-
nistratori dioecesano competunt.

Can. 415 – Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica
a munere exercendo prohibeatur, Metropolita aut, si is defi-
ciat vel de eodem agatur, suffraganeus antiquior promotio-
ne ad Sanctam Sedem statim reccurat, ut ipsa provideat.

ART. 2
De sede vacante

Can. 416 – Sedes episcopalis vacat Episcopi dioecesani
morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, transla-
tione ac privatione Episcopo intimata.

Can. 417 – Vim habent omnia quae gesta sunt a Vicario gene-
rali aut Vicario episcopali, donec certam de obitu Episcopi dioe-
cesani notitiam iidem acceperint, itemque quae ab Episcopo
dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta sunt, donec
certam de memoratis actibus pontificiis notitiam receperint.

Can. 418 – § 1. A certa translationis notitia, Episcopus
intra duos menses debet dioecesim ad quam petere eiusque
cano-nicam possessionem capere die autem captae possessionis
dioe-cesis novae, dioecesis a qua vacat.

§ 2. A certa translationis notitia usque ad canonicam novae
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Can. 405 – § 1. Episcopul coadiutor ºi Episcopul auxiliar
au obligaþiile ºi drepturile ce sunt stabilite de dispoziþiile canoa-
nelor care urmeazã, precum ºi pe acelea ce sunt specificate
în scrisorile de numire.

§ 2. Episcopul coadiutor ºi Episcopul auxiliar, despre care
vorbeºte can. 403, § 2, îl ajutã pe Episcopul diecezan în
întreaga conducere a diecezei ºi îi þin locul în caz de absenþã sau
de împiedicare.

Can. 406 – § 1. Episcopul coadiutor, de asemenea, ºi
Epis-copul auxiliar despre care vorbeºte can. 403, § 2, sã fie
numit de Episcopul diecezan Vicar general; în plus,
Episcopul die-cezan sã-i încredinþeze cu precãdere lui, ºi nu
altora, tot ceea ce, conform dreptului, necesitã un mandat
special.

§ 2. Dacã în scrisorile apostolice nu este stabilit altfel ºi
rãmânând neschimbatã dispoziþia din § 1, Episcopul die-
cezan sã-l numeascã pe auxiliar sau pe auxiliari Vicari gene-
rali sau cel puþin Vicari episcopali, care sã depindã numai de
autoritatea sa sau de aceea a Episcopului coadiutor sau a Epis-
copului auxiliar despre care vorbeºte can. 403, § 2.

Can. 407 – § 1. Ca sã fie favorizat în cel mai înalt grad
binele prezent ºi viitor al diecezei, Episcopul diecezan, Epis-
copul coadiutor ºi Episcopul auxiliar, despre care vorbeºte
can. 403, § 2, sã se consulte între ei cu privire la problemele
de importanþã majorã.

§ 2. În evaluarea problemelor de importanþã majorã, mai ales
a acelora de naturã pastoralã, Episcopul diecezan sã bine-
voiascã a-i consulta mai întâi pe Episcopii auxiliari.

§ 3. Tocmai pentru cã sunt chemaþi sã participe la grija
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dioecesis possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua:
1° Administratoris dioecesani potestatem obtinet eiusdemque

obligationibus tenetur, cessante qualibet Vicarii generalis et
Vicarii episcopalis potestate, salvo tamen can. 409, § 2;

2° integram percipit remunerationem officio propriam.

Can. 419 – Sede vacante, regimen dioecesis, usque ad consti-
tu-tionem Administratoris dioecesani, ad Episcoporum auxilia-
rem, et si plures sint, ad eum qui promotione si antiquior devol-
vitur deficiente autem Episcopo auxiliari, ad collegium consul-
torum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fuerit. Qui ita
regimen dioecesis assumit, sine mora convocet collegium
competens ad deputandum Administratorem dioecesanum.

Can. 420 – In vicariatu vel praefectura apostolica, sede vacan-
te, regimen assumit Pro-Vicarius vel Pro-Praefectus ad hunc
tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam
possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum
fuerit.

Can. 421 – § 1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis
episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioe-
cesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum,
firmo praescripto can. 502, § 3.

§ 2. Si intra praescriptum tempus Administrator dioece-
sanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem
deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa
Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffra-
ganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem.
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pastoralã a Episcopului diecezan, Episcopul coadiutor ºi Epis-
copul auxiliar sã-ºi exercite atribuþiile în aºa fel încât sã fie
uniþi cu el atât în fapte, cât ºi în suflet.

Can. 408 – § 1. Episcopul coadiutor ºi Episcopul auxiliar,
când nu sunt reþinuþi de un impediment just, sunt obligaþi,
ori de câte ori Episcopul diecezan le cere aceasta, sã celebreze
slujbele pontificale ºi celelalte funcþiuni la care este þinut Epis-
copul diecezan.

§ 2. Episcopul diecezan sã nu încredinþeze în mod obiºnu-
it altuia acele drepturi episcopale ºi funcþiuni pe care le
poate exercita Episcopul coadiutor sau Episcopul auxiliar.

Can. 409 – § 1. Când scaunul episcopal devine vacant,
Epis-copul coadiutor devine imediat Episcop al diecezei pentru
care a fost numit, cu condiþia sã o fi luat în primire în mod
legitim.

§ 2. Când scaunul episcopal devine vacant, iar autoritatea
competentã nu a stabilit altfel, Episcopul auxiliar pãstreazã,
pânã când noul Episcop ia în primire scaunul, numai puterile
ºi facultãþile de care se bucura ca Vicar general sau ca Vicar
episcopal în timpul când scaunul era ocupat; dacã nu a fost
desemnat pentru funcþia de Administrator diecezan, sã exer-
cite aceeaºi putere a sa, care desigur îi este conferitã de drept,
sub autoritatea Administratorului diecezan care se aflã în
fruntea conducerii diecezei.

Can. 410 – Episcopul coadiutor ºi Episcopul auxiliar au
obligaþia, ca ºi Episcopul diecezan, de a locui în diecezã; nu
pot pleca din ea decât pentru un timp scurt, cu excepþia cazului
când trebuie sã îndeplineascã un oficiu în afara diecezei sau
cu ocazia concediului, care nu trebuie sã depãºeascã o lunã
de zile.
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Can. 422 – Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, colle-
gium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque
electus in Administratorem dioecesanum de sua electione
Sedem Apostolicam certiorem faciant.

Can. 423 – § 1. Unus deputetur Administrator dioecesanus,
reprobata contraria consuetudine; secus electio irrita est.

§ 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus;
quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus fuerit,
alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeco-
nomicis.

Can. 424 – Administrator dioecesanus eligatur ad nor-
mam cann. 165-178.

Can. 425 – § 1. Valide ad munus Administratoris dioecesa-
ni deputari tantum potest sacerdos qui trigesimum quintum
aetatis annum expleverit et ad eandem vacantem sedem non
fuerit iam electus, nominatus vel praesentatus.

§ 2. In Administratorem dioecesanum eligatur sacerdos, qui
sit doctrina et prudentia praestans.

§ 3. Si praescriptae in § 1 condiciones posthabitae fuerint,
Metropolita aut, si ipsa Ecclesia metropolitana vacans fuerit,
Episcopus suffraganeus promotione antiquior, agnita rei veri-
tate, Administratorem pro ea vice deputet; actus autem illius
qui contra praescripta § 1 sit electus, sunt ipso iure nulli.

Can. 426 – Qui, sede vacante, ante deputationem Adminis-
tratoris dioecesani, dioecesim regat, potestate gaudet quam
ius Vicario generali agnoscit.
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Can. 411 – Cât priveºte renunþarea la oficiu a
Episcopului coadiutor ºi a Episcopului auxiliar, se aplicã dis-
poziþiile canoa-nelor 401 ºi 402, § 2.

CAPITOLUL III
Scaunul împiedicat ºi scaunul vacant

ART. 1
Scaunul împiedicat

Can. 412 – Scaunul episcopal este considerat împiedicat
dacã Episcopul diecezan nu poate absolut deloc sã-ºi exercite
funcþia pastoralã în diecezã, nici mãcar sã comunice prin scri-
sori cu diecezanii sãi, din cauza încarcerãrii, a condamnãrii la
domiciliu forþat, a exilãrii sau a incapacitãþii.

Can. 413 – § 1. Când scaunul este împiedicat, dacã
Sfântul Scaun nu a prevãzut altfelconducerea diecezei îi
revine de drept Episcopului coadiutor, dacã existã; dacã nu
existã sau este împiedicat, conducerea îi revine Episcopului
auxiliar ori Vicarului general sau episcopal, ori altui preot,
respectându-se ordinea persoanelor stabilitã în lista
întocmitã de Episcopul diecezan imediat dupã ce a luat în
primire dieceza; aceastã listã, care trebuie comunicatã
Mitropolitului, sã fie reînnoitã cel puþin o datã la trei ani ºi
pãstratã sub secret de cancelar.

§ 2. Dacã nu existã Episcop coadiutor sau, dacã existã,
este împiedicat ºi lipseºte ºi lista prevãzutã de § 1, îi revine
colegiului consultanþilor datoria sã aleagã un preot care sã
conducã dieceza.
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Can. 427 – § 1. Administrator dioecesanus tenetur obli-
ga-tionibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis exclu-
dis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur.

§ 2. Administrator dioecesanus, acceptata electione, potes-
tatem obtinet, quin requiratur ullius confirmatio, firma obliga-
tione de qua in can. 833, n. 4.

Can. 428 – § 1. Sede vacante nihil innoventur.

§ 2. Illi quid ad interim dioecesis regimen curant, vetantur
quidpiam agere quod vel dioecesi vel episcopalibus iuribus
praeiudicium aliquod affere possit; speciatim prohibentur ipsi,
ac proinde alii quicumque, quominus sive per se sive per
alium curiae dioecesanae documenta quaelibet subtrahant
vel destruant, aut in iis quidquam immutent.

Can. 429 – Administrator dioecesanus obligatione tenetur
residendi in dioecesi et applicandi Missam pro populo ad normam
can. 388.

Can. 430 – § 1. Munus Administratoris dioecesani cessat
per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem.

§ 2. Administratoris dioecesani remotio Sanctae Sedi reser-
vatur renuntiatio quae forte ab ipso fiat, authentica forma
exhibenda est collegio ad electionem competenti, neque accep-
tatione eget; remoto aut renuntiante Administratore dioece-
sano, aut eodem defuncto, alius eligatur Administrator dioece-
sanus ad normam can. 421.
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§ 3. Cine a primit conducerea diecezei, în conformitate cu
§§ 1 sau 2, sã informeze cât mai curând Sfântul Scaun despre
împiedicarea scaunului ºi despre funcþia primitã.

Can. 414 – Cine este chemat în mod interimar, conform
can. 413, sã-ºi asume grija pastoralã a diecezei numai pentru
perioada când scaunul este împiedicat, în exercitarea grijii
pastorale a diecezei are obligaþiile ºi se bucurã de puterea,
care, conform dreptului, îi revin Administratorului diecezan.

Can. 415 – Dacã Episcopul diecezan este oprit sã-ºi exer-
cite funcþia ca urmare a unei pedepse ecleziastice, Mitropolitul
ori, dacã acesta lipseºte sau este vorba de el însuºi, Episcopul
sufragan cel mai vechi în ordinea promovãrii, sã recurgã ime-
diat la Sfântul Scaun, ca acesta sã ia mãsurile necesare.

ART. 2
Scaunul vacant

Can. 416 – Scaunul episcopal devine vacant prin
moartea Episcopului diecezan, prin renunþarea acceptatã de
Pontiful Roman, prin transferare ºi prin privaþiune intimatã
Episcopu lui.

Can. 417 – Toate actele îndeplinite de Vicarul general
sau de Vicarul episcopal sunt valabile pânã în momentul în
care ei ajung la cunoaºterea sigurã a morþii Episcopului
diece zan. De asemenea, sunt valabile toate actele îndeplin-
ite fie de Episcopul diecezan, fie de Vicarul general sau episco-
pal pânã în momentul în care ei ajung la cunoaºterea sigurã
a actelor pontificale amintite mai sus.

Can. 418 – § 1. De la primirea ºtirii sigure a transferãrii,
Episcopul trebuie ca în termen de douã luni sã meargã în
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TITULUS II
De Ecclesiarum particularium coetibus

CAPUT I
De provinciis ecclesiasticis

et de regionibus ecclesiasticis

Can. 431 – § 1. Ut communis diversarum dioecesium
vici-narum, iuxta personarum et locorum adiuncta, actio pasto-
ralis promoveatur, utque Episcoporum dioecesanorum inter se
rela-tiones aptius foveantur, Ecclesiae particulares viciniores
compo-nantur in provincias ecclesiasticas certo territorio circum-
scriptas.

§ 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur;
itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra
territorium alicuius provinciae ecclesiasticae exsistentes huic
provinciae ecclesiasticae adscribi debent.

§ 3. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis est, auditis
quorum interest Episcopis, provincias ecclesiasticas constituere,
supprimere aut innovare.

Can. 432 – § 1. In provincia ecclesiastica auctoritate, ad
normam iuris, gaudent concilium provinciale atque Metropolita.

§ 2. Provincia ecclesiastica ipso iure personalitate iuridica
gaudet.

Can. 433 – § 1. Si utilitas id suadeat, praesertim in
natio-nibus ubi numerosiores adsunt Ecclesiae particulares,
provin-ciae ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum
confe-rentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticas coniungi
possunt.
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dieceza ad quam ºi sã o ia în primire canonicã; din ziua luãrii
în primire a noii dieceze, dieceza a qua devine vacantã.

§ 2. De la primirea ºtirii sigure a transferãrii ºi pânã la
luarea în primire canonicã a noii dieceze, Episcopul transferat:

1° obþine în dieceza a qua puterea de Administrator die-
cezan ºi este þinut la obligaþiile acestui oficiu, în timp ce Vicarul
general ºi Vicarul episcopal pierd orice putere, rãmânând totuºi
neschimbate dispoziþiile can. 409, § 2.

2° primeºte în dieceza a qua întreaga retribuþie proprie
oficiului.

Can. 419 – Când scaunul devine vacant, conducerea die-
cezei îi revine Episcopului auxiliar pânã la alegerea Adminis-
tratorului diecezan; dacã sunt mai mulþi, îi revine celui mai
vechi în ordinea promovãrii; dacã nu existã Episcop auxiliar,
conducerea diecezei îi revine colegiului consultanþilor, dacã
Sfântul Scaun nu a prevãzut altfel. Cine îºi asumã astfel con-
ducerea diecezei sã convoace fãrã întârziere colegiul competent
pentru a-l alege pe Administratorul diecezan.

Can 420 – Când într-un vicariat apostolic sau într-o
prefec-turã apostolicã scaunul devine vacant, conducerea o ia
Pro-vi-carul ºi, respectiv, Pro-prefectul, numiþi numai pen-
tru acest scop de Vicar ºi de Prefect imediat dupã luarea în
primire, în afarã de cazul când a fost stabilit altfel de cãtre
Sfântul Scaun.

Can. 421 – § 1. În termen de opt zile de la primirea ºtirii
despre vacanþa scaunului episcopal, trebuie sã fie ales de
cãtre colegiul consultanþilor un Administrator diecezan care
sã conducã interimar dieceza, rãmânând neatinsã dispoziþia
can. 502, § 3.

§ 2. Dacã, indiferent din ce motiv, Administratorul die-
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§ 2. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi pote-
st.

Can. 434 – Ad conventum Episcoporum regionis eccle-
sias-ticae pertinet cooperationem et actionem pastoralem
com-munem in regione fovere; quae tamen in canonibus huius
Codicis conferentiae Episcoporum tribuuntur potestates,
eidem con-ventui non competunt, nisi quaedam specialiter a
Sancta Sede ei concessa fuerint.
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cezan nu a fost ales în mod legitim în timpul stabilit, desem-
narea lui îi revine Mitropolitului, iar dacã însãºi Biserica
mitropolitanã este vacantã, sau concomitent mitropolitana ºi
sufragana, Episcopului sufragan mai vechi, în ordinea promo-
vãrii.

Can. 422 – Episcopul auxiliar, iar dacã acesta lipseºte,
cole-giul consultanþilor, sã informeze cât mai repede Scaunul
Apos-tolic despre moartea Episcopului; tot astfel, cel ales
Adminis-trator diecezan sã-l informeze despre alegerea sa.

Can. 423 – § 1. Sã fie desemnat un singur Administrator
diecezan, dezaprobându-se orice cutumã contrarã, altminteri,
alegerea este nulã.

§ 2. Administratorul diecezan sã nu fie în acelaºi timp ºi
econom; de aceea, dacã economul diecezei este ales Adminis-
trator diecezan, consiliul cu problemele economice sã aleagã
temporar un alt econom.

Can. 424 – Administratorul diecezan sã fie ales în con-
formitate cu dispoziþiile cann. 165-178.

Can. 425 – § 1. Poate fi desemnat în mod valid pentru
funcþia de Administrator diecezan numai un preot care a
împlinit vârsta de treizeci ºi cinci de ani ºi care nu a fost
ales deja, numit sau prezentat pentru acelaºi scaun vacant.

§ 2. Sã fie ales ca Administrator diecezan un preot care sã
se remarce prin doctrinã ºi prudenþã.

§ 3. Dacã nu au fost respectate dispoziþiile stabilite în § 1,
Mitropolitul sau, dacã este vacantã însãºi Biserica mitropo-
litanã, Episcopul sufragan cel mai vechi în ordinea promo-
vãrii, dupã ce a recunoscut adevãrul faptelor, prevalându-se
de funcþia sa, sã numeascã un Administrator. Actele aceluia
care a fost ales contrar dispoziþiilor din § 1 sunt nule ipso iure.
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CAPUT II
De Metropolitis

Can. 435 – Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita,
qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium
cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut pro-
bata, coniunctum est.

Can. 436 – § 1. In dioecesibus suffraganeis Metropolitae
competit:

1° vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate ser-
ventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum Pontificem
certiorem facere;

2° canonicam visitationem peragere, causa prius ab Apostolica
Sede probata, si eam suffraganeus neglexerit;

3° deputare Administratorem dioecesanum, ad normam
cann. 421, § 2 et 425, § 3.

§ 2. Ubi adiuncta id postulent, Metropolita ab Apostolica
Sede instrui potest peculiaribus muneribus et potestate in iure
particulari determinandis.

§ 3. Nulla alia in dioecesibus suffraganeis competit Metro-
politis potestas regiminis; potest vero in omnibus ecclesiis,
Episcopo dioecesano praemonito, si ecclesia sit cathedralis,
sacras exercere functiones, uti Episcopus in propria dioecesi.

Can. 437 – § 1. Metropolita obligatione tenetur, intra tres
menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam conse-
cratus fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem
a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur
potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metro-
polita in Propria provincia iure instruitur.
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Can. 426 – În timp ce scaunul este vacant, cine conduce
dieceza înainte de desemnarea Administratorului diecezan, are
aceeaºi putere pe care dreptul o recunoaºte Vicarului general.

Can. 427 – § 1. Administratorul diecezan are obligaþiile
ºi se bucurã de puterea Episcopului diecezan, cu excepþia acelo-
ra care sunt excluse din natura lucrului sau ipso iure.

§ 2. Dupã ce a acceptat alegerea, Administratorul die-
cezan obþine puterea fãrã a mai fi necesarã confirmarea din
partea cuiva, rãmânând inviolabilã obligaþia prevãzutã de
can. 833, n. 4.

Can. 428 – § 1. Cât timp scaunul este vacant, sã nu se
schimbe nimic.

§ 2. Celor care se îngrijesc interimar de conducerea die-
cezei, le este interzis sã îndeplineascã vreun act care ar putea
sã aducã un prejudiciu fie diecezei, fie drepturilor episcopale;
în mod deosebit le este interzis lor ºi oricãrei alte persoane
de a sustrage, de a distruge sau de a schimba fie personal, fie
prin alþii vreun document al curiei diecezane.

Can. 429 – Administratorul diecezan are obligaþia de a
locui în diecezã ºi de a aplica Liturghia pentru popor în con-
formi-tate cu can. 388.

Can. 430 – § 1. Funcþia Administratorului diecezan înce-
teazã prin luarea în primire a diecezei de cãtre noul Episcop.

§ 2. Înlãturarea Administratorului diecezan este rezervatã
Sfântului Scaun; eventuala renunþare fãcutã de el însuºi
trebuie sã fie prezentatã în formã autenticã în faþa colegiului
competent pentru alegere ºi nu are nevoie de acceptare; dacã
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§ 2. Metropolita, ad normam legum liturgicarum, pallio
uti potest intra quamlibet ecclesiam provinciae ecclesiasticae
cui praeest, minime vero extra eandem, ne accedente quidem
Episcopi dioecesani assensu.

§ 3. Metropolita, si ad aliam sedem metropolitanam trans-
feratur, novo indiget pallio.

Can. 438 – Patriarchae et Primatis titulus, praeter praero-
gativam honoris, nullam in Ecclesia latina secumfert regiminis
potestatem, nisi de aliquibus ex privilegio apostolico aut probata
consuetudine aliud constet.

CAPUT III
De conciliis particularibus

Can. 439 – § 1. Concilium plenarium, pro omnibus scili-
cet Ecclesiis particularibus eiusdem conferentiae
Episcoporum, celebretur quoties id ipsi Episcoporum confe-
rentiae, appro-bante Apostolica Sede, necessarium aut utile
videatur.

§ 2. Norma in § 1 statuta valet etiam de concilio provincia-
li celebrando in provincia ecclesiastica, cuius termini cum
ter-ritorio nationis coincidunt.

Can. 440 – § 1. Concilium provinciale, pro diversis
Ecclesiis particularibus eiusdemprovinciae ecclesiasticae,
celebretur quoties id, de iudicio maioris partis Episcoporum
dioecesanorum provinciae, opportunum videatur, salvo can.
439, § 2.

§ 2. Sede metropolitana vacante, concilium provinciale ne
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Administratorul diecezan este înlãturat, dacã renunþã sau
moare, sã fie ales un altul în conformitate cu can. 421.

TITLUL II
Grupãrile Bisericilor particulare

CAPITOLUL I
Provinciile ecleziastice
ºi regiunile ecleziastice

Can. 431 – § 1. Pentru promovarea unei activitãþi pasto-
rale comune a mai multor dieceze vecine, potrivit cu circum-
stanþele persoanelor ºi locurilor, ºi pentru favorizarea într-un
mod mai adecvat a raporturilor dintre Episcopii diecezani,
Bisericile particulare mai învecinate sã se reuneascã în pro-
vincii ecleziastice delimitate în mod precis din punct de vedere
teritorial.

§ 2. De acum înainte, de regulã, sã nu existe dieceze exempte;
aºadar, toate diecezele ºi celelalte Biserici particulare, care se
aflã înlãuntrul teritoriului unei provincii ecleziastice, trebuie
sã fie incluse în aceastã provincie ecleziasticã.

§ 3. Exclusiv autoritãþii supreme a Bisericii îi aparþine de
drept sã înfiinþeze, sã suprime sau sã modifice provinciile
ecleziastice, audiind pãrerea Episcopilor interesaþi.

Can. 432 – § 1. În cadrul provinciei ecleziastice, se
bucurã de autoritate, conform normelor dreptului, conciliul
provincial ºi Mitropolitul.

§ 2. Provincia se bucurã ipso iure de personalitate juridicã.

Can. 433 – § 1. Când se considerã cã este util, mai cu
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convocetur.

Can. 441 – Episcoporum conferentiae est:
1° convocare concilium plenarium;
2° locum ad celebrandum concilium intra territorium confe-

rentiae Episcoporum eligere;
3° inter Episcopos dioecesanos concilii plenarii eligere prae-

sidem, ab Apostolica Sede approbandum;

4° ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare,
concilii plenarii initium ac periodum indicere, illud transferre,
prorogare et absolvere.

Can. 442 – § 1. Metropolitae, de consensu maioris partis Epis-
coporum suffraganeorum, est:

1° convocare concilium provinciale;
2° locum ad celebrandum concilium provinciale intra provin-

ciae territorium eligere;
3° ordinem agendi et quaestiones tractandas determinare,

concilii provincialis initium et periodum indicere, illud
trans-ferre, prorogare et absolvere.

§ 2. Metropolitae, eoque legitime impedito, Episcopi suffra-
ganei ab aliis Episcopis suffraganeis electi est concilio pro-
vin-ciali praeesse.

Can. 443 – § 1. Ad concilia particularia convocandi sunt
atque in eisdem ius habent suffragii deliberativi:

1° Episcopi dioecesani;
2° Episcopi coadiutores et auxiliares;
3° alii Episcopi titulares qui peculiari munere sibi ab Apos-

tolica Sede aut ab Episcoporum conferentia demandato in ter-
ritorio funguntur.

§ 2. Ad concilia particularia vocari possunt alii Episcopi
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seamã în þãrile în care Bisericile particulare sunt mai
numeroase, pro-vinciile ecleziastice mai apropiate pot fi
regrupate de Sfântul Scaun, la propunerea Conferinþei
Episcopilor, în regiuni ecle-ziastice.

§ 2. Regiunea ecleziasticã poate fi ridicatã la rangul de per-
soanã juridicã.

Can. 434 – Adunãrii Episcopilor regiunii ecleziastice îi
revine datoria sã sprijine cooperarea ºi activitatea pastoralã
comunã în regiune; totuºi, puterile, care în canoanele acestui
Cod sunt atribuite Conferinþei Episcopilor, nu aparþin de drept
acestei adunãri, în afarã de cazul când vreuna dintre ele i-a
fost acordatã în mod special de Sfântul Scaun.

CAPITOLUL II
Mitropoliþii

Can. 435 – Provincia ecleziasticã este condusã de un
Mitro-polit, care este Arhiepiscopul diecezei în fruntea
cãreia este pus. Acest oficiu este anexat scaunului episcopal
stabilit sau aprobat de Pontiful Roman.

Can. 436 – § 1. În diecezele sufragane, Mitropolitul are
datoria:

1° sã vegheze ca credinþa ºi disciplina ecleziasticã sã fie
respectate cu grijã ºi sã-l informeze pe Pontiful Roman despre
eventualele abuzuri;

2° sã facã vizita canonicã, dupã ce în prealabil motivul a
fost aprobat de Scaunul Apostolic, dacã sufraganul a neglijat-o;
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titulares etiam emeriti in territorio degentes; qui quidem ius
habent suffragii deliberativi.

§ 3. Ad concilia particularia vocandi sunt cum suffragio
tantum consultivo:

1° Vicarii generales et Vicarii episcopales omnium in ter-
ritorio Ecclesiarum particularium;

2° Superiores maiores institutorum religiosorum et socie-
tatum vitae apostolicae numero tum pro viris tum pro mulieribus
ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis deter-
minando, respective electi ab omnibus Superioribus maioribus
institutorum et societatum, quae in territorio sedem habent;

3° Rectores universitatum ecclesiasticarum et catholicarum
atque decani facultatum theologiae et iuris canonici, quae in
territorio sedem habent;

4° Rectores aliqui seminariorum maiorum, numero ut in
n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in
territorio sita sunt.

§ 4. Ad concilia particularia vocari etiam possunt, cum suf-
fragio tantum consultivo, presbyteri aliique christifideles, ita
tamen ut eorum numerus non excedat dimidiam partem eorum
de quibus in §§ 1-3.

§ 5. Ad concilia provincialia praeterea invitentur capitu-
la cathedralia, itemque consilium presbyterale et consilium
pas-torale uniuscuiusque Ecclesiae particularis, ita quidem ut
eorum singula duos ex suis membris mittant, collegialiter ab
iisdem designatos; qui tamen votum habent tantum consul-
tivum.

§ 6. Ad concilia particularia, si id iudicio Episcoporum
con-ferentiae pro concilio plenario aut Metropolitae una cum
Epi-scopis suffraganeis pro concilio provinciali expediat,
etiam alii ut hospites invitari poterunt.
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3° sã numeascã Administratorul diecezan, conform cann. 421,
§ 2 ºi 425, § 3.

§ 2. Când circumstanþele cer aceasta, Scaunul Apostolic
poate sã acorde Mitropolitului funcþii ºi puteri speciale, care
trebuie stabilite în dreptul particular.

§ 3. Mitropolitul nu are nici o altã putere de conducere în
diecezele sufragane; totuºi, poate sã celebreze funcþiuni sacre
în toate bisericile, ca ºi Episcopul în dieceza proprie, dupã
ce l-a avizat pe Episcopul diecezan, când este vorba de biserica
catedralã.

Can. 437 – § 1. În termen de trei luni de la consacrarea
episcopalã sau, dacã a fost deja consacrat, de la atribuirea cano-
nicã, Mitropolitul este obligat sã cearã de la Pontiful Roman,
personal sau printr-un procurant, paliul, care este semnul
puterii cu care Mitropolitul, în comuniune cu Biserica Romanã,
este învestit de drept în provincia sa.

§ 2. Mitropolitul poate sã poarte paliul, conform legilor
liturgice, în orice bisericã din provincia sa ecleziasticã, nu însã
în afara ei, nici chiar cu consimþãmântul Episcopului diecezan.

§ 3. Dacã este transferat într-un alt scaun mitropolitan,
Mitropolitul are nevoie de un nou paliu.

Can. 438 – În Biserica Latinã, titlul de Patriarh ºi cel de
Primat, în afarã de o prerogativã de onoare, nu comportã nici
o putere de conducere, dacã nu se constatã cã unii Patriarhi
sau Primaþi au o anumitã putere în virtutea unui privilegiu
apostolic sau a unei cutume aprobate.

CAPITOLUL III
Conciliile particulare
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Can. 444 – § 1. Omnes qui ad concilia particularia con-
vocantur, eisdem interesse debent, nisi iusto detineantur
impedimento, de quo concilii praesidem certiorem facere
tenentur.

§ 2. Qui ad concilia particularia convocantur et in eis suf-
fragium habent deliberativum, si iusto detineantur impe-
dimento, procuratorem mittere possunt; qui procurator votum
habet tantum consultivum.

Can. 445 – Concilium particulare pro suo territorio curat
ut necessitatibus pastoralibus populi Dei provideatur atque
potestate gaudet regiminis, praesertim legislativa, ita ut, salvo
semper iure universali Ecclesiae, decernere valeat quae ad
fidei incrementum, ad actionem pastoralem communem ordi-
nandam et ad moderandos mores et disciplinam ecclesiasti-
cam communem servandam, inducendam aut tuendam
opportuna videantur.

Can. 446 – Absoluto concilio particulari, praeses curet ut
omnia acta concilii ad Apostolicam Sedem transmittantur;
decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisi postquam ab
Apostolica Sede recognita fuerint; ipsius concilii est definire
modum promulgationis decretorum et tempus quo decreta
promulgata obligare incipiant.

CAPUT IV
De Episcoporum conferentiis

Can. 447 – Episcoporum conferentia, institutum quidem
permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel
certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro
christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum
provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim
per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis
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Can. 439 – § 1. Conciliul plenar, adicã pentru toate Bise-
ricile particulare ale aceleiaºi Conferinþe Episcopale, sã se cele-
breze ori de câte ori Conferinþa Episcopilor considerã cã acest
lucru este necesar sau util, cu aprobarea Scaunului Apostolic.

§ 2. Norma stabilitã de § 1 este valabilã ºi pentru cele-
brarea conciliului provincial în provincia ecleziasticã ale
cãrei hotare coincid cu teritoriul unei þãri.

Can. 440 – § 1. Conciliul provincial, adicã pentru Bise-
ricile particulare ale aceleiaºi provincii ecleziastice, sã se cele-
breze ori de câte ori, dupã aprecierea majoritãþii Episcopilor
diecezani ai provinciei, acest lucru este considerat oportun,
rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 439, § 2.

§ 2. Când scaunul mitropolitan este vacant, sã nu se con-
voace conciliul provincial.

Can. 441 – Îi revine de drept Conferinþei Episcopilor:
1° sã convoace conciliul plenar;
2° sã aleagã locul pentru a celebra conciliul, în cadrul teri-

toriului Conferinþei Episcopilor;
3° sã aleagã din rândul Episcopilor diecezani un preºedinte

al conciliului plenar, care trebuie sã fie aprobat de Scaunul
Apostolic;

4° sã hotãrascã ordinea lucrãrilor ºi problemele ce trebuie
tratate, sã stabileascã începutul ºi durata conciliul plenar,
sã transfere conciliul, sã-l prelungeascã ºi sã-l dizolve.

Can. 442 – § 1. Mitropolitul, cu consimþãmântul majori-
tãþii Episcopilor sufragani, are dreptul:

1° sã convoace conciliul provincial;
2° sã aleagã locul celebrãrii conciliului provincial în cadrul

teritoriului provinciei;
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apte accommodatas, ad normam iuris.

Can. 448 – § 1. Episcoporum conferentia regula generali
comprehendit praesules omnium Ecclesiarum particularum
eiusdem nationis, ad normam can. 450.

§ 2. Si vero, de iudicio Apostolicae Sedis, auditis quorum
interest Episcopis dioecesanis, personarum aut rerum adiuncta
id suadeant, Episcoporum conferentia erigi potest pro territorio
minoris aut maioris amplitudinis, ita ut vel tantum compre-
hendat Episcopos aliquarum Ecclesiarum particularium in
certo territorio constitutarum vel praesules Ecclesiarum particu-
larium in diversis nationibus exstantium; eiusdem Apostolicae
Sedis est pro earundem singulis peculiares normas statuere.

Can. 449 – § 1. Unius supremae Ecclesiae auctoritatis
est, auditis quorum interest Episcopis, Episcoporum conferen-
tias erigere, supprimere aut innovare.

§ 2. Episcoporum conferentia legitime erecta ipso iure perso-
nalitate iuridica gaudet.

Can. 450 – § 1. Ad Episcoporum conferentiam ipso iure
pertinent omnes in territorio Episcopi dioecesani eisque iure
aequiparati, itemque Episcopi coadiutores, Episcopi auxiliares
atque ceteri Episcopi titulares peculiari munere, sibi ab Apos-
tolica Sede vel ab Episcoporum conferentia demandato, in eodem
territorio fungentes; invitari quoque possunt Ordinarii alterius
ritus, ita tamen ut votum tantum consultivum habeant, nisi
Episcoporum conferentiae statuta aliud decernant.
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3° sã hotãrascã ordinea lucrãrilor ºi problemele ce trebuie
tratate, sã stabileascã începutul ºi durata conciliului, sã
transfere conciliul, sã-l prelungeascã ºi sã-l dizolve.

§ 2. Mitropolitul, iar când el este împiedicat în mod legitim,
Episcopul sufragan ales de ceilalþi Episcopi sufragani, are
datoria sã prezideze conciliul provincial.

Can. 443 – § 1. La conciliile particulare trebuie sã fie
convo-caþi ºi, în cadrul lor, au drept de vot deliberativ;

1° Episcopii diecezani;
2° Episcopii coadiutori ºi auxiliari;
3° ceilalþi Episcopi titulari care exercitã în teritoriul respectiv

o funcþie specialã încredinþatã lor de Scaunul Apostolic sau
de Conferinþa Episcopilor.

§ 2. La conciliile particulare pot fi invitaþi ºi alþi Episcopi
titulari, chiar cei emeriþi, care trãiesc în teritoriul respectiv;
ºi ei au drept de vot deliberativ.

§ 3. La conciliile particulare trebuie sã fie convocaþi, dar
numai cu vot consultativ:

1° Vicarii generali ºi Vicarii episcopali ai tuturor Bise-
ricilor particulare din teritoriul respectiv;

2° Superiorii majori ai institutelor cãlugãreºti ºi ai socie-
tãþilor de viaþã apostolicã, al cãror numãr, atât pentru bãrbaþi,
cât ºi pentru femei, trebuie sã fie stabilit de Conferinþa Epis-
copilor sau de Episcopii provinciei, ºi care sunt aleºi de toþi
Superiorii majori ai institutelor ºi ai societãþilor care îºi au
sediul în teritoriul respectiv;

3° rectorii universitãþilor ecleziastice ºi catolice, precum
ºi decanii facultãþilor de teologie ºi de drept canonic, care îºi
au sediul în teritoriu;

4° unii rectori de seminarii mari, al cãror numãr trebuie
stabilit aºa cum este indicat la nr. 2, aleºi de rectorii semina-
riilor care se aflã în teritoriu.

PARTEA II: STRUCTURA IERARHICÃ A BISERICII 309



§ 2. Ceteri Episcopi titulares necnon Legatus Romani Pon-
tificis non sunt de iure membra Episcoporum conferentiae.

Can. 451 – Quaelibet Episcoporum conferentia sua conficiat
statuta, ab Apostolica Sede recognoscenda, in quibus, praeter
alia, ordinentur conferentiae conventus plenarii habendi, et
provideantur consilium Episcoporum permanens et secretaria
generalis conferentiae, atque aliam etiam officia et comissiones
quae iudicio conferentiae fini consequendo efficacius consulant.

Can. 452 – § 1. Quaelibet Episcoporum conferentia sibi
eligat praesidem, determinet quisnam, praeside legitime impe-
dito, munere pro-praesidis fungatur, atque secretarium gene-
ralem designet, ad normam statutorum.

§ 2. Praeses conferentiae, atque eo legitime impedito pro-
praeses, non tantum Episcoporum conferentiae conventibus
generalibus, sed etiam consilio permanenti praeest.

Can. 453 – Conventus plenarii Episcoporum conferentiae
habeantur semel saltem singulis annis, et praetera quoties id
postulent peculiaria adiuncta, secundum statutorum praescripta.

Can. 454 – § 1. Suffragium deliberativum in conventibus
plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Epis-
copis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon
Episcopis coadiutoribus.

§ 2. Episcopis auxiliaribus ceterisque Episcopis titularibus
qui ad Episcoporum conferentiam pertinent, suffragium competit
deliberativum aut consultivum, iuxta statutorum conferentiae
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§ 4. La conciliile particulare pot fi invitaþi, dar numai cu
vot consultativ, preoþi ºi alþi credincioºi; totuºi, numãrul lor
sã nu depãºeascã jumãtate din numãrul celor care sunt indi-
caþi în §§ 1-3.

§ 5. În plus, la conciliile provinciale sã fie invitate capitlurile
catedralelor, de asemenea consiliul prezbiteral ºi consiliul pas-
toral ale fiecãrei Biserici particulare, astfel încât fiecare dintre
ele sã trimitã doi membri proprii, desemnaþi de ele în mod
colegial; aceºtia au numai vot consultativ.

§ 6. La conciliile particulare pot fi invitaþi ºi alþii, ca oaspeþi,
dacã, dupã aprecierea Conferinþei Episcopilor, în cazul conci-
liului plenar, sau a Mitropolitului împreunã cu a Episcopilor
sufragani, în cazul conciliului provincial, acest lucru este
oportun.

Can. 444 – § 1. Toþi cei care sunt convocaþi la conciliile
particulare trebuie sã ia parte, dacã nu sunt împiedicaþi
dintr-un motiv just, pe care trebuie sã-l aducã la cunoºtinþa
preºedintelui conciliului.

§ 2. Cei care sunt convocaþi la conciliile particulare ºi au
în ele vot deliberativ, când sunt reþinuþi de un impediment
just, pot sã trimitã un procurant, care are însã numai vot
consultativ.

Can. 445 – Conciliul particular se îngrijeºte, pentru ter-
itoriul sãu, de necesitãþile pastorale ale poporului lui Dum-
nezeu ºi are putere de conducere, mai cu seamã legislativã,
astfel încât, rãmânând mereu inviolabil dreptul universal, sã
poatã decide tot ceea ce se considerã cã este oportun pentru
creºterea credinþei, organizarea activitãþii pastorale comune,
apãrarea moravurilor, respectarea, promovarea ºi apãrarea
disciplinei ecleziastice.

Can. 446 – Dupã ce conciliul particular s-a încheiat,
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praescripta; firmum tamen sit eis solis, de quibus in § 1, com-
petere suffragium deliberativum, cum agitur de statutis confi-
ciendis aut immutandis.

Can. 455 – § 1. Episcoporum conferentia decreta genera-
lia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius univer-
sale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum
sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id sta-
tuerit.

§ 2. Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plena-
rio conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragio-
rum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam
per-tinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent,
nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fue-
rint.

§ 3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim
suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur.

§ 4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare
Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Epis-
coporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani
competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses
nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli
Episcopi consensum dederint.

Can. 456 – Absoluto conventu plenario Episcoporum confe-
rentiae, relatio de actis conferentiae necnon eius decreta a prae-
side ad Apostolicam Sedem transmittantur, tum ut in eiusdem
notitiam acta perferantur, tum ut decreta, si quae sint, ab eadem
recognosci possint.
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preºe-dintele sã aibã grijã ca toate actele conciliului sã fie
transmise Scaunului Apostolic; decretele date de Conciliu sã nu
fie promul gate decât dupã ce au fost recunoscute de Scaunul
Apostolic; este de datoria conciliului însuºi sã stabileascã
modul de promulgare a decretelor ºi data intrãrii lor în
vigoare.

CAPITOLUL IV
Conferinþele Episcopilor

Can. 447 – Conferinþa Episcopilor, instituþie cu caracter
permanent, este adunarea Episcopilor unei þãri sau a unui
anumit teritoriu, care exercitã împreunã anumite funcþii
pastorale în slujba credincioºilor din teritoriul lor, cu scopul
de a promova cât mai mult posibil binele pe care Biserica îl
oferã oamenilor, mai ales prin forme ºi modalitãþi de apostolat,
adaptate cum se cuvine circumstanþelor de timp ºi de loc,
conform dreptului.

Can. 448 – § 1. Ca regulã generalã, Conferinþa
Episcopilor cuprinde capii tuturor Bisericilor particulare din
aceeaºi þarã, conform can. 450.

§ 2. Dacã, dupã aprecierea Scaunului Apostolic, fiind audiatã
pãrerea Episcopilor diecezani interesaþi, circumstanþele per-
soanelor sau lucrurilor recomandã aceasta, se poate înfiinþa
o Conferinþã a Episcopilor pentru un teritoriu de o întindere
mai micã sau mai mare, astfel încât ea sã-i cuprindã fie numai
pe Episcopii unor Biserici particulare constituite într-un anumit
teritoriu, fie pe capii Bisericilor particulare din diferite þãri;
este de datoria Scaunului Apostolic sã stabileascã norme spe-
ciale pentru fiecare dintre ele.

Can. 449 – § 1. Exclusiv autoritãþii supreme a Bisericii îi
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Can. 457 – Consilii Episcoporum permanentis est curae,
ut res in plenario conventu conferentiae agendae praeparen-
tur et decisiones in conventu plenario statutae debite exsecutio-
ni mandentur; eiusdem etiam est alia negotia peragere, quae
ipsi ad normam statutorum committuntur.

Can. 458 – Secretariae generalis est:
1° relationem componere actorum et decretorum conventus

plenarii conferentiae necnon actorum consilii Episcoporum per-
manentis, et eadem cum omnibus conferentiae membris com-
municare itemque alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae
praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur;

2° communicare cum Episcoporum conferentiis finitimis acta
et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut a
consilio Episcoporum permanenti ipsis transmitti statuuntur.

Can. 459 – § 1. Foveantur relationes inter Episcoporum confe-
rentias, praesertim viciniores, ad maius bonum promovendum
ac tuendum.

§ 2. Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur
formam internationalem praeseferentes, Apostolica Sedes au-
diatur oportet.

TITULUS III
De interna ordinatione Ecclesiarum parti-

cularium
CAPUT I

De Synodo dioecesana

Can. 460 – Synodus dioecesana est coetus delectorum sacer-
dotum aliorumque christifidelium Ecclesiae particularis,
qui in bonum totius communitatis dioecesanae Episcopo
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aparþine de drept, ascultând pãrerea Episcopilor interesaþi, sã
înfiinþeze, sã desfiinþeze sau sã modifice Conferinþele Epis-
copilor.

§ 2. Conferinþa Episcopilor, înfiinþatã în mod legitim, se
bucurã ipso iure de personalitate juridicã.

Can. 450 – § 1. Fac parte ipso iure din Conferinþa Epis-
copilor toþi Episcopii diecezani din teritoriul respectiv ºi cei
echivalaþi lor de cãtre drept; de asemenea, Episcopii coadiutori,
Episcopii auxiliari ºi toþi ceilalþi Episcopi titulari care înde-
plinesc în acel teritoriu o funcþie specialã încredinþatã lor
de Scaunul Apostolic sau de Conferinþa Episcopilor; pot fi
invitaþi chiar ºi Ordinarii de un alt rit, dar numai cu vot con-
sultativ, în afarã de cazul când statutele Conferinþei Episco-
pilor stabilesc altfel.

§ 2. Ceilalþi Episcopi titulari ºi Legatul Pontifului Roman
nu sunt membri de drept ai Conferinþei Episcopilor.

Can. 451 – Fiecare Conferinþã a Episcopilor sã-ºi facã
sta-tute proprii, care trebuie sã fie recunoscute de Scaunul
Apos-tolic, în care, printre altele, sã fie reglementate
adunãrile plenare ale Conferinþei, care trebuie sã aibã loc, ºi
sã fie pre-vãzute Consiliul permanent al Episcopilor ºi sec-
retariatul general al Conferinþei, precum ºi alte oficii ºi comisii
care, dupã aprecierea Conferinþei, contribuie într-un mod
mai eficace la atingerea scopului.

Can. 452 – § 1. Fiecare Conferinþã a Episcopilor sã-ºi
aleagã un preºedinte, sã stabileascã cine îndeplineºte
funcþia de vicepreºedinte, când preºedintele este împiedicat în
mod legitim, ºi sã desemneze un secretar general, conform
statutelor.
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dioece-sano adiutricem operam praestant, ad normam cano-
num qui sequuntur.

Can. 461 – § 1. Synodus dioecesana in singulis Ecclesiis
particularibus celebretur cum, iudicio Episcopi dioecesani et
audito consilio presbyterali, adiuncta id suadeant.

§ 2. Si Episcopus plurium dioecesium curam habet, aut
unius curam habet uti Episcopus proprius, alterius vero uti
Adminis-trator, unam synodum dioecesanam ex omnibus
dioecesibus sibi commissis convocare potest.

Can. 462 – § 1. Synodum dioecesanam convocat solus
Epis-copus dioecesanus, non autem qui ad interim dioecesi
praeest. 

§ 2. Synodo dioecesanae praeest Episcopus dioecesanus,
qui tamen Vicarium generalem aut Vicarium episcopalem pro
singulis sessionibus synodi ad hoc officium implendum delega-
re potest.

Can. 463 – § 1. Ad synodum dioecesanam vocandi sunt
uti synodi sodales eamque participandi obligatione tenen-
tur:

1° Episcopus coadiutor atque Episcopi auxiliares;
2° Vicarii generales et Vicarii episcopales, necnon Vicarius

iudicialis;
3° canonici ecclesiae cathedralis;
4° membra consilii presbyteralis;
5° christifideles laici, etiam sodales institutorum vitae con-

secratae, a consilio pastorali eligendi, modo et numero ab
Episcopo dioecesano determinandis, aut, ubi hoc consilium non
exstet, ratione ab Episcopo dioecesano determinata;

6° rector seminarii dioecesani maioris;
7° vicarii foranei;
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§ 2. Preºedintele Conferinþei, iar când el este împiedicat
în mod legitim, vicepreºedintele, prezideazã nu numai adunã-
rile generale ale Conferinþei Episcopilor, ci ºi consiliul per-
manent.

Can. 453 – Adunarea plenarã a Conferinþei Episcopilor
sã aibã loc cel puþin o datã pe an; în afarã de aceasta, de
fiecare datã când o cer circumstanþele speciale, conform dis-
poziþiilor statutelor.

Can. 454 – § 1. În adunãrile plenare ale Conferinþei
Epis-copilor au drept de vot ipso iure Episcopii diecezani ºi
cei care sunt echivalaþi lor de cãtre drept, precum ºi
Episcopii coadiutori.

§ 2. Episcopii auxiliari ºi ceilalþi Episcopi titulari, care fac
parte din Conferinþa Episcopilor, au drept de vot fie deliberativ,
fie consultativ, în funcþie de dispoziþiile statutelor Conferinþei;
totuºi, sã rãmânã inviolabil principiul cã, atunci când este
vorba de elaborarea sau de modificarea statutelor, au drept
de vot deliberativ numai cei despre care vorbeºte § 1. 

Can. 455 – § 1. Conferinþa Episcopilor poate sã dea
decrete generale numai în cazurile în care acest lucru este
prescris de dreptul universal sau este stabilit de Scaunul
Apostolic printr-un mandat special, fie din iniþiativã proprie, fie
la cererea Conferinþei însãºi.

§ 2. Pentru ca decretele, despre care vorbeºte § 1, sã fie
emise în mod valid în adunarea generalã, trebuie sã fi obþinut
cel puþin douã treimi din voturile Prelaþilor care fac parte
din Conferinþã cu vot deliberativ, ºi nu dobândesc putere de
lege decât dacã, dupã ce au fost recunoscute de Scaunul
Apostolic, au fost promulgate în mod legitim.

§ 3. Modul de promulgare ºi data intrãrii în vigoare a
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8° unus saltem presbyter ex unoquoque vicariatu foraneo
eligendus ab omnibus qui curam animarum inibi habeant; item
eligendus est alius presbyter qui, eodem impedito, in eius locum
substituatur;

9° aliqui Superiores institutorum religiosorum et societatum
vitae apostolicae, quae in dioecesi domum habent, eligendi numero
et modo ab Episcopo dioecesano determinatis.

§ 2. Ad synodum dioecesanam ab Episcopo dioecesano voca-
ri uti synodi sodales possunt alii quoque, sive clerici, sive
insti-tutorum vitae consecratae sodales, sive christifideles
laici.

§ 3. Ad synodum dioecesanam Episcopus dioecesanus, si id
opportunum duxerit, invitare potest uti observatores aliquos
ministros aut sodales Ecclesiarum vel communitatum ecclesia-
lium, quae non sunt in plena cum Ecclesia catholica communio-
ne.

Can. 464 – Synodo sodalis, si legitimo detineatur impedimen-
to, non potest mittere procuratorem qui ipsius nomine eidem
in-tersit; Episcopum vero dioecesanum de hoc impedimento
cer-tiorem faciat.

Can. 465 – Propositae quaestiones omnes liberae sodalium
disceptationi in synodi sessionibus subiciantur.

Can. 466 – Unus in synodo dioecesana legislator est
Episcopus dioecesanus, aliis synodi sodalibus voto tantum-
modo consul-tivo gaudentibus; unus ipse synodalibus decla-
rationibus et decretis subscribit, quae eius auctoritate tantum
publici iuris fieri possunt.

Can. 467 – Episcopus dioecesanus textus declarationum ac
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decretelor sunt stabilite de însãºi Conferinþa Episcopilor.

§ 4. În cazurile în care nici dreptul universal, nici mandatul
special al Scaunului Apostolic nu a acordat Conferinþei Epis-
copilor puterea despre care vorbeºte § 1, rãmâne inviolabilã
competenþa fiecãrui Episcop diecezan; nici Conferinþa ºi nici
preºedintele ei nu pot acþiona în numele tuturor Episcopilor,
decât dacã toþi Episcopii ºi fiecare în parte ºi-au dat consim-
þãmântul.

Can. 456 – Dupã ce s-a încheiat adunarea plenarã a Con-
ferinþei Episcopilor, preºedintele sã trimitã Scaunului Apos-
tolic o relatare despre lucrãrile Conferinþei, precum ºi decretele
ei, dacã sunt, pentru ca Scaunul Apostolic sã cunoascã lucrã-
rile ce au avut loc ºi sã aprobe eventualele decrete.

Can. 457 – Consiliul permanent al Episcopilor are dato-
ria sã se îngrijeascã de pregãtirea problemelor ce trebuie
dezbã-tute în adunarea plenarã a Conferinþei ºi de punerea
în apli-care a deciziilor luate în adunarea plenarã; tot lui îi
revine obligaþia de a îndeplini celelalte activitãþi ce îi sunt
încredinþate conform statutelor.

Can. 458 – Secretariatul general are datoria:
1° sã pregãteascã relatarea cu privire la lucrãrile ºi decre-

tele adunãrii plenare a Conferinþei, precum ºi cu privire la
lucrãrile consiliului permanent a Episcopilor ºi sã o trimitã
în acelaºi timp tuturor membrilor Conferinþei; de asemenea,
sã redacteze celelalte acte pe care le solicitã preºedintele Con-
ferinþei sau consiliul permanent;

2° sã comunice Conferinþelor episcopale limitrofe actele ºi
documentele pe care Conferinþa în adunarea plenarã sau con-
siliul permanent al Episcopilor a stabilit sã le fie trimise.

Can. 459 – § 1. Sã fie favorizate relaþiile între
Conferinþele Episcopilor, mai ales între cele mai apropiate, pen-
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decretorum synodalium communicet cum Metropolita necnon
cum Episcoporum conferentia.

Can. 468 – § 1. Episcopo dioecesano competit pro suo pruden-
ti iudicio synodum dioecesanam suspendere necnon dissolve-
re.

§ 2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana
ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui suc-
cedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam decla-
raverit.

CAPUT II
De curia dioecesana

Can. 469 – Curia dioecesana constat illis institutis et per-
sonis, quae Episcopo operam praestant in regimine universae
dioecesis, praesertim in actione pastorali dirigenda, in
admi-nistratione dioecesis curanda, necnon in potestate
iudiciali exercenda.

Can. 470 – Nominatio eorum, qui officia in curia dioecesa-
na exercent, spectat ad Episcopum dioecesanum.

Can. 471 – Omnes qui ad officia in curia admittuntur
debent:

1° promissionem emittere de munere fideliter adimplendo,
secundum rationem iure vel ab Episcopo determinatam;

2° secretum servare intra fines et secundum modum iure
aut ab Episcopo determinatos.

Can. 472 – Circa causas atque personas quae in curia ad
exercitium potestatis iudicalis pertinent, serventur praescripta
Libri VII „De processibus”; de iis autem quae ad administra-
tionem dioecesis spectant, serventur praescripta canonum qui
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tru a promova ºi a asigura un bine mai mare.

§ 2. De fiecare datã când Conferinþele întreprind activitãþi
ºi legãturi ce au un caracter internaþional, trebuie sã fie ascul-
tatã pãrerea Scaunului Apostolic.

TITLUL III
Organizarea internã a bisericilor particu-

lare

CAPITOLUL I
Sinodul diecezan

Can. 460 – Sinodul diecezan este întrunirea delegaþilor
preoþilor ºi ai altor credincioºi ai unei Biserici particulare,
care îl ajutã pe Episcop spre binele întregii comunitãþi die-
cezane, conform cu canoanele care urmeazã.

Can. 461 – § 1. Sinodul diecezan sã se celebreze în
fiecare Bisericã particularã când, dupã aprecierea
Episcopului die-cezan, audiind pãrerea consiliului prezbit-
eral, acest lucru este cerut de împrejurãri.

§ 2. Dacã Episcopul are grija mai multor dieceze sau dacã
pãstoreºte una în calitate de Episcop propriu, iar o alta în cali-
tate de Administrator, poate sã convoace un singur sinod die-
cezan pentru toate diecezele ce îi sunt încredinþate.

Can. 462 – § 1. Numai Episcopul diecezan convoacã sin-
odul; cine conduce dieceza în mod interimar nu are acest
drept.

§ 2. Sinodul diecezan este prezidat de Episcopul diecezan;
totuºi, Episcopul îl poate delega pe Vicarul general sau epis-
copal sã exercite aceastã funcþie, pentru fiecare sesiune a
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sequuntur.

Can. 473 – § 1. Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia
negotia quae ad universae dioecesis administrationem pertinent,
debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi com-
missae aptius procurandum ordinentur.

§ 2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pasto-
ralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium; ubi id
expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit
oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae
ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare
ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant.

§ 3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud sua-
deant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si
plures sint, unus ex Vicariis generalibus.

§ 4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pasto-
ralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale,
constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus.

Can. 474 – Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata
sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem
ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancel-
larius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur.

ART. 1
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sinodului.

Can. 463 – § 1. La sinodul diecezan trebuie sã fie
chemaþi în calitate de membri sinodali ºi au obligaþia de a
participa la el:

1° Episcopul coadiutor ºi Episcopii auxiliari;
2° Vicarii generali ºi Vicarii episcopali, precum ºi Vicarul

judecãtoresc;
3° canonicii bisericii catedrale;
4° membrii consiliului prezbiteral;
5° credincioºii laici, precum ºi membri ai institutelor de viaþã

consacratã, care trebuie aleºi de consiliul pastoral; modul de
alegere ºi numãrul celor aleºi trebuie stabilite de Episcopul
diecezan, iar când acest consiliu lipseºte, conform criteriului
stabilit de Episcopul diecezan;

6° rectorul seminarului mare diecezan;
7° decanii;
8° cel puþin un preot din fiecare decanat care trebuie ales

de cãtre toþi cei care au grija sufletelor; în plus, trebuie sã fie
ales un alt preot care, în caz de împiedicare a celui dintâi,
sã îl substituie;

9° unii superiori ai institutelor cãlugãreºti ºi ai societãþilor
de viaþã apostolicã, care au o casã în diecezã; numãrul lor ºi
modalitãþile de alegere sunt stabilite de Episcopul diecezan.

§ 2. Episcopul diecezan poate sã invite la sinodul die-
cezan, în calitate de membri ai sinodului, ºi alte persoane, fie
clerici, fie membri ai institutelor de viaþã consacratã, fie cre-
dincioºi laici.

§ 3. Când considerã cã acest lucru este oportun, Episcopul
diecezan poate sã invite, în calitate de observatori, pe unii
slujitori sau membri ai Bisericilor sau ai comunitãþilor ecle-
ziale care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã.

Can. 464 – Dacã un membru al sinodului este împiedicat
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De Vicariis generalibus et episcopalibus

Can. 475 – § 1. In unaquaque dioecesi constituendus est ab
Episcopo dioecesano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria
ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in uni-
versae dioecesis regimine adiuvet.

§ 2. Pro regula generali habeatur ut unus constituatur Vicarius
generalis, nisi dioecesis amplitudo vel incolarum numerus aut
aliae rationes pastorales aliud suadeant.

Can. 476 – Quoties rectum dioecesis regimen id requirat,
constitui etiam possunt ab Episcopo dioecesano unus vel plures
Vicarii episcopales, qui nempe aut in determinata dioecesis parte
aut in certo negotiorum genere aut quoad fideles determinati
ritus vel certi personarum coetus, eadem gaudent potestate
ordinaria, quae iure universali Vicario generali competit, ad
normam canonum qui sequuntur.

Can. 477 – § 1. Vicarius generalis et episcopalis libere ab
Episcopo dioecesano nominantur et ab ipso libere removeri
possunt, firmo praescripto can. 406; Vicarius episcopalis, qui
non sit Episcopus auxiliaris nominetur tantum ad tempus, in
ipso constitutionis actu determinandum.

§ 2. Vicario generali absente vel legitime impedito, Episcopus
dioecesanus alium nominare potest, qui eius vices suppleat; eadem
norma applicatur pro Vicario episcopali.

Can. 478 – § 1. Vicarius generalis et episcopalis sint
sacer-dotes annos nati non minus triginta, in iure canonico
aut theo-logia doctores vel licentiati vel saltem in iisdem disci-
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în mod legitim, el nu poate sã trimitã un procurant care sã
participe în numele lui; sã-l informeze, însã, pe Episcopul die-
cezan despre acest impediment.

Can. 465 – În sesiunile sinodului sã fie supuse discuþiei
libere a membrilor toate problemele propuse.

Can. 466 – În sinodul diecezan, singurul legislator este
Episcopul diecezan, în timp ce ceilalþi membri ai sinodului
au numai vot consultativ; numai el semneazã declaraþiile ºi
decretele sinodale, care pot fi fãcute publice tot numai sub
autoritatea lui.

Can. 467 – Episcopul diecezan sã comunice textul
declara-þiilor ºi al decretelor sinodale Mitropolitului ºi
Conferinþei Episcopilor.

Can. 468 – § 1. Episcopul diecezan are dreptul, dupã
apre-cierea sa prudentã, sã întrerupã ºi sã dizolve sinodul
diecezan.

§ 2. Când scaunul episcopal devine vacant sau împiedicat,
sinodul diecezan este întrerupt ipso iure, pânã când noul
Episcop diecezan decide continuarea lui sau îl declarã închis.

CAPITOLUL II
Curia diecezanã

Can. 469 – Curia diecezanã constã din acele organisme
ºi persoane care îl ajutã pe Episcop în conducerea întregii
dieceze, mai ales în conducerea activitãþii pastorale, în
administrarea diecezei ºi în exercitarea puterii judecã-
toreºti.
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plinis vere periti, sana doctrina, probitate, prudentia ac rerum
gerendarum experientia commendati.

§ 2. Vicarii generalis et episcopalis munus componi non
potest cum munere canonici paenitentiarii, neque committi
consanguineis Episcopi usque ad quartum gradum.

Can. 479 – § 1. Vicario generali, vi officii, in universa dioe-
cesi competit potestas exsecutiva quae ad Episcopum dioecesa-
num iure pertinet, ad ponendos scilicet omnes actus administra-
tivos, iis tamen exceptis quos Episcopus sibi reservaverit vel
qui ex iure requirant speciale Episcopi mandatum.

§ 2. Vicario episcopali ipso iure eadem competit potestas de
qua in § 1, sed quoad determinatam territorii partem aut nego-
tiorum genus aut fideles determinati ritus vel coetus tantum
pro quibus constitutus est, iis causis exceptis quas Episcopus
sibi aut Vicario generali reservaverit, aut quae ex iure requirunt
speciale Episcopi mandatum.

§ 3. Ad Vicarium generalem atque ad Vicarium episcopalem,
intra ambitum eorum competentiae, pertinent etiam facul-
tates habituales ab Apostolica Sede Episcopo concessae, necnon
rescriptorum exsecutio, nisi aliud expresse cautum fuerit aut
electa fuerit industria personae Episcopi dioecesani.

Can. 480 – Vicarius generalis et Vicarius episcopalis de
prae-cipuis negotiis et gerendis et gestis Episcopo dioecesano
referre debent, nec umquam contra voluntatem et mentem
Episcopi dioecesani agant.
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Can. 470 – Numirea acelora care exercitã oficii în curia
die-cezanã aparþine de drept Episcopului diecezan.

Can. 471 – Toþi cei care sunt admiºi sã îndeplineascã
oficii în curia diecezanã trebuie:

1° sã promitã cã îºi vor îndeplini funcþia cu fidelitate, dupã
regulile stabilite de drept sau de Episcop;

2° sã pãstreze secretul în limitele ºi conform modalitãþilor
stabilite de drept sau de Episcop.

Can. 472 – Cât priveºte cauzele ºi persoanele care în
curie þin de exercitarea puterii judecãtoreºti, sã se respecte
dispo-ziþiile Cãrþii a VII-a, Procesele; în schimb, cât priveºte
admi-nistrarea diecezei (adicã exercitarea puterii executive
în die-cezã), sã se respecte dispoziþiile canoanelor care
urmeazã.

Can. 473 – § 1. Episcopul diecezan trebuie sã aibã grijã
ca toate chestiunile referitoare la administrarea întregii
die-ceze (exercitarea puterii executive) sã fie coordonate
cum trebuie ºi organizate în aºa fel încât sã se asigure într-un
mod mai eficace binele porþiunii poporului lui Dumnezeu
încredin-þate lui.

§ 2. Episcopului diecezan îi revine personal datoria sã
coordoneze activitatea pastoralã a Vicarilor generali ºi episco-
pali; când se considerã cã este util, poate fi numit un respon-
sabil al curiei, care trebuie sã fie preot, ºi care are misiunea
de a coordona, sub autoritatea Episcopului, chestiunile de
naturã executivã ce trebuie tratate, precum ºi de a avea grijã
ca ceilalþi angajaþi ai curiei sã-ºi îndeplineascã în mod corect
oficiul încredinþat lor.

§ 3. Dacã, dupã aprecierea Episcopului, circumstanþele locale
nu sugereazã altfel, sã fie numit ca responsabil al curiei însuºi
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Can. 481 – § 1. Exspirat potestas Vicarii generalis et Vicarii
episcopalis expleto tempore mandati, renuntiatione, itemque,
salvis cann. 406 et 409, remotione eisdem ab Episcopo dioece-
sano intimata, atque sedis episcopalis vacatione.

§ 2. Suspenso munere Episcopi dioecesani, suspenditur
potestas Vicarii generalis et Vicarii episcopalis, nisi episcopali
dignitate aucti sint.
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Vicarul general sau, dacã sunt mai mulþi, unul dintre Vicarii
generali.

§ 4. Când se considerã cã este oportun, Episcopul, pentru
a favoriza în chip mai potrivit activitatea pastoralã, poate
sã înfiinþeze un consiliu episcopal, format din Vicarii generali
ºi Vicarii episcopali.

Can. 474 – Actele curiei, care din natura lor sunt desti-
nate sã aibã efect juridic, trebuie sã fie semnate de
Ordinariul de la care provin, ºi aceasta pentru validitate,
precum ºi de can-celarul sau notarul curiei; cancelarul este
þinut sã-l informeze pe responsabilul curiei despre aceste
acte.

ART. 1
Vicarii generali ºi episcopali

Can. 475 – § 1. În fiecare diecezã trebuie sã fie numit de
cãtre Episcopul diecezan un Vicar general care, înzestrat cu
putere ordinarã în conformitate cu canoanele care urmeazã,
sã-l ajute pe Episcop în conducerea întregii dieceze.

§ 2. Ca regulã generalã, sã existe un singur Vicar general,
în afarã de cazul când extinderea diecezei, numãrul locuitorilor
sau alte motive pastorale cer contrarul.

Can. 476 – Când acest lucru este necesar pentru buna
con-ducere a diecezei, Episcopul diecezan poate sã numeascã
unul sau mai mulþi Vicari episcopali care au, fie într-o anu-
mitã parte a diecezei, fie într-un anumit fel de probleme, fie
faþã de credincioºii unui rit determinat sau faþã de un anu-
mit grup de persoane, aceeaºi putere ordinarã pe care o are,
în virtutea dreptului universal, Vicarul general, conform
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ART. 2
De cancellario aliisque notariis et de archivis

Can. 482 – § 1. In qualibet curia constituatur cancella-
rius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari sta-
tuatur, est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque
eadem in curiae archivo custodiantur.

§ 2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui
nomen sit vice-cancellarii.

§ 3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii
et secretarii curiae.

Can. 483 – § 1. Praeter cancellarium, constitui possunt
alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publi-
cam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta
iudi-cialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tan-
tum.

§ 2. Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et
omni suspicione maiores; in causis quibus fama sacerdotis in
discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos.

Can. 484 – Officium notariorum est:
1° conscribere acta et instrumenta circa decreta, dispositiones,

obligationes vel alia quae eorum operam requirunt;

2° in scriptis fideliter redigere quae geruntur, eaque cum signi-
ficatione loci, diei, mensis et anni subsignare;

3° acta vel instrumenta legitime petenti ex regesto, servatis
servandis, exhibere et eorum exempla cum autographo con-
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canoa-nelor care urmeazã.

Can. 477 – § 1. Vicarul general ºi Vicarul episcopal sunt
numiþi în mod liber de Episcopul diecezan ºi tot de cãtre el
pot fi înlãturaþi în mod liber, rãmânând neatinsã dispoziþia
can. 406; Vicarul episcopal care nu este Episcop auxiliar sã
fie numit numai pentru un anumit timp, care trebuie stabilit
în însuºi actul de numire.

§ 2. Când Vicarul general este absent sau împiedicat în mod
legitim, Episcopul diecezan poate sã numeascã un altul care
sã-l înlocuiascã; aceeaºi normã se aplicã ºi în cazul Vicarului
episcopal.

Can. 478 – § 1. Vicarul general ºi Vicarul episcopal sã fie
preoþi, în vârstã de cel puþin treizeci de ani împliniþi, doctori
sau licenþiaþi în dreptul canonic sau în teologie sau cel puþin
cu adevãrat experþi în aceste discipline, vrednici de stimã pentru
doctrina lor sãnãtoasã, pentru cinstea ºi prudenþa lor, precum
ºi pentru experienþa lor în conducere.

§ 2. Funcþia de Vicar general ºi episcopal este incompatibilã
cu funcþia da canonic penitenþiar ºi nici nu poate fi încredin-
þatã consangvinilor Episcopului pânã în al patrulea grad.

Can. 479 – § 1. Vicarul general are, în virtutea oficiului,
în întreaga diecezã puterea executivã ce o are prin drept Epis-
copul diecezan, adicã aceea de a îndeplini toate actele execu-
tive, cu excepþia acelora pe care Episcopul ºi le-a rezervat sieºi
sau care, conform dreptului, necesitã un mandat special din
partea Episcopului.

§ 2. Vicarul episcopal are ipso iure aceeaºi putere prevã-
zutã în § 1, dar fie numai pentru o parte determinatã a teri-
toriului, fie numai pentru un anumit gen de probleme, fie
numai pentru credincioºii unui anumit rit sau grup, pentru
care a fost numit, cu excepþia acelor chestiuni pe care Epis-
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formia declarare.
Can. 485 – Cancellarius aliique notarii libere ab officio

removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Admi-
nistratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum.

Can. 486 – § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroe-
cias respiciunt, maxima cura custodiri debent.

§ 2. In unaquaque curia erigatur, in loco tuto, archivum seu
tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae
quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia
spectant, certo ordine disposita et diligenter clausa custodiantur.

§ 3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur
inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scriptu-
rarum synopsi.

Can. 487 – § 1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem
habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud
ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancel-
larii licentia.

§ 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura
sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent,
documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se
vel per procuratorem recipere.

Can. 488 – Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad
breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Modera-
toris curiae et cancellarii consensu.

Can. 489 – § 1. Sit in curia dioecesana archivum quoque
secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scri-
nium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri
nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautis-
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copul ºi le-a rezervat sieºi sau le-a rezervat Vicarului general,
sau care, conform dreptului, necesitã un mandat special din
partea Episcopului.

§ 3. Vicarul general ºi Vicarul episcopal au, în cadrul com-
petenþei lor, ºi facultãþile habituale acordate Episcopului de
cãtre Scaunul apostolic, precum ºi posibilitatea de executare
a rescriptelor, în afarã de cazul când dreptul stabileºte în mod
expres altfel sau când a fost preferatã intervenþia personalã
a Episcopului diecezan.

Can. 480 – Vicarul general ºi Vicarul episcopal trebuie sã
raporteze Episcopului diecezan despre activitãþile mai impor-
tante ce trebuie îndeplinite ºi despre acelea care au fost înde-
plinite ºi sã nu acþioneze niciodatã împotriva voinþei ºi intenþiei
Episcopului diecezan.

Can. 481 – § 1. Puterea Vicarului general ºi a Vicarului
episcopal înceteazã prin expirarea timpului mandatului, prin
renunþare, de asemenea, rãmânând neschimbate canoanele 406
ºi 409, prin înlãturare, intimatã lor de Episcopul diecezan,
precum ºi prin vacanþa scaunului episcopal.

§ 2. Când oficiul Episcopului diecezan este suspendat, este
suspendatã ºi puterea Vicarului general ºi a Vicarului epis-
copal, în afarã de cazul când au demnitate episcopalã.

ART. 2
Cancelarul, ceilalþi notari ºi arhivele

Can. 482 – § 1. În fiecare curie sã fie numit un cancelar,
a cãrui principalã funcþie constã, dacã nu este stabilit altfel de
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sime custodiantur.
§ 2. Singulis annis destruantur documenta causarum crimi-

nalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae
a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento
facti brevi summario cum textu sententiae definitivae.

Can. 490 – § 1. Archivi secreti clavem habeat tantummo-
do Episcopus.

§ 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne
aperiatur, nisi in casu verae necessitatis, ab ipso Adminis-
tratore dioecesano.

§ 3. Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur.

Can. 491 – § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et docu-
menta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegia-
tarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium
diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur
duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo,
alterum in archivo dioecesano serventur.

§ 2. Curet etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur
archivum historicum atque documenta valorum historicum habentia
in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur.

§ 3. Acta et documenta, de quibus in §§ 1 et 2, ut inspiciantur
aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano sta-
tutae.
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dreptul particular, în a avea grijã ca actele curiei sã fie redac-
tate ºi duse la bun sfârºit, iar copiile lor sã fie pãstrate în
arhiva curiei.

§ 2. Dacã se considerã cã este necesar, cancelarului i se
poate da un adjunct, care poartã denumirea de vicecancelar.

§ 3. Cancelarul ºi vicecancelarul sunt totodatã notari ºi
secretari ai curiei.

Can. 483 – § 1. În afarã de cancelar, pot fi numiþi ºi alþi
notari, al cãror scris sau semnãturã constituie o atestare
oficialã fie cu privire la toate actele, fie numai cu privire la
actele procesuale, fie numai cu privire la actele unei anumite
cauze sau probleme.

§ 2. Cancelarul ºi notarii trebuie sã fie persoane cu repu-
taþie neºtirbitã ºi în afara oricãrei suspiciuni; în cazurile în
care poate fi pusã în pericol onoarea unui preot, notarul trebuie
sã fie preot.

Can. 484 – Notarii au datoria:
1° sã redacteze actele ºi documentele privind decretele, dis-

poziþiile, obligaþiile sau celelalte practici care necesitã inter-
venþia lor;

2° sã noteze în scris cu fidelitate tot ceea ce se face sau se
spune, iar la urmã sã semneze ºi sã indice locul, ziua, luna
ºi anul;

3° sã arate, respectând necesarele precauþii ºi formalitãþi,
actele ºi documentele înregistrate persoanelor care le cer în
mod legitim, ºi sã autentifice copiile, declarându-le conforme
cu originalul.

Can. 485 – Cancelarul ºi ceilalþi notari pot fi înlãturaþi
în mod liber de Episcopul diecezan, nu însã de
Administratorul diecezan, decât cu consimþãmântul colegiu-
lui consultanþilor.
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ART. 3
De consilio a rebus oeconomicis et de oeconomo

Can. 492 – § 1. In singulis dioecesibus constituatur con-
silium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipse Episcopus dioe-
cesanus eiusve delegatus, et quod constat tribus saltem christi-
fidelibus, in re oeconomica necnon in iure civili vere peritis
et integritate praestantibus, ab Episcopo nominatis.

§ 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium
nominentur, sed expleto hoc tempore ad alia quinquennia assumi
possunt.

§ 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae
quae cum Episcopo usque ad quartum gradum consanguinita-
tis vel affinitatis coniunctae sunt.

Can. 493 – Praeter munera ipsi commissa in Libro V „De
bonis Ecclesiae temporalibus”, consilii a rebus oeconomicis est
quotannis, iuxta Episcopi dioecesani indicationes, rationem
apparare quaestuum et erogationum quae pro universo dioe-
cesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte,
rationem accepti et expensi probare.

Can. 494 – § 1. In singulis dioecesibus ab Episcopo, audi-
tis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis,
nomi-netur oeconomus, qui sit in re oeconomica vere peritus et
pro-bitate prorsus praestans.

§ 2. Oeconomus nominetur ad quinquennium, sed expleto
hoc tempore ad alia quinquennia nominari potest; durante
munere, ne amoveatur nisi ob gravem causam ab Episcopo aesti-
mandam, auditis collegio consultorum atque consilio a
rebus oeconomicis.
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Can. 486 – § 1. Toate documentele care privesc dieceza
sau parohiile trebuie sã fie pãstrate cu cea mai mare grijã.

§ 2. În fiecare curie sã existe un loc sigur pentru arhiva die-
cezanã, în care sã fie pãstrate, bine clasificate ºi închise cu
grijã, documentele ºi actele referitoare la activitatea spiritualã
ºi materialã a diecezei.

§ 3. Sã se întocmeascã un inventar sau un catalog al docu-
mentelor care sunt cuprinse în arhive, cu un scurt rezumat
al fiecãrui act.

Can. 487 – § 1. Arhiva trebuie sã fie închisã, iar cheia ei
sã o aibã numai Episcopul ºi cancelarul. Nimãnui nu-i este
permis sã intre în arhivã decât cu permisiunea Episcopului
sau a responsabilului curiei, împreunã cu a cancelarului.

§ 2. Cei interesaþi au dreptul sã primeascã, personal sau
printr-un procurant, copia autenticã, scrisã sau fotocopiatã,
a documentelor care, prin natura lor, sunt publice ºi privesc
starea persoanei ce le solicitã.

Can. 488 – Nu este permis sã se scoatã documentele din
arhivã, decât pentru un scurt timp ºi cu consimþãmântul Epis-
copului sau al responsabilului curiei împreunã cu al cance-
larului.

Can. 489 – § 1. În curia diecezanã sã existe ºi o arhivã
secretã sau cel puþin, în arhiva obiºnuitã, un dulap sau o
casã de fier închisã cu cheie, care sã nu poatã fi miºcatã din
loc, în care sã fie pãstrate cu cea mai mare precauþie docu-
mentele ce trebuie þinute sub secret.

§ 2. Sã se distrugã în fiecare an documentele cauzelor penale
privind comportarea moralã a împricinaþilor care au încetat
din viaþã sau ale cauzelor penale care au fost rezolvate printr-o
sentinþã de condamnare în urmã cu zece ani, pãstrându-se
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§ 3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus
oeconomicis definitam, bona dioecesis sub auctoritate Episcopi
administrare atque ex quaestu dioecesis constituto expensas
facere, quas Episcopus aliive ab ipso deputati legitime ordina-
verint.

§ 4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis
rationem accepti et expensi reddere debet.

CAPUT III
De consilio presbyterali et de collegio consulto-

rum

Can. 495 – § 1. In unaquaque dioecesi constituatur con-
silium presbyterale, coetus scilicet sacerdotum, qui tamquam
senatus sit Episcopi, presbyterium repraesentans, cuius est
Episcopum in regimine dioecesis ad normam iuris adiuva-
re, ut bonum pastorale portionis populi Dei ipsi commissae
quam maxime provehatur.

§ 2. In vicariatibus et praefecturis apostolicis Vicarius vel
Praefectus constituant consilium ex tribus saltem presbyteris
missionariis, quorum sententiam, etiam per epistolam, audiant
in gravioribus negotiis.

Can. 496 – Consilium presbyterale habeat propria statuta ab
Episcopus dioecesano approbata, attentis normis ab Episcoporum
conferentia prolatis.

Can. 497 – Ad designationem quod attinet sodalium consi-
lii presbyteralis:

1° dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus
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un scurt rezumat al faptului împreunã cu textul sentinþei
definitive.

Can. 490 – § 1. Numai Episcopul sã aibã cheia arhivei
secrete.

§ 2. Când scaunul este vacant sã nu se deschidã arhiva
secretã decât în caz de adevãratã necesitate, de cãtre Admi-
nistratorul diecezan personal.

§ 3. Sã nu se scoatã documente din arhiva secretã.

Can. 491 – § 1. Episcopul diecezan sã aibã grijã ca actele
ºi documentele din arhivele bisericilor catedrale, colegiate,
parohiale ºi ale altor biserici care se aflã pe teritoriul diecezei
sale, sã fie pãstrate cu atenþie ºi sã se întocmeascã inven-
tare sau cataloage în douã exemplare, dintre care unul sã fie
pãstrat în arhiva proprie a respectivei biserici, iar celãlalt
în arhiva diecezanã.

§ 2. De asemenea, Episcopul diecezan sã aibã grijã sã existe
ºi o arhivã istoricã, în care sã fie pãstrate cu atenþie ºi clasi-
ficate sistematic documentele care au valoare istoricã.

§ 3. Pentru a consulta sau a scoate actele ºi documentele
despre care vorbesc §§ 1 ºi 2, sã se respecte normele stabilite
de Episcopul diecezan.

ART. 3
Consiliul cu problemele economice ºi economul

Can. 492 – § 1. În fiecare diecezã sã se instituie un consil-
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ipsis, ad normam canonum qui sequuntur, necnon statuto-
rum;

2° aliqui sacerdotes, ad normam statuorum, esse debent
membra nata, qui scilicet ratione officii ipsis demandati ad
consilium pertineant;

3° Episcopo dioecesano integrum est aliquos libere nominare.

Can. 498 – § 1. Ius electionis tum activum tum passivum
ad consilium presbyterale constituendum habent:

1° omnes sacerdotes saeculares in dioecesi incardinati;
2° sacerdotes saeculares in dioecesi non incardinati, necnon

sacerdotes sodales alicuius instituti religiosi aut societatis vitae
apostolicae, qui in dioecesi commorantes, in eiusdem bonum
aliquod officium exercent.

§ 2. Quatenus statuta id provideant, idem ius electionis con-
ferri potest aliis sacerdotibus, qui domicilium aut quasi-domi-
cilium in dioecesi habent.

Can. 499 – Modus eligendi membra consilii presbyteralis
sta-tutis determinandus est, ita quidem ut, quatenus id fieri
possit, sacerdotes presbyterii repraesententur, ratione habita
maxime diversorum ministeriorum variarumque dioecesis
regionum.

Can. 500 – § 1. Episcopi dioecesani est consilium presbytera-
le convocare, eidem praesidere atque quaestiones in eodem
trac-tandas determinare aut a membris propositas recipere.

§ 2. Consilium presbyterale gaudet voto tantum consultivo;
Episcopus dioecesanus illud audiat in negotiis maioris momen-
ti, eius autem consensu eget solummodo in casibus iure
expresse definitis.

340 CARTEA II: POPORUL LUI DUMNEZEU



iu cu problemele economice, prezidat de Episcopul diecezan
sau de un delegat al sãu, alcãtuit din cel puþin trei credin-
cioºi numiþi de Episcop, cu adevãrat experþi în economie ºi în
dreptul civil ºi remarcabili prin onestitate.

§ 2. Membrii consiliului cu problemele economice sã fie
numiþi pentru o perioadã de cinci ani, dar la expirarea acestui
timp pot fi reconfirmaþi încã pentru alþi cinci ani.

§ 3. Din consiliul cu problemele economice nu pot face parte
persoanele care sunt unite cu Episcopul pânã la gradul al
patrulea de consangvinitate sau de afinitate.

Can. 493 – Pe lângã sarcinile ce îi sunt încredinþate de
Cartea a V-a, Bunurile materiale ale Bisericii, consiliului cu
problemele economice îi revine datoria de a pregãti anual, con-
form indicaþiilor Episcopului diecezan, bugetul estimativ de
venituri ºi cheltuieli al întregii gestiuni a diecezei pentru anul
urmãtor, precum ºi de a controla la sfârºitul anului situaþia
veniturilor ºi cheltuielilor efectuate.

Can. 494 – § 1. Dupã ce a fost audiatã pãrerea colegiului
consultanþilor ºi a consiliului cu problemele economice, în fie-
care diecezã sã fie numit de Episcop un econom, realmente
expert în economie ºi remarcabil prin onestitate.

§ 2. Economul sã fie numit pentru o perioadã de cinci ani,
dar la expirarea acestui timp poate fi numit încã pentru alþi
cinci ani; pe durata funcþiei sã nu fie înlãturat decât dintr-un
motiv grav, care trebuie evaluat de Episcop, fiind audiatã
pãrerea colegiului consultanþilor ºi a consiliului cu problemele
economice.

§ 3. Economului îi revine sarcina – þinând seama de modali-
tãþile stabilite de consiliul cu problemele economice – de a
administra, sub autoritatea Episcopului, bunurile diecezei ºi
de a efectua din veniturile diecezei cheltuielile poruncite de
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§ 3. Consilium presbyterale numquam agere valet sine Epis-
copo dioecesano, ad quem solum etiam cura spectat ea divulgandi
quae ad normam § 2 statuta sunt.

Can. 501 – § 1. Membra consilii presbyteralis designen-
tur ad tempus, in statutis determinatum, ita tamen ut inte-
grum consilium vel aliqua eius pars intra quinquennium
renovetur.

§ 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque
munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta
possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter con-
stituere.

§ 3. Si consilium presbyterale munus sibi in bonum dioecesis
commissum non adimpleat aut eodem graviter abutatur, Epis-
copus dioecesanus facta consultatione cum Metropolita, aut si
de ipsa sede metropolitana agatur cum Episcopo suffraganeo
promotione antiquiore, illud dissolvere potest, sed intra annum
debet noviter constituere.

Can. 502 – § 1. Inter membra consilii presbyteralis ab Epis-
copo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero
non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium
consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt
munera iure determinata; expleto tamen quinquennio munera
sua propria exercere pergit usquedum novum collegium consti-
tuatur.

§ 2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus;
sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi
locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordi-
natione antiquior in collegio consultorum.

§ 3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera col-
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Episcop sau de alþii pe care Episcopul i-a desemnat în mod
legitim.

§ 4. La sfârºitul anului, economul trebuie sã dea socotealã
consiliului cu problemele economice despre venituri ºi cheltuieli.

CAPITOLUL III
Consiliul prezbiteral ºi colegiul consultanþilor

Can. 495 – § 1. În fiecare diecezã sã se instituie consiliul
prezbiteral, adicã un grup de preoþi care, reprezentând preo-
þimea, sã fie un fel de senat al Episcopului, cãruia îi revine
datoria de a-l ajuta pe Episcop în conducerea diecezei, conform
dreptului, ca sã fie promovat în cel mai înalt grad binele
pastoral al porþiunii poporului lui Dumnezeu încredinþate
Episcopului.

§ 2. În vicariatele ºi prefecturile apostolice, Vicarul ºi Pre-
fectul sã formeze un consiliu din cel puþin trei preoþi misio-
nari, a cãror pãrere sã o asculte, chiar ºi prin scrisori, în ches-
tiunile mai importante.

Can. 496 – Consiliul prezbiteral sã aibã statute proprii,
aprobate de Episcopul diecezan, þinându-se seama de normele
date de Conferinþa Episcopilor.

Can. 497 – Cât priveºte desemnarea membrilor consiliu-
lui prezbiteral:

1° aproximativ jumãtate din ei sã fie aleºi în mod liber de
preoþii înºiºi, în conformitate cu canoanele care urmeazã ºi
cu statutele;

2° unii preoþi, conform statutelor, trebuie sã fie membri de
drept, adicã preoþi care fac parte din consiliu în virtutea ofi-
ciului încredinþat lor;

3° Episcopul are dreptul de a numi ºi alþi preoþi.
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legii consultorum capitulo cathedrali committantur.

§ 4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii
consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495,
§ 2, nisi aliud iure statuatur.

CAPUT IV
De canonicorum capitulis

Can. 503 – Capitulum canonicorum, sive cathedrale sive
col-legiale, est sacerdotum collegium, cuius est functiones litur-
gicas sollemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolve-
re; capi-tuli cathedralis praeterea est munera adimplere, quae
iure aut ab Episcopo dioecesano ei committuntur.

Can. 504 – Capituli cathedralis erectio, innovatio aut sup-
pressio Sedi Apostolicae reservantur.

Can. 505 – Unumquodque capitulum, sive cathedrale
sive collegiale, sua habeat statuta, per legitimum actum capitu-
larem condita atque ab Episcopo dioecesano probata; quae sta-
tuta ne immutentur neve abrogentur nisi approbante eodem
Episcopo dioecesano.

Can. 506 – § 1. Statuta capituli, salvis semper fundatio-
nis legibus, ipsam capituli constitutionem et numerum
canoni-corum determinent; definiant quaenam a capitulo et
a sin-gulis canonicis ad cultum divinum necnon ad ministerium
persol-vendum sint peragenda; decernant conventus in quibus
capituli negotia agantur atque, salvis quidem iuris univer-
salis prae-scriptis, condiciones statuant ad validitatem liceita-
temque nego-tiorum requisitas.

§ 2. In statutis etiam definiantur emolumenta, tum stabilia
tum occasione perfuncti muneris solvenda necnon, attentis
normis a Sancta Sede latis, quaenam sint canonicorum insi-
gnia.
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Can. 498 – § 1. Au dreptul activ ºi pasiv de alegere pen-
tru constituirea consiliului prezbiteral:

1° toþi preoþii seculari încardinaþi în diecezã;
2° preoþii seculari neîncardinaþi în diecezã ºi preoþii membri

ai unui institut cãlugãresc sau ai unei societãþi de viaþã apos-
tolicã, dar care, locuind în diecezã, îndeplinesc un oficiu spre
binele diecezei.

§ 2. Când statutele prevãd aceasta, acelaºi drept de alegere
poate fi acordat ºi altor preoþi care au domiciliul sau cvasido-
miciliul în diecezã.

Can. 499 – Modul de a alege membrii consiliului prezbiter-
al trebuie sã fie stabilit de statute, astfel încât, pe cât e posi-
bil, sã fie într-adevãr reprezentaþi toþi preoþii, þinându-se mai
ales seama de diferitele slujiri ºi de diferitele zone ale
diecezei.

Can. 500 – § 1. Episcopului diecezan îi revine datoria sã
convoace consiliul prezbiteral, sã-l prezideze ºi sã stabileascã
problemele ce trebuie dezbãtute în cadrul lui sau sã le accepte
pe cele propuse de cãtre membri.

§ 2. Consiliul prezbiteral are numai vot consultativ; Epis-
copul diecezan sã-l audieze în chestiunile de importanþã majorã,
însã de consimþãmântul lui are nevoie numai în cazurile
stabilite în mod expres de drept.

§ 3. Consiliul prezbiteral nu poate niciodatã sã acþioneze
fãrã Episcopul diecezan, cãruia îi revine în exclusivitate ºi
grija de a da publicitãþii cele care au fost stabilite conform § 2.

Can. 501 – § 1. Membrii consiliului prezbiteral sã fie
numiþi pentru un timp determinat stabilit de statute, totuºi,
în aºa fel încât în decurs de cinci ani sã fie reînnoit întregul
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Can. 507 – § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli prae-
sit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuo-
rum, ratione quoque habita usus in regione vigentis.

§ 2. Clericis ad capitulum non pertinentibus, committi possunt
alia officia, quibus ipsi, ad normam statuorum, canonicis
auxi-lium praebeant.

Can. 508 – § 1. Paenitentiarius canonicus tum ecclesiae
cathe-dralis tum ecclesiae collegialis vi officii habet facultatem
ordi-nariam, quam tamen aliis delegare non potest, absol-
vendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non
declaratis, Apostolicae Sedi non reservatis, in dioecesi extra-
neos quoque, dioecesanos autem etiam extra territorium
dioecesis.

§ 2. Ubi deficit capitulum, Episcopus dioecesanus sacer-
dotem constituat ad idem munus implendum.

Can. 509 – § 1. Episcopi dioecesani, audito capitulo, non
autem Administratoris dioecesani, est omnes et singulos confer-
re cano-nicatus, tum in ecclesia cathedrali tum in ecclesia
collegiali, revocato quolibet contrario privilegio; eiusdem
Episcopi est confirmare electum ab ipso capitulo, qui eidem
praesit.

§ 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum
sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui
laudabiliter ministerium exercuerunt.

Can. 510 – § 1. Capitulo canonicorum ne amplius unian-
tur paroeciae; quae unitae alicui capitulo exstent, ab Episcopo
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consiliu sau o parte a lui.

§ 2. Când scaunul episcopal devine vacant, consiliul prez-
biteral înceteazã, iar funcþiile lui sunt îndeplinite de colegiul
consultanþilor; în decurs de un an de la luarea în primire,
Episcopul trebuie sã formeze un nou consiliu prezbiteral.

§ 3. În cazul în care consiliul prezbiteral nu-ºi îndeplineºte
funcþia ce i-a fost încredinþatã pentru binele diecezei sau abuzeazã
de ea în mod grav, Episcopul diecezan, dupã ce s-a consultat cu
Mitropolitul, sau, dacã este vorba de însuºi scaunul mitropolitan,
cu Episcopul sufragan cel mai vechi în ordinea promovãrii, poate
sã-l dizolve, dar în decurs de un an trebuie sã-l formeze din nou.

Can. 502 – § 1. Din rândul membrilor consiliului prezbiter-
al sã fie numiþi în mod liber de Episcopul diecezan unii pre-
oþi, în numãr nu mai mic de ºase ºi nici mai mare de dois-
prezece, care sã formeze, pe o duratã de cinci ani, colegiul
consultan-þilor, cãruia îi revin funcþiile determinate de
drept; totuºi, trecând cinci ani, el continuã sã-ºi exercite
funcþiile proprii pânã la constituirea unui nou colegiu.

§ 2. Colegiul consultanþilor este prezidat de Episcopul die-
cezan; când scaunul este împiedicat sau vacant, este prezidat
de acela care þine în mod interimar locul Episcopului sau,
dacã acesta nu a fost încã numit, de preotul mai vechi în
hirotonire ºi care face parte din colegiu.

§ 3. Conferinþa Episcopilor poate sã decidã ca funcþiile cole-
giului consultanþilor sã fie încredinþate capitlului catedralei.

§ 4. În vicariatul apostolic ºi în prefectura apostolicã, func-
þiile colegiului consultanþilor revin de drept consiliului misiunii,
despre care vorbeºte can. 495, § 2, dacã nu este stabilit altfel
de cãtre drept.

CAPITOLUL IV
Capitlurile canonicilor
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dioe-cesano a capitulo separentur.

§ 2. In ecclesia, quae simul sit paroecialis et capitularis, desig-
netur parochus, sive inter capitulares delectus, sive non; qui
parochus omnibus obstringitur officiis atque gaudet iuribus
et facultatibus quae ad normam iuris propria sunt parochi.

§ 3. Episcopi dioecesani est certas statuere normas, quibus
officia pastoralia parochi atque munera capitulo propria debi-
te componantur, cavendo ne parochus capitularibus nec
capi-tulum paroecialibus functionibus impedimento sit; con-
flictus, si quidam habeantur, dirimat Episcopus dioecesa-
nus, qui imprimis curet ut fidelium necessitatibus pastora-
libus apte prospiciatur.

§ 4. Quae ecclesiae, paroeciali simul et capitulari, conferantur
eleemosynae, praesumuntur datae paroeciae, nisi aliud constet.

CAPUT V
De consilio pastorali

Can. 511 – In singulis dioecesibus, quatenus pastoralia
adiuncta id suadeant, constituatur consilium pastorale,
cuius est sub auctoritate Episcopi ea quae opera pastoralia in
dioe-cesi spectant investigare, perpendere atque de eis conclu-
siones practicas proponere.

Can. 512 – § 1. Consilium pastorale constat christifideli-
bus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum
cle-ricis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum
prae-sertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioe-
cesano determinato.

§ 2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale,
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Can. 503 – Capitlul canonicilor, fie catedral, fie colegial,
este un colegiu de preoþi cãruia îi revine obligaþia de a celebra
func-þiunile liturgice mai solemne în biserica catedralã sau
colegialã; în plus, capitlului catedralei îi revine obligaþia de a
îndeplini funcþiile ce îi sunt încredinþate de drept sau de
Episcopul die-cezan.

Can. 504 – Înfiinþarea, înnoirea ºi suprimarea capitlului
catedralei sunt rezervate Scaunului Apostolic.

Can. 505 – Fiecare capitlu, fie catedral, fie colegial, sã
aibã statute proprii, stabilite printr-un act capitular legitim ºi
apro-bate de Episcopul diecezan; ele sã nu fie modificate, nici
abro-gate, decât cu aprobarea Episcopului diecezan.

Can. 506 – § 1. Rãmânând mereu inviolabile legile de
înte-meiere, statutele sã stabileascã însãºi organizarea
capitlului ºi numãrul canonicilor, sarcinile capitlului ºi ale
fiecãrui canonic cu privire la celebrarea cultului divin ºi la
exerci-tarea ministeriului; sã reglementeze reuniunile în
care sunt discutate activitãþile capitlului ºi, respectând dispoz-
iþiile drep-tului universal, sã specifice condiþiile necesare pen-
tru validi-tatea ºi liceitatea diferitelor activitãþi.

§ 2. În statute sã fie stabilite ºi veniturile, atât cele fixe, cât
ºi cele ce trebuie depuse cu ocazia îndeplinirii unei funcþii
ºi, respectându-se normele date de Scaunul Apostolic, care sunt
însemnele canonicilor.

Can. 507 – § 1. Între canonici sã existe unul care sã pre-
zideze capitlul; de asemenea, sã se înfiinþeze ºi alte oficii,
conform statutelor, avându-se în vedere ºi obiceiurile existente
în regiune.

§ 2. Alte oficii pot fi încredinþate clericilor care nu fac parte
din capitlu, prin care ei sã-i ajute pe canonici, conform statutelor.

PARTEA II: STRUCTURA IERARHICÃ A BISERICII 349



ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioe-
cesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum
dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum,
necnon partis quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in apos-
tolatu habent.

§ 3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles
certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes.

Can. 513 – § 1. Consilium pastorale constituitur ad tem-
pus, iuxta praescripta statuorum, quae ab Episcopo dantur.

§ 2. Sede vacante, consilium pastorale cessat.

Can. 514 – § 1. Consilium pastorale, quod voto gaudet tan-
tum consultivo, iuxta necessitates apostolatus convocare
eique praeesse ad solum Episcopum dioecesanum pertinet; ad
quem etiam unice spectat,quae in consilio pertractata sunt
publici iuris facere.

§ 2. Saltem semel in anno convocetur.

CAPUT VI
De paroeciis, de parochis et de vicariis paroe-

cialibus

Can. 515 – § 1. Paroecia est certa communitas christifide-
lium in Ecclesia particulari stabiliter constituta, cuius cura
pasto-ralis, sub auctoritate Episcopi dioecesani, committitur
parocho, qua proprio eiusdem pastori.
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Can. 508 – § 1. Canonicul penitenþiar, atât al bisericii
cate-drale, cât ºi al celei colegiale, are în virtutea oficiului fac-
ultatea ordinarã, pe care totuºi nu o poate delega altora, de a-i
dezlega în forul intern sacramental de cenzurile latae sententi-
ae, nede-clarate ºi nici rezervate Scaunului Apostolic, pe
aceia care se aflã în diecezã, chiar fãrã sã facã parte din ea,
precum ºi pe diecezani în afara teritoriului diecezei.

§ 2. Unde nu existã capitlu, Episcopul diecezan sã numeascã
un preot care sã îndeplineascã aceastã funcþie.

Can. 509 – § 1. Îi revine de drept Episcopului diecezan,
dupã ce a audiat capitlul, nu însã ºi Administratorului die-
cezan, de a conferi toate canonicatele ºi pe fiecare în parte,
atât în biserica catedralã, cât ºi în biserica colegialã, abro-
gându-se orice privilegiu contrar. Este de datoria aceluiaºi
Episcop sã-l confirme pe acela pe care capitlul l-a ales ca
preºedinte.

§ 2. Episcopul diecezan sã confere canonicatele numai acelor
preoþi care se remarcã prin doctrinã ºi viaþã corectã ºi care
au exercitat în mod demn de laudã ministeriul sacerdotal.

Can. 510 – § 1. Parohiile sã nu mai fie unite unui capitlu
de canonici; cele care sunt deja unite unui capitlu sã fie
despãr-þite de capitlu de cãtre Episcopul diecezan.

§ 2. În biserica, în acelaºi timp, parohialã ºi capitularã, sã fie
numit un paroh ales din rândul capitularilor sau din rândul
celorlalþi preoþi; el are toate obligaþiile ºi se bucurã de toate
drepturile ºi facultãþile care, conform dreptului, sunt specifice
parohului.

§ 3. Este de datoria Episcopului diecezan sã stabileascã
norme precise prin care îndatoririle pastorale ale parohului ºi
funcþiile proprii ale capitlului sã fie bine coordonate, avându-se
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§ 2. Paroecias erigere, supprimere aut eas innovare unius est
Episcopi dioecesani, qui paroecias ne erigat aut supprimat,
neve eas notabiliter innovet, nisi audito consilio presbyterali.

§ 3. Paroecia legitime erecta personalitate iuridica ipso iure
gaudet.

Can. 516 – § 1. Nisi aliud iure caveatur, paroeciae aequi-
paratur quasi-paroecia, quae est certa in Ecclesia particula-
ri communitas christifidelium, sacerdoti uti pastori proprio
com-missa, ob peculiaria adiuncta in paroeciam nondum
erecta.

§ 2. Ubi quaedam communitates in paroeciam vel quasi-
paroeciam erigi non possint, Episcopus dioecesanus alio modo
earundem pastorali curae prospiciat.

Can. 517 – § 1. Ubi adiuncta id requirant, paroeciae aut
diver-sarum simul paroeciarum cura pastoralis committi pote-
st plu-ribus in solidum sacerdotibus, ea tamen lege, ut eorundem
unus curae pastoralis exercendae sit moderator, qui nempe
actionem coniunctam dirigat atque de eadem coram Episcopo
respondeat.

§ 2. Si ob sacerdotum penuriam Episcopus dioecesanus aesti-
maverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae
concredendam esse diacono aliive personae sacerdotali charac-
tere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem
constituat aliquem qui, potestatibus et facultatibus parochi
instructus, curam pastoralem moderetur.

Can. 518 – Paroecia regula generali sit territorialis, quae
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grijã ca parohul sã nu împiedice funcþiile capitulare, iar capitlul
pe cele parohiale; eventualele conflicte le rezolvã Episcopul
diecezan, care sã aibã grijã ca, mai presus de toate, sã se þinã
seama de nevoile pastorale ale credincioºilor.

§ 4. Ofertele fãcute unei biserici, în acelaºi timp, parohiale
ºi capitulare, se presupune cã sunt fãcute parohiei, dacã nu
se constatã contrarul.

CAPITOLUL V
Consiliul pastoral

Can. 511 – Dacã circumstanþele pastorale cer acest
lucru, în fiecare diecezã sã fie instituit un consiliu pastoral,
cãruia îi revine sarcina, sub autoritatea Episcopului, sã caute
sã des-copere problemele privind activitãþile pastorale în
diecezã, sã le examineze ºi sã propunã soluþii practice.

Can. 512 – § 1. Consiliul pastoral este format din credin-
cioºi creºtini care sunt în comuniune deplinã cu Biserica
Catolicã, atât clerici ºi membri ai institutelor de viaþã con-
sacratã, cât mai ales laici, care sunt desemnaþi conform cri-
teriilor stabilite de Episcopul diecezan.

§ 2. Credincioºii desemnaþi sã facã parte din consiliul pas-
toral sã fie astfel aleºi încât prin ei sã fie de fapt reprezen-
tatã întreaga porþiune a poporului lui Dumnezeu, care cons-
tituie dieceza, þinându-se seama de diferitele zone ale diecezei,
de condiþiile sociale ºi profesionale ale celor ce trebuie aleºi,
precum ºi de rolul pe care îl au în apostolat, atât la nivel indi-
vidual, cât ºi la nivel colectiv.

§ 3. Sã nu fie desemnaþi sã facã parte din consiliul pastoral
decât credincioºii care se remarcã prin credinþã sigurã, mora-
vuri bune ºi prudenþã.
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scilicet omnes complectatur christifideles certi territorii; ubi
vero id expediat, constituantur paroeciae personales, ratione
ritus, linguae, nationis christifidelium alicuius territorii atque
alia etiam ratione determinatae.

Can. 519 – Parochus est pastor proprius paroeciae sibi
com-missae, cura pastorali communitatis sibi concreditae
fungens sub auctoritate Episcopi dioecesani, cuius in partem
ministerii Christi vocatus est, ut pro eadem communitate
munera exse-quatur docendi, sanctificandi et regendi, coope-
rantibus etiam aliis presbyteris vel diaconis atque operam confe-
rentibus christi-fidelibus laicis, ad normam iuris.

Can. 520 – § 1. Persona iuridica ne sit parochus;
Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator dioe-
cesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam
committere instituto religioso clericali vel societati clericali
vitae aposto-licae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti
aut societatis, hac tamen lege ut unus presbyter sit paroeciae
parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in solidum commit-
tatur, moderator, de quo in can. 517, § 1.

§ 2. Paroeciae commissio, de qua in § 1, fieri potest sive in
perpetuum sive ad certum praefinitum tempus; in utroque
casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioe-
cesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis
inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad
opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oecono-
micas spectent.

Can. 521 – § 1. Ut quis valide in parochum assumatur, opor-
tet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus.
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Can. 513 – § 1. Consiliul pastoral este constituit pentru
un anumit timp, conform dispoziþiilor statutelor date de Epis-
copul diecezan.

§ 2. Când scaunul devine vacant, consiliul pastoral înce-
teazã.

Can. 514 – § 1. Numai Episcopului diecezan îi aparþine
dreptul sã convoace, în funcþie de necesitãþile pastorale, ºi sã
prezideze consiliul pastoral care are numai vot consultativ;
tot lui îi revine în mod exclusiv sã dea publicitãþii problemele
examinate în consiliu.

§ 2. Sã fie convocat cel puþin o datã pe an.

CAPITOLUL VI
Parohiile, parohii ºi vicarii parohiali

Can. 515 – § 1. Parohia este o comunitate precisã de
credin-cioºi, constituitã în mod stabil în cadrul Bisericii par-
ticulare, a cãrei grijã pastoralã, sub autoritatea Episcopului
diecezan, este încredinþatã unui paroh în calitate de pãstor
propriu al ei.

§ 2. Numai Episcopului diecezan îi revine de drept sã înfiin-
þeze, sã desfiinþeze sau sã modifice parohiile, dar sã nu le înfiin-
þeze, sã nu le desfiinþeze sau sã nu le modifice prea mult
decât ascultând pãrerea consiliului prezbiteral.

§ 3. O parohie înfiinþatã în mod legitim se bucurã ipso iure
de personalitate juridicã.

Can. 516 – § 1. Dacã nu este stabilit altfel de cãtre drept,
cvasiparohia este echivalatã parohiei, care, în Biserica parti-
cularã, este o comunitate precisã de credincioºi încredin-
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§ 2. Sit praeterea sana doctrina et morum probitate praestans,
animarum zelo aliisque virtutibus praeditus, atque insuper
qualitatibus gaudeat quae ad paroeciam, de qua agitur, curan-
dam iure sive universali sive particulari requiruntur.

§ 3. Ad officium parochi alicui conferendum, oportet de eius
idoneitate, modo ab Episcopo dioecesano determinato, etiam
per examen, certo constet.

Can. 522 – Parochus stabilitate gaudeat oportet ideoque
ad tempus indefinitum nominetur; ad certum tempus tantum
ab Episcopo dioecesano nominari potest, si id ab Episcoporum
conferentia per decretum admissum fuerit.

Can. 523 – Firmo praescripto can. 682, § 1, parochi offi-
cii provisio Episcopo dioecesano competit et quidem libera colla-
tione, nisi cuidam sit ius praesentationis aut electionis.

Can. 524 – Vacantem paroeciam Episcopus dioecesanus
con-ferat illi quem, omnibus perpensis adiunctis, aestimet ido-
neum ad paroecialem curam in eadem implendam, omni perso-
narum acceptione remota; ut iudicium de idoneitate ferat,
audiat vi-carium foraneum aptasque investigationes peragat,
auditis, si casus ferat, certis presbyteris necnon christifideli-
bus laicis.

Can. 525 – Sede vacante aut impedita, ad
Administratorem dioecesanum aliumve dioecesim ad interim
regentem pertinet:
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þatã unui preot în calitate de pãstor propriu al ei, dar din
cauza unor circumstanþe speciale nu a fost ridicatã la rangul
de parohie.

§ 2. Când unele comunitãþi nu pot fi ridicate la rangul de
parohie sau cvasiparohie, Episcopul diecezan sã prevadã în
alt mod îngrijirea lor pastoralã.

Can. 517 – § 1. Când circumstanþele impun acest lucru,
grija unei parohii sau a diferitelor parohii împreunã poate
fi încredinþatã mai multor preoþi în solidar, totuºi, cu con-
diþia cerutã de lege ca unul dintre ei sã fie responsabilul exer-
citãrii grijii pastorale, adicã unul care sã dirijeze activitatea
comunã ºi sã rãspundã de ea în faþa Episcopului.

§ 2. Dacã, din cauza lipsei de preoþi, Episcopul diecezan a
socotit cã participarea la exercitarea grijii pastorale trebuie
încredinþatã unui diacon sau altei persoane care e lipsitã de
caracterul sacerdotal, sau unei comunitãþi de persoane, sã
numeascã un preot care, înzestrat cu puterile ºi facultãþile
de paroh, sã dirijeze grija pastoralã.

Can. 518 – Ca regulã generalã, parohia sã fie teritorialã,
adicã sã-i cuprindã pe toþi credincioºii unui teritoriu precis;
unde acest lucru este util, sã fie constituite parohii personale,
potrivit ritului, limbii ºi naþionalitãþii credincioºilor dintr-un
teritoriu, ca ºi pe baza altor criterii precise.

Can. 519 – Parohul este pãstorul propriu al parohiei
încre-dinþate lui, exercitând grija pastoralã a acelei comu-
nitãþi sub autoritatea Episcopului diecezan, împreunã cu care
este chemat sã participe la ministeriul lui Cristos, ca sã
sãvârºeascã în slujba aceleiaºi comunitãþi funcþia de a
învãþa, de a sfinþi ºi de a conduce, chiar cu colaborarea altor
preoþi sau diaconi ºi cu aportul credincioºilor laici, conform
dreptului.
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1° institutionem vel confirmationem concedere presbyteris,
qui ad paroeciam legitime praesentati aut electi fuerint;

2° parochos nominare, si sedes ab anno vacaverit aut impe-
dita sit.

Can. 526 – § 1. Parochus unius paroeciae tantum curam
paroecialem habeat; ob penuriam tamen sacerdotum aut alia
adiuncta, plurium vicinarum paroeciarum cura eidem paro-
cho concredi potest.

§ 2. In eadem paroecia unus tantum habeatur parochus aut
moderator ad normam can. 517, § 1, reprobata contraria consue-
tudine et revocato quolibet contrario privilegio.

Can. 527 – § 1. Qui ad curam pastoralem paroeciae geren-
dam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a
momento captae possessionis.

§ 2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut
sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari
aut legitima consuetudine recepto; iusta tamen de causa potest
idem Ordinarius ab eo modo dispensare; quo in casu intima-
tio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessio-
nis.

§ 3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae
possessio capi debeat; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum
obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest.

Can. 528 – § 1. Parochus obligatione tenetur providendi ut
Dei verbum integre in paroecia degentibus annuntietur; quare
curet ut christifideles laici in fidei veritatibus edoceantur, prae-
sertim homilia diebus dominicis et festis de praecepto habenda
necnon catechetica institutione tradenda, atque foveat opera
quibus spiritus evangelicus, etiam ad iustitiam socialem quod
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Can. 520 – § 1. O persoanã juridicã sã nu fie paroh;
totuºi, Episcopul diecezan, nu însã Administratorul
diecezan, poate, cu consimþãmântul Superiorului compe-
tent, sã încredinþeze o parohie unui institut cãlugãresc cler-
ical sau unei societãþi clericale de viaþã apostolicã, înfi-
inþând-o chiar pe lângã bise-rica institutului sau a societãþii,
cu condiþia totuºi, cerutã de lege, ca numai un singur preot
sã fie parohul parohiei sau, dacã grija pastoralã este încred-
inþatã mai multor preoþi în solidar, un singur preot sã fie
responsabilul despre care vor-beºte can. 517, § 1.

§ 2. Parohia despre care vorbeºte § 1 poate fi încredinþatã
fie pentru un timp nedeterminat, fie pentru un timp deter-
minat; în ambele cazuri, încredinþarea sã se facã printr-o con-
venþie scrisã între Episcopul diecezan ºi Superiorul competent
al institutului sau al societãþii, în care, între altele, sã se sta-
bileascã în mod explicit ºi cu grijã tot ceea ce se referã la acti-
vitatea ce trebuie desfãºuratã, la persoanele care o desfãºoarã
ºi la aspectele economice.

Can. 521 – § 1. Ca cineva sã fie numit paroh în mod
valid, trebuie sã fi primit treapta presbiteratului.

§ 2. De asemenea, trebuie sã se distingã prin doctrinã sãnã-
toasã ºi corectitudine moralã, sã fie înzestrat cu zel faþã de
suflete ºi cu celelalte virtuþi ºi, pe deasupra, sã aibã calitãþile
cerute fie de dreptul universal, fie de dreptul particular, pen-
tru a putea pãstori parohia respectivã.

§ 3. Pentru a se acorda cuiva oficiul de paroh, trebuie sã
rezulte cu certitudine, conform modalitãþilor stabilite de Epis-
copul diecezan, nefiind exclusã nici posibilitatea unui examen,
cã persoana propusã are calitãþile necesare.

Can. 522 – Trebuie ca parohul sã se bucure de stabili-
tate, motiv pentru care sã fie numit pentru un timp nedeter-
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attinet, promoveatur; peculiarem curam habeat de puerorum
iuvenumque educatione catholica omni ope satagat, associata
etiam sibi christifidelium opera, ut nuntius evangelicus ad eos
quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram
fidem non profiteantur.

§ 2. Consulat parochus ut sanctissima Eucharistia centrum
sit congregationis fidelium paroecialis; allaboret ut christifideles
per devotam sacramentorum celebrationem, pascantur, peculia-
rique modo ut frequenter ad sanctissimae Eucharistiae et paeni-
tentiae sacramenta accedant; annitatur item ut iidem ad ora-
tionem etiam in familiis peragendam ducantur atque conscie
et actuose partem habeant in sacra liturgia, quam quidem,
sub auctoritate Episcopi dioecesani, parochus in sua paroecia
moderari debet et, ne abusus irrepant, invigilare tenetur.

Can. 529 – § 1. Officium pastoris sedulo ut adimpleat,
parochus fideles suae curae commissos cognoscere satagat;
ideo familias visitet, fidelium sollicitudines, angores et luctus
praesertim participans eosque in Domino confortans necnon,
si in quibusdam defecerint, prudenter corrigens; aegrotos,
praesertim morti proximos, effusa caritate adiuvet, eos sollicite
sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando;
peculiari diligentia prosequatur pauperes, afflictos, solitarios,
e patria exsules itemque pecularibus difficultatibus gravatos;
allaboret etiam ut coniuges et parentes ad officia propria im-
plenda sustineantur et in familia vitae christianae incrementum
foveat.

§ 2. Partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae
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minat; poate fi numit de Episcopul diecezan pentru un timp
determinat numai dacã acest lucru a fost admis, prin decret, de
Con-ferinþa Episcopilor.

Can. 523 – Rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 682, §
1, atribuirea oficiului de paroh îi aparþine de drept
Episcopului diecezan, prin libera conferire, în afarã de cazul
când cineva are dreptul de prezentare sau de alegere.

Can. 524 – Analizând toate circumstanþele, Episcopul
die-cezan sã încredinþeze parohia vacantã acelui preot pe
care îl considerã capabil pentru a îndeplini în ea grija paro-
hialã, evitând orice fel de favoritism. Ca sã-ºi facã o pãrere mai
exactã despre capacitatea cuiva, Episcopul sã-l audieze pe
decan ºi sã întreprindã investigaþii, audiind, dacã este cazul,
anumiþi preoþi ºi chiar credincioºi laici.

Can. 525 – Când scaunul episcopal este vacant sau
împie-dicat, îi revine Administratorului diecezan sau celui
care con-duce dieceza în mod interimar:

1° sã acorde învestirea sau confirmarea acelor preoþi care
au fost prezentaþi sau aleºi pentru o parohie;

2° sã numeascã parohi, dacã scaunul este vacant sau împie-
dicat de un an de zile.

Can. 526 – § 1. Parohul sã aibã grija parohialã numai a
unei singure parohii; totuºi, din cauza lipsei de preoþi sau din
cauza altor împrejurãri, grija mai multor parohii învecinate
poate fi încredinþatã aceluiaºi paroh.

§ 2. În aceeaºi parohie sã existe un singur paroh sau un
singur responsabil despre care vorbeºte can. 517, § 1, dezapro-
bându-se orice cutumã contrarã ºi revocându-se orice privi-
legiu contrar.

Can. 527 – § 1. Cine a fost promovat sã aibã grija pasto-
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propriam habent, parochus agnoscat et promoveat, consocia-
tiones eorundem ad fines religionis fovendo. Cum proprio
Episcopo et cum dioecesis presbyterio cooperetur, allaborans
etiam ut fideles communionis paroecialis curam habeant,
iidemque tum dioecesis tum Ecclesiae universae membra se
sentiant operaque ad eandem communionem promovendam
participent vel sustineant.

Can. 530 – Functiones specialiter parocho commissae sunt
quae sequuntur:

1° administratio baptismi;
2° administratio sacramenti confirmationis iis qui in pericu-

lo mortis versantur, ad normam can. 883, n. 3;
3° administratio Viatici necnon unctionis infirmorum, firmo

praescripto can. 1003, §§ 2 et 3, atque apostolicae benedictionis
impertiti;

4° assistentia matrimoniis et benedictio nuptiarum;
5° persolutio funerum;
6° fontis baptismalis tempore paschali benedictio, ductur pro-

cessionum extra ecclesiam, necnon benedictiones extra ecclesiam
solemnes;

7° celebratio eucharistica sollemnior diebus dominicis et
festis de praecepto.

Can. 531 – Licet paroeciale quoddam munus alius exple-
verit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit
ad massam paroecialem deferat, nisi de contraria offerentis
voluntate constet quoad oblationes voluntarias; Episcopo dioe-
cesano, audito consilio presbyterali, competit statuere prae-
scripta, quibus destinationi harum oblationum necnon remu-
nerationi clericorum idem munus implentium provideatur.

Can. 532 – In omnibus negotiis iuridicis parochus perso-
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ralã a unei parohii o dobândeºte ºi este obligat sã o exercite
din momentul luãrii în primire.

§ 2. Cel care îi dã parohului în primire parohia este Ordi-
nariul locului sau un preot delegat de acesta, respectându-se
formalitãþile prevãzute de legea particularã sau de o cutumã
legitimã; totuºi, dintr-un motiv just, acelaºi Ordinariu poate
sã dispenseze de aceste formalitãþi; în acest caz, dispensa noti-
ficatã parohiei înlocuieºte luarea în primire.

§ 3. Ordinariul locului sã stabileascã spaþiul de timp în
care trebuie luatã în primire parohia; dacã acest timp s-a scurs
în mod inutil, poate sã declare parohia vacantã, dacã nu a
existat un impediment just.

Can. 528 – § 1. Parohul are obligaþia de a se îngriji încât
Cuvântul lui Dumnezeu sã fie vestit în mod nealterat celor
care se aflã în cadrul parohiei; de aceea, sã facã în aºa fel
încât credincioºii laici sã cunoascã bine adevãrurile de credinþã,
mai cu seamã prin omilie, ce trebuie sã aibã loc în zilele de
duminicã ºi sãrbãtori de poruncã, precum ºi prin învãþãtura
cateheticã ce trebuie transmisã; sã sprijine iniþiativele prin
care este promovat, chiar ºi cu privire la justiþia socialã, spi-
ritul evanghelic; sã aibã o grijã specialã faþã de educaþia cato-
licã a copiilor ºi a tinerilor, sã depunã tot efortul, apelând
chiar la sprijinul credincioºilor, ca mesajul evanghelic sã ajungã
ºi la aceia care au pãrãsit trãirea credinþei sau nu profeseazã
credinþa adevãratã.

§ 2. Parohul sã aibã grijã ca Preasfânta Euharistie sã fie
centrul comunitãþii parohiale a credincioºilor; sã-ºi dea silinþa
ca credincioºii sã participe cu evlavie la celebrarea sacramen-
telor ºi în chip deosebit sã se apropie des de sacramentul Prea-
sfintei Euharistii ºi al Pocãinþei; sã se strãduiascã apoi ca
credincioºii sã fie atraºi la practicarea rugãciunii, chiar ºi în
familie, ºi sã participe în mod conºtient ºi activ la liturgia sacrã,
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nam gerit paroeciae, ad normam iuris; curet ut bona paroeciae
admi-nistrentur ad normam cann. 1281-1288.

Can. 533 – § 1. Parochus obligatione tenetur residendi in
domo paroeciali prope ecclesiam; in casibus tamen particu-
laribus, si iusta adsit causa, loci Ordinarius permittere pote-
st ut alibi commoretur, praesertim in domo pluribus presbyteris
communi, dummodo paroecialium perfunctioni munerum
rite apteque sit provisum.

§ 2. Nisi gravis obstet ratio, parocho, feriarum gratia, licet
quotannis a paroecia abesse ad summum per unum mensem
continuum aut intermissum; quo in feriarum tempore dies
non computantur, quibus semel in anno parochus spirituali
recessui vacat; parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia
absit, tenetur de hoc loci Ordinarium monere.

§ 3. Episcopi dioecesani est normas statuere quibus prospi-
ciatur ut, parochi absentia durante, curae provideatur paroeciae
per sacerdotem debitis facultatibus instructum.

Can. 534 – § 1. Parochus, post captam paroeciae posses-
sionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque
festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi
commisso applicandi; qui vero ab hac celebratione legitime
impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se
ipse applicet.

§ 2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus
de quibus in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi com-
misso populo applicare tenetur.

§ 3. Parochus qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satis-
fecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot
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pe care parohul, în parohia lui, sub autoritatea Episcopului
diecezan, trebuie sã o dirijeze ºi, totodatã, sã vegheze ca sã
nu se introducã în ea abuzuri.

Can. 529 – § 1. Ca sã-ºi îndeplineascã cu sârguinþã înda-
to-rirea de pãstor, parohul sã se strãduiascã sã-i cunoascã pe
cre-dincioºii încredinþaþi grijii sale; de aceea, sã viziteze
familiile, luând parte la preocupãrile credincioºilor, mai ales
la neliniº-tile ºi durerile lor, mângâindu-i în Domnul ºi, dacã
au greºit cu ceva, corijându-i cu prudenþã; sã-i ajute cu mare
dragoste pe bolnavi, mai cu seamã pe aceia care sunt
aproape de moarte, întãrindu-i cu sfintele sacramente ºi
încredinþând sufletul lor lui Dumnezeu; sã aibã o grijã
deosebitã faþã de sãraci ºi necã-jiþi, faþã de cei care sunt sin-
guri, faþã de imigranþi ºi faþã de toþi aceia care sunt împov-
ãraþi cu greutãþi deosebite; de ase-menea, sã se strãduiascã
sã-i sprijine pe soþi ºi pe pãrinþi în îndeplinirea propriilor
lor îndatoriri ºi sã încurajeze dezvol-tarea vieþii creºtine în
familie.

§ 2. Parohul sã recunoascã ºi sã promoveze rolul propriu
pe care îl au laicii în misiunea Bisericii, încurajând asociaþiile
lor, care au finalitãþi religioase. Sã colaboreze cu Episcopul
propriu ºi cu toþi preoþii diecezei, strãduindu-se, de asemenea,
ca toþi credincioºii sã pãstreze comuniunea parohialã ºi sã
se simtã membri atât ai diecezei, cât ºi ai Bisericii întregi ºi
sã participe sau sã sprijine acþiunile care urmãresc promovarea
acestei comuniuni.

Can. 530 – Funcþiunile încredinþate în mod special paro-
hului sunt urmãtoarele:

1° administrarea Botezului;
2° administrarea sacramentului Mirului celor care se aflã

în pericol de moarte, conform can. 833, nr. 3.
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omiserit.

Can. 535 – § 1. In unaquaque paroecia habeantur libri
paroe-ciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunc-
torum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut
Episcopi dioe-cesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem
libri accuratea conscribantur atque diligenter asserventur.

§ 2. In libro baptizatorum adnotentur quoque confirmatio,
necnon quae pertinent ad statum canonicum christifidelium,
ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione
adoptionis, itemque ratione suspecti ordinis sacri, professionis per-
petuae in instituto religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque
adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur.

§ 3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae
destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae
momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve
delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur.

§ 4. In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu ar-
chivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episco-
porum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve
causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve
delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda,
parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant.

§ 5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custo-
diantur, secundum praescripta iuris particularis.

Can. 536 – § 1. Si, de iudicio Episcopi dioecesani, audito
con-silio presbyterali, opportunum sit, in unaquaque paroecia
con-stituatur consilium pastorale, cui parochus praeest et in
quo christifideles una cum illis qui curam pastoralem vi offi-
cii sui in paroecia participant, ad actionem pastoralem fovendam
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3° administrarea Viaticului ºi a Ungerii bolnavilor, rãmânând
neschimbatã dispoziþia can. 1003, §§ 2 ºi 3 ºi împãrþirea bine-
cuvântãrii apostolice;

4° asistenþa la cãsãtorii ºi binecuvântarea cununiilor;
5° celebrarea înmormântãrilor;
6° binecuvântarea izvorului baptismal în timpul pascal,

conducerea procesiunilor în afara bisericii, precum ºi bine-
cuvântãrile solemne în afara bisericii;

7° celebrarea în mod solemn a Euharistiei în zilele de dumi-
nicã ºi în sãrbãtorile de poruncã.

Can. 531 – Chiar dacã altcineva a îndeplinit un anumit
serviciu parohial, ofertele primite de el de la credincioºi cu
aceastã ocazie sã le depunã la casieria parohiei, în afarã de cazul
când se constatã cã voinþa ofertantului este diferitã cu privire
la ofertele benevole; este de datoria Episcopului diecezan, dupã
ce a audiat pãrerea consiliului prezbiteral, sã stabileascã
norme care sã reglementeze destinaþia acestor oferte, precum
ºi remuneraþia clericilor care îndeplinesc aceeaºi funcþie.

Can. 532 – Parohul reprezintã parohia în toate treburile
juridice, conform normelor dreptului; el sã aibã grijã ca bunu-
rile parohiei sã fie administrate conform canoanelor 1281-1288.

Can. 533 – § 1. Parohul are obligaþia sã locuiascã în casa
parohialã, situatã în apropiere de bisericã; totuºi, în cazuri
particulare, dacã existã un motiv just, Ordinariul locului îi
poate permite sã locuiascã în altã parte, mai ales într-o casã
comunã mai multor preoþi, cu condiþia sã fie asiguratã în mod
corect ºi adecvat îndeplinirea serviciilor parohiale.

§ 2. Dacã nu se opune un motiv grav, parohului îi este
permis sã lipseascã din parohie în fiecare an cel mult o lunã
continuã sau întreruptã, în vederea concediului; în acest timp
de concediu nu intrã zilele în care parohul se dedicã o datã
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suum adiutorium praestent.

§ 2. Consilium pastorale voto gaudet tantum consultivo et
regitur normis ab Episcopo dioecesano statutis.

Can. 537 – In unaquaque paroecia habeatur consilium a
rebus oeconomicis, quod praeterquam iure universali, regitur
normis ab Episcopo dioecesano latis et in quo christifideles,
secundum easdem normas selecti, parocho in administratione
bonorum paroecia adiutorio sint, firmo praescripto can. 532.

Can. 538 – § 1. Parochus ab officio cessat amotione aut trans-
latione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta,
renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat,
ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta
iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus
determinatum constitutus fuerit.

§ 2. Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut in socie-
tate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can. 682, § 2
amovetur.

§ 3. Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno,
rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioece-
sano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem
acceptanda aut differenda decernat; renuntiantis congruae sus-
tentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum
est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis.

Can. 539 – Cum vacat paroecia aut cum parochus ratione
cap-tivitatis, exsilii vel relegationis, inhabilitatis vel infirmae
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pe an reculegerii spirituale; totuºi, ca sã poatã lipsi din parohie
mai mult de o sãptãmânã, este þinut sã-l înºtiinþeze de aceasta
pe Ordinariul locului.

§ 3. Este de datoria Episcopului diecezan sã stabileascã
norme prin care sã se prevadã ca, pe durata absenþei paro-
hului, parohia sã fie îngrijitã de un preot înzestrat cu facul-
tãþile necesare.

Can. 534 – § 1. Dupã luarea în primire a parohiei, paro-
hul are obligaþia de a aplica Liturghia pentru poporul ce îi
este încredinþat, în toate duminicile ºi în zilele de sãrbãtoare
care, în dieceza sa, sunt de poruncã; cine este împiedicat în
mod legitim de la aceastã celebrare sã aplice Liturghia în ace-
leaºi zile prin altcineva sau el personal în alte zile.

§ 2. Parohul care are grija mai multor parohii este obligat
ca, în zilele despre care vorbeºte § 1, sã aplice o singurã Litur-
ghie pentru tot poporul încredinþat lui.

§ 3. Parohul care nu a îndeplinit obligaþia prevãzutã de §§ 1
ºi 2 sã aplice cât mai curând pentru popor atâtea Liturghii
câte a omis.

Can. 535 – § 1. În fiecare parohie sã existe registre paro-
hiale, adicã registrul de botezaþi, de cãsãtorii, de decedaþi ºi
alte registre prescrise de Conferinþa Episcopilor sau de Epis-
copul diecezan; parohul sã aibã grijã ca aceste registre sã fie
scrise cu exactitate ºi pãstrate cu atenþie.

§ 2. În registrul de botezaþi sã se adnoteze ºi Mirul, precum
ºi tot ceea ce are legãturã cu starea canonicã a credincioºilor
în ce priveºte cãsãtoria – fãcând excepþie dispoziþia can. 1133 –
adopþia, primirea unei trepte preoþeºti, profesiunea perpetuã
într-un institut cãlugãresc ºi schimbarea ritului; aceste adno-
tãri sã fie întotdeauna trecute ºi în certificatul de Botez.
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valetu-dinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia
exercendo praepeditur, ab Episcopo dioecesano quam primum
deputetur administrator paroecialis, sacerdos scilicet qui
parochi vicem suppleat ad normam can. 540.

Can. 540 – § 1. Administrator paroecialis iisdem adstringi-
tur officiis iisdemque gaudet iuribus ac parochus, nisi ab
Episcopo dioecesano aliter statuatur.

§ 2. Administratori paroeciali nihil agere licet, quod praeiu-
dicium afferat iuribus parochi autdamno esse possit bonis
paroecialibus.

§ 3. Administrator paroecialis post expletum munus parocho
rationem reddat.

Can. 541 – § 1. Vacante paroecia itemque parocho a mune-
re pastorali exercendo impedito, ante administratoris paroecia-
lis constitutionem, paroeciae regimen interim assumat vica-
rius paroecialis; si plures sint, is qui sit nominatione anti-
quior, et si vicarii desint,parochus iure particulari definitus.

§ 2. Qui paroeciae regimen ad normam § 1 assumpserit, loci
Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem faciat.

Can. 542 – Sacerdotes quibus in solidum, ad normam can.
517, § 1, alicuius paroeciae autdiversarum simul paroeciarum
cura pastoralis committitur:

1° praediti sint oportet qualitatibus, de quibus in can. 521;
2° nominentur vel instituantur ad normam praescriptorum

cann. 522 et 524;
3° curam pastoralem obtinent tantum a momento captae

possessionis; eorundem moderator in possessionem mittitur
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§ 3. Fiecare parohie sã aibã ºtampila proprie; certificatele
eliberate privind starea canonicã a credincioºilor, ca, de altfel,
ºi toate actele care pot avea o importanþã juridicã sã fie sem-
nate de paroh sau de un delegat al sãu ºi întãrite cu ºtampila
parohialã.

§ 4. În fiecare parohie sã existe o arhivã, în care sã fie pãs-
trate registrele parohiale, scrisorile Episcopilor ºi celelalte docu-
mente a cãror pãstrare este necesarã sau folositoare; toate
acestea trebuie sã fie inspectate de Episcopul diecezan sau de
un delegat al sãu cu prilejul vizitei sau cu altã ocazie potrivitã,
iar parohul sã aibã grijã ca ele sã nu cadã în mâini strãine.

§ 5. ªi registrele parohiale mai vechi sã fie pãstrate, conform
dispoziþiilor dreptului particular.

Can. 536 – § 1. Dacã, dupã aprecierea Episcopului
diecezan, fiind ascultatã pãrerea consiliului prezbiteral, se
considerã cã este oportun, în fiecare parohie sã fie constitu-
it un consiliu pastoral, care este condus de paroh ºi în care
credincioºii, împreunã cu cei care participã în virtutea ofi-
ciului la grija pastoralã a parohiei, contribuie la creºterea
activitãþii pasto-rale.

§ 2. Consiliul pastoral are numai vot consultativ ºi funcþio-
neazã dupã normele stabilite de Episcopul diecezan.

Can. 537 – În fiecare parohie sã existe un consiliu cu
proble-mele economice, care funcþioneazã nu numai dupã
normele dreptului universal, ci ºi dupã normele date de
Episcopul die-cezan ºi în care credincioºii, aleºi în conformi-
tate cu aceleaºi norme, îl ajutã pe paroh în administrarea
bunurilor parohiei, rãmânând inviolabilã dispoziþia can.
532.

Can. 538 – § 1. Parohul pierde oficiul prin înlãturare sau
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ad normam praescriptorum can. 527, § 2; pro ceteris vero sacer-
dotibus fidei professio legitime facta locum tenet captae posses-
sionis.

Can. 543 – § 1. Si sacerdotibus in solidum cura pastora-
lis alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum com-
mit-tatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statu-
tam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persol-
vendi de quibus in cann. 528, 529 et 530; facultas matrimoniis
assis-tendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure
parocho concessae, omnibus competunt, exercendae tamen sunt
sub direc-tione moderatoris.

§ 2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent:
1° obligatione tenentur residentiae;
2° communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus

Missam pro populo celebret, ad normam can. 534;
3° solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroe-

ciae aut paroeciarum coetui commissarum.

Can. 544 – Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo
in can. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem
aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat
paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur; Episcopi
autem dioecesani est alium nominare moderatorem; antequam
vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos
eiusdem coetus nominatione antiquior.

Can. 545 – § 1. Quoties ad pastoralem paroeciae curam debi-
te adimplendam necesse aut opportunum sit, parocho
adiungi possunt unus aut plures vicarii paroeciales, qui, tam-
quam parochi cooperatores eiusque sollicitudinis participes,
communi cum parocho consilio et studio, atque sub eiusdem
auctoritate operam in ministerio pastorali praestent.
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prin transferare, efectuate de Episcopul diecezan conform
normelor dreptului; prin renunþare, fãcutã dintr-un motiv just
de parohul însuºi, ºi care, pentru a fi validã, trebuie sã fie
acceptatã de Episcop, precum ºi prin expirarea timpului, dacã
a fost numit pentru un timp determinat în conformitate cu dis-
poziþiile drep-tului particular despre care vorbeºte can. 522.

§ 2. Parohul, care este membru al unui institut cãlugãresc
sau este încardinat într-o societate de viaþã apostolicã, este
înlãturat în conformitate cu can. 682, § 2.

§ 3. Împlinind vârsta de ºaptezeci ºi cinci de ani, parohul
este invitat sã prezinte renunþarea la oficiu Episcopului die-
cezan care, examinând toate circumstanþele referitoare la
persoanã ºi loc, va hotãrî dacã o acceptã sau o amânã; Epis-
copul diecezan trebuie sã se îngrijeascã de întreþinerea adec-
vatã ºi de locuinþa aceluia care renunþã, respectându-se nor-
mele stabilite de Conferinþa Episcopilor.

Can. 539 – Când parohia devine vacantã sau când paro-
hul nu-ºi poate exercita funcþia pastoralã în parohie din cauza
ares-tãrii, exilãrii sau condamnãrii la domiciliu forþat, inca-
pacitãþii sau îmbolnãvirii, sau din alte motive, Episcopul
diecezan sã desemneze cât mai curând un administrator
parohial, adicã un preot care sã-l înlocuiascã pe paroh con-
form can. 540.

Can. 540 – § 1. Dacã nu este stabilit altfel de Episcopul
diecezan, administratorul parohial are aceleaºi îndatoriri ºi
se bucurã de aceleaºi drepturi ca ºi parohul.

§ 2. Administratorului parohial nu-i este permis sã facã nimic
ce ar putea sã aducã prejudiciu drepturilor parohului sau sã
cauzeze vreo pagubã bunurilor parohiale.

§ 3. La expirarea funcþiei sale, administratorul parohial sã
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§ 2. Vicarius paroecialis constitui potest sive ut opem ferat
in universo ministerio pastorali explendo, et quidem aut pro tota
paroecia aut pro determinata paroeciae parte aut pro certo paroe-
ciae christifidelium coetu, sive etiam ut operam impendat in
certum ministerium in diversis simul paroeciis persolvendum.

Can. 546 – Ut quis valide vicarius paroecialis nominetur,
oportet sit in sacro presbyteratus ordine constitutus.

Can. 547 – Vicarium paroecialem libere nominat
Episcopus dioecesanus, auditis, si opportunum id iudicaverit,
parocho aut parochis paroeciarum pro quibus constituitur,
necnon vicario foraneo, firmo praescripto can. 682, § 1.

Can. 548 – § 1. Vicarii paroecialis obligationes et iura,
prae-terquam canonibus huius capitis, statutis dioecesanis
necnon litteris Episcopi dioecesani definiuntur, specialius
autem man-dato parochi determinantur.

§ 2. Nisi aliud expresse litteris Episcopi dioecesani caveatur,
vicarius paroecialis ratione officii obligatione tenetur parochum
in universo paroeciali ministerio adiuvandi, excepta quidem
applicatione Missae pro populo, itemque, si res ferat ad normam
iuris, parochi vicem supplendi.

§ 3. Vicarius paroecialis regulariter de inceptis pastoralibus
prospectis et susceptis ad parochum referat, ita ut parochus et
vicarius aut vicarii, coniunctis viribus, pastorali curae providere
valeant paroeciae, cuius simul sunt sponsores.
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prezinte parohului o dare se seamã.

Can. 541 – § 1. Când parohia devine vacantã, precum ºi
în cazul în care parohul nu-ºi poate exercita funcþia pas-
toralã, înainte de numirea administratorului parohial, vicarul
parohial ia în mod interimar conducerea parohiei; dacã sunt
mai mulþi vicari, ia conducerea vicarul care a fost numit mai
întâi; dacã parohia nu are vicari, parohul indicat de dreptul
particular.

§ 2. Cine a preluat conducerea parohiei conform § 1 sã-l
înºtiinþeze imediat pe Ordinariul locului despre vacanþa paro-
hiei.

Can. 542 – § 1. Preoþii cãrora le este încredinþatã în soli-
dar grija pastoralã a unei parohii sau a mai multor parohii
împreunã, conform can. 517, § 1:

1° trebuie sã aibã calitãþile prevãzute de can. 521;
2° sã fie numiþi sau învestiþi în conformitate cu dispoziþiile

canoanelor 522 ºi 524;
3° dobândesc grija pastoralã numai din momentul luãrii

în primire; responsabilul lor ia în primire conform dispoziþiilor
can. 527, § 2; în cazul celorlalþi preoþi, profesiunea de credinþã,
fãcutã în mod legitim, înlocuieºte luarea în primire.

Can. 543 – § 1. Dacã unor preoþi le este încredinþatã în
solidar grija pastoralã a unei parohii sau a mai multor parohii
împreunã, fiecare dintre ei este obligat, conform criteriilor stabi-
lite de ei înºiºi, sã îndeplineascã funcþiile ºi sarcinile specifice
parohului, despre care vorbesc canoanele 528, 529 ºi 530; facul -
tatea de a asista cãsãtoriile, precum ºi puterile de a dispen-
sa acordate parohului în virtutea dreptului, le revin de drept
tuturor, dar trebuie exercitate sub conducerea responsa bilului.

§ 2. Toþi preoþii care fac parte din grup:
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Can. 549 – Absente parocho, nisi aliter Episcopus dioece-
sanus providerit ad normam can. 533, § 3, et nisi Administrator
paroecialis constitutus fuerit, serventur praescripta can. 541,
§ 1; vicarius hoc in casu omnibus etiam obligationibus tenetur
parochi, excepta obligatione applicandi Missam pro populo.

Can. 550 – § 1. Vicarius paroecialis obligatione tenetur
resi-dendi in paroecia aut, si pro diversis simul paroeciis con-
stitutus est, in earum aliqua; loci tamen Ordinarius, iusta de
causa, per-mittere potest ut alibi resideat, praesertim in domo
pluribus presbyteris communi, dummodo pastoralium perfunctio
munerum nullum exinde detrimentum capiat.

§ 2. Curet loci Ordinarius ut inter parochum et vicarios
aliqua vitae communis consuetudo in domo paroeciali, ubi
id fieri possit, provehatur.

§ 3. Ad tempus feriarum quod attinet, vicarius paroecialis
eodem gaudet iure ac parochus.

Can. 551 – Ad oblationes quod attinet, quas occasione per-
functi ministerii pastoralis christifideles vicario faciunt, serventur
praescripta can. 531.

Can. 552 – Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano
aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de
causa, firmo praescripto can. 682, § 2.

CAPUT VII
De vicariis foraneis

Can. 553 – § 1. Vicarius foraneus, qui etiam decanus vel
archi-presbyter vel alio nomine vocatur, est sacerdos qui vica-
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1° sunt obligaþi la reºedinþã;
2° sã stabileascã de comun acord programul dupã care unul

din ei sã celebreze Liturghia pentru popor, conform can. 534;
3° numai responsabilul reprezintã în treburile juridice pa-

rohia sau parohiile încredinþate grupului.

Can. 544 – Când un preot care face parte din grupul
despre care vorbeºte can. 517, § 1, sau responsabilul grupului,
pierde oficiul, ca ºi atunci când unul dintre ei devine incapabil
pentru a exercita funcþia pastoralã, parohia sau parohiile a
cãror grijã este încredinþatã grupului nu devin vacante; este
datoria Epis-copului diecezan sã numeascã un alt respons-
abil, dar înainte ca Episcopul sã numeascã un alt responsabil,
sã îndeplineascã aceastã funcþie preotul din grup care are
numirea cea mai veche.

Can. 545 – § 1. Ori de câte ori este necesar sau oportun
pentru a îndeplini cum se cuvine grija pastoralã a parohiei,
parohul poate fi ajutat de unul sau mai mulþi vicari parohiali
care, în calitate de colaboratori ai parohului ºi de partici-
panþi la preocupãrile lui pastorale, sã se dedice slujirii pasto-
rale îndeplinind, sub autoritatea parohului, activitãþi ºi iniþia-
tive programate împreunã cu el.

§ 2. Vicarul parohial poate fi numit fie pentru a contribui
la îndeplinirea întregii slujiri pastorale pentru toatã parohia,
ori pentru o parte determinatã a ei, ori pentru un grup precis
de credincioºi, fie pentru a-ºi dedica activitatea unei slujiri
precise ce trebuie desfãºuratã în acelaºi timp în parohii diferite.

Can. 546 – Pentru ca cineva sã fie numit în mod valid
vicar parohial, este necesar sã fi primit treapta presbiteralã.

Can. 547 – Vicarul parohial este numit în mod liber de
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riatui foraneo praeficitur.

§ 2. Nisi aliud iure particulari statuatur, vicarius foraneus
nominatur ab Episcopo dioecesano, auditis pro suo prudenti
iudicio sacerdotibus qui in vicariatu de quo agitur ministe-
rium exercent.

Can. 554 – § 1. Ad officium vicarii foranei, quod cum offi-
cio parochi certae paroeciae non ligatur, Episcopus seligat
sacer-dotem quem, inspectis loci ac temporis adiunctis, ido-
neum iudicaverit.

§ 2. Vicarius foraneus nominetur ad certum tempus, iure
particulare determinatum.

§ 3. Vicarium foraneum iusta de causa, pro suo prudenti
arbitrio, Episcopus dioecesanus ab officio libere amovere potest.

Can. 555 – § 1. Vicario foraneo, praeter facultates iure parti-
culari ei legitime tributas, officium et ius est:

1° actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi
et coordinandi;

2° prospiciendi ut clerici sui districtus vitam ducant proprio
statui congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant;

3° providendi ut religiosae functiones secundum sacrae
liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum
sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica
et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte
conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona
ecclesiastica sedulo administrentur; denique ut domus paroe-
cialis debita diligentia curetur.

§ 2. In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus:
1° operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta,
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Episcopul diecezan, dupã ce i-a audiat, dacã a considerat cã
e oportun acest lucru, pe parohul sau pe parohii parohiilor
pentru care vicarul este numit, precum ºi pe decan, rãmânând
neschimbatã dispoziþia can. 682, § 1. 

Can. 548 – § 1. Obligaþiile ºi drepturile vicarului paro-
hial sunt stabilite, în afarã de canoanele acestui capitol, de
statu-tele diecezane, precum ºi de decretul de numire dat
de Epis-copul diecezan, dar într-un mod mai detaliat de dis-
poziþiile parohului.

§ 2. Dacã în decretul Episcopului diecezan nu existã în mod
expres o prevedere contrarã, vicarul parohial are obligaþia,
în virtutea oficiului, de a-l ajuta pe paroh în întreaga slujire
parohialã, cu excepþia, desigur, a aplicãrii Liturghiei pentru
popor ºi, dacã este cazul, de a þine locul parohului, conform
dreptului.

§ 3. Vicarul parohial sã-l informeze cu regularitate pe paroh
despre iniþiativele pastorale prevãzute ºi asumate, astfel încât
parohul ºi vicarul sau vicarii sã poatã acþiona cu forþe unite la
grija pastoralã a parohiei faþã de care sunt împreunã respon-
sabili.

Can. 549 – În lipsa parohului, dacã Episcopul diecezan
nu a prevãzut altfel conform can. 533, § 3 ºi nici nu a fost
numit un administrator parohial, sã se respecte dispoziþiile
can. 541, § 1; în acest caz, vicarul are ºi toate obligaþiile
parohului, cu excepþia aceleia de a aplica Liturghia pentru
popor.

Can. 550 – § 1. Vicarul parohial are obligaþia de a locui
în parohie sau, dacã a fost numit pentru mai multe parohii
împreunã, în una dintre ele; totuºi, dintr-un motiv just, Ordi-
nariul locului îi poate permite sã locuiascã în altã parte, mai
ales într-o casã comunã mai multor preoþi, cu condiþia ca din
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statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theo-
logicis aut conferentiis, ad normam can. 279, § 2;

2° curet ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia
praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in diffi-
cilioribus versantur circumstantiis aut problematibus anguntur.

§ 3. Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos
graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxi-
liis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne cele-
brentur; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis,
libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam per-
tine depereant aut asportentur.

§ 4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum deter-
minationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus
paroecias visitare.

CAPUT VIII
De ecclesiarum rectoribus et de cappellanis

ART. 1
De ecclesiarum rectoribus

Can. 556 – Ecclesiarum rectores hic intelleguntur sacerdotes,
quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec sit paroe-
cialis nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religio-
sae aut societatis vitae apostolicae, quae in eadem officia cele-
bret.

Can. 557 – § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo
dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime
competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confir-
mare vel instituere.
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acest motiv sã nu aibã nimic de suferit îndeplinirea funcþiilor
pastorale.

§ 2. Ordinariul locului sã aibã grijã ca, acolo unde e posibil,
între paroh ºi vicari sã fie promovatã o anumitã obiºnuinþã
de viaþã comunitarã în casa parohialã.

§ 3. Cât priveºte durata concediului, vicarul parohial are
aceleaºi drepturi ca ºi parohul.

Can. 551 – Referitor la ofertele pe care credincioºii le fac
vicarului cu ocazia îndeplinirii slujirii pastorale, sã se res-
pecte dispoziþiile can. 531.

Can. 552 – Vicarul parohial poate fi înlãturat de Epis-
copul diecezan sau de Administratorul diecezan, dintr-un motiv
just, rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 682, § 2. 

CAPITOLUL VII
Decanii

Can. 553 – § 1. Vicarul foran, care este numit ºi decan
sau protopop sau cu un alt titlu, este preotul pus în fruntea
unui decanat.

§ 2. Dacã nu este stabilit altfel de cãtre dreptul particular,
decanul este numit de Episcopul diecezan, dupã ce acesta a
ascultat, dupã aprecierea sa prudentã, pãrerea preoþilor care
îºi desfãºoarã slujirea în decanatul respectiv.

Can. 554 – § 1. Pentru oficiul de decan, care nu este unit
cu oficiul de paroh al unei anumite parohii, Episcopul sã
aleagã un preot pe care îl considerã capabil, fiind analizate
cu atenþie circumstanþele de timp ºi de loc.
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§ 2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale insti-
tutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit
rectorem a Superiore praesentatum instituere.

§ 3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove
collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii,
nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit.

Can. 558 – Salvo praescripto can. 262, rectori non licet func-
tiones paroeciales de quibus in can. 530, nn. 1-6, in ecclesia sibi
commissa peragere, nisi consentiente aut, si res ferat, delegante
parocho.

Can. 559 – Potest rector in ecclesia sibi commissa litur-
gicas celebrationes etiam sollemnes peragere, salvis legitimis

fundationis legibus, atque dummodo de iudicio loci
Ordinarii nullo modo ministerio paroeciali noceant.

Can. 560 – Loci Ordinarius, ubi id opportunum censeat,
potest rectori praecipere ut determinatas in ecclesia sua pro
populo celebret functiones etiam paroeciales, necnon ut ecclesia
pateat certis christifidelium coetibus ibidem liturgicas celebra-
tiones peracturis.

Can. 561 – Sine rectoris aliusve legitimi superioris licen-
tia, nemini licet in ecclesia Eucharistiam celebrare, sacra-
menta administrare aliasve sacras functiones peragere; quae
licentia danda aut deneganda est ad normam iuris.

Can. 562 – Ecclesiae rector, sub auctoritate loci Ordinarii
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§ 2. Decanul sã fie numit pentru un timp determinat, sta-
bilit de dreptul particular.

§ 3. Episcopul diecezan poate sã-l îndepãrteze în mod liber
pe decan din oficiu, dintr-un motiv just, apreciat de el cu
prudenþã.

Can. 555 – § 1. Pe lângã facultãþile ce îi sunt atribuite în
mod legitim de dreptul particular, decanul are datoria ºi
dreptul:

1° de a promova ºi de a coordona în decanat activitatea
pastoralã comunã;

2° de a se îngriji ca clericii din districtul sãu sã ducã o
viaþã conformã cu starea lor ºi sã-ºi îndeplineascã în mod
sârguincios datoriile;

3° de a avea grijã ca funcþiunile religioase sã fie celebrate
conform dispoziþiilor liturgiei sacre; ca sã fie pãstrate cu grijã
frumuseþea ºi curãþenia bisericilor ºi a obiectelor sacre, mai
ales în celebrarea euharisticã ºi în pãstrarea Preasfântului
Sacrament; ca registrele parohiale sã fie scrise corect ºi pãs-
trate cum se cuvine; ca bunurile ecleziastice sã fie adminis-
trate în mod conºtiincios; în fine, casa parohialã sã fie pãs-
tratã cu grija cuvenitã.

§ 2. În decanatul ce îi este încredinþat, decanul:
1° sã-ºi dea silinþa ca, în conformitate cu dispoziþiile drep-

tului particular, clericii sã participe, la datele stabilite, la pre-
legerile, întrunirile teologice sau conferinþele despre care vor-
beºte can. 279, § 2;

2° sã aibã grijã ca preoþii din districtul sãu sã dispunã de
toate ajutoarele spirituale ºi sã se preocupe într-un chip deo-
sebit de aceia care se aflã în situaþii mai dificile sau au probleme
speciale.

§ 3. Decanul sã aibã grijã ca parohii din districtul sãu, pe
care îi ºtie cã sunt grav bolnavi, sã nu fie lipsiþi de ajutoare
spirituale ºi materiale, iar acelora care au decedat sã li se cele-
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servatisque legitimis statutis et iuribus quaesitis, obligatione
tenetur prospiciendi ut sacrae functiones secundum normas
liturgicas et canonum praescripta digne in ecclesia celebrentur,
onera fideliter adimpleantur, bona diligenter administrentur,
sacrae supellectilis atque aedium sacrarum conservationi et
decori provideatur, neve quidpiam fiat quod sanctitati loci ac
reverentiae domui Dei debitae quoquo modo non congruat.

Can. 563 – Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut prae-
sentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti
arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682,
§ 2.
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breze în mod demn funeraliile; de asemenea, sã aibã grijã
ca, în caz de îmbolnãvire sau de deces, sã nu fie distruse sau
înstrãinate registrele, documentele, obiectele sacre ºi altele de
acest fel, care aparþin Bisericii.

§ 4. Decanul are obligaþia sã viziteze parohiile din districtul
sãu în modul stabilit de Episcopul diecezan.

CAPITOLUL VIII
Rectorii de biserici ºi capelanii

ART. 1
Rectorii de biserici

Can. 556 – Rectorii de biserici sunt preoþii cãrora le este
încredinþatã grija unei biserici care nu este nici parohialã, nici
capitularã, nici anexatã casei unei comunitãþi cãlugãreºti sau
a unei societãþi de viaþã apostolicã care sã celebreze în ea ofi-
ciile sacre.

Can. 557 – § 1. Rectorul unei biserici este numit în mod
liber de Episcopul diecezan, rãmânând inviolabil dreptul de a
alege sau de a prezenta pe care cineva îl are în mod legitim;
în acest caz, îi revine de drept Episcopului diecezan sã-l con-
firme sau sã-l învesteascã pe rector.

§ 2. Chiar dacã biserica aparþine unui institut cãlugãresc
clerical de drept pontifical, Episcopului diecezan îi revine de
drept sã-l învesteascã pe rectorul prezentat de Superior.

§ 3. Dacã Episcopul diecezan nu a stabilit altfel, rectorul
unei biserici anexate unui seminar sau unui colegiu este rec-
torul seminarului sau al colegiului.

Can. 558 – Rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 262,
nu-i este permis rectorului sã îndeplineascã în biserica ce îi
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ART. 2
De cappellanis

Can. 564 – Cappellanus est sacerdos, cui stabili modo
com-mittitur cura pastoralis, saltem ex parte, alicuius
commu-nitatis aut peculiaris coetus christifidelium, ad nor-
mam iuris universalis et particularis exercenda.

Can. 565 – Nisi iure aliud caveatur aut cuidam specialia
iura legitime competant, cappellanus nominatur ab Ordinario
loci, cui etiam pertinet praesentatum instituere aut electum
confirmare.

Can. 566 – § 1. Cappellanus omnibus facultatibus instruc-
tus sit oportet quas recta cura pastoralis requirit. Praeter eas
quae iure particulari aut speciali delegatione conceduntur, cappel-
lanus vi officii facultate gaudet audiendi confessiones fide-
lium suae curae commissorum, verbi Dei eis praedicandi,
Viaticum et unctionem infirmorum administrandi necnon
sacramentum confirmationis eis conferendi, qui in periculo
mortis versentur.

§ 2. In valetudinariis, carceribus et itineribus maritimis,
cappellanus praeterea facultatem habet, his tantum in locis
exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis neque
declaratis absolvendi, firmo tamen praescripto can. 976.

Can. 567 – § 1. Ad nominationem cappellani domus
insti-tuti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi
consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quem-
dam sacer-dotem proponere.
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este încredinþatã funcþiunile parohiale despre care este
vorba în can. 530, nr. 1-6, dacã nu are consimþãmântul sau,
când este cazul, delegaþia parohului.

Can. 559 – În biserica ce îi este încredinþatã, rectorul
poate sã efectueze chiar ºi celebrãri liturgice solemne,
rãmânând inviolabile legile legitime ale fundaþiei, ºi cu
condiþia ca, dupã aprecierea Ordinariului locului, ele sã nu
lezeze în nici un fel funcþiile parohiale.

Can. 560 – Când considerã cã este oportun, Ordinariul
locului poate sã-i impunã rectorului ca sã celebreze în bise-
rica sa funcþiuni precise, chiar parohiale, pentru popor ºi sã
deschidã biserica anumitor grupuri de credincioºi care vor
sãvârºi aici celebrãri liturgice.

Can. 561 – Fãrã permisiunea rectorului sau a altor supe-
riori legitimi, nimãnui nu-i este îngãduit sã celebreze în bise-
ricã Euharistia, sã administreze sacramentele sau sã îndepli-
neascã alte funcþiuni sacre; aceastã permisiune trebuie sã fie
datã sau negatã conform dreptului.

Can. 562 – Rectorul unei biserici, sub autoritatea
Ordina-riului locului ºi respectând statutele legitime ºi drep-
turile câº-tigate, are obligaþia sã vegheze ca funcþiunile sacre
sã fie cele-brate în bisericã în mod demn, conform normelor
liturgice ºi dispoziþiilor canoanelor, ca obligaþiile pe care
biserica le are sã fie îndeplinite cu fidelitate, ca bunurile sã
fie administrate în mod conºtiincios, ca sã se ia mãsuri cu
privire la întreþinerea ºi înfrumuseþarea obiectelor sacre ºi a
edificiilor, ºi sã nu se facã nimic ce ar putea sã contravinã
în vreun fel sfinþeniei locului ºi respectului datorat casei lui
Dumnezeu.
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§ 2. Cappellani est liturgicas functiones celebrare aut mode-
rari; ipsi tamen non licet in regimine interno instituti sese
immiscere.

Can. 568 – Pro iis qui ob vitae condicionem ordinaria
paro-chorum cura frui non valent, uti sunt migrantes, exsules,
profugi, nomades, navigantes, constituantur, quatenus fieri
possit, cappellani.

Can. 569 – Cappellani militum legibus specialibus regun-
tur.

Can. 570 – Si communitatis aut coetus sedi adnexa est eccle-
sia non paroecialis, cappellanus sit rector ipsius ecclesiae, nisi
cura communitatis aut ecclesiae aliud exigat.

Can. 571 – In exercitio sui pastoralis muneris, cappella-
nus debitam cum parocho servet coniunctionem.

Can. 572 – Quod attinet ad amotionem cappellani, servetur
praescriptum can. 563.
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Can. 563 – Dupã aprecierea sa prudentã, dintr-un motiv
just, Ordinariul locului poate sã-l îndepãrteze din oficiu pe
rectorul unei biserici, chiar dacã a fost ales sau prezentat de
alþii, rãmânând inviolabilã dispoziþia can. 682, § 2.

ART. 2
Capelanii

Can. 564 – Capelanul este preotul cãruia i se încred-
inþeazã în mod stabil grija pastoralã, cel puþin parþialã, a
unei comu-nitãþi sau a unui grup special de credincioºi, pe
care trebuie sã o exercite conform dreptului universal ºi
particular.

Can. 565 – Dacã nu este prevãzut altfel de cãtre drept
sau dacã altcuiva nu-i revin în mod legitim drepturi speciale,
cape-lanul este numit de Ordinariul locului, cãruia îi revine ºi
dreptul de a-l învesti pe cel care a fost prezentat sau de a-l
confirma pe cel care a fost ales.

Can. 566 – § 1. Capelanul trebuie sã fie înzestrat cu
toate facultãþile necesare pentru buna exercitare a grijii pas-
torale. Pe lângã facultãþile ce îi sunt acordate de dreptul
particular sau printr-o delegare specialã, capelanul are în
virtutea oficiului facultatea de a asculta mãrturisirile credin-
cioºilor încre-dinþaþi grijii sale, de a le predica cuvântul lui
Dumnezeu, de a le administra Viaticul ºi Ungerea bolnav-
ilor, precum ºi de a conferi Mirul celor care se aflã în peri-
col de moarte.

§ 2. În spitale, în închisori ºi în cãlãtoriile pe mare, cape-
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PARS III
De institutis vitae consecratae

et de societatibus vitae apostolicae

SECTIO I
De institutis vitae consecratae

TITULUS I
Normae communes

omnibus institutis vitae consecratae

Can. 573 – § 1. Vita consecrata per consiliorum evangelicorum
professionem est stabilis vivendi forma qua fideles, Christum
sub actione Spiritus Sancti pressius sequentes, Deo summe dilecto
totaliter dedicantur ut, in Eius honorem atque Ecclesiae aedifi-
cationem mundique salutem novo et peculiari titulo dediti, cari-
tatis perfectionem in servitio Regni Dei consequantur et, prae-
clarum in Ecclesia signum effecti, caelestem gloriam praenuntient.

§ 2. Quam vivendi formam in institutis vitae consecratae, a
competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectis, libere assumunt
christifideles, qui per vota aut alia sacra ligamina iuxta proprias
institutorum leges, consilia evangelica castitatis, paupertatis
et oboedientiae profitentur et per caritatem, ad quam ducunt,
Ecclesiae eiusque mysterio speciali modo coniunguntur.

Can. 574 – § 1. Status eorum, qui in huiusmodi institu-
tis consilia evangelica profitentur, ad vitam et sanctitatem
Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et
promo-vendus est.
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lanul are, în plus, facultatea, care poate fi exercitatã numai în
aceste locuri, de a dezlega de cenzurile latae sententiae nere-
zervate ºi nedeclarate, rãmânând totuºi inviolabilã dispoziþia
can. 976.

Can. 567 – § 1. Ordinariul locului sã nu procedeze la
numirea capelanului unei case a unui institut cãlugãresc
laical decât dupã ce l-a consultat pe Superior, care are drep-
tul, audiind pãrerea comunitãþii, sã propunã un anumit
preot.

§ 2. Capelanul are datoria sã celebreze sau sã organizeze
funcþiunile liturgice; totuºi, nu-i este permis sã se amestece
în conducerea internã a comunitãþii.

Can. 568 – În mãsura posibilitãþilor, sã fie numiþi
capelani pentru acele persoane care, din cauza condiþiilor de
viaþã, nu pot sã beneficieze de slujirea obiºnuitã a parohilor,
cum sunt imigranþii, exilaþii, refugiaþii, nomazii, marinarii.

Can. 569 – Capelanii militari au legi speciale.

Can. 570 – Dacã o bisericã neparohialã este anexatã sediu-
lui unei comunitãþi sau al unui grup, capelanul sã fie numit rec-
tor al acelei biserici, în afarã de cazul când grija comunitãþii
sau a bisericii cere contrarul.

Can. 571 – În exercitarea funcþiei sale pastorale, capelan-
ul sã pãstreze legãtura necesarã cu parohul.

Can. 572 – Cât priveºte înlãturarea capelanului din ofi-
ciu, sã se respecte dispoziþia can. 563.
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§ 2. Ad hunc statum quidam christifideles specialiter a
Deo vocantur, ut in vita Ecclesiae peculiari dono fruantur et,
secundum finem et spiritum instituti, eiusdem missioni sal-
vificae prosint.

Can. 575 – Consilia evangelica in Christi Magistri doctri-
na et exemplis fundata, donum sunt divinum, quod Ecclesia
a Domino accepit Eiusque gratia semper conservat.

Can. 576 – Competentis Ecclesiae auctoritatis est consi-
lia e interpretari, eorundem praxim legibus moderati atque sta-
biles inde vivendi formas canonica approbatione constituere
itemque, pro parte sua, curare ut instituta secundum spiri-
tum funda-torum et sanas traditiones crescant et floreant.

Can. 577 – Permulta in Ecclesia sunt instituta vitae conse-
cratae, quae donationes habent differentes secundum gratiam
quae data est eis: Christum, enim, pressius sequuntur sive
orantem, sive Regnum Dei annuntiantem, sive hominibus bene-
facientem, sive cum eis in saeculo conversantem, semper autem
voluntatem Patris facientem.

Can. 578 – Fundatorum mens atque proposita a competen-
ti auctoritate ecclesiastica sanctia circa naturam, finem, spiri-
tum et indolem instituti, necnon eius sanae traditiones, quae
omnia patrimonium eiusdem instituti constituunt, ab omnibus
fideliter servanda sunt.

Can. 579 – Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio,
instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dum-
modo Sedes Apostolica consulta fuerit.
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PARTEA A III-A
Institutele de viaþã consacratã

ºi societãþile de viaþã apostolicã

SECÞIUNEA I
Institutele de viaþã consacratã

TITLUL I
Norme comune

tuturor institutelor de viaþã consacratã

Can. 573 – § 1. Viaþa consacratã prin profesiunea sfa-
turilor evanghelice este o formã stabilã de viaþã în care cred-
incioºii, urmându-l pe Cristos mai îndeaproape sub acþiunea
Duhului Sfânt, se consacrã cu totul lui Dumnezeu, iubit
mai presus de toate, pentru ca, închinaþi cu un titlu nou ºi
deosebit cinstirii sale, edificãrii Bisericii ºi mântuirii
sufletelor, sã dobândeascã desãvârºirea dragostei în slujba
Împãrãþiei lui Dumnezeu ºi, deveniþi în Bisericã un semn
luminos, sã prevesteascã gloria cereascã.

§ 2. Aceastã formã de a trãi în institutele de viaþã consa-
cratã, înfiinþate în mod canonic de cãtre autoritatea compe-
tentã a Bisericii, este îmbrãþiºatã în mod liber de cãtre credin-
cioºii care, prin voturi sau alte legãminte sacre prescrise de
legile proprii ale institutelor, profeseazã sfaturile evanghelice
ale castitãþii, sãrãciei ºi ascultãrii ºi, prin dragostea la care
acestea conduc, se unesc în mod special cu Biserica ºi misterul ei.

Can. 574 – § 1. Starea celor care profeseazã sfaturile
evan-ghelice în astfel de institute face parte din viaþa ºi
sfinþenia Bisericii ºi, de aceea, trebuie încurajatã ºi promovatã
de toþi în Bisericã.
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Can. 580 – Aggregatio alicuius instituti vitae consecratae
ad aliud reservatur competenti auctoritati instituti aggregan-
tis, salva semper canonica autonomia instituti aggregati.

Can. 581 – Dividere institutum in partes, quocumque nomi-
ne veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circum-
scri-bere ad competentem instituti auctoritatem pertinet, ad
nor-mam constitutionum.

Can. 582 – Fusiones et uniones institutorum vitae conse-
cratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reser-
vantur confoederationes et foederationes.

Can. 583 – Immutationes in institutis vitae consecratae ea
afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absque
eiusdem licentia fieri nequeunt.

Can. 584 – Institutum supprimere ad unam Sedem Apos-
tolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis tempora-
libus statuere.

Can. 585 – Instituti partes supprimere ad auctoritatem
competentem eiusdem instituti pertinet.

Can. 586 – § 1. Singulis institutis iusta autonomia vitae,
praesertim regiminis, agnoscitur, qua gaudeant in Ecclesia
propria disciplina atque integrum servare valeant suum patri-
monium, de quo in can. 578.

§ 2. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam servare
ac tueri.

Can. 587 – § 1. Ad propriam singulorum institutorum
voca-tionem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis
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§ 2. Unii credincioºi sunt chemaþi în mod special de Dum-
nezeu la aceastã stare, ca sã beneficieze în viaþa Bisericii de
un dar deosebit ºi, conform scopului ºi spiritului institutului,
sã contribuie la misiunea salvificã a Bisericii.

Can. 575 – Sfaturile evanghelice, care îºi au fundamentul
în învãþãtura ºi exemplele lui Cristos Învãþãtorul, sunt un
dar dumnezeiesc pe are Biserica l-a primit de la Domnul ºi,
prin harul lui, îl pãstreazã necontenit.

Can. 576 – Este de datoria autoritãþii competente a
Bisericii sã interpreteze sfaturile evanghelice, sã le regle-
menteze prin legi practicarea ºi sã le stabileascã apoi prin
aprobarea cano-nicã formele stabile de a le trãi; de asemenea,
sã se îngrijeascã dupã puterile ei ca institutele sã creascã ºi
sã înfloreascã în conformitate cu spiritul fondatorilor ºi cu
tradiþiile sãnãtoase.

Can. 577 – Existã în Bisericã un numãr foarte mare de
insti-tute de viaþã consacratã, care, potrivit cu harul ce le-a
fost dat, au diferite daruri: ele într-adevãr îl urmeazã mai
îndeaproape de Cristos care se roagã, care vesteºte împãrãþia
lui Dumnezeu, care face bine oamenilor sau care trãieºte cu
ei în lume, dar îndeplinind mereu voinþa Tatãlui.

Can. 578 – Intenþia ºi planurile fondatorilor, ratificate
de autoritatea competentã a Bisericii, cu privire la natura,
scopul, spiritul ºi caracterul institutului, precum ºi tradiþiile
lui sãnã-toase, care toate împreunã constituie patrimoniul
aceluiaºi institut, trebuie sã fie respectate de toþi cu fideli-
tate.

Can. 579 – Episcopii diecezani, fiecare în teritoriul pro-
priu, pot sã întemeieze prin decret formal institute de viaþã
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instituti codice fundamentali seu constitutionibus contineri
debent, praeter ea quae in can. 578 servanda statuuntur, normae
funda-mentales circa instituti regimen et sodalium discipli-
nam, mem-brorum incorporationem atque institutionem, necnon
proprium sacrorum ligaminum obiectum.

§ 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae appro-
batur et tantummodo cum eiusdem consensu mutari potest.

§ 3. In hoc codice elementa spiritualia et iuridica apte compo-
nantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur.

§ 4. Ceterae normae a competenti instituti auctoritate sta-
tuae apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exi-
gentias locorum et temporum congrue recognosci et aptari
possunt.

Can. 588 – § 1. Status vitae consecratae, suapte natura, non
est nec clericalis nec laicalis.

§ 2. Institutum clericale illud dicitur quod, ratione finis seu
propositi a fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub
moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit,
et qua tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur.

§ 3. Institutum vero laicale illud appellatur quod, ab Ecclesiae
auctoritate qua tale agnitum, vi eius naturae, indolis et finis
munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione defi-
nitum, exercitium ordinis sacri non includens.

Can. 589 – Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontifi-
cii, si a Sede Apostolica erectum aut per eiusdem formale decre-
tum approbatum est; iuris vero dioecesani, si ab Episcopo
dioece-sano erectum, approbationis decretum a Sede
Apostolica non est consecutum.
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consa-cratã, cu condiþia sã fi fost consultat Scaunul
Apostolic.

Can. 580 – Asocierea unui institut de viaþã consacratã la
un alt institut este rezervatã autoritãþii competente a institu-
tului care asociazã, rãmânând mereu neatinsã autonomia
canonicã a institutului asociat.

Can. 581 – Este dreptul autoritãþii competente a institutu-
lui, conform constituþiilor, sã divizeze institutul în pãrþi,
indiferent cum s-ar numi ele, sã înfiinþeze alte pãrþi noi, sã
le uneascã pe cele deja înfiinþate sau sã le delimiteze în alt
mod.

Can. 582 – Fuzionãrile ºi unirile institutelor de viaþã
consa-cratã sunt rezervate exclusiv Scaunului Apostolic; tot
Scaunului Apostolic îi sunt rezervate confederaþiile ºi feder-
aþiile.

Can. 583 – Ceea ce în institutele de viaþã consacratã a
fost aprobat de Scaunul Apostolic nu poate fi modificat fãrã
permi-siunea lui.

Can. 584 – Suprimarea unui institut þine exclusiv de
com-petenþa Scaunului Apostolic, cãruia îi este rezervatã ºi
decizia cu privire la bunurile materiale ale institutului.

Can. 585 – Suprimarea unei pãrþi a institutului aparþine
autoritãþii competente a aceluiaºi institut.

Can. 586 – § 1. Fiecãrui institut îi este recunoscutã o
justã autonomie de viaþã, îndeosebi de conducere, prin care
sã se bucure în Bisericã de o disciplinã proprie ºi sã-ºi poatã
pãstra intact propriul patrimoniu, despre care vorbeºte can.
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Can. 590 – § 1. Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei
totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, supremae
eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur.

§ 2. Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo
eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere
tenentur.

Can. 591 – Quo melius institutorum bono atque apostolatus
necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in
universam Ecclesiam primatus, intuitu utilitatis communis,
instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine exi-
mere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subicere.

Can. 592 – § 1. Quo melius institutorum communio cum
Sede Apostolica foveatur, modo et tempore ab eadem statutis,
quilibet supremus Moderatur brevem conspectum status et
vitae instituti eidem Apostolicae Sedi mittat.

§ 2. Cuiuslibet instituti Moderatores promoveant notitiam
documentorum Sanctae Sedis, quae sodales sibi concreditos
respiciunt, eorumque observantiam curent.

Can. 593 – Firmo praescripto can. 586, instituta iuris
pon-tificii quoad regimen internum et disciplinam imme-
diate et exclusive potestati Sedes Apostolicae subiciuntur.

Can. 594 – Institutum iuris dioecesani, firmo can. 586,
per-manet sub speciali cura Episcopi dioecesani.

Can. 595 – § 1. Episcopi sedis principis est constitutiones
approbare et immutationes in eas legitime introductas confirmare,
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578.

§ 2. Este datoria Ordinariilor locurilor sã respecte ºi sã
asigure aceastã autonomie.

Can. 587 – § 1. Pentru a pãstra cu mai mare fidelitate
vocaþia proprie ºi identitatea fiecãrui institut, codul funda-
mental sau constituþiile fiecãrui institut, pe lângã cele stabilite
în can. 578 ºi care trebuie respectate, trebuie sã conþinã ºi
norme funda-mentale privind conducerea institutului ºi dis-
ciplina membrilor sãi, încorporarea ºi formarea lor, precum
ºi obiectul propriu al legãmintelor sacre.

§ 2. Acest cod este aprobat de autoritatea competentã a Bise-
ricii ºi numai cu consimþãmântul ei poate fi modificat.

§ 3. În acest cod, elementele spirituale ºi cele juridice sã fie
bine armonizate; totuºi, sã nu fie stabilite norme mai mult
decât este necesar.

§ 4. Celelalte norme prescrise de autoritatea competentã a
institutului sã fie adunate cum se cuvine în alte coduri, care
totuºi pot fi revizuite ºi adaptate în mod adecvat în funcþie de
cerinþele locurilor ºi timpurilor.

Can. 588 – § 1. Prin natura sa, starea de viaþã consacratã
nu este nici clericalã, nici laicalã.

§ 2. Este numit institut clerical acela care, potrivit scopului
sau planului voit de fondator, sau în virtutea unei tradiþii legi-
time, este condus de clerici, îºi asumã exercitarea Preoþiei ºi
este recunoscut ca atare de autoritatea Bisericii.

§ 3. Este numit institut laical acela care, recunoscut ca atare
de autoritatea Bisericii, are, în virtutea naturii, a caracterului
ºi a scopului lui, o funcþie proprie, stabilitã de fondator, sau
de o tradiþie legitimã, care nu include exercitarea Preoþiei.
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salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon
negotia maiora totum institutum respicientia tractare, quae
potestatem internae auctoritatis superent, consultis tamen
ceteris Episcopis dioecesanis, si institutum ad plures dioeceses
propagatum fuerit.

§ 2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes a consti-
tutionibus concedere in casibus particularibus.

Can. 596 – § 1. Institutorum Superiores et capitula in soda-
les ea gaudent potestate, quae iure universali et constitutioni-
bus definitur.

§ 2. In institutis autem religiosis clericalibus iuris pontificii
pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam
externo quam interno.

§ 3. Potestati de qua in § 1 applicantur praescripta cann. 131,
133 et 137-144.

Can. 597 – § 1. In vitae consecratae institutum admitti pote-
st quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualita-
tes habeat iure universali et proprio requisitas nulloque deti-
neatur impedimento.

§ 2. Nemo admitti potest sine congrua praeparatione.

Can. 598 – § 1. Unumquodque institutum, attentis indole et
finibus propriis, in suis constitutionibus definiat modum quo
consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro
sua vivendi ratione, servanda sunt.

§ 2. Sodales vero omnes debent non solum consilia evan-
gelica fideliter integreque servare, sed etiam secundum ius
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Can. 589 – Un institut de viaþã consacratã se numeºte de
drept pontifical dacã a fost înfiinþat de Scaunul Apostolic sau
a fost aprobat de acesta prin decret formal; se numeºte de drept
diecezan dacã, înfiinþat de Episcopul diecezan, nu a primit de
la Scaunul Apostolic decretul de aprobare.

Can. 590 – § 1. Întrucât se dedicã în mod deosebit slujirii
lui Dumnezeu ºi a Bisericii întregi, institutele de viaþã consa-
cratã sunt supuse special autoritãþii supreme a Bisericii.

§ 2. Fiecare membru este þinut sã asculte de Suveranul
Pontif ca de superiorul sãu suprem, chiar ºi în virtutea legã-
mântului sacru al ascultãrii.

Can. 591 – Ca sã fie ocrotit în mod mai eficient binele
insti-tutelor ºi ca sã se facã faþã mai bine necesitãþilor aposto-
latului, Suveranul Pontif, în virtutea primatului sãu asupra
Bisericii întregi, în vederea interesului comun, poate sã
scoatã institutele de viaþã consacratã de sub conducerea
Ordinariilor locului ºi sã le supunã lui însuºi sau altei
autoritãþi ecleziastice.

Can. 592 – § 1. Ca sã fie promovatã mai bine comuni-
unea institutelor cu Scaunul Apostolic, fiecare Superior
general sã trimitã aceluiaºi Scaun Apostolic, în modul ºi la
timpul fixate de acesta, un scurt raport cu privire la starea
ºi viaþa institutului.

§ 2. Superiorii fiecãrui institut sã favorizeze cunoaºterea
documentelor Scaunului Apostolic, care se referã la membrii
încredinþaþi lor, ºi sã aibã grijã ca ele sã fie respectate.

Can. 593 – Rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 586,
insti-tutele de drept pontifical depind direct ºi exclusiv, cu
privire la conducerea internã ºi la disciplinã, de autoritatea
Scaunului Apostolic.
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proprium instituti vitam componere atque ita ad perfectionem
sui status contendere.

Can. 599 – Evangelicum castitatis consilium propter
Regnum coelorum assumptum, quod signum est mundi futu-
ri et fons uberioris fecunditatis in indiviso corde, obligationem
secumfert continentiae perfectae in caelibatu.

Can. 600 – Evangelicum consilium paupertatis ad imita-
tionem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives,
praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate
ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam
et limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris
proprii singulorum institutorum.

Can. 601 – Evangelicum oboedientiae consilium, spiritu
fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis
sus-pectum, obligat ad submissionem voluntatis erga legiti-
mos Superiores, vices Dei gerentes, cum secundum proprias
consti-tutiones praecipiunt.

Can. 602 – Vita fraterna, unicuique instituto propria,
qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo
coadu-nantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio eva-
dat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna
autem com-munione, in caritate radicata et fundate, sodales
exemplo sint universalis in Christo reconciliationis.

Can. 603 – § 1. Praeter vitae consecratae instituta, Ecclesia
agnoscit vitam eremiticam seu anachoreticam, qua christifideles
arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assidua prece et
paenitentia, suam in laudem Dei et mundi salutem vitam
devovent.
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Can. 594 – Rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 586,
institutul de drept diecezan rãmâne sub grija specialã a Epis-
copului diecezan.

Can. 595 – § 1. Îi aparþine de drept Episcopului sediului
principal sã aprobe constituþiile ºi sã confirme schimbãrile
introduse în ele în mod legitim, cu excepþia modificãrilor fãcute
de Scaunul Apostolic, precum ºi sã trateze chestiunile mai
importante privind întregul institut, care depãºesc puterea
autoritãþii interne, dupã ce totuºi i-a consultat pe ceilalþi
Episcopi diecezani, dacã institutul s-a rãspândit în mai multe
dieceze.

§ 2. Episcopul diecezan poate sã dispenseze de la constituþii,
în cazuri particulare.

Can. 596 – § 1. Superiorii ºi capitlurile institutelor au
asupra membrilor acea putere care este stabilitã de dreptul
universal ºi de constituþii.

§ 2. Însã, în institutele cãlugãreºti clericale de drept ponti-
fical, ei se bucurã în plus ºi de puterea ecleziasticã de condu-
cere, atât în forul extern, cât ºi în cel intern.

§ 3. În cazul puterii despre care vorbeºte § 1, sã se aplice dis-
poziþiile cann. 131, 133 ºi 137-144.

Can. 597 – § 1. Într-un institut de viaþã consacratã poate
fi admis orice catolic care, înzestrat cu intenþie dreaptã, are
calitãþile cerute de dreptul universal ºi de cel propriu ºi este
liber de orice impediment.

§ 2. Nimeni nu poate fi admis fãrã o pregãtire adecvatã.

Can. 598 – § 1. Fiecare institut, având în vedere specifi-
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§ 2. Eremita, uti Deo deditus in vita consecrata, iure agnos-
citur si tria evangelica consilia, voto vel alio sacro ligamine
fir-mata, publice profiteatur in manu Episcopi dioecesani et
pro-priam vivendi rationem sub ductu eiusdem servet.

Can. 604 – § 1. Hisce vitae consecratae formis accedit ordo
virginum quae, sanctum propositum emittentes Christum pres-
sius sequendi, ab Episcopo dioecesano iuxte probatum ritum
liturgicum Deo consecrantur, Christo Dei Filio mystice despon-
santur et Ecclesiae servitio dedicantur.

§ 2. Ad suum propositum fidelius servandum et ad servitium
Ecclesiae, proprio statui consonum, mutuo adiutorio perfi-
ciendum, virgines consociari possunt.

Can. 605 – Novas formas vitae consecratae approbare uni
Sedi Apostolicae reservatur. Episcopi dioecesani autem nova
vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita
discernere satagant iidemque adiuvent promotores ut proposita
meliore quo fiere potest modo exprimant aptisque statutis pro-
tegant, adhibitis praesertim generalibus normis in hac parte
contentis.

Can. 606 – Quae de institutis vitae consecratae eorumque
sodalibus statuuntur, pari iure de utroque sexu valent, nisi
ex contexu sermonis vel ex rei natura aliud constet.
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cul sãu ºi finalitãþile proprii, sã stabileascã în constituþiile
sale modul în care, potrivit cu programul sãu de viaþã, trebuie
res-pectate sfaturile evanghelice ale castitãþii, sãrãciei ºi
ascul-tãrii.

§ 2. Toþi membrii trebuie nu numai sã respecte cu fideli-
tate ºi în întregime sfaturile evanghelice, ci sã-ºi cãlãuzeascã
ºi viaþa potrivit cu dreptul propriu al institutului ºi sã tindã
astfel la desãvârºirea stãrii proprii.

Can. 599 – Sfatul evanghelic al castitãþii, asumat pentru
împãrãþia cerurilor, care este semn al vieþii viitoare ºi izvor al
unei rodnicii mai bogate într-o inimã nedivizatã, comportã
obligaþia perfectei stãpâniri de sine în celibat.

Can. 600 – Sfatul evanghelic al sãrãciei, ca imitare a lui
Cristos care, bogat fiind, s-a fãcut sãrac pentru noi, pe lângã
viaþa sãracã în realitate ºi în spirit, care trebuie trãitã cu grijã
în sobrietate ºi sã rãmânã strãinã de bogãþiile pãmânteºti,
comportã dependenþa ºi limitarea în folosirea ºi dispunerea
de bunuri conform cu dreptul propriu al fiecãrui institut.

Can. 601 – Sfatul evanghelic al ascultãrii, asumat cu spir-
it de credinþã ºi de iubire în urmarea lui Cristos ascultãtor
pânã la moarte, obligã la supunerea voinþei faþã de
Superiorii legi-timi care, când poruncesc conform constituþi-
ilor, îl reprezintã pe Dumnezeu.

Can. 602 – Viaþa frãþeascã, specificã fiecãrui institut,
prin care toþi membri sunt uniþi în Cristos ca într-o familie
specialã, trebuie sã fie astfel reglementatã încât sã consti-
tuie pentru toþi un ajutor reciproc în îndeplinirea vocaþiei
personale a fiecãruia. Prin comuniunea frãþeascã, înrãdãci-
natã în dragoste ºi bazatã pe dragoste, membrii sã fie un
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TITULUS II
De institutis religiosis

Can. 607 – § 1. Vita religiosa, utpote totius personae conse-
cratio, mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo con-
ditum, futuri saeculo signum. Ita religiosus plenam suam
consummat donationem veluti sacrificium Deo oblatum, quo
tota ipsius exsistentia fit continuus Dei cultus in caritate.

§ 2. Institutum religiosum est societas in qua sodales secundum
ius proprium vota publica perpetua vel temporaria, elapso tamen
tempore renovanda, nuncupant atque vitam fraternam in com-
muni ducunt.

§ 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae
reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indo-
li et fini uniuscuiusque instituti est propria.

CAPUT I
De domibus religiosis

earumque erectione et supppresione

Can. 608 – Communitas religiosa habitare debet in domo
legitime constituta sub auctoritate Superioris ad normam iuris
designati; singulae domus habeant oratorium, in quo Eucharistia
celebretur et asservetur ut vere sit centrum communitatis.

Can. 609 – § 1. Instituti religiosi domus eriguntur ab
aucto-ritate competenti iuxta constitutiones, praevio Episcopi
dioece-sani consensu in scripti dato.

§ 2. Ad erigendum monasterium monialium requiritur insuper
licentia Apostolicae Sedis.
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exemplu de reconciliere universalã în Cristos.

Can. 603 – § 1. În afarã de institutele de viaþã con-
sacratã, Biserica recunoaºte viaþa eremiticã sau anahoreticã
prin care credincioºii, într-o retragere mai strictã din lume,
în tãcerea singurãtãþii, în rugãciune asiduã ºi pocãinþã, îºi
închinã viaþa spre lauda lui Dumnezeu ºi mântuirea lumii.

§ 2. Eremitul este recunoscut de drept ca persoanã închi-
natã lui Dumnezeu în viaþa consacratã, dacã profeseazã în
mod public cele trei sfaturi evanghelice, întãrite prin vot sau
printr-un alt legãmânt sacru, în mâinile Episcopului diecezan
ºi, cãlãuzit de acesta, trãieºte conform propriei stãri.

Can. 604 – § 1. Acestor forme de viaþã consacratã li se
adaugã ordinul fecioarelor care, exprimându-ºi hotãrârea
sfântã de a-l urma pe Cristos mai îndeaproape, sunt con-
sacrate lui Dum-nezeu de Episcopul diecezan dupã ritul
liturgic aprobat, se logodesc mistic cu Cristos, Fiul lui
Dumnezeu, ºi se dedicã slu-jirii Bisericii.

§ 2. Pentru a-ºi pãstra cu mai multã fidelitate hotãrârea ºi
pentru a desãvârºi prin ajutorul reciproc slujirea Bisericii,
specificã stãrii lor, fecioarele se pot asocia.

Can. 605 – Aprobarea unor forme noi de viaþã con-
sacratã este rezervatã exclusiv Scaunului Apostolic.
Episcopii diece-zani sã se strãduiascã sã discearnã noile
daruri de viaþã con-sacratã, încredinþate de Duhul Sfânt
Bisericii, ºi sã-i ajute pe promotori sã-ºi exprime cât mai
bine cu putinþã planurile ºi sã le apere prin statute adec-
vate, folosind mai ales normele generale conþinute în
aceastã parte a Codului.

Can. 606 – Ceea ce este stabilit despre institutele de
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Can. 610 – § 1. Domorum erectio fit prae oculis habita
utilitate Ecclesiae et instituti atque in tuto positis iis quae ad
vitam religiosam sodalium rite agendam requiruntur, iuxta
proprios instituti fines et spiritum.

§ 2. Nulla domus erigatur nisi iudicari prudenter possit
fore ut congrue sodalium necessitatibus provideatur.

Can. 611 – Consensus Episcopi dioecesani ad erigendam
domum religiosam alicuius instituti secumfert ius:

1° vitam ducendi secundum indolem et fines proprios instituti;

2° opera instituto propria exercendi ad normam iuris, salvis
condicionibus in consensu appositis;

3° pro institutis clericalibus habendi ecclesiam, salvo prae-
scripto can. 1215, § 3, et sacra ministeria peragendi, servatis
de iure servandis.

Can. 612 – Ut domus religiosa ad opera apostolica destine-
tur diversa ab illis pro quibus constituta est, requiritur consen-
sus Episcopi dioecesani; non vero, si agatur de conversione,
quae, salvis fundationis legibus, ad internum regimen et disci-
plinam dumtaxat referatur.

Can. 613 – § 1. Domus religiosa canonicorum regularium
et monachorum sub proprii Moderatoris regimine et cura
sui iuris est, nisi constitutiones aliter ferant.

§ 2. Moderator domus sui iuris est de iure Superior maior.
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viaþã consacratã ºi despre membrii lor valoreazã în drept
deopotrivã pentru ambele sexe, dacã nu rezultã altfel din
contextul celor afirmate sau din natura lucrului.
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Can. 614 – Monasteria monialium cuidam virorum
insti-tuto consociata propriam vitae rationem et regimen iuxta
consti-tutiones obtinent. Mutua iura et obligationes ita defi-
niantur ut ex consociatione spirituale bonum proficere pos-
sit.

Can. 615 – Monasterium sui iuris, quod praeter pro-
prium Moderatorem alium Superiorem maiorem non habet,
neque alicui religiosorum instituto ita consociatum est ut
eiusdem Superior vera potestate constitutio constitutionibus
deter-minata in tale monasterium gaudeat, ad normam iuris
peculiari vigilantiae Episcopi dioecesani comittitur.

Can. 616 – § 1. Domus religiosa legitime erecta supprimi
potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, con-
sulto Episcopo dioecesano. De bonis domus suppressae provideat
ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium volun-
tatibus et iuribus legitime quaesitis.

§ 2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem
pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere.

§ 3. Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est
capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant.

§ 4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad
Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet prae-
scriptis constitutionum.
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TITLUL II
Institutele cãlugãreºti

Can. 607 – § 1. Viaþa cãlugãreascã, consacrare a întregii
persoane, vãdeºte în Bisericã admirabila unire nupþialã creatã
de Dumnezeu, semn al vieþii viitoare. În felul acesta, cãlugãrul
îºi îndeplineºte deplina dãruire de sine ca pe o jertfã oferitã
lui Dumnezeu, prin care întreaga sa existenþã devine un cult
continuu adus lui Dumnezeu în dragoste.

§ 2. Institutul cãlugãresc este o societate în care membrii
depun, conform dreptului propriu, voturile publice, perpetue
sau temporare, ce trebuie totuºi reînnoite la expirarea timpului,
ºi duc în comun viaþã frãþeascã.

§ 3. Mãrturia publicã pe care cãlugãrii trebuie sã o dea lui
Cristos ºi Bisericii comportã acea separare de lume, care e
specificã naturii ºi scopului fiecãrui institut.

CAPITOLUL I
Casele cãlugãreºti, înfiinþarea ºi desfiinþarea lor

Can. 608 – O comunitate cãlugãreascã trebuie sã trãiascã
într-o casã constituitã în mod legitim, sub autoritatea unui
Superior desemnat conform dreptului. Fiecare casã sã aibã cel
puþin un oratoriu, în care sã se celebreze ºi sã se pãstreze Euha-
ristia, ca aceasta sã fie cu adevãrat centrul comunitãþii.

Can. 609 – § 1. Casele unui institut cãlugãresc sunt înfi-
inþate de autoritatea competentã, conform constituþiilor, cu
consimþã mântul prealabil al Episcopului diecezan, dat în
scris.

§ 2. Pentru a înfiinþa o mãnãstire de monahii (maici), este
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necesarã în plus permisiunea Scaunului Apostolic.
Can. 610 – § 1. Înfiinþarea caselor se face þinându-se

seama de utilitatea lor pentru Bisericã ºi pentru institut ºi
asigu-rându-se ceea ce este necesar pentru ca membrii sã
ducã viaþa cãlugãreascã în mod normal, potrivit cu finalitãþile
proprii ale institutului ºi cu spiritul lui.

§ 2. Nici o casã sã nu se înfiinþeze dacã nu se poate aprecia
cu prudenþã cã se va face faþã în mod corespunzãtor nevoilor
vieþii membrilor.

Can. 611 – Consimþãmântul Episcopului diecezan pen-
tru înfiinþarea unei case cãlugãreºti a unui institut cuprinde
dreptul:

1° de a duce o viaþã conformã cu caracterul ºi scopurile
proprii institutului;

2° de a îndeplini activitãþile proprii institutului conform
dreptului, respectându-se condiþiile adãugate în acord;

3° de a avea, în cazul institutelor clericale, o bisericã, rãmâ-
nând inviolabilã dispoziþia can. 1215, § 3, ºi de a sãvârºi în ea
slujirea sacrã, respectându-se dispoziþiile dreptului.

Can. 612 – Pentru ca o casã cãlugãreascã sã fie destinatã
unor activitãþi apostolice diferite de cele pentru care a fost înte-
meiatã, este necesar consimþãmântul Episcopului diecezan; în
schimb, nu este necesar acest consimþãmânt când este vorba
de o schimbare care, respectându-se întotdeauna legile de înte-
meiere, priveºte numai conducerea internã ºi disciplina.

Can. 613 – § 1. O casã cãlugãreascã a canonicilor regu-
lari ºi a monahilor, sub conducerea ºi grija unui Superior pro-
priu, este autonomã (sui iuris), în afarã de cazul când consti-
tuþiile stabilesc altfel.

§ 2. Superiorul unei case autonome este de drept Superior

PARTEA III: INSTITUTELE DE VIAÞÃ CONSACRATÃ...  413



CAPUT II
De institutorum regimine

ART. 1
De Superioribus et consiliis

Can. 617 – Superiores suum munus adimpleant suam-
que potestatem exerceant ad normam iuris universalis et pro-
prii.

Can. 618 – Superiores in spiritu servitii suam potestatem
a Deo per ministerium Ecclesiae receptam exerceant. Volun-
tati igitur Dei in munere explendo dociles, ipsi subditos regant
uti filios Dei, ac promoventes cum reverentia personae humanae
illorum voluntariam oboedientiam, libenter eos audiant necnon
eorum conspirationem in bonum instituti et Ecclesiae foveant,
firma tamen ipsorum auctoritate decernendi et praecipiendi
quae agenda sunt.

Can. 619 – Superiores suo officio sedulo incumbant et
una cum sodalibus sibi commissis studeant aedificare frater-
nam in Christo communitatem, in qua Deus ante omnia quae-
ratur et diligatur. Ipsi igitur nutriant sodales frequenti verbi
Dei pabulo eosque adducant ad sacrae liturgiae celebratio-
nem. Eis exemplo sint in virtutibus colendis et in observantia
legum et traditionum proprii instituti; eorum necessitatibus
perso-nalibus convenienter subveniant, infirmos sollicite
curent ac visitent, corripiant inquietos, consolentur pusillamines,
patientes sint erga omnes.

Can. 620 – Superiores maiores sunt, qui totum regunt
insti-tutum, vel eius provinciam, vel partem eidem aequipa-
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major.

Can. 614 – Mãnãstirile de monahii (maici), asociate unui
institut de bãrbaþi, îºi au propriul mod de viaþã ºi o conducere
proprie, potrivit cu constituþiile. Drepturile ºi obligaþiile pro-
prii sã fie astfel definite încât din asociere sã derive un bine
spiritual.

Can. 615 – O mãnãstire autonomã care în afarã de propri-
ul Superior nu are alt Superior major, ºi nici nu este în aºa
fel asociatã unui alt institut de cãlugãri încât Superiorul aces-
tuia sã aibã asupra unei astfel de mãnãstiri o adevãratã put-
ere de conducere determinatã de constituþii, este încredinþatã,
conform dreptului, supravegherii speciale a Episcopului
diecezan.

Can. 616 – § 1. O casã cãlugãreascã înfiinþatã în mod legit-
im poate fi desfiinþatã de Superiorul general, conform con-
stitu-þiilor, dupã ce a fost consultat Episcopul diecezan. Cu
privire la bunurile casei desfiinþate, sã decidã dreptul propriu
al insti-tutului, respectându-se voinþa fondatorilor sau a
donatorilor ºi drepturile câºtigate în mod legitim.

§ 2. Desfiinþarea unicei case a unui institut este de compe-
tenþa Scaunului Apostolic cãruia, în acest caz, îi este rezer-
vatã ºi decizia asupra bunurilor.

§ 3. Desfiinþarea unei case autonome, despre care vorbeºte
can. 613, aparþine de drept capitlului general, dacã nu este
prevãzut altfel de constituþii.

§ 4. Desfiinþarea unei mãnãstiri autonome de monahii (maici)
este de competenþa Scaunului Apostolic, respectând, cu privire
la bunuri, dispoziþiile constituþiilor.
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ratam, vel domum sui iuris, itemque eorum vicarii. His acce-
dunt Abbas Primas et Superior congregationis monasticae, qui
tamen non habent omnem potestatem, quam ius universale
Superioribus maioribus tribuit.

Can. 621 – Plurium domorum coniunctio quae sub
eodem Superiore partem immediatam eiusdem instituti
constituat et ab auctoritate legitima canonice erecta sit,
nomine venit provinciae.

Can. 622 – Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes
instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum
ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui
muneris.

Can. 623 – Ut sodales ad munus Superioris valide nomi-
nentur aut eligantur, requiritur congruum tempus post pro-
fessionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si
agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus deter-
minandum.

Can. 624 – § 1. Superiores ad certum et conveniens tempo-
ris spatium iuxta naturam et necessitatem instituti constituan-
tur, nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus domus
sui iuris constitutiones aliter ferant.

§ 2. Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores, ad
tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in
regiminis officiis versentur.

§ 3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel
in aliud transferri ob causas iure proprio statutas.

Can. 625 – § 1. Supremus instituti Moderator electione cano-
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CAPITOLUL II
Conducerea institutelor

ART. 1
Superiorii ºi consiliile

Can. 617 – Superiorii sã-ºi îndeplineascã funcþia ºi sã-ºi
exercite puterea conform dreptului universal ºi propriu.

Can. 618 – Superiorii sã-ºi exercite în spirit de slujire put-
erea primitã de la Dumnezeu prin mijlocirea Bisericii. Aºadar,
ascul-tãtori faþã de voinþa lui Dumnezeu în îndeplinirea
funcþiei, sã-i conducã pe cei supuºi lor ca pe niºte fii ai lui
Dumnezeu ºi, promovându-le cu respect faþã de persoana
umanã ascul-tarea de bunãvoie, sã-i audieze cu plãcere ºi sã
sprijine armonia dintre ei spre binele institutului ºi al Bisericii,
rãmânând invio-labilã autoritatea lor de a decide ºi de a porun-
ci ceea ce trebuie îndeplinit.

Can. 619 – Superiorii sã se dedice cu sârguinþã îndatorir-
ilor proprii ºi, împreunã cu membrii încredinþaþi lor, sã se
strãduiascã sã creeze, în Cristos, o comunitate frãþeascã, în
care Dumnezeu sã fie cãutat ºi iubit mai presus de orice.
Prin urmare, sã-i hrãneascã pe membri la masa bogatã a
cuvântului lui Dumnezeu ºi sã-i atragã la celebrarea liturgiei
sacre. Sã fie pentru ei exemplu în practicarea virtuþilor ºi în
respec-tarea legilor ºi a tradiþiilor institutului lor; sã se
îngrijeascã cum se cuvine de nevoile personale ale membrilor;
sã aibã grijã de cei bolnavi ºi sã-i viziteze; sã-i dojeneascã pe
cei turbulenþi, sã-i încurajeze pe cei timizi ºi sã fie rãbdãtori
faþã de toþi.

Can. 620 – Sunt Superiori majori aceia care conduc întreg-
ul institut sau o provincie a institutului sau o parte
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nica designetur ad normam constitutionum.
§ 2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo

in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesa-
ni praeest Episcopus sedis principis.

§ 3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum consti-
tuantur; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris
maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur,
apta consultatio praecedat.

Can. 626 – Superiores in collatione officiorum et sodales
in electionibus normas iuris universalis et proprii servent,
abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil
praeter Deum et bonum instituti prae oculis habentes, nominent
aut eligant quos in Domino vere dignos et aptos sciant. Caveant
praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe
sive indirecte, tam pro seipsis quam pro aliis.

Can. 627 – § 1. Ad normam constitutionum, Superiores pro-
prium habeant consilium, cuius opera in munere exercendo
utantur oportet.

§ 2. Praeter casus in iure universali praescriptos, ius pro-
prium determinet casus in quibus consensus vel consilium ad
valide agendum requirantur ad normam can. 127 exquirendum.

Can. 628 – § 1. Superiores qui iure proprio instituti ad
hoc munus designatur, statis temporibus domos et sodales
sibi commissios iuxta normas eiusdem iuris proprii visitent.

§ 2. Episcopi dioecesani ius et officium est visitare etiam
quoad disciplinam religiosam:
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echivalatã provinciei sau o casã autonomã (sui iuris); la fel
ºi vicarii lor. Tuturor acestora li se adaugã Abatele Primat
ºi Superiorul unei congregaþii monahale, care totuºi nu deþin
întreaga putere pe care dreptul universal o atribuie
Superiorilor majori.

Can. 621 – Unirea mai multor case care, sub acelaºi
Superior, constituie o parte imediatã a institutului ºi este
înfiinþatã în mod canonic de autoritatea legitimã, poartã
denumirea de provincie.

Can. 622 – Superiorul general are putere asupra tutur-
or provinciilor, caselor ºi membrilor institutului, ce trebuie
exer-citatã conform dreptului propriu; ceilalþi Superiori au
putere în limitele funcþiei lor.

Can. 623 – Pentru ca membrii sã fie numiþi sau aleºi în
mod valid în funcþia de Superior, este necesar sã treacã un
anumit timp de la profesiunea perpetuã sau definitivã, care
trebuie determinat de dreptul propriu sau, dacã este vorba
de Supe-riorii majori, de constituþii.

Can. 624 – § 1. Superiorii sã fie constituiþi pentru un
timp determinat ºi corespunzãtor, conform naturii ºi nevoilor
insti-tutului, în afarã de cazul când constituþiile dispun altfel
pentru Superiorul general ºi pentru Superiorii unei case
autonome.

§ 2. Dreptul propriu sã prevadã prin norme adecvate ca
Superiorii constituiþi pentru un timp determinat sã nu ocupe
funcþii de conducere în mod neîntrerupt mai mult timp.

§ 3. Totuºi, în timpul funcþiei, ei pot fi înlãturaþi din oficiul
lor sau transferaþi într-un altul, din motive stabilite de dreptul
propriu.
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1° monasteria sui iuris de quibus in can. 615;
2° singulas domos instituti iuris dioecesani in proprio

terri-torio sitas.

§ 3. Sodales fiducialiter agant cum visitatore, cui legitime
interroganti respondere tenentur secundum veritatem in cari-
tate; nemini vero fas est quoquo modo sodales ab hac obligatione
avertere, aut visitationis scopum aliter impedire.

Can. 629 – In sua quisque domo Superiores commorentur,
nec ab eadem discedant, nisi ad normam iuris proprii.

Can. 630 – § 1. Superiores sodalibus debitam agnoscant
liber-tatem circa paenitentiae sacramentum et conscientiae
mode-ramen, salva tamen instituti disciplina.

§ 2. Solliciti sint Superiores ad normam iuris proprii, ut
sodalibus idonei confessarii praesto sint, apud quos frequenter
confiteri possint.

§ 3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et
in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur con-
fes-sarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis
cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos acce-
dendi.

§ 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi
sponte sua sodales id petant.

§ 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus ani-
mum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem
Supe-riores eos quoquo modo inducere ad conscientiae mani-
festa-tionem sibi peragendam.
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Can. 625 – § 1. Superiorul general al unui institut sã fie
desemnat prin alegerea canonicã, conform constituþiilor.

§ 2. Episcopul scaunului principal prezideazã alegerea Supe-
riorului mãnãstirii autonome despre care vorbeºte can. 615
ºi a Superiorului general al unui institut de drept diecezan.

§ 3. Ceilalþi Superiori sã fie constituiþi conform constitu-
þiilor, totuºi, astfel încât, dacã sunt aleºi, sã aibã nevoie de
confirmare din partea Superiorului major competent; dacã,
însã, sunt numiþi de Superior, sã aibã loc în prealabil o consul-
tare adecvatã.

Can. 626 – Superiorii, când acordã oficii, ºi membrii,
când participã la alegeri, sã respecte normele dreptului uni-
versal ºi ale dreptului propriu, sã se abþinã de la orice fel de
abuz ºi favorizare de persoanã ºi, având în faþa ochilor numai
pe Dum-nezeu ºi binele institutului, sã-i numeascã sau sã-i
aleagã pe cei pe care îi ºtiu, în Domnul, cu adevãrat vrednici
ºi capabili. În afarã de aceasta, în alegeri, sã evite de a solici-
ta, direct sau indirect, voturi, atât pentru ei înºiºi, cât ºi
pentru alþii.

Can. 627 – § 1. Conform constituþiilor, Superiorii sã aibã
propriul consiliu, de a cãrui activitate trebuie sã se foloseascã
în exercitarea funcþiei.

§ 2. Pe lângã cazurile prescrise în dreptul universal, dreptul
propriu sã le stabileascã ºi pe acelea în care, pentru a se
acþiona în mod valid, este necesar consimþãmântul sau pãrerea,
conform can. 127.

Can. 628 – § 1. Superiorii, desemnaþi în aceastã funcþie
de dreptul propriu al institutului, sã viziteze, în timpurile
stabilite, casele ºi membrii încredinþaþi lor, conform normelor
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ace-luiaºi drept propriu.

§ 2. Episcopul diecezan are dreptul ºi datoria sã viziteze,
chiar ºi cu privire la disciplina cãlugãreascã:

1° mãnãstirile autonome, despre care este vorba în can. 615;
2° fiecare casã a unui institut de drept diecezan situatã în

teritoriul propriu.

§ 3. Membrii sã discute cu încredere cu vizitatorul, la ale
cãrui întrebãri adresate în mod legitim sunt þinuþi sã rãs-
pundã, în dragoste, conform cu adevãrul; nimãnui nu-i este
permis sã-i înlãture în vreun fel pe membri de la aceastã obli-
gaþie sau sã împiedice altfel scopul vizitei.

Can. 629 – Fiecare Superior sã locuiascã în propria casã
ºi sã nu se îndepãrteze de ea decât conform dreptului pro-
priu.

Can. 630 – § 1. Superiorii sã recunoascã confraþilor lor
liber-tatea necesarã cu privire la sacramentul Pocãinþei ºi la
direc-þiunea spiritualã, rãmânând totuºi inviolabilã disciplina
insti-tutului.

§ 2. Superiorii sã se preocupe, conform dreptului propriu, ca
membrii sã aibã la dispoziþie confesori capabili, la care sã se
poatã mãrturisi des.

§ 3. În mãnãstirile de monahii (maici), în casele de formare
ºi în comunitãþile laicale mai numeroase, sã existe confesori
ordinari aprobaþi de Ordinariul locului, dupã un schimb de
pãreri cu comunitatea, dar fãrã sã se impunã obligaþia de a
se recurge la ei.

§ 4. Superiorii sã nu asculte mãrturisirile supuºilor, în afarã
de cazul când membrii cer acest lucru de bunãvoie.

§ 5. Membrii sã meargã cu încredere la Superiori, în faþa
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ART. 2
De capitulis

Can. 631 – § 1. Capitulum generale, quod supremam
aucto-ritatem ad normam constitutionum in instituto obti-
net, ita efformetur ut totum institutum repraesentans, verum
signum eiusdem unitatis in caritate evadat. Eius praecipue
est: patri-monium instituti de quo in can. 578, tueri et accom-
modatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem
supremum eligere, maiora negotia tractare, necnon normas edi-
cere, quibus omnes parere tenentur.

§ 2. Composito et ambitus potestatis capituli definiantur
in constitutionibus; ius proprium ulterius determinet ordinem
servandum in celebratione capituli, praesertim quod ad elec-
tiones et rerum agendarum rationes attinet.

§ 3. Iuxta normas in iure proprio determinatas, non modo
provinciae et communitates locales, sed etiam quillibet sodalis
optata sua et suggestiones capitulo generali libere mittere potest.

Can. 632 – Ius proprium accurate determinet quae pertineant
ad alia instituti capitula et ad alias coadunationes, nempe
ad eorum naturam, auctoritatem, compositionem, modum
proce-dendi et tempus celebrationis.

Can. 633 – § 1. Organa participationis vel consultationis
munus sibi commissum fideliter expleant ad normam iuris uni-
versalis et proprii, eademque suo modo curam et participa-
tionem omnium sodalium pro bono totius instituti vel communi-
tatis exprimant.

§ 2. In his mediis participationis et consultationis instituendis
et adhibendis sapiens servetur discretio, atque modus eorum
agendi indoli et fini instituti sit conformis.
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cãrora îºi pot deschide în mod liber ºi benevol sufletul. Îi
este, însã, interzis Superiorilor sã-i determine în vreun fel
ca ei sã-ºi dezvãluie conºtiinþa în faþa lor.

ART. 2
Capitlurile

Can. 631 – § 1. Capitlul general, care deþine, conform
con-stituþiilor, autoritatea supremã în institut, astfel tre-
buie sã fie compus încât, reprezentând întregul institut, sã fie
un ade-vãrat semn al unitãþii acestuia în dragoste. Lui îi
revine mai ales datoria: de a ocroti patrimoniul institutului,
despre care vorbeºte can. 578, ºi de a promova o reînnoire
adecvatã în con-formitate cu acest patrimoniu, de a alege
Superiorul general ºi de a promulga norme pe care toþi tre-
buie sã le respecte.

§ 2. Compoziþia ºi cadrul puterii capitlului sã fie stabilite
în constituþii; la rândul sãu, dreptul propriu sã stabileascã
regulile ce trebuie respectate în celebrarea capitlului, mai ales
cu privire la alegeri ºi la modul de desfãºurare a lucrãrilor.

§ 3. Potrivit cu normele stabilite în dreptul propriu, nu
numai provinciile ºi comunitãþile locale, ci ºi fiecare membru
poate sã trimitã în mod liber capitlului general dorinþe perso-
nale ºi sugestii.

Can. 632 – Dreptul propriu sã stabileascã cu grijã tot
ceea ce þine de celelalte capitluri ale institutului ºi de alte
adunãri asemãnãtoare, adicã natura lor, autoritatea lor, com-
poziþia lor, modul lor de a proceda ºi timpul când trebuie sã
aibã loc.

Can. 633 – § 1. Organismele de participare ºi cele consul-
tative sã îndeplineascã cu fidelitate funcþia încredinþatã lor,
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ART. 3
De bonis temporalibus earumque administratione

Can. 634 – § 1. Instituta, provinciae et domus, utpote per-
sonae iuridicae ipso iure, capaces sunt acquirendi, possidendi,
administrandi et alienandi bona temporalia, nisi haec
capa-citas in constitutionibus excludatur vel coarctetur.

§ 2. Vitent tamen quamlibet speciem luxus, immoderati
lucri et bonorum cummulationis.

Can. 635 – § 1. Bona temporalia institutorum religioso-
rum, utpote ecclesiastica, reguntur praescriptis Libri V „De
bonis Ecclesiae temporalibus”, nisi aliud expresse caveatur.

§ 2. Quodlibet tamen institutum aptas normas statuat de
usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria
foveatur, defendatur et exprimatur.

Can. 636 – § 1. In quolibet instituti et similiter in quali-
bet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oecono-
mus, a Superiore maiore distinctus et ad normam iuris proprii
consti-tutus, qui administrationem bonorum gerat sub directio-
ne res-pectivi Superioris. Etiam in communitatibus localibus
insti-tuatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore
locali distinctus.

§ 2. Tempore et modo iure proprio statutis, oeconomi et alii
administratores auctoritati competenti peractae administrationis
rationem reddant.

Can. 637 – Monasteria sui iuris, de quibus in can. 615,
Ordinario loci rationem administrationis reddere debent semel
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conform dreptului universal ºi propriu, ºi fiecare dintre ele sã
exprime în felul sãu interesul ºi participarea tuturor mem-
brilor pentru binele întregului institut sau al comunitãþii.

§ 2. În stabilirea acestor mijloace de participare ºi de con-
sultare, precum ºi în folosirea lor, sã se observe un discer-
nãmânt înþelept, iar modul lor de a acþiona sã fie conform
cu natura ºi scopul institutului.

ART. 3
Bunurile materiale ºi administrarea lor

Can. 634 – § 1. Institutele, provinciile ºi casele, în cali-
tatea lor de persoane juridice în virtutea dreptului însuºi, au
capa-citatea de a achiziþiona, de a poseda, de a administra
ºi de a înstrãina bunurile materiale, dacã aceastã capacitate
nu este exclusã sau limitatã de constituþii.

§ 2. Totuºi, ele sã evite orice fel de lux, de câºtig fãrã mãsurã
ºi de acumulare de bunuri.

Can. 635 – § 1. Fiind bunuri ecleziastice, bunurile materi-
ale ale institutelor cãlugãreºti sunt reglementate de dispoz-
iþiile Cãrþii a V-a, Bunurile materiale ale Bisericii, în afarã de
cazul când este stabilit în mod expres altfel.

§ 2. Totuºi, orice institut sã stabileascã norme corespun-
zãtoare despre folosirea ºi administrarea bunurilor, prin care
sã fie favorizatã, ocrotitã ºi exprimatã sãrãcia ce îi este proprie.

Can. 636 – § 1. În fiecare institut ºi, de asemenea, în fie-
care provincie care este condusã de un Superior major, sã existe
un econom, altul decât Superiorul major, ºi desemnat conform
dreptului propriu, care sã administreze bunurile sub direc-
þiunea Superiorului respectiv. Chiar ºi în comunitãþile locale
sã fie instituit, pe cât este posibil, un econom, diferit de Supe-
riorul local.
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in anno; Loci Ordinario insuper ius esto cognoscendi de ratio-
nibus oeconomicis domus religiosae iuris dioecesani.

Can. 638 – § 1. Ad ius proprium pertinet, intra ambitum
iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordi-
nariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad
valide ponendum actum extraordinariae administrationis neces-
saria sunt.

§ 2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis
valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris,
officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur.

§ 3. Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo
condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest,
requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum
consensu sui consilii. Si tamen agatur de negotio quod sum-
mam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet,
itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pre-
tiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae
Sedis licentia.

§ 4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, et insti-
tutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii
loci in scriptis praestitus.

Can. 639 – § 1. Si persona iuridica debita et obligationes
contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa tenetur de
eisdem respondere.

§ 2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis
bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris
negotium instituti gesserit, institutum respondere debet.
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§ 2. La data ºi în modul stabilite de dreptul propriu, eco-
nomii ºi ceilalþi administratori sã prezinte autoritãþii compe-
tente o dare de seamã cu privire la administrarea efectuatã.

Can. 637 – Mãnãstirile autonome, despre care vorbeºte
can. 615, trebuie sã prezinte anual Ordinariului locului darea
de seamã cu privire la administrare; în plus, Ordinariul locului
are dreptul sã cunoascã situaþia economicã a unei case cãlu-
gãreºti de drept diecezan.

Can. 638 – § 1. E de datoria dreptului propriu sã speci-
fice, fãrã a depãºi cadrul dreptului universal, care sunt
actele ce depãºesc limita ºi modalitãþile administraþiei
ordinare ºi sã le stabileascã pe cele ce sunt necesare pentru a
se îndeplini în mod valid un act de administraþie extraordi-
narã.

§ 2. În afarã de Superiori, chiar ºi oficialii, desemnaþi pentru
aceasta de dreptul propriu, efectueazã în mod valid, în limitele
funcþiei lor, cheltuieli ºi acte juridice de administraþie ordinarã.

§ 3. Pentru validitatea unei înstrãinãri ºi a oricãrei operaþii
în urma cãreia situaþia patrimonialã a unei persoane juri-
dice poate sã se înrãutãþeascã, este necesarã permisiunea scrisã
a Superiorului competent, fãcutã cu consimþãmântul consi-
liului sãu. Dacã însã este vorba de o operaþiuine care depãºeºte
suma fixatã pentru regiunea fiecãruia de cãtre Sfântul Scaun,
precum ºi de lucruri dãruite ex voto Bisericii, sau de obiecte de
mare valoare artisticã ºi istoricã, este necesarã în plus permi-
siunea Sfântului Scaun.

§ 4. Pentru mãnãstirile autonome, despre care vorbeºte
can. 615, ºi pentru institutele de drept diecezan, este necesar
ºi consimþãmântul scris al Ordinariului locului.
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§ 3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licen-
tia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica.

§ 4. Firmum tamen esto, contra eum, in cuius rem aliquid
ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti.

§ 5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda per-
mittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti
foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam
amortizationem reddi summam capitalem.

Can. 640 – Instituta, ratione habita singulorum locorum,
testimonium caritatis et paupertatis quasi collectivum reddere
satagant et pro viribus ex propriis bonis aliquid conferant ad
Ecclesiae necessitatibus et egenorum sustentationi subve-
niendum.

CAPUT III
De candidatorum admissione
et de sodalium institutione

ART. 1
De admissione in novitiatum

Can. 641 – Ius candidatos admittendi ad novitiatum perti-
net ad Superiores maiores ad normam iuris proprii.

Can. 642 – Superiores vigilanti cura eos tantum admittant
qui, praeter aetatem requisitam, habeant valetudinem, aptam
indolem et sufficientes maturitatis qualitates ad vitam instituti
propriam amplectendam; quae valetudo, indoles et maturitas
comprobentur adhibitis etiam, si opus fuerit, peritis, firmo
praescripto can. 220.
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Can. 639 – § 1. Dacã o persoanã juridicã a contractat,
chiar cu permisiunea Superiorilor, debite ºi obligaþii, ea
însãºi este þinutã sã rãspundã de ele.

§ 2. Dacã le-a contractat, cu permisiunea Superiorului, un
membru, angajând bunurile personale, trebuie sã rãspundã el
personal; în schimb, dacã a îndeplinit, cu mandatul Supe-
riorului, o operaþiune care priveºte institutul, trebuie sã rãs-
pundã institutul.

§ 3. Dacã le-a contractat un cãlugãr, fãrã permisiunea Supe-
riorului, trebuie sã rãspundã el însuºi, nu persoana juridicã.

§ 4. Sã rãmânã întotdeauna intactã posibilitatea de a se des-
chide acþiune împotriva celui care a tras vreun avantaj per-
sonal din încheierea unui contact.

§ 5. Superiorii cãlugãreºti sã aibã grijã sã nu permitã con-
tractarea de debite, dacã nu se constatã cu certitudine cã dobân-
zile pot fi plãtite din veniturile obiºnuite ºi cã, într-o perioadã
de timp nu prea lungã, capitalul poate fi rambursat printr-o
amortizare legitimã.

Can. 640 – Þinând seama de situaþiile fiecãrui loc, insti-
tu-tele sã se strãduiascã sã dea mãrturie aproape colectivã
despre caritate ºi sãrãcie ºi dupã posibilitãþile lor, sã
dãruiascã ceva din bunurile proprii pentru nevoile Bisericii
ºi pentru a con-tribui la întreþinerea sãracilor.

CAPITOLUL III
Admiterea candidaþilor ºi educarea membrilor

ART. 1
Admiterea la noviciat

Can. 641 – Dreptul de a admite candidaþi la noviciat

PARTEA III: INSTITUTELE DE VIAÞÃ CONSACRATÃ...  431



Can. 643 – § 1. Invalide ad novitiatum admittitur:
1° qui decimum septimum aetatis annum nondum comple-

verit;
2° coniux, durante matrimonio;
3° qui sacro vinculo cum aliquo instituto vitae consecratae

actu obstringitur vel in aliqua societate vitae apostolicae incor-
poratus est, salvo praescripto can. 684;

4° qui institutum ingreditur vi, metu gravi aut dolo inductus,
vel is quem Superior eodem modo inductus recipit;

5° qui celaverit suam incorporationem in aliquo instituto
vitae consecratae aut in aliqua societate vitae apostolicae.

§ 2. Ius proprium potest alia impedimenta etiam ad vali-
di-tatem admissionis constituere vel condiciones apponere.

Can. 644 – Superiores ad novitiatum ne admittant cleri-
cos saeculares inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere
alieno gravatos qui ad solvendum pares non sint.

Can. 645 – § 1. Candidati, antequam ad novitiatum
admit-tantur, testimonium baptismatis et confirmationis necnon
status liberi exhibere debent.

§ 2. Si agatur de admittendis clericis iisve qui in aliud
insti-tutum vitae consecratae, in societatem vitae apostolicae
vel in seminarium admissi fuerint, requiritur insuper testi-
monium respective Ordinarii loci vel Superioris maioris
instituti, vel societatis, vel rectoris seminarii.

§ 3. Ius proprium exigere potest alia testimonia de requisita
idoneitate candidatorum et de immunitate ab impedimentis.

§ 4. Superiores alias quoque informationes, etiam sub secreto,
petere possunt, si ipsis necessarium visum fuerit.
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apar-þine Superiorilor majori, conform dreptului propriu.

Can. 642 – Superiorii sã-i admitã cu o grijã atentã numai
pe aceia care, pe lângã vârsta necesarã, sunt sãnãtoºi, au un
caracter corespunzãtor ºi sunt suficient de maturi pentru a
îmbrãþiºa viaþa proprie a institutului; sãnãtatea, caracterul ºi
maturitatea sã fie dovedite, recurgându-se, dacã este necesar,
ºi la ajutorul specialiºtilor, rãmânând inviolabilã dispoziþia
can. 220.

Can. 643 – § 1. Este admis în mod invalid la noviciat:
1° cine nu a împlinit încã vârsta de ºaptesprezece ani;
2° cine este cãsãtorit, câtã vreme dureazã cãsãtoria;
3° cine este legat printr-un legãmânt sacru de un institut de

viaþã consacratã sau este încorporat într-o societate de viaþã
apostolicã, rãmânând valabilã dispoziþia can. 684.

4° cine intrã în institut cu forþa, din fricã gravã sau prin
înºelãtorie sau cine este admis de un Superior constrâns în
acelaºi mod;

5° cine a tãinuit încorporarea sa într-un institut de viaþã
consacratã sau într-o societate de viaþã apostolicã.

§ 2. Dreptul propriu poate sã stabileascã ºi alte impedimente
sau sã adauge ºi alte condiþii, chiar pentru validitatea admiterii.

Can. 644 – Superiorii sã nu admitã la noviciat clerici
secu-lari fãrã sã-l fi consultat pe Ordinariul propriu al acesto-
ra, nici persoane împovãrate de datorii pe care nu le pot
achita.

Can. 645 – § 1. Înainte de a fi admiºi la noviciat, candi-
daþii trebuie sã prezinte certificatul de Botez ºi Mir, precum
ºi de stare liberã.

§ 2. Dacã este vorba de admiterea clericilor, sau de persoane
care au fost admise într-un alt institut de viaþã consacratã sau
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ART. 2
De novitiatu et novitiorum institutione

Can. 646 – Novitiatus, quo vita in instituto incipitur, ad
hoc ordinatur, ut novitii vocationem divinam, et quidem
instituti propriam, melius agnoscant, vivendi modum insti-
tuti expe-riantur eiusque spiritu mentem et cor informent, atque
ipsorum propositum et idoneitas comprobentur.

Can. 647 – § 1. Domus novitiatus erectio, translatio et sup-
pressio fiant per decretum scripto datum supremi Moderatoris
instituti de consensu sui consilii.

§ 2. Novitiatus, ut validus sit, peragi debet in domo ad hoc
rite designata. In casibus particularibus et ad modum excep-
tionis, ex concessione Moderatoris supremi de consensu sui
consilii, candidatus novitiatum peragere potest in alia insti-
tuti domo sub moderamine alicuius probati religiosi, qui vices
magistri novitiorum gerat.

§ 3. Superior maior permittere potest ut novitiorum coetus,
per certa temporis spatia, in alia instituti domo, a se designa-
ta, commoretur.

Can. 648 – § 1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim men-
ses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti
debet, firmo praescripto can. 647, § 3.

§ 2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitu-
tiones, praeter tempus de quo in § 1, unum vel plura exercita-
tionis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem
peragenda statuere possunt.

§ 3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur.
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într-o societate de viaþã apostolicã, sau într-un seminar, este
nevoie în plus de o dovadã din partea Ordinariului locului, a
Superiorului major al institutului sau al societãþii, a Rectorului
seminarului.

§ 3. Dreptul propriu poate sã cearã ºi alte dovezi privind
necesara capacitate a candidaþilor ºi absenþa de impedimente.

§ 4. Superiorii pot sã cearã, dacã socotesc necesar, ºi alte
informaþii, chiar sub secret.

ART. 2
Noviciatul ºi instruirea novicilor

Can. 646 – Noviciatul, prin care se începe viaþa în insti-
tut, îºi propune ca novicii sã cunoascã mai bine vocaþia lor
divinã, specificã institutului, sã experimenteze modul de a trãi
al insti-tutului, sã-ºi modeleze gândirea ºi inima cu spiritul
acestuia ºi sã li se confirme hotãrârea ºi capacitatea.

Can. 647 – § 1. Înfiinþarea, transferarea ºi desfiinþarea
unei case de noviciat sã fie fãcute prin decret, dat în scris, al
Supe-riorului general, cu consimþãmântul consiliului sãu. 

§ 2. Ca sã fie valid, noviciatul trebuie sã fie fãcut într-o casã
destinatã în mod reglementar acestui scop. În cazuri particu-
lare ºi în mod excepþional, Superiorul general poate permite,
cu consimþãmântul consiliului sãu, ca un candidat sã facã novi-
ciatul în altã casã a institutului, sub conducerea unui cãlugãr
priceput, care sã-l înlocuiascã pe maestrul de novici.

§ 3. Superiorul major poate permite ca grupul de novici sã
locuiascã, pentru anumite perioade din an, într-o altã casã a
institutului desemnatã de el.

Can. 648 – § 1. Ca sã fie valid, noviciatul trebuie sã
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Can. 649 – § 1. Salvis praescriptis can. 647, § 3 et can.
648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses, sive con-
tinuos sive intermissos, superet, novitiatum invalidum reddit.
Absentia quae quindecim dies superet, suppleri debet.

§ 2. De venia competentis Superioris maioris, prima professio
anticipari potest, non ultra quindecim dies.

Can. 650 – § 1. Scopus novitiatus exigit ut novitii sub
direc-tione magistri efformentur iuxta rationem institutionis
iure proprio definiendam.

§ 2. Regimen novitiorum, sub auctoritate Superiorum maiorum,
uni magistro reservatur.

Can. 651 – § 1. Novitiorum magister sit sodalis instituti
qui vota perpetua professus sit et legitime designatus.

§ 2. Magistro, si opus fuerit, cooperatores dari possunt, qui
ei subsint quoad moderamen novitiatus et institutionis rationem.

§ 3. Novitiorum institutioni praeficiantur sodales sedulo
praeparati qui, aliis oneribus non impediti, munus suum fruc-
tose et stabili modo absolvere possint.

Can. 652 – § 1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum
vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam
perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare.

§ 2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas
adducantur; per orationem et sui abnegationem in pleniorem
perfectionis viam introducantur; ad mysterium salutis con-
templandum et sacras Scripturas legendas et meditandas
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dureze douãsprezece luni, ce trebuie trãite în însãºi comuni-
tatea novi-ciatului, rãmânând valabilã dispoziþia can. 647, §
3.

§ 2. Pentru a desãvârºi instruirea novicilor, pe lângã timpul
prevãzut de § 1, constituþiile pot sã stabileascã una sau mai
multe perioade de activitate apostolicã, ce trebuie îndeplinite
în afara comunitãþii noviciatului.

§ 3. Noviciatul sã nu dureze mai mult de doi ani.

Can. 649 – § 1. Rãmânând valabile dispoziþiile can. 647, §
3 ºi ale can. 648, § 2, absenþa din casa de noviciat, care
depã-ºeºte trei luni, continue sau întrerupte, invalideazã novi-
ciatul. Absenþa care depãºeºte cincisprezece zile trebuie sã
fie recu-peratã.

§ 2. Cu permisiunea Superiorului major competent, prima
profesiune poate fi anticipatã cu cel mult cincisprezece zile.

Can. 650 – § 1. Scopul noviciatului pretinde ca novicii sã
fie instruiþi, sub conducerea unui maestru de novici, dupã
un plan de educare ce trebuie stabilit de dreptul propriu.

§ 2. Conducerea novicilor, sub autoritatea Superiorilor majori,
este rezervatã unui singur maestru.

Can. 651 – § 1. Maestrul de novici sã fie un membru al
institutului, care a fãcut voturile perpetue ºi a fost desemnat
în mod legitim.

§ 2. Dacã este necesar, maestrului i se pot da colaboratori
care depind de el în ceea ce priveºte conducerea noviciatului
ºi planul de educare.

§ 3. Pentru instruirea novicilor sã fie desemnaþi membri
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instruantur; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum prae-
parentur; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque
in Christo per consilia evangelica consecratam; de instituti
indole et spiritu, fine et disciplina, historia et vita edoceantur
atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur.

§ 3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum ma-
gistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fide-
liter respondeant.

§ 4. Curent instituti sodales, ut in opere institutionis novi-
tiorum pro parte sua cooperentur vitae exemplo et oratione.

§ 5. Tempus novitiatus, de quo in can. 648, § 1, in opus for-
mationis proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur
in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt.

Can. 653 – § 1. Novitius institutum libere deserere potest;
competens autem instituti auctoritas potest eum dimittere.

§ 2. Exacto novitiatu, si idoneus iudicetur, novitius ad pro-
fessionem temporariam admittatur, secus dimittatur; si dubium
supersit de eius idoneitate, potest probationis tempus a Supe-
riore maiore ad normam iuris proprii, non tamen ultra sex menses
prorogari.

ART. 3
De professione religiosa

Can. 654 – Professione religiosa sodales tria consilia
evan-gelica observanda voto publico assumunt, Deo per
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bine pregãtiþi, care, liberi de alte obligaþii, sã-ºi poatã îndeplini
funcþia cu folos ºi în mod stabil.

Can. 652 – § 1. Maestrul de novici ºi colaboratorii lui au
datoria sã discearnã ºi sã confirme vocaþia novicilor ºi sã-i
formeze în mod treptat pentru a trãi cum trebuie viaþa de per-
fecþiune specificã institutului.

§ 2. Novicii sã fie atraºi sã cultive virtuþile umane ºi creº-
tine; prin rugãciune ºi renunþarea la ei înºiºi, sã fie îndrep-
taþi pe calea unei mai mari perfecþiuni; sã fie instruiþi sã con-
temple misterul mântuirii, sã citeascã ºi sã mediteze Sfânta
Scripturã; sã fie pregãtiþi pentru a celebra cultul lui Dum-
nezeu în liturgia sacrã; sã înveþe modul de a trãi viaþa consa-
cratã lui Dumnezeu ºi oamenilor prin sfaturile evanghelice;
sã fie învãþaþi cu privire la natura, spiritul, scopul, disciplina,
istoria ºi viaþa institutului lor ºi sã fie pãtrunºi de iubire faþã
de Bisericã ºi faþã de Pãstorii ei sacri.

§ 3. Conºtienþi de propria responsabilitate, novicii sã cola-
boreze în mod activ cu maestrul lor, încât sã poatã sã rãs-
pundã cu fidelitate la harul vocaþiei divine.

§ 4. Membrii institutului sã se îngrijeascã dupã puterile lor
sã colaboreze la opera de instruire a novicilor, prin exemplul
vieþii ºi prin rugãciune.

§ 5. Timpul de noviciat, despre care vorbeºte can. 648, § 1,
sã fie dedicat în mod special muncii de formare; de aceea, novicii
sã nu se ocupe cu studii ºi munci care nu contribuie direct la
aceastã formare.

Can. 653 – § 1. Novicele poate sã pãrãseascã în mod liber
noviciatul; dar ºi autoritatea competentã a institutului poate
sã-l elimine.
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Ecclesiae ministerium consecrantur et instituto incorporantur
cum iuribus et officiis iure definitis.

Can. 655 – Professio temporaria ad tempus iure proprio
definitum emittatur, quod neque triennio brevius neque sexennio
longius sit.

Can. 656 – Ad validitatem professionis temporariae
requi-ritur ut:

1° qui eam emissurus est, decimum saltem octavum aetatis
annum compleverit;

2° novitiatus valide peractus sit;
3° habeatur admissio a competenti Superiore cum voto sui

consilii ad normam iuris libere facta;
4° sit expressa et absque vi, metu gravi aut dolo emissa;

5° a legitimo Superiore per se vel per alium recipiatur.

Can. 657 – § 1. Expleto tempore ad quod professio emis-
sa fuerit, qui sponte petat et idoneus iudicetur, ad renovatio-
nem professionis vel ad professionem perpetuam admittatur,
secus discedat.

§ 2. Si opportunum vero videatur, periodus professionis;
temporariae a competenti Superiore, iuxta ius proprium, pro-
rogari potest, ita tamen ut totum tempus, quo sodalis votis
temporariis adstringitur, non superet novennium.

§ 3. Professio perpetua anticipari potest ex iusta causa, non
tamen ultra trimestre.

Can. 658 – Praeter condiciones de quibus in can. 656, nn.
3, 4 et 5 aliasque iure proprio appositas, ad validitatem pro-
fes-sionis perpetuae requiritur:
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§ 2. La terminarea noviciatului, novicele, dacã este judecat
capabil, sã fie admis la profesiunea temporarã, altminteri, sã
fie eliminat; dacã mai rãmâne un dubiu cu privire la capaci-
tate, Superiorul major poate sã prelungeascã timpul de probã,
conform dreptului propriu, dar nu mai mult de ºase luni.

ART. 3
Profesiunea cãlugãreascã

Can. 654 – Prin profesiunea cãlugãreascã, membrii îºi
asumã prin vot public cele trei sfaturi ce trebuie respectate,
sunt consacraþi lui Dumnezeu prin slujirea Bisericii ºi sunt
încor-poraþi în institut cu drepturile ºi obligaþiile stabilite de
drept.

Can. 655 – Profesiunea temporarã sã fie fãcutã pentru o
perioadã de timp stabilitã de dreptul propriu, care sã nu fie
mai scurtã de trei ani, nici mai lungã de ºase ani.

Can. 656 – Pentru validitatea profesiunii temporare este
necesar ca:

1° persoana care o face sã fi împlinit cel puþin vârsta de
optsprezece ani;

2° noviciatul sã fi fost fãcut în mod valid;
3° sã fi avut loc în mod liber admiterea din partea Supe-

riorului competent, cu votul consiliului sãu, conform dreptului;
4° profesiunea sã fie exprimatã ºi fãcutã fãrã violenþã, fricã

gravã sau înºelãtorie;
5° profesiunea sã fie primitã de Superiorul legitim, per-

sonal sau prin altcineva.

Can. 657 – § 1. Dupã ce a trecut timpul pentru care a
fost fãcutã profesiunea, cãlugãrul care face de bunãvoie
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1° vigesimus primus saltem aetatis annus completus;
2° praevia professio temporaria saltem per triennium, salvo

praescripto can. 657, § 3.

ART. 4
De religiosorum institutione

Can. 659 – § 1. In singulis institutis, post primam pro-
fes-sionem omnium sodalium institutio perficiatur ad vitam
insti-tuti propriam plenius ducendam et ad eius missionem
aptius prosequendam.

§ 2. Quapropter ius proprium rationem definire debet huius
institutionis eiusdemque durationis, attentis Ecclesiae neces-
sitatibus atque hominum temporumque condicionibus, prout
a fine et indole instituti exigitur.

§ 3. Institutio sodalium, qui ad sacros ordines suscipiendos
praeparantur, iure universali regitur et propria instituti ratione
studiorum.

Can. 660 – § 1. Institutio sit systematica, captui soda-
lium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul
ac prac-tica, titulis etiam congruentibus, tam ecclesiasticis
quam civi-libus, pro opportunitate obtentis.

§ 2. Perdurante tempore huius institutionis, sodalibus officia
et opera ne committantur, quae eam impediant.

Can. 661 – Per totam vitam religiosi formationem suam
spiritualem, doctrinalem et practicam sedulo prosequantur;
Superiores autem eis adiumenta et tempus ad hoc procurent.
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cerere ºi este judecat capabil sã fie admis la reînnoirea pro-
fesiunii sau la profesiunea perpetuã, altminteri sã plece din
institut.

§ 2. Însã, dacã se considerã cã este oportun, perioada de
profesiune temporarã poate fi prelungitã de superiorul com-
petent, conform dreptului propriu, totuºi, astfel încât întreaga
perioadã de timp în care cãlugãrul este legat de voturile
temporare sã nu depãºeascã nouã ani.

§ 3. Dintr-un motiv just, profesiunea perpetuã poate fi anti-
cipatã, totuºi nu mai mult cu un trimestru.

Can. 658 – Pe lângã condiþiile stabilite în can. 656, nr. 3,
4 ºi 5 ºi pe lângã altele adãugate de dreptul propriu, pentru
validitatea profesiunii perpetue este necesarã:

1° vârsta de cel puþin douãzeci ºi unu de ani împliniþi;
2° prealabila profesiune temporarã pentru cel puþin trei ani,

rãmânând inviolabilã dispoziþia can. 657, § 3.

ART. 4
Instruirea cãlugãrilor

Can. 659 – § 1. În fiecare institut, dupã prima profe-
siune, sã se desãvârºeascã instruirea tuturor membrilor, pen-
tru a se trãi mai din plin viaþa proprie a institutului ºi pen-
tru a se îndeplini mai bine misiunea lui.

§ 2. De aceea, dreptul propriu trebuie sã stabileascã planul
ºi durata acestei instruiri, þinând seama de nevoile Bisericii,
de condiþiile oamenilor ºi de împrejurãrile timpurilor, dupã
cum este cerut de scopul ºi natura institutului.

§ 3. Instruirea membrilor care se pregãtesc sã primeascã
hirotonirile este reglementatã de dreptul universal ºi de pro-
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CAPUT IV
De institutorum eorumque

sodalium obligationibus et iuribus

Can. 662 – Religiosi sequelam Christi in Evangelio
propo-sitam et in constitutionibus proprii instituti expressam
tamquam supremam vitae regulam habeant.

Can. 663 – § 1. Rerum divinarum contemplatio et assi-
dua cum Deo in oratione unio omnium religiosorum pri-
mum et praecipuum sit officium.

§ 2. Sodales cotidie pro viribus Sacrificium eucharisti-
cum participent, sanctissimum Corpus Christi recipiant et
ipsum Dominum in Sacramento praesentem adorent.

§ 3. Lectioni sacrae Scripturae et orationi mentali vacent, iuxta
iuris proprii praescripta liturgiam horarum digne celebrent, firma
pro clericis obligatione de qua in can. 276, § 2, n. 3, et alia pie-
tatis exercitia peragant.

§ 4. Speciali cultu Virginem Deiparam, omnis vitae conse-
cratae exemplum et tutamen, etiam per mariale rosarium prose-
quantur.

§ 5. Annua sacri recessus tempora fideliter servent.

Can. 664 – In animi erga Deum conversione insistant
reli-giosi, conscientiam etiam cotidie examinent et ad paeniten-
tiae sacramentum frequenter accedant.

Can. 665 – § 1. Religiosi in propria domo religiosa habi-
tent vitam communem servantes, nec ab ea discedant nisi de
licentia sui Superioris. Si autem agatur de diuturna a domo
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priul plan de studii al institutului.

Can. 660 – § 1. Instruirea sã fie sistematicã, adaptatã
capa-citãþii membrilor, spiritualã ºi apostolicã, doctrinarã ºi
practicã totodatã, dobândindu-se chiar, în mãsura în care
sunt utile, titluri academice adecvate, atât ecleziastice, cât
ºi civile.

§ 2. În perioada acestei instruiri, sã nu se încredinþeze mem-
brilor oficii ºi activitãþi care sã o stânjeneascã.

Can. 661 – Cãlugãrii sã continue cu sârguinþã toatã
viaþa instruirea lor spiritualã, doctrinarã ºi practicã; supe-
riorii sã le punã la dispoziþie mijloacele ºi timpurile nece-
sare pentru atingerea acestui scop.

CAPITOLUL IV
Obligaþiile ºi drepturile institutelor

ºi ale membrilor lor

Can. 662 – Cãlugãrii sã aibã ca regulã supremã de viaþã
urmarea lui Cristos, propusã de Evanghelie ºi exprimatã în
constituþiile institutului lor.

Can. 663 – § 1. Contemplarea realitãþilor divine ºi
unirea asiduã cu Dumnezeu în rugãciune sã fie cea dintâi ºi
princi-pala îndatorire a tuturor cãlugãrilor.

§ 2. Cãlugãrii sã participe zilnic, dupã posibilitãþile lor, la
Jertfa euharisticã, sã primeascã Trupul Preasfânt al lui Cristos
ºi sã-l adore pe Domnul prezent în Preasfântul Sacrament.

§ 3. Sã se ocupe cu citirea Sfintei Scripturi ºi cu meditaþia;
sã celebreze cum se cuvine liturgia orelor, potrivit cu dispo-
ziþiile dreptului propriu, rãmânând inviolabilã pentru preoþi
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absentia, Superior maior, de consensu sui consilii atque iusta
de causa, sodali concedere potest ut extra domum instituti
degere possit, non tamen ultra annum, nisi causa infirmitatis
curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomi-
ne instituti.

§ 2. Sodalis, qui e domo religiosa illegitime abest cum animo
sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdem
quaeratur et adiuvetur ut redeat et in sua vocatione perseveret.

Can. 666 – In usu mediorum communicationis socialis
ser-vetur necessaria discretio atque vitentur quae sunt voca-
tioni propriae nociva et castitati personae consecratae pericu-
losa.

Can. 667 – § 1. In omnibus domibus clausura indoli et
mis-sioni instituti accomodata servetur secundum determina-
tiones proprii iuris, aliqua parte domus religiosae solis sodalibus
semper reservata.

§ 2. Strictior disciplina clausurae in monsteriis ad vitam
contemplativam ordinatis servanda est.

§ 3. Monasteria monialium, quae integre ad vitam contem-
plativam ordinantur, clausuram papalem, iuxta normas scilicet
ab Apostolica Sede datas, observare debent. Cetera monialium
monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in consti-
tutionibus definitam servent.

§ 4. Episcopus dioecesanus facultatem habet ingrediendi, iusta
de causa, intra clausuram monasteriorum monialium, quae sita
sunt in sua dioecesi, atque permittendi, gravi de causa et assis-
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obligaþia prevãzutã în can. 276, § 2, nr. 3; sã îndeplineascã
ºi alte practici de pietate.

§ 4. Sã o cinsteascã cu un cult special pe Preasfânta Fecioarã
Nãscãtoare de Dumnezeu, modelul ºi ocrotitoarea oricãrei
vieþi consacrate, chiar ºi prin rozariul marian.

§ 5. Sã respecte cu fidelitate perioadele anuale dedicate
retragerii sacre.

Can. 664 – Cãlugãrii sã stãruie în convertirea sufletului
lor la Dumnezeu, sã-ºi examineze chiar zilnic conºtiinþa ºi
sã se apropie des de sacramentul Pocãinþei.

Can. 665 – § 1. Cãlugãrii sã locuiascã în casa lor cãlugã-
reascã, respectând viaþa comunitarã, ºi sã nu plece din ea decât
cu permisiunea Superiorului lor. Dacã însã este vorba de o
absenþã mai îndelungatã, Superiorul major, cu consimþãmântul
consiliului sãu ºi dintr-un motiv just, poate permite unui
membru sã locuiascã în afara casei institutului, dar nu mai
mult de un an, dacã nu este vorba de îngrijirea sãnãtãþii, de
studii sau de apostolat de exercitat în numele institutului.

§ 2. Cãlugãrul care lipseºte în mod nelegitim din casa cãlu-
gãreascã, cu intenþia de a se sustrage autoritãþii Superiorilor,
sã fie cãutat cu grijã de cãtre aceºtia ºi ajutat sã se întoarcã
ºi sã persevereze în vocaþie.

Can. 666 – În folosirea mijloacelor de comunicare
socialã, sã se respecte discernãmântul necesar ºi sã se evite
tot ceea ce este vãtãmãtor propriei vocaþii ºi primejdios pen-
tru castitatea unei persoane consacrate.

Can. 667 – § 1. În toate casele sã se respecte clauzura,
adaptatã naturii ºi misiunii institutului, potrivit cu dispoziþiile
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tente Antistita, ut alii in clausuram admittantur, ac moniales
ex ipsa egrediantur ad tempus vere necessarium.

Can. 668 – § 1. Sodales ante primam professionem suo-
rum bonorum administrationem cedant cui maluerint et, nisi
consti-tutiones aliud ferant, de eorum usu et usufructu libere
dispo-nant. Testamentum autem, quod etiam in iure civili sit
validum, saltem ante professionem perpetuam condant.

§ 2. Ad has dispositiones iusta de causa mutandas et ad
quemlibet actum ponendum circa bona temporalia, licentia
Superioris competentis ad normam iuris proprii indigent.

§ 3. Quidquid religiosus propria acquirit industria vel ratio-
ne instituti, acquirit instituto. Quae ei ratione pensionis, sub-
ven-tionis vel assecurationis quoquo modo obveniunt, insti-
tuto acquiruntur, nisi aliud iure proprio statuatur.

§ 4. Qui ex instituti natura plene bonis suis renuntiare
debet, illam renuntiationem, forma, quantum fieri potest, etiam
iure civili valida, ante professionem perpetuam faciat a die
emissae professionis valituram. Idem faciat professus a votis
perpetuis, qui ad normam iuris proprii bonis suis pro parte vel
totaliter de licentia supremi Moderatoris renuntiare velit.

§ 5. Professus, qui ob instituti naturam plene bonis suis renun-
tiaverit, capacitatem acquirendi et possidendi amittit, ideoque
actus voto paupertatis contrarios invalide ponit. Quae autem
ei post renuntiationem obveniunt, instituto cedunt ad normam
iuris proprii.

Can. 669 – § 1. Religiosi habitum instituti deferant, ad nor-
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dreptului propriu, rãmânând întotdeauna o parte din casa cãlu-
gãreascã rezervatã numai membrilor.

§ 2. În mãnãstirile destinate vieþii contemplative, trebuie
sã se respecte o disciplinã mai strictã a clauzurii.

§ 3. În mãnãstirile de monahii (maici), care sunt destinate
în întregime vieþii contemplative, trebuie sã se respecte clau-
zura papalã, adicã în conformitate cu normele date de Scaunul
Apostolic. Celelalte mãnãstiri de monahii sã respecte o clau-
zurã adaptatã naturii proprii ºi definitã în constituþii.

§ 4. Episcopul diecezan are facultatea de a intra, dintr-un
motiv just, înlãuntrul clauzurii mãnãstirilor de monahii ridi-
cate în dieceza sa ºi de a permite, dintr-un motiv grav ºi cu
consimþãmântul Superioarei, ca ºi alþii sã fie admiºi în clau-
zurã ºi monahiile sã poatã ieºi din ea pentru un timp cu
adevãrat necesar.

Can. 668 – § 1. Înainte de prima profesiune, membrii sã
lase administrarea bunurilor lor celor pe care îi preferã ºi, în
cazul când constituþiile nu prescriu altfel, sã dispunã în mod
liber de uzul ºi uzufructul acestor bunuri. Cel puþin înainte de
profesiunea perpetuã, sã facã testamentul, care sã fie valid
ºi dupã dreptul civil.

§ 2. Pentru a schimba dintr-un motiv just aceste dispoziþii
ºi pentru a îndeplini orice act privind bunurile materiale,
membrii au nevoie de permisiunea Superiorului competent,
conform dreptului propriu.

§ 3. Tot ceea ce un cãlugãr câºtigã prin munca personalã
sau în numele institutului, câºtigã pentru institut. Bunurile
ce îi revin în vreun fel oarecare din pensie, dintr-o subvenþie
sau dintr-o asigurare, sunt câºtigate pentru institut, dacã nu
este stabilit altfel în dreptul propriu.
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mam iuris proprii confectum, in signum suae consecrationis
et in testimonium paupertatis.

§ 2. Religiosi clerici instituti, quod proprium non habet habitum,
vestem clericalem ad normam can. 284 assumant.

Can. 670 – Institutum debet sodalibus suppeditare
omnia quae ad normam constitutionum necessaria sunt ad
suae voca-tionis finem assequendum.

Can. 671 – Religiosus munera et officia extra proprium insti-
tutum ne recipiat absque licentia legitimi Superioris.

Can. 672 – Religiosi adstringuntur praescriptis cann.
277, 285, 286, 287 et 289, et religiosi clerici insuper prae-
scriptis can. 279, § 2; in institutis laicalibus iuris pontificii,
licentia de qua in can. 285, § 4, concedi potest a proprio
Superiore maiore.

CAPUT V
De apostolatu institutorum

Can. 673 – Omnium religiosorum apostolatus primum
in eorum vitae consecratae testimonio consistit, quod oratio-
ne et paenitentia fovere tenentur.

Can. 674 – Instituta, quae integre ad contemplationem ordi-
nantur, in Corpore Christi mystico praeclaram semper partem
obtinent: Deo enim eximium laudis sacrificium offerunt, populum
Dei uberrimis sanctitatis fructibus collustrant eumque exemplo
movent necnon arcana fecunditate apostolica dilatant. Qua de
causa, quantumvis actuosi apostolatus urgeat necessitas, sodales
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§ 4. Persoana care, datã fiind natura institutului, trebuie
sã renunþe complet la bunurile sale, sã facã aceastã renun-
þare într-o formã, pe cât e posibil, validã ºi din punct de vedere
al dreptului civil, înainte de profesiunea perpetuã, ºi care va
valora din ziua emiterii profesiunii. Acelaºi lucru sã-l facã ºi
profesul cu voturi perpetue, care, conform dreptului propriu,
ar vrea sã renunþe parþial sau total la bunurile sale, cu permi-
siunea Superiorului general.

§ 5. Profesul care, datoritã naturii institutului, a renunþat
total la bunurile sale pierde capacitatea de a câºtiga ºi de a
poseda ºi, prin urmare, îndeplineºte în mod invalid actele con-
trare votului de sãrãcie. Bunurile care îi revin dupã renun-
þare revin institutului, conform dreptului propriu.

Can. 669 – § 1. Cãlugãrii sã poarte haina institutului, con-
fec-þionatã potrivit cu normele dreptului propriu, ca semn
al consacrãrii lor ºi ca mãrturie a sãrãciei.

§ 2. Cãlugãrii clerici ai unui institut care nu are hainã
proprie sã poarte haina clericalã prevãzutã de can. 284.

Can. 670 – Institutul trebuie sã ofere membrilor tot ceea
ce, conform constituþiilor, este necesar pentru atingerea scop-
ului vocaþiei lor.

Can. 671 – Cãlugãrul sã nu accepte funcþii ºi oficii în
afara institutului propriu, dacã nu are permisiunea
Superiorului legitim.

Can. 672 – Cãlugãrii sunt obligaþi sã respecte dispoziþi-
ile cann. 277, 285, 286, 287 ºi 289, iar cãlugãrii clerici, ºi dispoz-
iþiile can. 279, § 2; în institutele laicale de drept pontifical,
permi-siunea despre care este vorba în can. 285, § 4 poate fi
acordatã de Superiorul major propriu.
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horum institutorum advocari nequeunt ut in variis ministeriis
pastoralibus operam adiutricem praestent.

Can. 675 – § 1. In institutis operibus apostolatus deditis,
apostolica actio ad ipsam eorundem naturam pertinet. Proinde,
tota vita sodalium spiritu apostolico imbuatur, tota vero actio
apostolica spiritu religioso informetur.

§ 2. Actio apostolica ex intima cum Deo unione semper pro-
cedat eandemque confirmet et foveat.

§ 3. Actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exer-
cenda, in eius communione peragatur.

Can. 676 – Laicalia instituta, tum virorum tum mulie-
rum, per misericordiae opera spiritualia et corporalia
munus pas-torale Ecclesiae participant hominibusque diversissi-
ma praestant servitia; quare, in suae vocationis gratia fideliter
permaneant.

Can. 677 – § 1. Superiores et sodales missionem et opera
instituti propria fideliter retineant; ea tamen, attentis tem-
porum et locorum necessitatibus, prudenter accommodent,
novis etiam et opportunis mediis adhibitis.

§ 2. Instituta autem, si quas habeant associationes christi-
fidelium sibi coniunctas, speciali cura adiuvent, ut genuino
spiritu suae familiae imbuantur.

Can. 678 – § 1. Religiosi subsunt potestati Episcoporum,
quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis
quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et
alia apostolatus opera respiciunt.
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CAPITOLUL V
Apostolatul institutelor

Can. 673 – Apostolatul tuturor cãlugãrilor constã, în
primul rând, în mãrturia vieþii lor consacrate, pe care tre-
buie sã o întreþinã prin rugãciune ºi pocãinþã.

Can. 674 – Institutele care se dedicã în întregime con-
templaþiei deþin întotdeauna un rol minunat în Trupul mistic
al lui Cristos; ele oferã lui Dumnezeu o excelentã jertfã de
laudã, îmbogãþeasc poporul lui Dumnezeu cu cele mai
îmbelºugate roade de sfinþenie ºi, prin exemplul vieþii lor, îl
miºcã sufle-teºte, iar printr-o tainicã rodnicie apostolicã, îl
ajutã sã creascã. De aceea, oricât de urgentã ar fi necesitatea
apostolatului activ, membrii acestor institute nu pot fi chemaþi
ca sã contribuie în exercitarea diferitelor slujiri pastorale.

Can. 675 – § 1. În institutele dedicate operelor de aposto-
lat, activitatea apostolicã face parte din însãºi natura lor.
Prin urmare, întreaga viaþã a membrilor sã fie pãtrunsã de
spirit apostolic, iar întreaga lor activitate apostolicã sã fie
însufle-þitã de spiritul religios.

§ 2. Activitatea apostolicã sã izvorascã întotdeauna din unirea
intimã cu Dumnezeu, sã consolideze aceastã unire ºi sã o
sprijine.

§ 3. Activitatea apostolicã, ce trebuie exercitatã în numele
Bisericii ºi din însãrcinarea ei, sã fie îndeplinitã în comuniune
cu ea.

Can. 676 – Institutele laicale, atât de bãrbaþi, cât ºi de femei,
participã la funcþia pastoralã a Bisericii prin opere de miloste -
nie, spirituale ºi trupeºti, ºi fac oamenilor servicii foarte variate;
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§ 2. In apostolatu externo religiosi propriis quoque Superio-
ribus subsunt et disciplinae instituti fideles permanere debent;
quam obligationem ipsi Episcopi, si casus ferat, urgere ne
omittant.

§ 3. In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Epis-
copi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis pro-
cedant oportet.

Can. 679 – Episcopus dioecesanus, urgente gravissima
causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in
dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospice-
re negle-xerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata.

Can. 680 – Inter varia instituta, et etiam inter eadem et
clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub
moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum
apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum
insti-tutorum et legibus fundationis.

Can. 681 – § 1. Opera quae ab Episcopo dioecesano com-
mittuntur religiosis, eiusdem Episcopi auctoritati et direc-
tioni subsunt, firmo iure Superiorum religiosorum ad normam
can. 678, §§ 2 et 3.

§ 2. In his casibus ineatur conventio scripta inter Episcopum
dioecesanum et competentem instituti Superiorem, qua, inter
alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum,
ad sodales eidem addicendos et ad oeconomicas spectent.

Can. 682 – § 1. Si de officio ecclesiastico in dioecesi ali-
cui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano
reli-giosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente
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de aceea, ele sã persevereze cu fidelitate în harul vocaþiei lor.

Can. 677 – § 1. Superiorii ºi membrii sã pãstreze cu fideli-
tate misiunea ºi activitãþile proprii ale institutului; totuºi,
þinând seama de nevoile timpurilor ºi locurilor, sã le adapteze
cu pru-denþã, folosind chiar ºi mijloace noi ºi corespunzã-
toare.

§ 2. Dacã institutele au asociaþii de credincioºi unite lor,
sã le ajute cu grijã ca sã fie impregnate cu spiritul autentic
al familiei lor.

Can. 678 – § 1. În ceea ce priveºte grija faþã de suflete,
exer-citarea publicã a cultului divin ºi celelalte opere de apos-
tolat, cãlugãrii sunt sub autoritatea Episcopilor, cãrora tre-
buie sã le dovedeascã supunere devotatã ºi respect.

§ 2. În îndeplinirea apostolatului extern, cãlugãrii sunt supuºi
ºi Superiorilor proprii ºi trebuie sã rãmânã fideli disciplinei
institutului; Episcopii înºiºi sã nu omitã sã solicite, când este
cazul, aceastã obligaþie.

§ 3. În reglementarea activitãþilor apostolice ale cãlugãrilor,
Episcopii diecezani ºi Superiorii cãlugãreºti trebuie sã proce-
deze de comun acord.

Can. 679 – Dintr-un motiv foarte grav ºi urgent,
Episcopul diecezan poate sã interzicã unui membru al unui
institut cãlu-gãresc ca sã locuiascã în diecezã, dacã
Superiorul major, deºi a fost informat, a neglijat sã ia mãsuri;
în acest caz, chestiunea trebuie adusã îndatã la cunoºtinþa
Sfântului Scaun.

Can. 680 – Între diferitele institute, precum ºi între ele
ºi clerul secular, sã se favorizeze o colaborare ordonatã ºi,
sub conducerea Episcopului diecezan, o coordonare a tuturor

PARTEA III: INSTITUTELE DE VIAÞÃ CONSACRATÃ...  455



com-petenti Superiore.

§ 2. Religiosus ab officio commisso amoveri potest ad nutum
sive auctoritatis committentis, monito Superiore religioso, 

sive Superioris, monito committente, non requisito alterius
consensu.

Can. 683 – § 1. Ecclesias et oratoria, quibus christifide-
les habitualiter accedunt, scholas aliaque opera religionis vel
cari-tatis sive spiritualis sive temporalis religiosis commissa,
Epis-copus dioecesanus visitare potest, sive per se sive per
alium, tempore visitationis pastoralis et etiam in casu necessita-
tis; non vero scholas, quae exclusive pateant propriis instituti
alumnis.

§ 2. Quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore
religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere
potest.

CAPUT VI
De separatione sodalium ab instituto

ART. 1
De transitu ad aliud institutum

Can. 684 – § 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio
ad aliud institutum religiosum transire, nisi ex concessione
supremi Moderatoris utriusque instituti et de consensu sui
cuiusque consilii.

§ 2. Sodalis, post peractam probationem quae ad tres saltem
annos protrahenda est, ad professionem perpetuam in novo
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ope-relor ºi activitãþilor apostolice, rãmânând inviolabile
natura, scopul ºi legile de fondare ale fiecãrui institut.

Can. 681 – § 1. Activitãþile ce sunt încredinþate
cãlugãrilor de Episcopul diecezan sunt supuse autoritãþii ºi
conducerii aceluiaºi Episcop, rãmânând neatins dreptul
Superiorilor cãlu gãreºti, prevãzut de can. 678, §§ 2 ºi 3.

§ 2. În aceste cazuri, sã se încheie o convenþie scrisã între
Episcopul diecezan ºi Superiorul competent al institutului,
în care, între altele, sã se stabileascã în mod expres ºi cu grijã
activitatea ce trebuie îndeplinitã, membrii care se dedicã acestei
activitãþi ºi chestiunile de ordin economic.

Can. 682 – § 1. În cazul când i se conferã unui cãlugãr
un oficiu ecleziastic în diecezã, cãlugãrul este numit de
Episcopul diecezan în urma prezentãrii sau, cel puþin, cu con-
simþãmântul Superiorului competent.

§ 2. Cãlugãrul poate fi înlãturat din oficiul încredinþat fie la
ordinul autoritãþii ce i l-a încredinþat, dupã ce l-a informat despre
acest lucru pe Superiorul cãlugãresc, fie la ordinul Superiorului,
dupã ce l-a avertizat pe cel care a încredinþat oficiul; nici
unul dintre cei doi nu are nevoie de consimþãmântul celuilalt.

Can. 683 – § 1. Cu prilejul vizitei pastorale, ca ºi în caz
de necesitate, Episcopul diecezan poate sã viziteze, personal
sau prin altcineva, bisericile ºi oratoriile pe care credincioºii
le frecventeazã în mod obiºnuit, ºcolile ºi celelalte opere reli-
gioase sau caritative, fie spirituale, fie temporale, încred-
inþate cãlu-gãrilor, însã nu ºcolile ce sunt deschise exclusiv
elevilor proprii ai institutului.

§ 2. Dacã Episcopul descoperã eventualele abuzuri, poate
lua el însuºi mãsuri în virtutea propriei autoritãþi, dupã ce
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instituto admitti potest. Si autem sodalis hanc professionem
emittere renuat vel ad eam emittendam a competentibus Supe-
rioribus non admittatur, ad pristinum institutum redeat, nisi
indultum saecularizationis obtinuerit.

§ 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud eiusdem
instituti vel foederationis aut confoederationis transire possit,
requiritur et sufficit consensus Superioris maioris utriusque
monasterii et capituli monasterii recipientis, salvis aliis requi-
sitis iure proprio statutis; nova professio non requiritur.

§ 4. Ius proprium determinet tempus et modum proba-tio-
nis, quae professioni sodalis in novo instituto praemittenda
est.

§ 5. Ut ad institutum saeculare aut ad societatem vitae apos-
tolicae vel ex illis ad institutum religiosum fiat transitus, requi-
ritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandatis standum est.

Can. 685 – § 1. Usque ad emissionem professionis in
novo instituto, manentibus votis, iura et obligationes quae
sodalis in priore instituto habebat, suspenduntur; ab incepta
tamen probatione, ipse ad observantiam iuris proprii novi
instituti tenetur.

§ 2. Per professionem in novo instituto sodalis eidem incor-
poratur, cessantibus votis, iuribus et obligationibus praece-
dentibus.

ART. 2
De egressu ab instituto

Can. 686 – § 1. Supremus Moderator, de consensu sui con-
silii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de causa concedere
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l-a avertizat fãrã succes pe Superiorul cãlugãresc.

CAPITOLUL VI
Separarea membrilor de institut

ART. 1
Trecerea la un alt institut

Can. 684 – § 1. Un cãlugãr cu voturi perpetue nu poate
trece de la propriul institut la un alt institut cãlugãresc decât
cu promisiunea Superiorilor generali ai ambelor institute ºi
cu consimþãmântul respectivelor consilii.

§ 2. Dupã o perioadã de probã care trebuie sã dureze cel
puþin trei ani, cãlugãrul poate fi admis la profesiunea perpetuã
în noul institut. Dacã refuzã sã facã aceastã profesiune sau
nu este admis de Superiorii competenþi sã o facã, sã se întoarcã
la institutul de unde a venit, dacã nu a obþinut indultul de
secularizare.

§ 3. Pentru ca un cãlugãr sã poatã trece de la o mãnãstire auto-
nomã la o alta a aceluiaºi institut sau a unei federaþii sau
confederaþii, este necesar ºi suficient consimþãmântul Supe-
riorilor majori ai celor douã mãnãstiri ºi al capitlului mãnãs-
tirii care primeºte, respectându-se celelalte condiþii necesare
stabilite de dreptul propriu; nu este necesarã o nouã profesiune.

§ 4. Dreptul propriu sã stabileascã perioada ºi modalitatea
probei ce trebuie sã preceadã profesiunea unui membru în
noul institut.

§ 5. Ca sã aibã loc trecerea la un institut secular sau la o
societate de viaþã apostolicã, ori de la aceasta la un institut
cãlugãresc, este necesarã permisiunea Sfântului Scaun, de ale
cãrui directive trebuie sã se þinã seama.
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potest indultum exclaustrationis, non tamen ultra triennium,
praevio consensu Ordinarii loci in quo commorari debet, si
agitur de clerico. Indultum prorogare vel illud ultra triennium
concedere Sanctae Sedi vel, si de institutis iuris dioecesani
agitur, Episcopo dioecesano reservatur.

§ 2. Pro monialibus indultum exclaustrationis concedere
unius Apostolicae Sedis est.

§ 3. Petente supremo Moderatore de consensu sui consilii,
exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale insti-
tuti iuris pontificii vel ab Episcopo dioecesano pro sodale insti-
tuti iuris dioecesani, ob graves causas, servata aequitate et
caritate.

Can. 687 – Sodalis exclaustratus exoneratus habetur ab obli-
gationibus, quae cum nova suae vitae condicione componi
nequeunt, itemque sub dependentia et cura manet suorum
Superiorum et etiam Ordinarii loci, praesertim si de clerico
agitur. Habitum instituti deferre potest, nisi aliud in indulto
statuatur. Voce tamen activa et passiva caret.

Can. 688 – § 1. Qui expleto professionis tempore ab institu-
to egredi voluerit, illud derelinquere potest.

§ 2. Qui perdurante professione temporaria, gravi de causa,
petit ut institutum derelinquat, indultum discendi consequi
potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de
consensu sui consilii; in institutis autem iuris dioecesani et
in monasteriis, de quibus in can. 615, indultum, ut valeat,
confirmari debet ab Episcopo domus assignationis.

Can. 689 – § 1. Sodalis, expleta professione temporaria,
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Can. 685 – § 1. Pânã la efectuarea profesiunii în noul
institut, rãmânând voturile, sunt suspendate drepturile ºi obli-
gaþiile pe care cãlugãrul le avea în vechiul institut; totuºi,
de la începutul perioadei de probã, este þinut la respectarea
dreptului propriu al noului institut.

§ 2. Prin profesiunea în noul institut, cãlugãrul este încor-
porat acestuia, încetând voturile, drepturile ºi obligaþiile
anterioare.

ART. 2
Ieºirea din institut

Can. 686 – § 1. Superiorul general, cu consimþãmântul
con-siliului sãu, poate sã acorde unui membru cu voturi per-
petue indult de exclaustrare, dintr-un motiv grav, pentru o
perioadã nu mai mare de trei ani, iar dacã este vorba de un
cleric, cu consimþãmântul prealabil al Ordinariului locului
în care trebuie sã locuiascã. Prelungirea indultului sau acor-
darea lui pentru o perioadã mai mare de trei ani sunt rezer-
vate Sfântu lui Scaun, ori, dacã este vorba de un institut de
drept diecezan, Episcopului diecezan.

§ 2. Acordarea indultului de exclaustrare pentru monahii
aparþine de drept exclusiv Scaunului Apostolic.

§ 3. La cererea Superiorului general, fãcutã cu consimþã-
mântul consiliului sãu, exclaustrarea poate fi impusã de Sfântul
Scaun pentru un membru al unui institut de drept pontifical,
sau de Episcopul diecezan pentru un membru al unui institut
de drept diecezan, din motive grave, respectându-se echitatea
ºi caritatea.

Can. 687 – Cãlugãrul exclaustrat este considerat liber de
obligaþiile ce sunt incompatibile cu noua stare de viaþã, dar
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si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore,
audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi
potest.

§ 2. Infirmitas physica vel psychica, etiam post professionem
contracta, quae, de iudicio peritorum, sodalem, de quo in § 1,
reddit ineptum ad vitam in instituto ducendam, causam
constituit eum non admittendi ad professionem renovendam
ad perpetuam emittendam, nisi ob neglentiam instituti vel ob
laborem in instituto peractum infirmitas contracta fuerit.

§ 3. Si vero religiosus, perdurantibus votis temporariis, amens
evaserit, etsi novam professionem emittere non valeat, ab insti-
tuto tamen dimitti non potest.

Can. 690 – § 1. Qui, expleto novitiatu vel post professionem,
legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo
de consensu sui consilii rursus admitti potest sine onere repe-
tendi novitiatum; eiusdem autem Moderatoris erit determinare
congruam probationem praeviam professioni temporariae et
tempus votorum ante professionem perpetuam praemittendum, ad
normam cann. 655 et 657.

§ 2. Eadem facultate gaudet Superior monasterii sui iuris
cum consensu sui consilii.

Can. 691 – § 1. Professus a votis perpetuis indultum dis-
cedendi ab instituto ne petat, nisi ob gravissimas causas coram
Domino perpensas; petitionem suam deferat supremo instituti
Moderatori, qui eam una cum voto suo suique consilii aucto-
ritati competenti transmittat.

§ 2. Huiusmodi indultum in institutis iuris pontificii
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rãmâne dependent de Superiorii sãi ºi în grija lor, precum ºi
de Ordinariul locului, mai ales dacã este cleric. Poate purta
haina institutului, dacã nu este stabilit altfel în indult. Este
totuºi lipsit de voce activã ºi pasivã.

Can. 688 – § 1. Cine vrea sã iasã din institut la expirarea
timpului profesiunii, îl poate pãrãsi.

§ 2. Cine cere, dintr-un motiv grav, sã pãrãseascã institutul
în perioada profesiunii temporare într-un institut de drept pon-
tifical, poate sã obþinã indultul de plecare de la Superiorul
general, cu consimþãmântul consiliului; în institutele de drept
diecezan ºi în mãnãstirile despre care vorbeºte can. 615, indultul,
pentru a fi valid, trebuie confirmat de Episcopul casei la care
aparþine cãlugãrul.

Can. 689 – § 1. La expirarea profesiunii temporare, dacã
au survenit motive juste, un membru poate fi exclus de la
depunerea profesiunii urmãtoare de cãtre Superiorul major
competent, audiind pãrerea consiliului sãu.

§ 2. O boalã fizicã sau psihicã, chiar survenitã dupã profe-
siune, care, dupã pãrerea specialiºtilor, îl face pe cãlugãrul despre
care vorbeºte § 1 inapt sã ducã viaþa în institut constituie un
motiv ca el sã nu fie admis la reînnoirea profesiunii sau la
depunerea profesiunii perpetue, în afarã de cazul când boala
a survenit din neglijenþa institutului sau ca urmare a muncii
efectuate în institut.

§ 3. Dacã un cãlugãr devine dement în perioada voturilor
temporare, deºi nu poate sã depunã o nouã profesiune, totuºi
nu poate fi îndepãrtat din institut.

Can. 690 – § 1. Cine a ieºit în mod legitim din institut
dupã noviciat sau dupã profesiune poate fi admis din nou de
cãtre Superiorul general, cu consimþãmântul consiliului,
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Sedi Apostolicae reservatur; in institutis vero iuris dioecesa-
ni, id etiam Episcopus dioecesis, in qua domus assignatio-
nis sita est, concedere potest.

Can. 692 – Indultum discedendi legitime concessum et soda-
li notificatum, nisi in actu notificationis ab ipso sodale reiec-
tum fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis nec-
non ab omnibus obligationibus ex professione ortis.

Can. 693 – Si sodalis sit clericus, indultum non concedi-
tur priusquam inveniat Episcopum qui eum in dioecesi incar-
dinet vel saltem ad experimentum recipiat. Si ad experimentum
reci-piatur, transacto quinquennio, ipso iure dioecesi incardi-
natur, nisi Episcopus eum recusaverit.

ART. 3
De dimissione sodalium

Can. 694 – § 1. Ipso facto dimissus ab instituto habendus
est sodalis qui:

1° a fide catholica notorie defecerit;
2° matrimonium contraxerit vel, etiam civiliter tantum, atten-

taverit.

§ 2. His in casibus Superior maior cum suo consilio,
nulla mora interposita, collectis probationibus, declaratio-
nem facti emittat, ut iuridice constet de dimissione.

Can. 695 – § 1. Sodalis dimitti debet ob delicta de quibus
in cann. 1397, 1398 et 1395, nisi in delictis, de quibus in can.
1395, § 2, Superior censeat dimissionem non esse omnino neces-
sariam et emendationi sodalis atque restitutioni iustitiae et
repara-tioni scandali satis alio modo consuli posse.
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fãrã obli-gaþia de a repeta noviciatul; este totuºi de datoria
aceluiaºi Superior sã stabileascã o perioadã corespunzãtoare
de probã înainte de profesiunea temporarã ºi durata
voturilor înainte de profesiunea perpetuã, conform cann.
655 ºi 657.

§ 2. Superiorul unei mãnãstiri autonome se bucurã de
aceeaºi facultate, cu consimþãmântul consiliului sãu.

Can. 691 – § 1. Profesul cu voturi perpetue sã nu cearã
indult de a pleca din institut decât din motive foarte grave,
cântãrite cu atenþie în faþa lui Dumnezeu; sã înainteze cererea
la Superiorul general al institutului, care, împreunã cu votul
propriu ºi cu cel al consiliului sãu, sã o transmitã autoritãþii
competente.

§ 2. În cazul institutelor de drept pontifical, acest indult
este rezervat Scaunului Apostolic; în cazul institutelor de drept
diecezan, îl poate acorda ºi Episcopul diecezei în care se aflã
casa cãreia îi aparþine cãlugãrul.

Can. 692 – Indultul de a pãrãsi institutul, acordat în
mod legitim ºi notificat respectivului cãlugãr, dacã în
momentul notificãrii nu a fost refuzat de acesta, include ipso
iure dispensa de voturi, precum ºi de toate obligaþiile ce decurg
din profesiune.

Can. 693 – Dacã respectivul cãlugãr este cleric, indultul
nu este acordat pânã când clericul nu gãseºte un Episcop
care sã-l încardineze în diecezã sau cel puþin sã-l primeascã
pentru încercare. Dacã este primit pentru încercare, dupã cinci
ani este încardinat ipso iure în diecezã, dacã Episcopul nu l-a
refuzat.

ART. 3
Eliminarea din institut
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§ 2. Hisce in casibus, Superior maior, collectis probationibus
circa facta et imputabilitatem, sodali dimittendo accusationem
atque probationes significet, data eidem facultate sese defen-
dendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario subscripta,
una cum responsionibus sodalis scripto redactis et ab ipso soda-
le subscriptis, supremo Moderatori transmittantur.

Can. 696 – § 1. Sodalis dimitti etiam potest ob alias cau-
sas, dummodo sint graves, externae, imputabiles et iuridice
com-probatae, uti sunt: habitualis neglectus obligationum
vitae consecratae; iteratae violationes sacrorum vinculorum;
pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in mate-
ria gravi; grave scandalum ex culpabili modo agendi sodalis
ortum; pertinax sustentatio vel diffusio doctrinarum ab
Ecclesiae magisterio damnatarum; publica adhaesio ideolo-
giis materialismo vel atheismo infectis; illegitima absentia,
de qua in can. 665, § 2, per semestre protracta; aliae causae
similis gravitatis iure proprio instituti forte determinatae.

§ 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam cau-
sae minoris gravitatis in iure proprio statutae sufficiunt.

Can. 697 – In casibus de quibus in can. 696, si Superior
maior, audito suo consilio, censuerit processum dimissionis esse
inchoandum:

1° probationes colligat vel compleat;
2° sodalem scripto vel coram duobus testibus moneat cum

explicita comminatione subsecuturae dimissionis nisi resipiscat,
clare significata causa dimissionis et data sodali plena faculta-
te sese defendendi; quod si monitio incassum cedat, ad alteram
moni-tionem, spatio saltem quindecim dierum interposito, pro-
cedat;
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Can. 694 – § 1. Trebuie considerat eliminat ipso facto din
institut cãlugãrul care:

1° a abandonat în mod notoriu credinþa catolicã;
2° a încheiat cãsãtorie sau a atentat cãsãtoria, chiar ºi numai

civil.

§ 2. În aceste cazuri, Superiorul major, împreunã cu con-
siliul sãu, fãrã nici o întârziere, adunând dovezile, sã întoc-
meascã o declaraþie asupra faptului, ca sã se constate din punct
de vedere juridic cã eliminarea a fost efectuatã.

Can. 695 – § 1. Un membru trebuie sã fie eliminat pen-
tru delictele prevãzute în cann. 1397, 1398 ºi 1395, cu
excepþia cazului când, pentru delictele despre care vorbeºte
can. 1395, § 2, Superiorul considerã cã eliminarea nu este
numaidecât necesarã ºi cã pot fi luate în alt mod mãsuri sufi-
ciente pentru corijarea cãlugãrului, precum ºi pentru
restaurarea justiþiei ºi repararea scandalului.

§ 2. În cazurile de mai sus, Superiorul major, adunând dove-
zile cu privire la faptele sãvârºite ºi la imputabilitate, sã aducã
la cunoºtinþa cãlugãrului care trebuie eliminat motivul ºi dove-
zile, dându-i posibilitatea de a se apãra. Toate actele, semnate
de Superiorul major ºi de notar, împreunã cu rãspunsurile
scrise ºi semnate de cãlugãrul respectiv, sã fie trimise Supe-
riorului general.

Can. 696 – § 1. Un cãlugãr poate fi eliminat ºi din alte
motive, cu condiþia ca ele sã fie grave, externe, imputabile ºi
dovedite, din punct de vedere juridic, cum sunt: neglijarea
continuã a obligaþiilor vieþii consacrate; repetatele încãlcãri
ale legãmin-telor sacre; neascultarea încãpãþânatã faþã de dis-
poziþiile legi-time ale Superiorilor în lucru grav; scandalul
grav cauzat de comportamentul culpabil al respectivului
cãlugãr; susþinerea cu încãpãþânare sau rãspândirea de
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3° si haec quoque monitio incassum ceciderit et Superior
maior cum suo consilio censuerit de incorrigibilitate satis con-
stare et defensiones sodalis insufficientes esse, post quindecim
dies ab ultima monitione frustra elapsos, acta omnia ab ipso
Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsio-
nibus sodalis ab ipso sodale subscriptis supremo Moderatori
transmittat.

Can. 698 – In omnibus casibus, de quibus in cann. 695 et
696, firmum semper manet ius sodalis cum supremo
Moderatore communicandi et illi directe suas defensiones
exhibendi.

Can. 699 – § 1. Supremus Moderator cum suo consilio,
quod ad validitatem saltem quattuor membris constare debet,
colle-gialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones
accu-rate perpendenda, et si per secretam suffragationem id deci-
sum fuerit, decretum dimissionis ferat, expressis ad validitatem
saltem summarie motivis in iure et in facto.

§ 2. In monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, dimis-
sionem decernere pertinet ad Episcopum dioecesanum, cui
Superior acta a consilio suo recognita submittat.

Can. 700 – Decretum dimissionis vim non habet, nisi a
Sancta Sede confirmatum fuerit, cui decretum et acta omnia
transmit-tenda sunt; si agatur de instituto iuris dioecesani,
confirmatio spectat ad Episcopum dioecesis ubi sita est
domus, cui reli-giosus adscriptus est. Decretum vero, ut
valeat, indicare debet ius, quo dimissus gaudet, recurrendi
intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem compe-

468 CARTEA II: POPORUL LUI DUMNEZEU



învãþãturi condamnate de magisteriul Bisericii; aderarea
publicã la ideologii infectate de materialism ºi ateism; absenþa
nelegitimã, despre care vor-beºte can. 665, § 2, timp de un
semestru; alte motive de aceeaºi gravitate stabilite de drep-
tul propriu al institutului.

§ 2. Pentru eliminarea unui cãlugãr cu voturi temporare,
sunt suficiente chiar ºi motive mai puþin grave, stabilite de
dreptul propriu.

Can. 697 – În cazurile despre care vorbeºte can. 696,
dacã Superiorul major, audiind pãrerea consiliului sãu, a
apreciat cã trebuie întreprins procesul de eliminare:

1° sã adune sau sã completeze dovezile;
2° sã-l avertizeze pe cãlugãrul respectiv, în scris sau în faþa

a doi martori, cã va avea loc eliminarea în cazul cã nu se
îndreaptã, arãtându-i în mod clar motivul eliminãrii ºi acor-
dându-i deplina posibilitate de a se apãra; în cazul când aver-
tismentul s-a dovedit zadarnic, sã procedeze la al doilea aver-
tisment, dupã ce au trecut cel puþin cincisprezece zile;

3° dacã ºi acest al doilea avertisment s-a dovedit zadarnic,
iar Superiorul împreunã cu consiliul sãu a apreciat cã necori-
jarea este destul de evidentã, ºi cã apãrãrile cãlugãrului sunt
insuficiente dupã cincisprezece zile de la ultimul avertisment,
sã trimitã Superiorului general toate actele, semnate de Superi -
orul însuºi ºi de notar, împreunã cu rãspunsurile cãlugãru-
lui, semnate de el însuºi.

Can. 698 – În toate cazurile despre care vorbesc cann.
695 ºi 696, rãmâne întotdeauna inviolabil dreptul cãlugãru-
lui de a comunica cu Superiorul general ºi de a-i prezenta
direct apã-rãrile proprii.

Can. 699 – § 1. Superiorul general, împreunã cu consili-
ul sãu care, pentru validitate, trebuie sã fie format din cel
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tentem. Recursus effectum habet suspensivum.

Can. 701 – Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon
iura et obligationes ex professione promanantia. Si tamen sodalis
sit clericus, sacros ordines exercere nequit, donec Episcopum
inveniat qui eum post congruam probationem in dioecesi, ad
normam can. 693, recipiat vel saltem exercitium sacrorum or-
dinum permittat.

Can. 702 – § 1. Qui ex instituto religioso legitime egredian-
tur vel ab eo legitime dimissi fuerint, nihil ab eo eodem repe-
tere possunt ob quamlibet operam in eo praestitam.

§ 2. Institutum tamen aequitatem et evangelicam caritatem
servet erga sodalem, qui ab eo separatur.

Can. 703 – In casu gravis scandali exteritoris vel gravissi-
mi nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a
Superiore maiore vel, si periculum sit in mora, a Superiore
locali cum consensu sui consilii e domo religiosa eici potest.
Superior maior, si opus sit, dimissionis processum ad normam
iuris instituendum curet, aut rem Sedi Apostolicae deferat.

Can. 704 – De sodalibus, qui ab instituto sunt quoquo
modo separati, fiat mentio in relatione Sedi Apostolicae mit-
tenda, de qua in can. 592, § 1.

CAPUT VII
De religiosis ad episcopatum evectis

Can. 705 – Religiosus ad episcopatum evectus instituti
sui sodalis remanet, sed vi voti oboedientiae uni Romano
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puþin patru membri, sã procedeze în mod colegial la evalu-
area cu atenþie a probelor, a argumentelor ºi a apãrãrilor ºi,
dacã printr-o votare secretã a fost decisã eliminarea, sã
emitã decretul în care, pentru validitate, sã fie expuse cel
puþin în mod sumar motivele în drept ºi în fapt.

§ 2. În mãnãstirile autonome, despre care vorbeºte can. 615,
decizia de eliminare îi aparþine de drept Episcopului die-
cezan, cãruia Superiorul trebuie sã-i prezinte actele aprobate
de consiliul sãu.

Can. 700 – Decretul de eliminare nu are valoare decât
dacã a fost confirmat de Sfântul Scaun, cãruia trebuie sã i se
trimitã decretul ºi toate actele; dacã este vorba de institute
de drept diecezan, confirmarea o dã Episcopul diecezei unde se
aflã casa în care cãlugãrul este înscris. Totuºi, ca sã fie valid,
decretul trebuie sã menþioneze dreptul de care se bucurã cel
eliminat de a recurge la autoritatea competentã în termen de
zece zile de la primirea notificãrii. Recursul are efect sus-
pensiv.

Can. 701 – Prin eliminarea legitimã, înceteazã ipso facto
voturile, precum ºi drepturile ºi obligaþiile care decurg din pro-
fesiune. Totuºi, dacã membrul este cleric, nu poate sã exer-
cite ordinele sacre pânã când nu va gãsi un Episcop care sã-l
primeascã sau cel puþin sã-i permitã exercitarea ordinelor
sacre, dupã o perioadã corespunzãtoare de probã, conform
can. 693.

Can. 702 – § 1. Cei care ies în mod legitim din institut
sau au fost eliminaþi din el în mod legitim nu pot sã reven-
dice nimic de la institut pentru vreo activitate desfãºuratã
în el.

§ 2. Totuºi, institutul sã respecte echitatea ºi caritatea evan-
ghelicã faþã de cãlugãrul care se separã.

PARTEA III: INSTITUTELE DE VIAÞÃ CONSACRATÃ...  471



Pontifici obnoxius est, et obligationibus non adstringitur, quas
ipse pru-denter iudicet cum sua condicione componi non
posse.

Can. 706 – Religiosus de quo supra:
1° si per professionem dominium bonorum amiserit, bonorum

quae ipsi obveniant habet usum, usumfructum et administra-
tionem; proprietatem vero Episcopus dioecesanus aliique, de
quibus in can. 381, § 2, acquirunt Ecclesiae particulari; ceteri,
instituto vel Sanctae Sedi, prout institutum capax est possi-
dendi vel minus;

2° si per professionem dominium bonorum non amiserit,
bonorum quae habebat, recuperat usum usumfructum et admi-
nistrationem; quae postea ipsi obveniant, sibi plene acquirit;

3° in utroque autem casu de bonis, quae ipsi obveniant non
intuitu personae, disponere debet secundum offerentium volun-
tatem.

Can. 707 – § 1. Religiosus Episcopus emeritus habitatio-
nis sedem sibi eligere potest etiam extra domos sui instituti,
nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit.

§ 2. Quoad eius congruam et dignam sustentationem, si
cuidam dioecesi inserviverit, servetur can. 402, § 2, nisi insti-
tutum proprium talem sustentationem providere voluerit; secus
Sedes Apostolica aliter provideat.

CAPUT VIII
De conferentiis Superiorum maiorum

Can. 708 – Superiores maiores utiliter in conferentiis seu
consiliis consociari possunt ut, collatis viribus, allaborent sive
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Can. 703 – În caz de grav scandal extern sau de daunã
foarte gravã care ameninþã institutul, Superiorul major sau,
dacã amânarea ar fi riscantã, Superiorul local, cu con-
simþãmântul consiliului sãu, poate elimina imediat un
membru din casa cãlugãreascã. Dacã este necesar, Superiorul
major sã aibã grijã sã iniþieze procedura de eliminare con-
form dreptului sau sã supunã totul judecãþii Scaunului
Apostolic.

Can. 704 – În raportul care trebuie trimis Scaunului
Apos-tolic, aºa cum prevede can. 592, § 1, sã se facã menþiune
despre acei membri care, într-un mod sau altul, s-au sepa-
rat de institut.

CAPITOLUL VII
Cãlugãrii înãlþaþi la episcopat

Can. 705 – Cãlugãrul înãlþat la episcopat continuã sã fie
membru al institutului sãu, dar, în virtutea votului de ascul-
tare, este supus exclusiv Pontifului Roman ºi nu este legat de
acele obligaþii pe care el le apreciazã cu prudenþã cã sunt incom-
patibile cu noua sa stare.

Can. 706 – Cãlugãrul menþionat mai sus:
1° dacã prin profesiune a pierdut dreptul de proprietate

asupra bunurilor sale, are uzul, uzufructul ºi administrarea
bunurilor care îi revin; Episcopul diecezan ºi ceilalþi, despre
care este vorba în can. 381, § 2, dobândesc proprietatea în
folosul Bisericii particulare; toþi ceilalþi, în folosul institutului
sau al Sfântului Scaun, dupã cum institutul are sau nu capa-
citatea de a poseda;

2° dacã prin profesiune nu a pierdut dreptul de proprietate
asupra bunurilor sale, recupereazã uzul, uzufructul ºi admi-

PARTEA III: INSTITUTELE DE VIAÞÃ CONSACRATÃ...  473



ad finem singulorum institutorum plenius assequendum, sal-
vis semper eorum autonomia, indole proprioque spiritu, sive
ad communia negotia pertractanda, sive ad congruam coor-
dina-tionem et cooperationem cum Episcoporum conferen-
tiis et etiam cum singulis Episcopis instaurandam.

Can. 709 – Conferentiae Superiorum maiorum sua
habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in
personam iuridicam, erigi possunt et sub cuius supremo
moderamine manent.

TITULUS III
De institutis saecularibus

Can. 710 – Institutum saeculare est institutum vitae con-
secratae, in quo christifideles in saeculo viventes ad caritatis
perfectionem contendunt atque ad mundi sanctificationem prae-
sertim ab intus conferre student.

Can. 711 – Instituti saecularis sodalis vi suae consecratio-
nis propriam in populo Dei canonicam condicionem, sive lai-
calem sive clericalem, non mutat, servatis iuris praescriptis quae
insti-tuta vitae consecratae respiciunt.

Can. 712 – Firmis praescriptis cann. 598-601, constitutio-
nes statuant vincula sacra, quibus evangelica consilia in
instituto assumuntur, et definiant obligationes quas eadem vin-
cula indu-cunt, servata tamen in vitae ratione semper propria
instituti saecularitate.

Can. 713 – § 1. Sodales horum institutorum propriam
conse-crationem in actuositate apostolica exprimunt et exer-
cent, iidemque, ad instar fermenti, omnia spiritu evangelico
imbuere satagunt ad robur et incrementum Corporis Christi.
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nistrarea bunurilor pe care le avea; acelea care îi revin ulterior
le câºtigã pe deplin pentru sine;

3° în ambele cazuri, însã, trebuie sã dispunã conform voinþei
donatorilor de bunuri pe care nu le primeºte în vederea per-
soanei sale.

Can. 707 – § 1. Cãlugãrul Episcop emerit îºi poate alege
sediul de locuinþã chiar ºi în afara caselor institutului sãu,
dacã nu a fost prevãzut altfel de Scaunul Apostolic.

§ 2. Cât priveºte întreþinerea sa adecvatã ºi demnituoasã,
dacã a slujit unei dieceze, sã se respecte can. 402, § 2, dacã
institutul propriu nu a voit sã se îngrijeascã el de aceastã între-
þinere; în caz contrar, Scaunul Apostolic sã prevadã altfel.

CAPITOLUL VIII
Conferinþele superiorilor majori

Can. 708 – Superiorii majori se pot asocia cu folos în
confe-rinþe sau consilii pentru ca, prin forþe unite, sã se strã-
duiascã fie pentru a atinge mai din plin scopul propriu al
fiecãrui institut, rãmânând inviolabile autonomia, carac-
terul ºi spi-ritul propriu ale fiecãruia, fie pentru a trata
chestiuni comune, fie pentru a instaura o coordonare adec-
vatã ºi o colaborare cu Conferinþele Episcopilor ºi chiar cu
fiecare Episcop.

Can. 709 – Conferinþele Superiorilor majori sã aibã
statute proprii aprobate de Sfântul Scaun, singurul care
poate sã le acorde ºi personalitate juridicã ºi sub a cãrui direcþi-
une supremã rãmân.

TITLUL III
Institutele seculare
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§ 2. Sodales laici, munus Ecclesiae evangelizandi, in saecu-
lo et ex saeculo, participant sive per testimonium vitae christia-
nae et fidelitatis erga suam consecrationem, sive per adiutri-
cem quam praebent operam ad ordinandas secundum Deus res
tem-porales atque ad mundum virtute Evangelii informan-
dum. Suam etiam cooperationem, iuxta propriam vitae ratio-
nem sae-cularem, in communitatis ecclesialis servitium offe-
runt.

§ 3. Sodales clerici per vitae consecratae testimonium, prae-
sertim in presbyterio, peculiari caritate apostolica confratribus
adiutorio sunt, et in populo Dei mundi sanctificationem suo
sacro ministerio perficiunt.

Can. 714 – Sodales vitam in ordinariis mundi condicioni-
bus vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae
coetu, ad normam constitutionum ducant.

Can. 715 – § 1. Sodales clerici in dioecesi incardinati ab
Epis-copo dioecesano dependent, salvis iis quae vitam conse-
cratam in proprio instituto respiciunt.

§ 2. Qui vero ad normam can. 266, § 3 instituto incardi-
nantur, si ad opera instituti propria vel ad regimen institu-
ti destinentur, ad instar religiosorum ab Episcopo depen-
dent.

Can. 716 – § 1. Sodales omnes vitam instituti, secundum
ius proprium, actuose participent.

§ 2. Eiusdem instituti sodales communionem inter se servent,
sollicite curantes spiritus unitatem et genuinam fraternitatem.

Can. 717 – § 1. Constitutiones proprium regiminis
modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio



Can. 710 – Institutul secular este un institut de viaþã
con-sacratã în care credincioºii, trãind în lume, tind la
desãvâr-ºirea dragostei ºi se strãduiesc sã contribuie la
sfinþirea lumii mai ales lucrând în interiorul ei.

Can. 711 – Un membru al unui institut secular nu-ºi schim-
bã, în virtutea consacrãrii sale, starea canonicã, fie laicalã,
fie clericalã, în cadrul poporului lui Dumnezeu, respectându-se
dis-poziþiile dreptului care privesc institutele de viaþã con-
sacratã.

Can. 712 – Rãmânând neschimbate dispoziþiile cann.
598-601, constituþiile sã stabileascã legãmintele sacre prin
care sunt asumate sfaturile evanghelice în institut ºi sã
determine obli-gaþiile pe care le produc aceste legãminte,
respectându-se întot-deauna în modul de viaþã secularitatea
proprie a institutului.

Can. 713 – § 1. Membrii acestor institute îºi manifestã ºi
îºi exercitã consacrarea în activitatea apostolicã ºi, asemenea
unui ferment, se strãduiesc sã pãtrundã toate realitãþile cu spi-
ritul evanghelic, pentru consolidarea ºi dezvoltarea Trupului
lui Cristos.

§ 2. Membrii laici participã, în lume ºi din lume, la funcþia
Bisericii de a evangheliza fie prin mãrturia vieþii creºtine ºi
a fidelitãþii faþã de consacrarea proprie, fie prin sprijinul pe
care îl dau pentru a orândui realitãþile temporale potrivit cu
planul lui Dumnezeu ºi a face ca lumea sã fie pãtrunsã de
puterea Evangheliei. Colaboreazã apoi, potrivit cu modul lor
de viaþã secularã, ºi la slujirea comunitãþii ecleziale.

§ 3. Membrii clerici, prin mãrturia vieþii lor consacrate, mai
ales în preoþie, îi ajutã pe confraþii lor cu o caritate deosebitã,
iar în rândul poporului lui Dumnezeu, lucreazã la sfinþirea
lumii prin slujirea lor sacrã.



fungantur et modum quo iidem designantur definiant.

§ 2. Nemo in Moderatorem supremum designetur, qui non
sit definitive incorporatus.

§ 3. Qui regimini instituti praepositi sunt, curent ut eiusdem
spiritus unitas servetur et actuosa sodalium participatio pro-
moveatur.

Can. 718 – Administratio bonorum instituti, quae pau-
per-tatem evangelicam exprimere et fovere debet, regitur nor-
mis Libri V „De bonis Ecclesiae temporalibus” necnon iure
proprio instituti. Item ius proprium definiat obligationes
praesertim oeconomicas instituti erga sodales, qui pro ipso
operam im-pendunt.

Can. 719 – § 1. Sodales, ut vocationi suae fideliter res-
pondeant eorumque actio apostolica ex ipsa unione cum Christo
procedat, sedulo orationi vacent, sacrarum Scripturarum lec-
tioni apto modo incumbant, annua recessus tempora servent
atque alia spiritualia exercitia iuxta ius proprium peragant.

§ 2. Eucharistiae celebratio, quantum fieri potest cotidiana,
sit totius eorum vitae consecratae fons et robur.

§ 3. Libere ad sacramentum paenitentiae accedant, quod fre-
quenter recipiant.

§ 4. Necessarium conscientiae moderamen libere obtineant
atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si
velint, requirant.

Can. 720 – Ius admittendi in institutum, vel ad probatio-
nem vel ad sacra vincula sive temporaria sive perpetua aut
defini-tiva assumenda ad Moderatores maiores cum suo con-

478 CARTEA III: FUNCÞIA BISERICII DE A ÎNVÃÞA



Can. 714 – Membrii institutelor seculare sã-ºi ducã viaþa
în condiþiile obiºnuite ale lumii, fie singuri, fie fiecare în
familia sa, fie într-un grup de viaþã frãþeascã, conform con-
stituþiilor.

Can. 715 – § 1. Membrii clerici încardinaþi în diecezã
depind de Episcopul diecezan, cu excepþia acelor lucruri care
privesc viaþa consacratã în institutul propriu.

§ 2. În schimb, cei care, conform can. 266, § 3, sunt încardi-
naþi în institut, dacã sunt destinaþi activitãþilor proprii ale
institutului sau conducerii institutului, depind de Episcop aºa
cum depind cãlugãrii.

Can. 716 – § 1. Toþi membrii sã participe activ la viaþa
insti-tutului, conform dreptului propriu.

§ 2. Membrii aceluiaºi institut sã pãstreze comuniunea
între ei, veghind cu grijã la unitatea de spirit ºi la fraternitatea
autenticã.

Can. 717 – § 1. Constituþiile sã stabileascã modul pro-
priu de conducere, durata oficiului Superiorilor ºi felul în
care aceºtia sunt desemnaþi.

§ 2. Nimeni sã nu fie desemnat Superior general dacã nu
a fost încorporat definitiv în institut.

§ 3. Cei care deþin conducerea institutului sã aibã grijã sã
fie pãstratã unitatea de spirit a acestuia ºi sã promoveze
participarea activã a membrilor.

Can. 718 – Administrarea bunurilor institutului, care tre-
buie sã exprime ºi sã stimuleze sãrãcia evanghelicã, este regle-
men-tatã de normele Cãrþii a V-a, Bunurile materiale ale
Bisericii, precum ºi de dreptul propriu al institutului.  De aseme-
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silio ad normam constitutionum pertinet.

Can. 721 – § 1. Invalide admittitur ad initialem probatio-
nem:

1° qui maiorem aetatem nondum attigerit;
2° qui sacro vinculo in aliquo instituto vitae consecratae actu

obstringitur, aut in societate vitae apostolicae incorporatus est;

3° coniux durante matrimonio.

§ 2. Constitutiones possunt alia admissionis impedimenta
etiam ad validitatem statuere vel condiciones apponere.

§ 3. Praeterea, ut quis recipiatur, habeat oportet maturitatem,
quae ad vitam instituti propriam recte ducendam est necessaria.

Can. 722 – § 1. Probatio initialis eo ordinetur, ut candida-
ti suam divinam vocationem et quidem instituti propriam
aptius cognoscant iidemque in spiritu et vivendi modo institu-
ti exer-ceantur.

§ 2. Ad vitam secundum evangelica consilia ducendam
can-didati rite instituantur atque ad eandem integre in aposto-
latum convertendam edoceantur, eas adhibentes evangelizationis
formas, quae instituti fini, spiritui et indoli magis respon-
deant.

§ 3. Huius probationis modus et tempus ante sacra vin-
cula in instituto primum suscipienda, biennio non brevius, in
constitutionibus definiantur.

Can. 723 – § 1. Elapso probationis initialis tempore, can-
didatus qui idoneus iudicetur, tria consilia evangelica,
sacro vinculo firmata, assumat vel ab instituto discedat.
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nea, dreptul propriu sã precizeze obligaþiile, mai ales de naturã
economicã, ale institutului faþã de membrii care lucreazã în
cadrul lui.

Can. 719 – § 1. Ca sã poatã rãspunde cu fidelitate
vocaþiei lor ºi ca activitatea lor apostolicã sã derive din
unirea lor cu Cristos, membrii sã se consacre cu sârguinþã
rugãciunii, sã depunã mult zel în citirea Sfintelor Scripturi,
sã respecte peri-oadele anuale de reculegere ºi sã facã exer-
ciþii spirituale în conformitate cu dreptul propriu.

§ 2. Celebrarea Euharistiei, pe cât posibil zilnicã, sã fie iz-
vorul ºi forþa întregii lor vieþi consacrate.

§ 3. Sã se apropie în mod liber de sacramentul Pocãinþei,
pe care sã-l primeascã des.

§ 4. Sã beneficieze în mod liber de necesara direcþiune spiri-
tualã ºi sã cearã, dacã vor, sfaturi de acest gen chiar de la Supe-
riorii lor.

Can. 720 – Dreptul de a admite în institut pentru perioa-
da de probã ori pentru asumarea legãmintelor sacre, fie tem-
porare, fie perpetue sau definitive, aparþine Superiorilor
majori împreunã cu consiliul lor, conform constituþiilor.

Can. 721 – § 1. Este admis în mod invalid la probaþia
iniþialã:

1° cine nu a împlinit încã vârsta de optsprezece ani;
2° cine este deja legat printr-un legãmânt sacru într-un

institut de viaþã consacratã sau este încorporat într-o socie-
tate de viaþã apostolicã;

3° cine este cãsãtorit, cât timp dureazã cãsãtoria.

§ 2. Constituþiile pot sã stabileascã ºi alte impedimente,
chiar pentru validitatea admiterii, sau sã adauge alte condiþii.
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§ 2. Quae prima incorporatio, quinquennio non brevior, ad
normam constitutionum temporaria sit.

§ 3. Huius incorporationis tempore elapso, sodalis, qui ido-
neus iudicetur, admittatur ad incorporationem perpetuam vel
definitivam, vinculis scilicet temporariis semper renovandis.

§ 4. Incorporatio definitiva, quoad certos effectus iuridicos
in constitutionibus statuendos, perpetuae aequiparatur.

Can. 724 – § 1. Institutio post vincula sacra primum assump-
ta iugiter secundum constitutiones est protrahenda.

§ 2. Sodales in rebus divines et humanis pari gressu insti-
tuantur de continua vero eorum spirituali formatione seriam
habeant curam instituti Moderatores.

Can. 725 – Institutum sibi associare potest, aliquo vincu-
lo in constitutionibus determinato, alios christifideles, qui ad
evan-gelicam perfectionem secundum spiritum instituti con-
tendant eiusdemque missionem participent.

Can. 726 – § 1. Elapso tempore incorporationis temporariae,
sodalis institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum
vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore,
audito suo consilio, excludi potest.

§ 2. Sodalis temporariae incorporationis id sponte petens,
indultum discedendi a supremo Moderatore de consensu sui
consilii gravi de causa obtinere valet.

Can. 727 – § 1. Sodalis perpetue incorporatus, qui institu-
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§ 3. În plus, ca cineva sã fie primit, trebuie sã aibã maturi-
tatea necesarã pentru a trãi corect viaþa proprie a institutului.

Can. 722 – § 1. Probaþia iniþialã sã fie instituitã cu scop-
ul ca toþi candidaþii sã cunoascã mai bine vocaþia lor divinã,
îndeosebi aceea specificã a institutului, ºi sã fie formaþi în
spiritul ºi în modul de viaþã ale institutului.

§ 2. Candidaþii sã fie instruiþi cum se cuvine pentru a duce
viaþa conform cu sfaturile evanghelice ºi sã fie învãþaþi sã
transforme în întregime aceastã viaþã în apostolat, folosind
acele forme de evanghelizare care corespund mai mult scopului,
spiritului ºi caracterului institutului.

§ 3. În constituþii sã fie stabilite modul ºi durata acestei
probaþii ce nu trebuie sã fie mai scurtã de doi ani, înainte de
a fi asumate pentru prima datã în institut legãmintele sacre.

Can. 723 – § 1. La expirarea timpului destinat probaþiei
iniþiale, candidatul, care este socotit apt, sã-ºi asume cele trei
sfaturi evanghelice, întãrite de un legãmânt sacru, sau sã plece
din institut.

§ 2. Aceastã primã încorporare, nu mai micã de cinci ani,
potrivit constituþiilor, sã fie temporarã.

§ 3. La expirarea timpului acestei încorporãri, membrul
judecat apt sã fie admis la încorporarea perpetuã sau defini-
tivã, adicã fãcutã prin legãminte temporare ce trebuie reînnoite
mereu.

§ 4. Cu privire la anumite efecte juridice ce trebuie sta-
bilite în constituþii, încorporarea definitivã este echivalentã
celei perpetue.

Can. 724 – § 1. Dupã prima asumare a legãmintelor
sacre, instruirea trebuie sã continue fãrã întrerupere, con-
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tum derelinquere velit, indultum discedendi, re coram Domino
serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum
petat, si institutum est iuris pontifici; secus etiam ab Episcopo
dioe-cesano, prout in constitutionibus definitur.

§ 2. Si agatur de clerico instituto incardinato, servetur prae-
scriptum can. 693.

Can. 728 – Indulto discedendi legitime concesso, cessant
omnia vincula necnon iura et obligationes ab incorporatione
promanantia.

Can. 729 – Sodalis ab instituto dimittitur ad normam
cann. 694 et 695; constitutiones praeterea determinent alias
causas dimissionis, dummodo sint proportionate graves, ex-
ternae, imputabiles et iuridice comprobatae, atque modus pro-
cedendi servetur in cann. 697-700 statutus. Dimisso applicatur
praescriptum can. 701.

Can. 730 – Ut sodalis instituti saecularis ad aliud insti-
tutum saeculare transeat, serventur praescripta cann. 684,
§§ 1, 2, 4, et 685; ut vero ad institutum religiosum vel ad socie-
tatem vitae apostolicae aut ex illis ad institutum saeculare
fiat transitus, licentia requiritur Sedis Apostolicae, cuius man-
datis standum est.

SECTIO II
De societatibus vitae apostolicae

Can. 731 – § 1. Institutis vitae consecratae accedunt socie-
tates vitae apostolicae, quarum sodales, sine votis religiosis, finem
apostolicum societatis proprium prosequuntur et, vitam fra-
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form constituþiilor.
§ 2. Membrii sã fie instruiþi în egalã mãsurã în lucrurile

divine ºi umane; însã Superiorii institutului sã aibã o grijã
deosebitã cu privire la formarea lor spiritualã.

Can. 725 – Institutul îºi poate asocia, printr-un
legãmânt stabilit de constituþii, alþi credincioºi, care sã
tindã la perfec-þiunea evanghelicã potrivit cu spiritul institu-
tului ºi sã parti-cipe la misiunea lui.

Can. 726 – § 1. La expirarea timpului încorporãrii tempo-
rare, un membru poate sã pãrãseascã în mod liber institu-
tul sau poate fi exclus de la reînnoirea legãmintelor sacre,
dintr-un motiv just, de cãtre Superiorul major, ascultând
pãrerea con-siliului.

§ 2. Un membru încorporat temporar, care cere de bunãvoie
aceasta, poate sã obþinã, dintr-un motiv grav, de la Superiorul
general, cu consimþãmântul consiliului, indultul de a pleca din
institut.

Can. 727 – § 1. Un membru încorporat în mod perpetuu,
care ar vrea sã pãrãseascã institutul, chibzuind în mod serios
motivele în faþa lui Dumnezeu, sã cearã de la Scaunul Apos-
tolic, prin Superiorul general, indultul de a pleca, dacã institutul
este de drept pontifical; altminteri, chiar de la Episcopul die-
cezan, dupã cum este stabilit în constituþii.

§ 2. Dacã este vorba de un cleric încardinat în institut, sã
se respecte dispoziþia can. 693.

Can. 728 – Acordându-se în mod legitim indultul de a
pleca, înceteazã toate legãmintele, precum ºi drepturile ºi
obligaþiile care provin din încorporare.

Can. 729 – Un membru este eliminat din institut con-
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ternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem,
per observantiam constitutionum ad perfectionem caritatis
tendunt.

§ 2. Inter has sunt societates in quibus sodales, aliquo vincu-
lo constitutionibus definito, consilia evangelica assumunt.

Can. 732 – Quae in cann. 578-597, et 606 statuuntur, socie-
tatibus vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque
societatis natura; societatibus vero, de quibus in can. 731, § 2,
etiam cann. 598-602 applicantur.

Can. 733 – § 1. Domus erigitur et communitas localis
con-stituitur a competenti auctoritate societatis, praevio con-
sensu Episcopi dioecesani in scriptis dato, qui etiam consuli
debet, cum agitur de eius suppressione.

§ 2. Consensus ad erigendam domum secumfert ius haben-
di saltem oratorium, in quo sanctissima Eucharistia celebre-
tur et asservetur.

Can. 734 – Regimen societatis a constitutionibus determinatur,
servatis, iuxta naturam uniuscuiusque societatis, cann. 617-633.

Can. 735 – § 1. Sodalium admissio, probatio, incorpora-
tio et institutio determinantur iure proprio cuiusque societa-
tis.

§ 2. Ad admissionem in societatem quod attinet, serventur
condiciones in cann. 642-645 statutae.

§ 3. Ius proprium determinare debet rationem probationis
et institutionis fini et indoli societatis accommodatam, prae-
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form cann. 694 ºi 695; în plus, constituþiile sã stabileascã ºi
alte motive de eliminare, cu condiþia sã fie în mod pro-
porþional grave, externe, imputabile ºi dovedite juridiceºte,
ºi sã se res-pecte procedura stabilitã în cann. 687-700. Celui
eliminat i se aplicã dispoziþia can. 701. 

Can. 730 – Ca un membru al unui institut secular sã
treacã la un alt institut secular, sã se respecte dispoziþiile
cann. 694, §§ 1, 2, 4 ºi 685; însã pentru trecerea la un institut
cãlugãresc sau la o societate de viaþã apostolicã ori de la acestea
la un institut secular, este necesarã permisiunea Scaunului
Apostolic, la ale cãrui dispoziþii trebuie sã se rãmânã.

SECÞIUNEA A II-A
Societãþile de viaþã apostolicã

Can. 731 – § 1. Institutelor de viaþã consacratã li se asea-
mãnã societãþile de viaþã apostolicã, ai cãror membri, fãrã
voturi cãlugãreºti, urmãresc scopul apostolic propriu al socie-
tãþii ºi, ducând viaþa frãþeascã în comun conform unui stil
propriu, tind la desãvârºirea dragostei prin respectarea con-
stituþiilor.

§ 2. Între aceste societãþi, existã unele ai cãror membri îºi
asumã sfaturile evanghelice printr-un legãmânt stabilit de
constituþii.

Can. 732 – Dispoziþiile stabilite în cann. 578-597 ºi 606
se aplicã ºi societãþilor de viaþã apostolicã, rãmânând totuºi
neatinsã natura fiecãrei societãþi; societãþilor despre care vor-
beºte can. 731, § 2 li se aplicã în plus ºi cann. 598-602.

Can. 733 – § 1. O casã este înfiinþatã ºi o comunitate
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sertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam, ita ut sodales
vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam socie-
tatis apte praeparentur.

Can. 736 – § 1. In societatibus clericalibus clerici ipsi
socie-tati incardinantur, nisi aliter ferant constitutiones.

§ 2. In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines susci-
piendos pertinent, serventur normae clericorum saecularium,
firma tamen § 1.

Can. 737 – Incorporatio secumfert ex parte sodalium obliga-
tiones et iura in constitutionibus definita, ex parte autem socie-
tatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi,
iuxta constitutiones.

Can. 738 – § 1. Sodales omnes subsunt propriis Modera-
toribus ad normam constitutionum in iis quae vitam internam
et disciplinam societatis respiciunt.

§ 2. Subsunt quoque Episcopo dioecesano in iis quae cultum
publicum, curam animarum aliaque apostolatus opera respiciunt,
attentis cann. 679-683.

§ 3. Relationes sodalis dioecesi incardinati cum Episcopo
proprio constitutionibus vel particularibus conventionibus
definiuntur.

Can. 739 – Sodales, praeter obligationes quibus, uti soda-
les, obnoxii sunt secundum constitutiones, communibus
obliga-tionibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei
vel ex contextu sermonis aliud constet.

Can. 740 – Sodales habitare debent in domo vel in commu-
nitate legitime constituta et servare vitam communem, ad
normam iuris proprii, quo quidem etiam absentiae a domo
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localã este constituitã de cãtre autoritatea competentã a
societãþii cu consimþãmântul prealabil, dat în scris, al
Episcopului die-cezan care trebuie consultat atunci când are
loc desfiinþarea lor.

§ 2. Consimþãmântul pentru a înfiinþa o casã include ºi
dreptul de a avea cel puþin un oratoriu în care sã se celebreze
ºi sã se pãstreze Preasfânta Euharistie.

Can. 734 – Conducerea societãþii este determinatã de
con-stituþii, respectându-se, în funcþie de natura fiecãrei
socie-tãþi, cann. 617-633.

Can. 735 – § 1. Admiterea, probaþia, încorporarea ºi
instru-irea membrilor sunt stabilite de dreptul propriu al
fiecãrei societãþi.

§ 2. Cât priveºte admiterea într-o societate, sã se respecte
condiþiile stabilite în cann. 642-645.

§ 3. Dreptul propriu trebuie sã stabileascã modul cum se
face probaþia ºi instruirea, mai cu seamã intelectualã, spiri-
tualã ºi apostolicã, adaptatã scopului ºi caracterului socie-
tãþii, astfel încât membrii, cunoscând vocaþia divinã, sã fie
pregãtiþi în mod adecvat pentru misiunea ºi viaþa societãþii.

Can. 736 – § 1. În societãþile clericale, clericii sunt încar-
dinaþi în societatea însãºi, în afarã de cazul când constituþiile
stabilesc altfel.

§ 2. Cât priveºte planul de studii ºi primirea hirotonirilor,
sã se respecte normele date pentru clericii seculari, rãmânând
neschimbat § 1.

Can. 737 – Încorporarea comportã pentru membri
obliga-þiile ºi drepturile stabilite în constituþii; pentru soci-
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vel communitate reguntur.

Can. 741 – § 1. Societates et, nisi aliter ferant constitutiones,
earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales,
capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administran-
di et alienandi, ad normam praescriptorum Libri V „De
bonis Ecclesiae temporalibus,” cann. 636, 638 et 639, necnon
iuris proprii.

§ 2. Sodales capaces quoque sunt, ad normam iuris proprii,
bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi de
iisque disponendi, sed quidquid ipsis instituto societatis
obveniat, societati acquiritur.

Can. 742 – Egressus et dimissio sodalis nondum definiti-
ve incorporati reguntur constitutionibus cuiusque societatis.

Can. 743 – Indultum discedendi a societate, cessantibus
iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus,
firmo praescripto can. 693, sodalis definitive incorporatus a
supremo Moderatore cum consensu eius consilii obtinere potest,
nisi id iuxta constitutiones Sanctae Sedi reservetur.

Can. 744 – § 1. Supremo quoque Moderatori cum consen-
su sui consilii pariter reservatur licentiam concedere sodali
defi-nitive incorporato ad aliam societatem vitae apostolicae
tran-seundi, suspensis interim iuribus et obligationibus pro-
priae societatis, firmo tamen iure redeundi ante definitivam
incorpo-rationem in novam societatem.

§ 2. Ut transitus fiat ad institutum vitae consecratae vel ex
eo ad societatem vitae apostolicae, licentia requiritur Sanctae
Sedis, cuius mandatis standum est.

Can. 745 – Supremus Moderator cum consensu sui consi-

490 CARTEA III: FUNCÞIA BISERICII DE A ÎNVÃÞA



etate, însã, grija de a-i cãlãuzi pe membrii ei la scopul vocaþiei
lor, conform constituþiilor.

Can. 738 – § 1. Toþi membrii sunt supuºi propriilor lor
Supe-riori, conform constituþiilor, în lucrurile ce privesc viaþa
internã ºi disciplina societãþii.

§ 2. Ei sunt supuºi ºi Episcopului diecezan în lucrurile
care privesc cultul public, grija faþã de suflete ºi celelalte
activitãþi apostolice, þinându-se seama de cann. 679-683.

§ 3. Legãturile dintre un membru încardinat în diecezã ºi
Episcopul sãu propriu sunt reglementate de constituþii ºi de
convenþii particulare.

Can. 739 – Pe lângã obligaþiile la care sunt supuºi în cali-
tate de membri, conform constituþiilor, membrii unei societãþi
sunt supuºi ºi obligaþiilor comune ale clericilor, dacã nu rezultã
altfel din natura lucrului sau din context.

Can. 740 – Membrii trebuie sã locuiascã în casa sau
comu-nitatea constituitã în mod legitim ºi sã respecte viaþa
comunã, conform dreptului propriu, de cãtre care sunt
reglementate ºi absenþele din casã sau comunitate.

Can. 741 – § 1. Societãþile ºi, dacã în constituþii nu este
pre-vãzut altfel, pãrþile ºi casele lor sunt persoane juridice
ºi, ca atare, capabile de a dobândi, de a poseda, de a admin-
istra ºi de a înstrãina bunuri materiale, în conformitate cu
normele Cãrþii a V-a, Bunurile materiale ale Bisericii, cu cann.
636, 638 ºi 639, precum ºi cu normele dreptului propriu.

§ 2. Chiar ºi membrii sunt capabili, conform dreptului pro-
priu, de a dobândi, de a poseda ºi de a administra bunurile
materiale ºi de a dispune de ele, însã tot ceea ce le este dat în
virtutea apartenenþei la societate este dobândit pentru societate.

Can. 742 – Ieºirea ºi eliminarea unui membru care nu
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lii sodali definitive incorporato concedere potest indultum
vivendi extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis
iuribus et obligationibus quae cum ipsius nova condicione
componi non possunt; permanet tamen sub cura Moderatorum.
Si agitur de clerico, requiritur praeterea consensus Ordinarii
loci in quo commorari debet, sub cuius cura et dependentia
etiam manet.

Can. 746 – Ad dimissionem sodalis definitive incorpora-
ti serventur, congrua congruis referendo, cann. 694-704.
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este încã încorporat definitiv sunt reglementate de consti-
tuþiile fiecãrei societãþi.

Can. 743 – Un membru încorporat definitiv poate obþine
de la Superiorul general, cu consimþãmântul consiliului,
indultul de a ieºi din societate, încetând drepturile ºi obligaþiile
ce provin din încorporare ºi rãmânând neschimbatã dispoziþia
can. 693, în afarã de cazul când acest lucru, conform consti-
tuþiilor, este rezervat Scaunului Apostolic.

Can. 744 – § 1. Tot Superiorului general, cu consimþãmân-
tul consiliului, îi este rezervat ºi dreptul de a acorda unui
membru încorporat definitiv permisiunea de a trece la o altã
societate de viaþã apostolicã, rãmânând totuºi inviolabil
dreptul de a reveni înainte de încorporarea definitivã în
noua societate.

§ 2. Pentru trecerea la un institut de viaþã consacratã sau
de la acesta la o societate de viaþã apostolicã, este necesarã
permisiunea Scaunului Apostolic, la ale cãrui directive trebuie
sã se rãmânã.

Can. 745 – Superiorul general, cu consimþãmântul consiliu-
lui sãu, poate acorda unui membru încorporat definitiv
indultul de a trãi în afara societãþii, dar nu pentru o perioadã
mai mare de trei ani, suspendându-i-se drepturile ºi obligaþi-
ile incompa-tibile cu noua lui stare; rãmâne totuºi sub grija
Superiorilor. Dacã este vorba de un cleric, este necesar în
plus consimþã-mântul Ordinariului locului în a cãrui circum-
scripþie trebuie sã locuiascã ºi sub a cãrui grijã ºi depen-
denþã rãmâne.

Can. 746 – Pentru eliminarea unui membru încorporat
defi-nitiv, sã se respecte, cu adaptãrile necesare, cann.
694-704.
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LIBER III
DE ECCLESIAE

MUNERE DOCENDI

Can. 747 – § 1. Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei
depo-situm concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veri-
tatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur,
fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nati-
vum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis
adhibitis, a qua-libet humana potestate independens, omnibus
gentibus Evan-gelium praedicandi.

§ 2. Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia
etiam de ordine sociali annuntiare, necnon iudicium ferre de
quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura
fundamentalia aut animarum salus id exigant.

Can. 748 – § 1. Omnes homines veritatem in iis, quae
Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eam-
que cog-nitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis
divinae adstringuntur et iure gaudent.

§ 2. Homines ad amplectendam fidem catholicam contra
ipsorum conscientiam per coactionem adducere nemini umquam
fas est.

Can. 749 – § 1. Infallibilitate in magisterio, vi muneris
sui gaudet Summus Pontifex quando ut supremus omnium
christi-fidelium Pastor et Doctor, cuius est fratres suos in fide
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confir-mare, doctrinam de fide vel de moribus tenendam
definitivo actus proclamat.

§ 2. Infallibilitate in magisterio pollet quoque Collegium
Episcoporum quando magisterium exercent Episcopi in Concilio
Oecumenico coadunati, qui, ut fidei et morum doctores et iudices,
pro universa Ecclesia doctrinam de fide vel de moribus defi-
nitive tenendam declarant aut quando per orbem dispersi, com-
munionis nexum inter se et cum Petri successore servantes,
una cum eodem Romano Pontifice authentice res fidei vel morum
docentes, in unam sententiam tamquam definitive tenendam
conveniunt.

§ 3. Infallibiliter definita nulla intellegitur doctrina, nisi
id manifesto constiterit.

Can. 750 – § 1. Fide divina et catholica ea omnia creden-
da sunt quae verbo Dei scripto vel tradito, uno scilicet fidei
depo-sito Ecclesiae commisso, continentur, et insimul ut divi-
nitus revelata proponuntur sive ab Ecclesiae magisterio sol-
lemni, sive ab eius magisterio ordinario et universali, quod
quidem communi adhaesione christifidelium sub ductu sacri
magisterii manifestatur; tenentur igitur omnes quascumque
devitare doctrinas iisdem contrarias.

§ 2. Firmiter etiam amplectenda ac retinenda sunt omnia et
singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab Ecclesiae
magisterio definitive proponuntur, scilicet quae ad idem fidei
depositum sancte custodiendum et fideliter exponendum requi-
runtur; ideoque doctrinae Ecclesiae catholicae adversatur qui
easdem propositiones definitive tenendas recusat.

Can. 751 – Dicitur haeresis, pertinax, post receptum bap-
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CARTEA A III-A
FUNCÞIA BISERICII

DE A ÎNVÃÞA

Can. 747 – § 1. Biserica, cãreia Cristos Domnul i-a încred-
inþat tezaurul credinþei, pentru ca, asistatã de Duhul Sfânt, sã
pãs-treze cu sfinþenie adevãrul revelat, sã-l cerceteze mai pro-
fund, sã-l vesteascã ºi sã-l expunã cu fidelitate, are datoria ºi
dreptul înnãscut, independent de orice putere omeneascã, de a
predica evanghelia tuturor oamenilor, folosind chiar mijloace
de comu-nicare socialã proprii.

§ 2. Biserica are datoria de a vesti întotdeauna ºi pretutindeni
principiile morale, chiar ºi cele referitoare la ordinea socialã,
precum ºi sã-ºi exprime pãrerea despre toate realitãþile umane,
în mãsura în care o pretind drepturile fundamentale ale per-
soanei umane sau mântuirea sufletelor.

Can. 748 – § 1. Toþi oamenii sunt þinuþi sã caute ade-
vãrul cu privire la Dumnezeu ºi Biserica sa ºi, cunoscându-l,
au, în virtutea legii divine, obligaþia ºi dreptul de a-l
îmbrãþiºa ºi de a-l pãstra.

§ 2. Nimãnui nu-i este permis vreodatã sã-i constrângã pe
alþii sã accepte credinþa catolicã împotriva conºtiinþei lor.

Can. 749 – § 1. În virtutea funcþiei sale, Pontiful Suprem
se bucurã de infailibilitate în magisteriu când, în calitate de
Pãstor ºi Învãþãtor suprem al tuturor credincioºilor, cãruia îi
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tismum, alicuius veritatis divina et catholica credendae dene-
gatio, aut de eadem pertinax dubitatio; apostasia, fidei christianae
ex toto repudiatio; schisma, subiectionis Summo Pontifici aut
communionis cum Ecclesiae membris eidem subditis detrectatio.

Can. 752 – Non quidem fidei assensus, religiosum tamen
intellectus et voluntatis obsequium praestandum est doctrinae,
quam sive Summus Pontifex sive Collegium Episcoporum de
fide vel de moribus enuntiant, cum magisterium authenticum
exercent, etsi definitivo actu eandem proclamare non intendant;
christifideles ergo devitare curent quae cum eadem non congruant.

Can. 753 – Episcopi, qui sunt in communione cum
Collegii capite et membris, sive singuli sive in conferentiis
Episco-porum aut in conciliis particularibus congregati,
licet infal-libilitate in docendo non polleant, christifidelium
suae curae commissorum authentici sunt fidei doctores et
magistri; cui authentico magisterio suorum Episcoporum
christifideles reli-gioso animi obsequio adhaerere tenentur.

Can. 754 – Omnes christifideles obligatione tenentur servandi
constitutiones et decreta, quae ad doctrinam proponendam et
erroneas opiniones proscribendas fert legitima Ecclesiae aucto-
ritas, speciali vero ratione, quae edit Romanus Pontifex vel Col-
legium Episcoporum.

Can. 755 – § 1. Totius Collegii Episcoporum et Sedis
Apos-tolicae imprimis est fovere et dirigere motum oecumenicum
apud catholicos, cuius finis est unitatis redintegratio inter uni-
versos christianos, ad quam promovendam Ecclesia ex voluntate
Christi tenetur.
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revine datoria de a-i întãri în credinþã pe fraþii sãi, proclamã
printr-un act definitiv o învãþãturã de credinþã sau de moralã,
ce trebuie respectatã.

§ 2. ªi Colegiul Episcopilor se bucurã de infailibilitate în
magisteriu când Episcopii, adunaþi în Conciliul Ecumenic, îºi
exercitã magisteriul ºi, în calitate de învãþãtori ºi judecãtori ai
credinþei ºi moralei, declarã pentru toatã Biserica o învãþã-
turã cu privire la credinþã sau moralã, ce trebuie consideratã
ca fiind definitivã; sau când, rãspândiþi în lume, pãstrând
legãtura comuniunii între ei ºi cu urmaºul lui Petru, învãþând
în mod autentic împreunã cu acelaºi Pontif Roman adevãruri
de credinþã sau de moralã, iau de comun acord o decizie ce
trebuie consideratã ca fiind definitivã.

§ 3. Nici o învãþãturã nu este consideratã ca fiind definitã
în mod infailibil dacã nu se constatã acest lucru în mod clar.

Can. 750 – § 1. Trebuie crezute cu credinþã divinã ºi
cato-licã toate adevãrurile ce sunt cuprinse în cuvântul lui
Dum-nezeu, scris sau transmis prin Tradiþie, adicã în unicul
tezaur al credinþei încredinþat Bisericii, ºi care totodatã sunt
propuse ca fiind revelate de Dumnezeu fie de cãtre magisteri-
ul solemn al Bisericii, fie de cãtre magisteriul ei obiºnuit ºi uni-
versal, care, de fapt, este fãcut cunoscut de adeziunea comunã
a credincio-ºilor sub îndrumarea magisteriului sacru; prin
urmare, toþi au obligaþia de a evita orice învãþãturã contrarã
acestor adevãruri.

§ 2. De asemenea, trebuie primite ºi þinute cu tãrie ºi toate
adevãrurile ºi fiecare în parte care sunt propuse definitiv de
cãtre magisteriul Bisericii cu privire la credinþã ºi moralã, adicã
cele ce sunt cerute pentru a pãzi cu sfinþenie ºi a expune cu
fidelitate însuºi tezaurul credinþei; prin urmare, cel care refuzã
aceste propoziþii care trebuie sã fie þinute definitiv se opune
doctrinei Bisericii Catolice.
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§ 2. Episcoporum item est, et, ad normam iuris, Episcoporum
conferentiarum, eandem unitatem promovere atque pro variis
adiunctorum necessitatibus vel opportunitatibus, normas prac-
ticas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae aucto-
ritate latis.

TITULUS I
De divini verbi ministerio

Can. 756 – § 1. Quoad universam Ecclesiam munus
Evangelii annuntiandi praecipue Romano Pontifici et
Collegio Episco-porum commissum est.

§ 2. Quoad Ecclesiam particularem sibi concreditam illud
munus exercent singuli Episcopi, qui quidem totius minis-
terii verbi in eadem sunt moderatores; quandoque vero aliqui
Episcopi coniunctim illud explent quoad diversas simul Ecclesias,
ad normam iuris.

Can. 757 – Presbyterorum, qui quidem Episcoporum coope-
ratores sunt, proprium est Evangelium Dei annuntiare; prae-
sertim hoc officio tenentur, quoad populum sibi commissum,
parochi aliique quibus cura animarum concreditur; diaconorum
etiam est in ministerio verbi populo Dei, in communione cum
Episcopo eiusque presbyterio, inservire.

Can. 758 – Sodales institutorum vitae consecratae, vi propriae
Deo consecrationis, peculiari modo Evangelii testimonium
reddunt, iidemque in Evangelio annuntiando ab Episcopo in
auxilium convenienter assumuntur.
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Can. 751 – Se numeºte erezie negarea cu încãpãþânare,
dupã primirea Botezului, a unui adevãr ce trebuie crezut cu
cre-dinþã divinã ºi catolicã, sau îndoiala perseverentã faþã
de el; apostazie, respingerea totalã a credinþei creºtine;
schismã, refuzul de a se supune Suveranului Pontif sau de a
fi în comu-niune cu membrii Bisericii supuºi lui.

Can. 752 – Unei învãþãturi de credinþã sau de moralã, pe
care o enunþã fie Suveranul Pontif, fie Colegiul Episcopilor,
când ei îºi exercitã magisteriul autentic, deºi nu intenþioneazã
sã o proclame printr-un act definitiv, trebuie sã i se acorde nu
un consimþãmânt de credinþã, ci supunerea religioasã a intelec-
tului ºi a voinþei; aºadar, credincioºii sã aibã grijã sã evite tot
ceea ce nu concordã cu aceastã învãþãturã.

Can. 753 – Episcopii, care sunt în comuniune cu capul ºi
cu membrii Colegiului, deºi nu se bucurã de infailibilitate în
învãþãtura lor, atât fiecare în parte, cât ºi reuniþi în Conferinþele
episcopale sau în conciliile particulare, sunt totuºi doctori ºi
învãþãtori autentici ai credinþei pentru credincioºii încredinþaþi
grijii lor; credincioºii sunt obligaþi sã adere cu supunere reli-
gioasã a spiritului la acest magisteriu al Episcopilor lor.

Can. 754 – Toþi credincioºii au obligaþia de a respecta con-
sti-tuþiile ºi decretele pe care le dã autoritatea legitimã a
Bisericii, pentru a propune o învãþãturã ºi pentru a con-
damna opinii greºite, în special cele promulgate de Pontiful
Roman sau de Colegiul Episcopilor.

Can. 755 – § 1. În primul rând, este de datoria întregu-
lui Colegiu al Episcopilor ºi a Scaunului Apostolic sã
favorizeze ºi sã dirijeze în rândul catolicilor miºcarea ecu-
menicã, al cãrei scop este refacerea unitãþii între toþi creºtinii,
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Can. 759 – Christifideles laici, vi baptismatis et confir-
ma-tionis, verbo et vitae christianae exemplo evangelici nuntii
sunt testes; vocari etiam possunt ut in exercitio ministerii
verbi cum Episcopo et presbyteris cooperantur.

Can. 760 – In ministerio verbi, quod Sacra Scriptura,
Tra-ditione, liturgia, magisterio vitaque Ecclesiae innitatur
oportet, Christi mysterium integre ac fideliter proponatur.

Can. 761 – Varia media ad doctrinam christianam
annun-tiandam adhibeantur quae praesto sunt, imprimis
praedicatio atque catechetica institutio, quae quidem semper
principem locum tenent, sed et propositio doctrinae in scho-
lis, in aca-demiis, conferentiis et coadunationibus omnis gene-
ris, necnon eiusdem diffusio per declarationes publicas a
legitima aucto-ritate occasione quorundam eventuum factas
prelo aliisque instrumentis communicationis socialis.

CAPUT I
De verbi Dei predicatione

Can. 762 – Cum Dei populus primum coadunetur verbo
Dei vivi, quod ex ore sacerdotum omnino fas est recipere,
munus praedicationis magni habeant sacri ministri, inter quo-
rum prae-cipua officia sit Evangelium Dei omnibus annun-
tiare.

Can. 763 – Episcopis ius est ubique, non exclusis ecclesiis
et oratoriis institutorum religiosorum iuris pontificii, Dei ver-
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pe care Biserica, din voinþa lui Cristos, este þinutã sã o pro-
moveze.

§ 2. De asemenea, este de datoria Episcopilor ºi, conform
dreptului, a Conferinþelor Episcopilor sã promoveze aceastã
unitate ºi sã dea, în funcþie de diferitele necesitãþi sau prile-
juri, norme practice, þinând seama de dispoziþiile autoritãþii
supreme a Bisericii.

TITLUL I
Slujirea cuvântului divin

Can. 756 – § 1. În Biserica universalã, funcþia de a vesti
Evanghelia a fost încredinþatã îndeosebi Pontifului Roman
ºi Colegiului Episcopilor.

§ 2. În Biserica particularã încredinþatã lui, exercitã aceastã
funcþie fiecare Episcop care, evident, în cadrul ei este modera -
torul întregii slujiri a cuvântului; uneori, însã, unii Episcopi
îndeplinesc împreunã aceastã funcþie pentru diferitele Biserici
în acelaºi timp, conform dreptului.

Can. 757 – Este datoria specificã a preoþilor, care sunt
ade-vãraþi colaboratori ai Episcopilor, sã vesteascã
Evanghelia lui Dumnezeu; mai ales sunt þinuþi la aceastã
obligaþie, faþã de poporul încredinþat lor, parohii ºi ceilalþi
cãrora le este încre-dinþatã grija sufletelor; ºi diaconii au
datoria de a sluji, în comuniune cu Episcopul ºi cu presbi-
teriul sãu, poporul lui Dumnezeu în slujirea cuvântului.

Can. 758 – În virtutea consacrãrii lor lui Dumnezeu, mem-
brii institutelor de viaþã consacratã dau mãrturie despre
Evan-ghelie într-o manierã specialã ºi e oportun ca
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bum praedicare, nisi Episcopus loci in casibus particularibus
expresse renuerit.

Can. 764 – Salvo praescripto can. 765, facultate ubique
prae-dicandi, de consensu saltem praesumpto rectoris ecclesiae
exer-cendae, gaudent presbyteri et diaconi, nisi ab Ordinario
com-petenti eadem facultas restricta fuerit aut sublata, aut
lege particulari licentia expressa requiratur.

Can. 765 – Ad praedicandum religiosis in eorum ecclesiis
vel oratoriis licentia requiritur Superioris ad normam con-
stitu-tionum competentis.

Can. 766 – Ad praedicandum in ecclesia vel oratorio
admitti possunt laici, si certis in adiunctis necessitas id requi-
rat aut in casibus particularibus utilitas id suadeat, iuxta
Episcoporum conferentiae praescripta, et salvo can. 767, § 1.

Can. 767 – § 1. Inter praedicationis formas eminet homi-
lia, quae est pars ipsius liturgiae et sacerdoti aut diacono
reser-vatur; in eadem per anni liturgici cursum ex textus sacro
fidei mysteria et normae vitae christianae exponantur.

§ 2. In omnibus Missis diebus dominicis et festis de praecepto,
quae concursu populi celebrantur, homilia habenda est nec
omitti potest nisi gravi de causa.

§ 3. Valde commendatur ut, si sufficiens detur populi con-
cursus, homilia habeatur etiam in Missis quae infra hebdo-
madam, praesertim tempore adventus et quadragesimae aut
occasione alicuius festi vel luctuosi eventus, celebrentur.
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Episcopul sã-i coopteze pentru a-l ajuta în vestirea
Evangheliei.

Can. 759 – În virtutea Botezului ºi a Mirului, credin-
cioºii laici sunt martori ai mesajului evanghelic prin cuvânt
ºi prin exemplul vieþii lor creºtine; pot fi chiar chemaþi sã
colabo-reze cu Episcopul ºi cu presbiteriul sãu în exercitarea
slujirii cuvântului.

Can. 760 – În slujirea cuvântului, care trebuie sã fie baza-
tã pe Sfânta Scripturã, pe Tradiþie, pe liturgie, pe magis-
teriul ºi pe viaþa Bisericii, sã fie prezentat în întregime ºi cu
fidelitate misterul lui Cristos.

Can. 761 – Pentru a propovãdui doctrina creºtinã, sã fie
folosite diferitele mijloace ce stau la dispoziþie, în primul rând,
predica ºi instruirea cateheticã, care, fãrã îndoialã, deþin întot-
deauna primul loc, dar ºi prezentarea doctrinei în ºcoli, în
academii, în conferinþe ºi reuniuni de orice fel, precum ºi rãs-
pândirea ei prin declaraþii publice fãcute prin presã sau prin
alte instrumente de comunicare socialã de cãtre autoritatea
legitimã, cu ocazia unor evenimente.

CAPITOLUL I
Predicarea cuvântului lui Dumnezeu

Can. 762 – Deoarece poporul lui Dumnezeu este adunat,
în primul rând, de cuvântul lui Dumnezeu cel viu ºi e întru
totul legitim ca acest cuvânt sã fie cerut din gura preoþilor,
slujitorii sacri sã acorde o înaltã preþuire funcþiei de a predica,
iar vestirea Evangheliei lui Dumnezeu tuturor oamenilor sã
fie una dintre principalele lor îndatoriri.
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§ 4. Parochi aut ecclesiae rectoris est curare ut haec prae-
scripta religiose serventur.

Can. 768 – § 1. Divini verbi praecones christifidelibus
imprimis proponant, quae ad Dei gloriam hominumque salutem
credere et facere oportet.

§ 2. Impertiant quoque fidelibus doctrinam, quam Ecclesiae
magisterium proponit de personae humanae dignitate et liber-
tate, de familiae unitate et stabilitate eiusque muniis, de obliga-
tionibus quae ad homines in societate coniunctos pertinent,
necnon de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum
componendis.

Can. 769 – Doctrina christiana proponatur modo audito-
rum condicioni accomodato atque ratione temporum necessita-
tibus aptata.

Can. 770 – Parochi certis temporibus, iuxta Episcopi dioe-
cesani praescripta, illas ordinent praedicationes, quas exercitia
spiritualia et sacras missiones vocant, vel alias formas neces-
sitatibus aptatas.

Can. 771 – § 1. Solliciti sint animarum pastores, prae-
sertim Episcopi et parochi, ut Dei verbum iis quoque fidelibus
nuntietur, qui ob vitae suae condicionem communi et ordinaria
cura pastorali non satis fruantur aut eadem penitus careant.

§ 2. Provideant quoque, ut Evangelii nuntium perveniat ad
non credentes in territorio degentes, quippe quos, non secus
ac fideles, animarum cura complecti debeat.

506 CARTEA III: FUNCÞIA BISERICII DE A ÎNVÃÞA



Can. 763 – Episcopii au dreptul sã predice cuvântul lui
Dum-nezeu pretutindeni, inclusiv în bisericile ºi în oratoriile
insti-tutelor cãlugãreºti de drept pontifical, dacã Episcopul
locului nu a interzis în mod expres, în cazuri particulare,
acest lucru.

Can. 764 – Rãmânând inviolabilã dispoziþia can. 765, pre-
oþii ºi diaconii se bucurã de facultatea de a predica pretutin-
deni, însã trebuie sã o exercite cu consimþãmântul, cel puþin pre-
supus, al rectorului bisericii, dacã aceeaºi facultate nu a fost
limitatã sau retrasã de Ordinariul competent sau dacã o lege
particu-larã nu a stabilit cã este necesarã o permisiune
expresã.

Can. 765 – Pentru a predica cãlugãrilor în bisericile sau
în oratoriile lor, este necesarã permisiunea Superiorului compe-
tent conform constituþiilor.

Can. 766 – Laicii pot fi admiºi sã predice într-o bisericã
sau într-un oratoriu dacã, în anumite circumstanþe, acest
lucru este necesar sau, în cazuri particulare, este util, con-
form dis-poziþiilor Conferinþei Episcopilor, rãmânând neatins
can. 767, § 1.

Can. 767 – § 1. Între diferitele forme de predicã exce-
leazã omilia, care este o parte a însãºi liturgiei ºi este rezer-
vatã preo-tului sau diaconului; în ea sã fie expuse de-a lun-
gul anului liturgic, din textul sacru, misterele credinþei ºi
normele vieþii creºtine.

§ 2. Omilia trebuie sã fie þinutã la toate Liturghiile din
zilele de duminicã ºi sãrbãtori de poruncã, care se celebreazã
cu participarea poporului, ºi nu poate fi omisã decât dintr-un
motiv grav.
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Can. 772 – § 1. Ad exercitium praedicationis quod atti-
net, ab omnibus praeterea serventur normae ab Episcopo
dioece-sano latae.

§ 2. Ad sermonem de doctrina christiana faciendum via
radiophonica aut televisifica, serventur praescripta ab Epis-
coporum conferentia statuta.

CAPUT II
De catechetica institutione

Can. 773 – Proprium et grave officium pastorum praesertim
animarum est catechesim populi christiani curare, ut fidelium
fides, per doctrinae institutionem et vitae christianae expe-
rientiam, viva fiat explicita atque operosa.

Can. 774 – § 1. Sollicitudo catechesis, sub moderamine
legi-timae ecclesiasticae auctoritatis, ad omnia Ecclesiae
membra pro sua cuiusque parte pertinet.

§ 2. Prae ceteris parentes obligatione tenentur verbo et
exemplo filios in fide et vitae christianae praxi efformandi; pari
obligatione adstringuntur, qui parentum locum tenent atque
patrini.

Can. 775 – § 1. Servatis praescriptis ab Apostolica Sede
latis, Episcopi dioecesani est normas de re catechetica edicere
itemque prospicere ut apta catechesis instrumenta praesto
sint, catechismum etiam parando, si opportunum id videatur,
necnon incepta catechetica fovere atque coordinare.

§ 2. Episcoporum conferentiae est, si utile videatur, curare
ut catechismi pro suo territorio, praevia Sedis Apostolicae
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§ 3. Se recomandã foarte mult ca, în cazul când existã o
participare suficientã a poporului, sã se þinã omilie ºi la Litur-
ghiile care se celebreazã în cursul sãptãmânii, mai cu seamã
în timpul Adventului ºi Postului Mare sau cu ocazia unei sãr-
bãtori sau a unui eveniment trist.

§ 4. Este de datoria parohului sau a rectorului bisericii sã
aibã grijã ca aceste dispoziþii sã fie respectate cu religiozitate.

Can. 768 – § 1. Vestitorii cuvântului divin sã prezinte
cre-dincioºilor, în primul rând, ceea ce trebuie crezut ºi fãcut
pentru slava lui Dumnezeu ºi mântuirea oamenilor.

§ 2. Sã împãrtãºeascã credincioºilor ºi învãþãtura magiste-
riului Bisericii cu privire la demnitatea ºi libertatea persoanei
umane, cu privire la unitatea ºi stabilitatea familiei ºi la
rolurile ºi îndatoririle acesteia, cu privire la obligaþiile ce le
revin oamenilor în societate, precum ºi cu privire la lucru-
rile vremelnice care trebuie rânduite dupã planul stabilit de
Dumnezeu.

Can. 769 – Învãþãtura creºtinã sã fie prezentã într-o ma-
nierã adecvatã condiþiei ascultãtorilor ºi adaptatã necesitã-
þilor timpului.

Can. 770 – În anumite timpuri, conform dispoziþiilor
Epis-copului diecezan, parohii sã organizeze acele forme de
predicã ce se numesc exerciþii spirituale ºi sfinte misiuni
sau alte forme adaptate necesitãþilor.

Can. 771 – § 1. Pãstorii sufleteºti, îndeosebi Episcopii ºi
parohii, sã aibã o grijã deosebitã ca cuvântul lui Dumnezeu
sã fie vestit ºi acelor credincioºi care, din cauza condiþiilor lor
de viaþã, nu beneficiazã suficient de îngrijirea pastoralã comunã
ºi obiºnuitã sau sunt lipsiþi total de ea.
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approbatione, edantur.
§ 3. Apud Episcoporum conferentiam institui potest officium

catecheticum, cuius praecipuum munus sit singulis dioece-
sibus in re catechetica auxilium praebere.

Can. 776 – Parochus, vi sui muneris, catecheticam efforma-
tionem adultorum, iuvenum et puerorum curare tenetur, quem
in finem sociam sibi operam adhibeat clericorum paroeciae
addictorum, sodalium institutorum vitae consecratae necnon
societatum vitae apostolicae, habita ratione indolis uniuscu-
iusque instituti, necnon christifidelium laicorum, praesertim
catechistarum; hi omnes, nisi legitime impediti, operam suam
libenter praestare ne renuant. Munus parentum, in catechesi
familiari, de quo in can. 774, § 2, promoveat et foveat.

Can. 777 – Peculiari modo parochus, attentis normis ab
Epis-copo dioecesano statutis, curet:

1° ut apta catechesis impertiatur pro sacramentorum cele-
bratione;

2° ut pueri, ope catecheticae institutionis per congruum
tempus impertitae, rite praeparentur ad primam receptionem
sacramentorum paenitentiae et sanctissimae Eucharistiae
necnon ad sacramentum confirmationis;

3° ut iidem, prima communione recepta, uberius ac pro-
fundius catechetica efformatione excolantur;

4° ut catechetica institutio iis etiam tradatur, quantum
eorum condicio sinat, qui corpore vel mente sint praepediti;

5° ut iuvenum et adultorum fides, variis formis et inceptis,
muniatur, illuminetur atque evolvatur.

Can. 778 – Curent Superiores religiosi et societatum vitae
apostolicae ut in suis ecclesiis, scholis aliisve operibus sibi quoquo
modo concreditis, catechetica institutio sedulo impertiatur.
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§ 2. De asemenea, sã prevadã ca vestirea Evangheliei sã
ajungã ºi la cei necredincioºi, care trãiesc pe teritoriul res-
pectiv, deoarece grija faþã de suflete trebuie sã-i cuprindã ºi
pe aceºtia, aºa cum îi cuprinde pe cei credincioºi.

Can. 772 – § 1. În ce priveºte îndeplinirea funcþiei de a
predica, toþi trebuie sã respecte normele stabilite de Epis-
copul diecezan.

§ 2. În ce priveºte expunerea învãþãturii creºtine la radio
ºi televiziune, sã se respecte dispoziþiile stabilite de Confe-
rinþa Episcopilor.

CAPITOLUL II
Instruirea cateheticã

Can. 773 – Îndeosebi pãstorii sufleteºti au datoria pro-
prie ºi gravã de a se îngrji de cateheza poporului creºtin,
pentru ca, prin instruirea în doctrinã ºi prin experienþa de
viaþã creº-tinã, credinþa credincioºilor sã devinã vie, conºtien-
tã ºi activã.

Can. 774 – § 1. Grija deosebitã faþã de catehezã, sub
condu-cerea autoritãþii ecleziastice legitime, este o problemã
care îi priveºte pe toþi membrii Bisericii, fiecare potrivit cu
rolul sãu.

§ 2. În primul rând, pãrinþii au obligaþia de a-i instrui pe
copiii lor, prin cuvânt ºi exemplu, în credinþã ºi în practicarea
vieþii creºtine; aceeaºi obligaþie o au ºi cei care þin locul pãrin-
þilor, precum ºi naºii.

Can. 775 – § 1. Respectând dispoziþiile date de Scaunului
Apostolic, Episcopul diecezan are datoria sã dea norme cu
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Can. 779 – Institutio catechetica tradatur omnibus adhibi-
tis auxiliis, subsidiis didacticis et communicationis socialis
instru-mentis, quae efficaciora videantur ut fideles, ratione
eorum indoli facultatibus et aetati necnon vitae condicionibus
aptata, plenius catholicam doctrinam ediscere eamque aptius in
praxim deducere valeant.

Can. 780 – Curent locorum Ordinarii ut catechistae ad munus
suum rite explendum debite praeparentur, ut nempe continua
formatio ipsis praebeatur, iidemque Ecclesiae doctrinam apte
cognoscant atque normas disciplinis paedagogicis proprias
theoretice ac practice addiscant.

TITULUS II
De actione Ecclesiae missionali

Can. 781 – Cum tota Ecclesia natura sua sit missionaria
et opus evangelizationis habendum sit fundamentale officium
populi Dei, christifideles omnes, propriae responsabilitatis
conscii, partem suam in opere missionali assumant.

Can. 782 – § 1. Suprema directio et coordinatio incepto-
rum et actionum quae ad opus missionale atque ad coopera-
tionem missionariam pertinent, competit Romano Pontifici et
Collegio Episcoporum.

§ 2. Singuli Episcopi, utpote Ecclesiae universae atque omnium
Ecclesiarum sponsores, operis missionalis peculiarem sollici-
tudinem habeant, praesertim incepta missionalia in propria
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privire la catehezã ºi, de asemenea, sã se îngrijeascã sã fie la
îndemânã mijloace adecvate pentru catehezã, elaborând chiar,
dacã se considerã oportun, un catehism, precum ºi sã încura-
jeze ºi sã coordoneze iniþiativele catehetice.

§ 2. Este de datoria Conferinþei Episcopilor, dacã se consi-
derã cã e util, sã se îngrijeascã sã fie editate catehisme pentru
teritoriul propriu, cu aprobarea prealabilã a Scaunului Apostolic.

§ 3. La Conferinþa Episcopilor poate fi înfiinþat un oficiu
catehetic, a cãrui funcþie principalã sã fie aceea de a ajuta fie-
care diecezã în materie de catehezã.

Can. 776 – Parohul este þinut în virtutea oficiului sãu sã
se îngrijeascã de instruirea cateheticã a adulþilor, a tinerilor
ºi a copiilor, apelând pentru aceasta la colaborarea clericilor
desemnaþi parohiei, a membrilor institutelor de viaþã consa-
cratã, þinând seama de natura fiecãrui institut, precum ºi la
colaborarea credincioºilor laici, mai cu seamã a cateheþilor;
toþi aceºtia, dacã nu sunt împiedicaþi în mod legitim, sã nu
refuze sã contribuie de bunãvoie. Parohul sã promoveze ºi sã
încurajeze rolul pãrinþilor în cateheza familialã la care se referã
can. 774, § 2.

Can. 777 – În mod special parohul, respectând normele
date de Episcopul diecezan, sã aibã grijã:

1° sã se facã o catehezã adecvatã pentru celebrarea sacra-
mentelor;

2° ca, printr-o instruire cateheticã fãcutã pe o perioadã sufi-
cientã de timp, copiii sã fie pregãtiþi corect la primirea pentru
prima datã a sacramentelor Pocãinþei ºi Preasfintei Euharistii,
precum ºi pentru primirea sacramentului Mirului;

3° ca, dupã prima Împãrtãºanie, copiii sã fie educaþi printr-o
învãþãturã cateheticã mai dezvoltatã ºi mai aprofundatã;

4° sã se dea o instruire cateheticã ºi celor care sunt handi-
capaþi trupeºte sau mental, în mãsura în care ei sunt capabili;
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Ecclesia particulari suscitando, fovendo ac sustinendo.

Can. 783 – Sodales institutorum vitae consecratae, cum vi
ipsius consecrationis sese servitio Ecclesiae dedicent, obliga-
tione tenentur ad operam, ratione suo instituto propria, speciali
modo in actione missionali navandam.

Can. 784 – Missionarii, qui scilicet a competenti aucto-
ritate ecclesiastica ad opus missionale explendum mittuntur,
eligi possunt autochthoni vel non, sive clerici saeculares, sive
institutorum vitae consecratae vel societatis vitae apostolicae
sodales, sive alii christifideles laici.

Can. 785 – § 1. In opere missionali peragendo assuman-
tur catechistae, christifideles nempe laici debite instructi et
vita christiana praestantes, qui, sub moderamine missionarii,
doc-trinae evangelicae proponendae et liturgicis exercitiis
cari-tatisque operibus ordinandis sese impendant.

§ 2. Catechistae efformentur in scholis ad hoc destinatis vel,
ubi desint, sub moderamine missionariorum.

Can. 786 – Actio proprie missionalis, qua Ecclesia
implan-tatur in populis vel coetibus ubi nondum radicata
est, ab Ecclesia absolvitur praesertim mittendo Evangelii
praecones donec novellae Ecclesiae plene constituantur, cum
scilicet instructae sint propriis viribus et sufficientibus mediis,
quibus opus evangelizandi per se ipsae peragere valeant.

Can. 787 – § 1. Missionarii, vita ac verbi testimonio, dia-
logum sincerum cum non credentibus in Christum instituant,
ut ipsis, ratione eorundem ingenio et culturae aptata, ape-

514 CARTEA III: FUNCÞIA BISERICII DE A ÎNVÃÞA



5° ca credinþa tinerilor ºi a adulþilor sã fie întãritã, lumi-
natã ºi dezvoltatã prin diferite forme ºi iniþiative.

Can. 778 – Superiorii cãlugãreºti ºi cei ai societãþilor de
viaþã apostolicã sã aibã grijã ca în bisericile lor, în ºcolile ºi
celelalte instituþii încredinþate lor în orice mod, instruirea
cateheticã sã fie fãcutã cu râvnã.

Can. 779 – Instruirea cateheticã sã fie fãcutã
folosindu-se toate ajutoarele, mijloacele didactice ºi instru-
mentele de comu-nicare socialã, care sunt considerate mai
eficiente, pentru ca credincioºii, þinându-se seama de carac-
terul, de capacitatea ºi de vârsta lor, ca ºi de condiþiile lor de
viaþã, sã-ºi poatã însuºi mai temeinic învãþãtura catolicã ºi
sã o punã mai bine în practicã.

Can. 780 – Ordinariii locului sã aibã grijã ca aceia care
catehizeazã sã fie pregãtiþi cum trebuie, pentru a-ºi îndeplini
bine misiunea, adicã sã beneficieze de o instruire continuã, sã
cunoascã bine învãþãtura Bisericii ºi sã înveþe principiile pe
care se bazeazã teoretic ºi practic disciplinele pedagogice.

TITLUL II
Activitatea misionarã a Bisericii

Can. 781 – Deoarece întreaga Bisericã este, prin natura
sa, misionarã, iar munca de evanghelizare trebuie consider-
atã o datorie fundamentalã a poporului lui Dumnezeu, toþi
credin-cioºii, conºtienþi de propria responsabilitate, sã par-
ticipe la activitatea misionarã.

Can. 782 – § 1. Conducerea supremã ºi coordonarea
iniþia-tivelor ºi a acþiunilor privind activitatea misionarã ºi
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riantur viae quibus ad evangelicum nuntium cognoscendum
adduci valeant.

§ 2. Curent ut quos ad evangelicum nuntium recipiendum
aestiment paratos, veritates fidei edoceant, ita quidem ut ipsi
ad baptismum recipiendum, libere id petentes, admitti possint.

Can. 788 – § 1. Qui voluntatem amplectendi fidem in
Christum manifestaverint, expleto tempore praecatechumenatus,
liturgicis caeremoniis admittantur ad catechumenatum, atque
eorum nomina scribantur in libro ad hoc destinato.

§ 2. Catechumeni, per vitae christianae institutionem et tiro-
cinium, apte initientur mysterio salutis atque introducantur
in vitam fidei, liturgiae et caritatis populi Dei atque apostolatus.

§ 3. Conferentiae Episcoporum est statuta edere quibus
catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechu-
menis sint praestanda, atque definiendo quaenam eis agnos-
cantur praerogativae.

Can. 789 – Neophyti, apta institutione ad veritatem evan-
gelicam penitius cognoscendam et officia per baptismum sus-
cepta implenda efformentur; sincero amore erga Christum
eiusque Ecclesiam imbuantur.

Can. 790 – § 1. Episcopi dioecesani in territoriis missionis est:

1° promovere, moderari et coordinare incepta et opera, quae
ad actionem missionalem spectant;

2° curare ut debitae ineantur conventiones cum Modera-
toribus institutorum quae operi missionali se dedicant, utque
relationes cum iisdem in bonum cedant missionis.
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coope-rarea pentru misiuni revin de drept Pontifului Roman
ºi Cole-giului Episcopilor.

§ 2. Fiecare Episcop, responsabil al întregii Biserici ºi al
tuturor Bisericilor, sã aibã o preocupare deosebitã pentru acti-
vitatea misionarã, mai cu seamã suscitând, încurajând ºi sus-
þinând iniþiativele misionare în propria Bisericã particularã.

Can. 783 – Deoarece, în virtutea consacrãrii lor, se
dedicã slujirii Bisericii, membrii institutelor de viaþã con-
sacratã au obligaþia de a lucra într-un chip special în domeni-
ul misionar, conform specificului institutului lor.

Can. 784 – Misionarii, adicã aceia care sunt trimiºi de
auto-ritatea ecleziasticã competentã sã desfãºoare activitate
misio-narã, pot fi aleºi atât din rândul autohtonilor, cât ºi
dintre strãini, atât din rândul clericilor seculari, cât ºi din
rândul membrilor institutelor de viaþã consacratã sau ai
societãþilor de viaþã apostolicã, precum ºi din rândul credin-
cioºilor laici.

Can. 785 – § 1. La îndeplinirea activitãþii misionare sã
fie cooptaþi cateheþii, adicã credincioºi laici instruiþi cum se
cuvine ºi remarcabili prin viaþa creºtinã, care, sub îndru-
marea unui misionar, sã se consacre prezentãrii învãþãturii
evanghelice, organizãrii celebrãrilor liturgice ºi a operelor
de caritate.

§ 2. Cateheþii sã fie formaþi în ºcoli destinate special pentru
aceasta sau, acolo unde acestea lipsesc, sub îndrumarea misio-
narilor.

Can. 786 – Acþiunea propriu-zisã misionarã, prin care
Bise-rica este implantatã în rândul popoarelor sau al
grupurilor umane în care nu este încã înrãdãcinatã, este
îndeplinitã de Bisericã mai ales prin trimiterea de vestitori
ai Evangheliei, pânã când noile Biserici sunt complet formate,
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§ 2. Praescriptis ab Episcopo dioecesano de quibus in § 1,
n. 1 editis, subsunt omnes missionarii, etiam religiosi eorumque
auxiliares in eius dicione degentes.

Can. 791 – In singulis dioecesibus ad cooperationem mis-
sio-nalem fovendam:

1° promoveantur vocationes missionales;
2° sacerdos deputetur ad incepta pro missionibus efficaciter

promovenda, praesertim „Pontificia Opera Missionalia”;

3° celebretur dies annualis pro missionibus;
4° solvatur quotannis congrua pro missionibus stips, Sanctae

Sedi transmittenda.

Can. 792 – Episcoporum conferentiae opera instituant ac
promoveant, quibus ii qui e terris missionum laboris aut studii
causa ad earundem territorium accedant, fraterne recipiantur
et congruenti pastorali cura adiuventur.

TITULUS III
De educatione catholica

Can. 793 – § 1. Parentes, necnon qui eorum locum tenent,
obligatione adstringuntur et iure gaudent prolem educandi;
parentes catholici officium quoque habent ea eligendi media
et instituta quibus, iuxta locorum adiuncta, catholicae filiorum
educationi aptius prospicere queant.

§ 2. Parentibus ius et etiam iis fruendi auxiliis a societa-
te civili praestandis, quibus in catholica educatione filio-
rum procuranda indigeant.

Can. 794 – § 1. Singulari ratione officium et ius educan-
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adicã pânã când sunt dotate cu forþe proprii ºi cu mijloace sufi-
ciente, cu ajutorul cãrora sã poatã desfãºura ele singure
activitatea evangheli-zatoare.

Can. 787 – § 1. Prin mãrturia vieþii ºi a cuvântului,
misio-narii sã stabileascã un dialog sincer cu oamenii care nu
cred în Cristos, pentru ca ºi acestora sã li se deschidã, într-o
manierã adecvatã mentalitãþii ºi culturii lor, cãile prin care
sã poatã fi conduºi la cunoaºterea mesajului evanghelic.

§ 2. Sã se îngrijeascã sã-i înveþe adevãrurile de credinþã pe
cei pe care îi considerã pregãtiþi pentru a primi mesajul evan-
ghelic, astfel încât aceºtia sã poatã fi admiºi la Botez, când îl
cer în mod liber.

Can. 788 – § 1. Cei care, la terminarea precatecumena-
tului, îºi vor fi manifestat voinþa de a îmbrãþiºa credinþa în
Cristos, sã fie admiºi prin ceremonii liturgice la catecumenat,
iar numele lor sã fie trecute într-un registru destinat special
pentru aceasta.

§ 2. Prin instruire ºi ucenicie în viaþa creºtinã, catecumenii
sã fie iniþiaþi în chip adecvat în misterul mântuirii ºi intro-
duºi în viaþa credinþei, a liturgiei ºi a caritãþii poporului lui
Dumnezeu, ºi în viaþa de apostolat.

§ 3. Este de datoria Conferinþei Episcopilor sã întocmeascã
statute prin care sã reglementeze catecumenatul, stabilind
obligaþiile pe care catecumenii trebuie sã le îndeplineascã ºi
care sunt prerogativele ce trebuie sã li se recunoascã.

Can. 789 – Neofiþii sã fie instruiþi printr-o învãþãturã
adec-vatã, pentru a cunoaºte mai profund adevãrul
evanghelic ºi pentru a îndeplini obligaþiile asumate prin
Botez; sã fie pã-trunºi de iubire sincerã faþã de Cristos ºi
Biserica sa.
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di spectat ad Ecclesiam, cui divinitus missio concredita est homi-
nes adiuvandi, ut ad christianae vitae plenitudinem perve-
nire valeant.

§ 2. Animarum pastoribus officium est omnia disponendi,
ut educatione catholica omnes fideles fruantur.

Can. 795 – Cum vera educatio integram persequi debeat per-
sonae humanae formationem, spectantem ad finem eius ultimum
et simul ad bonum commune societatum, pueri et iuvenes ita
excolantur ut suas dotes physicas, morales et intellectuales
harmonice evolvere valeant, perfectiorem responsabilitatis
sensum libertatisque rectum usum acquirant et ad vitam socialem
active participandam conformentur.

CAPUT I
De scholis

Can. 796 – § 1. Inter media ad excolendam educationem
christifideles magni faciant scholas, quae quidem parentibus,
in munere educationis implendo, praecipuo auxilio sunt.

§ 2. Cum magistris scholarum, quibus filios educandos con-
credant, parentes arcte cooperentur oportet; magistri vero in
officio suo persolvendo intime collaborent cum parentibus,
qui quidem libenter audiendi sunt eorumque consociationes
vel conventus instaurentur atque magni existimentur.

Can. 797 – Parentes in scholis eligendis vera libertate
gaudeant oportet; quare christifideles solliciti esse debent ut
societas civilis hanc libertatem parentibus agnoscat atque,
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Can. 790 – § 1. În teritoriile de misiune, este de datoria
Epis-copului diecezan:

1° sã promoveze, sã conducã ºi sã coordoneze iniþiativele
ºi activitãþile din domeniul misionar;

2° sã aibã grijã sã se încheie convenþiile necesare cu Supe-
riorii institutelor care se dedicã activitãþii misionare, iar rela-
þiile cu acestea sã fie spre binele misiunii.

§ 2. Sunt supuºi dispoziþiilor date de Episcopul diecezan,
despre care vorbeºte § 1, nr. 1, toþi misionarii, inclusiv cãlugãrii
ºi cei care îi ajutã, care se aflã în circumscripþia supusã.

Can. 791 – Pentru a face în fiecare diecezã colaborarea
misionarã:

1° sã fie promovate vocaþiile misionare;
2° sã fie desemnat un preot care sã promoveze în mod eficient

iniþiativele în favoarea misiunilor, mai ales Operele Misionare
Pontificale;

3° sã se celebreze ziua anualã pentru misiuni;
4° sã se verse în fiecare an o contribuþie suficientã pentru

misiuni, care trebuie trimisã Sfântului Scaun.

Can. 792 – Conferinþele Episcopilor sã creeze ºi sã
promo-veze opere prin care cei ce vin din þãrile de misiune
ca sã lucreze sau sã studieze în teritoriul Conferinþelor sã fie
primiþi frãþeºte ºi sã beneficieze de o grijã pastoralã adec-
vatã.

TITLUL III
Educaþia catolicã

Can. 793 – § 1. Pãrinþii, precum ºi cei care le þin locul,
au obligaþia ºi dreptul de a-ºi educa copiii; pãrinþii catolici au,

TITLUL IV: INSTRUMENTELE DE COMUNICARE 521



servata iustitia distributiva, etiam subsidiis tueatur.

Can. 798 – Parentes filios concredant illis scholis in qui-
bus educationi catholicae provideatur; quod si facere non
valeant, obligatione tenentur curandi, ut extra scholas debitae
eorundem educationi catholicae prospiciatur.

Can. 799 – Christifideles enitantur ut in societate civili leges
quae iuvenum formationem ordinant, educationi eorum reli-
giosae et morali quoque, iuxta parentum conscientiam, in ipsis
scholis prospiciant.

Can. 800 – § 1. Ecclesiae ius est scholas cuiusvis discipli-
nae, generis et gradus condendi ac moderandi.

§ 2. Christifideles scholas catholicas foveant, pro viribus
adiutricem operam conferentes ad easdem condendas et
sustentandas.

Can. 801 – Instituta religiosa quibus missio educationis pro-
pria est, fideliter hanc suam missionem retinentes, satagant
educa-tioni catholicae etiam per suas scholas, consentiente
Episcopo dioecesano conditas, sese impendere.

Can. 802 – § 1. Si praesto non sint scholae in quibus educa-
tio tradatur christiano spiritu imbuta, Episcopi dioecesani est
curare ut condantur.

§ 2. Ubi id expediat, Episcopus dioecesanus provideat ut
scholae quoque condantur professionales et technicae necnon
aliae quae specialibus necessitatibus requirantur.

Can. 803 – § 1. Schola catholica ea intellegitur quam
aucto-ritas ecclesiastica competens aut persona iuridica eccle-
siastica publica moderatur, aut auctoritas ecclesiastica documen-
to scripto uti talem agnoscit.
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în plus, datoria ºi dreptul de a alege acele mijloace ºi instituþii
prin care, în funcþie de circumstanþele locale, sã se poatã îngri-
ji mai bine de educaþia catolicã a copiilor lor.

§ 2. Pãrinþii au ºi dreptul de a beneficia de ajutoarele pe
care societatea civilã trebuie sã le punã la dispoziþie ºi de
care ei au nevoie pentru a da educaþie catolicã copiilor lor.

Can. 794 – § 1. Datoria ºi dreptul de a educa îi revin
dintr-un motiv special Bisericii, cãreia Dumnezeu i-a
încredinþat mi-siunea de a-i ajuta pe oameni sã poatã
ajunge la plinãtatea vieþii creºtine.

§ 2. Pãstorii sufleteºti au datoria de a orândui tot ceea ce este
necesar ca toþi credincioºii sã beneficieze de educaþia catolicã.

Can. 795 – Deoarece adevãrata educaþie trebuie sã
urmã-reascã formarea integralã a persoanei umane în per-
spectiva scopului ei ultim ºi, totodatã, a binelui comun al
societãþii, copiii ºi tinerii sã fie astfel educaþi încât sã-ºi
poatã dezvolta în mod armonios calitãþile fizice, morale ºi
intelectuale, sã dobândeascã un desãvârºit simþ de respons-
abilitate ºi o folo-sire corectã a libertãþii ºi sã fie pregãtiþi sã
participe activ la viaþa socialã.

CAPITOLUL I
ªcolile

Can. 796 – § 1. Între mijloacele de realizare a educaþiei,
credincioºii sã acorde o mare importanþã ºcolilor care, fãrã
îndoialã, sunt pentru pãrinþi principalul ajutor în îndeplinirea
misiunii lor educative.

§ 2. Pãrinþii trebuie sã coopereze strâns cu profesorii, cãrora
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§ 2. Institutio et educatio in schola catholica principiis doc-
trinae catholicae nitatur oportet; magistri recta doctrina et vitae
probitate praestent.

§ 3. Nulla schola, etsi reapse catholica, nomen scholae catho-
licae gerat, nisi de consensu competentis auctoritatis eccle-
siasticae.

Can. 804 – § 1. Ecclesiae auctoritati subicitur institutio
et educatio religiosa catholica quae in quibuslibet scholis imper-
titur aut variis communicationis socialis instrumentis procu-
ratur; Episcoporum conferentiae est de hoc actionis campo
normas generales edicere, atque Episcopi dioecesani est eun-
dem ordi-nare et in eum invigilare.

§ 2. Loci Ordinarius sollicitus sit, ut qui ad religionis insti-
tu-tionem in scholis, etiam non catholicis, deputentur magi-
stri recta doctrina, vitae christianae testimonio atque arte
paeda-gogica sint praestantes.

Can. 805 – Loci Ordinario pro sua dioecesi ius est nomi-
nandi aut approbandi magistros religionis, itemque si reli-
gionis morumve ratio id requirat, amovendi aut exigendi ut
amoveantur.

Can. 806 – § 1. Episcopo dioecesano competit ius invigilan-
di et invisendi scholas catholicas in suo territorio sitas, eas
etiam quae ab institutorum religiosorum sodalibus conditae
sint aut dirigantur; eidem item competit praescripta edere
quae ad generalem attinent ordinationem scholarum catho-
licarum: quae praescripta valent de scholis quoque quae ab
iisdem soda-libus diriguntur, salva quidem eorundem quoad
internum earum scholarum moderamen autonomia.

§ 2. Curent scholarum catholicarum Moderatores, advigilan-
te loci Ordinario, ut institutio quae in iisdem traditur pari sal-
tem gradu ac in aliis scholis regionis, ratione scientifica sit prae-



le încredinþeazã educaþia copiilor; profesorii, la rândul lor,
sã colaboreze din toatã inima cu pãrinþii, care trebuie ascul-
taþi cu plãcere; sã se organizeze întâlniri sau ºedinþe cu pã-
rinþii, cãrora sã li se dea o mare importanþã.

Can. 797 – Pãrinþii trebuie sã se bucure de libertate
adevã-ratã în alegerea ºcolilor; de aceea, credincioºii trebuie
sã acþio-neze ca societatea civilã sã le recunoascã pãrinþilor
aceastã liber-tate ºi, respectând dreptatea distributivã, sã o
ocroteascã chiar prin subvenþii.

Can. 798 – Pãrinþii sã-ºi încredinþeze copiii acelor ºcoli
în care este prevãzutã educaþia catolicã; dacã nu pot face
acest lucru, au obligaþia de a se îngriji sã li se asigure copiilor
în afara ºcolii educaþia catolicã necesarã.

Can. 799 – Credincioºii sã facã tot posibilul ca, în socie-
tatea civilã, legile care reglementeazã formarea tinerilor sã
aibã în vedere ºi educaþia lor religioasã ºi moralã în ºcoalã,
dupã conºtiinþa pãrinþilor.

Can. 800 – § 1. Biserica are dreptul de a înfiinþa ºi de a
con-duce ºcoli pentru orice disciplinã, de orice gen ºi de orice
grad.

§ 2. Credincioºii sã favorizeze ºcolile catolice, contribuind,
dupã posibilitãþi, la întemeierea ºi susþinerea lor.

Can. 801 – Institutele cãlugãreºti care au ca misiune
spe-cificã educaþia, rãmânând fidele acestei misiuni, sã se
dedice cu mult zel educaþiei catolice, inclusiv prin ºcoli proprii,
înfiin-þate cu consimþãmântul Episcopului diecezan.

Can. 802 – § 1. Dacã nu existã ºcoli în care sã se dea o
educaþie pãtrunsã de spirit creºtin, este datoria Episcopului
diecezan sã se îngrijeascã sã fie create.

§ 2. Când se considerã cã e oportun, Episcopul diecezan



stans.
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sã prevadã sã fie create chiar ºi ºcoli profesionale ºi tehnice,
precum ºi altele ce sunt impuse de necesitãþi speciale.

Can. 803 – § 1. ªcoala catolicã este ºcoala condusã de
auto-ritatea ecleziasticã competentã sau de o persoanã
juridicã ecleziasticã publicã, ori ºcoala recunoscutã ca atare
de auto-ritatea ecleziasticã, printr-un document scris.

§ 2. Într-o ºcoalã catolicã, învãþãmântul ºi educaþia trebuie
sã se bazeze pe principiile doctrinei catolice, iar profesorii sã
se remarce prin doctrinã dreaptã ºi prin viaþã moralã.

§ 3. Nici o ºcoalã, chiar dacã e catolicã de fapt, sã nu poarte
denumirea de ºcoalã catolicã decât cu consimþãmântul auto-
ritãþii ecleziastice competente.

Can. 804 – § 1. Învãþãtura ºi educaþia religioasã catolicã
date în orice ºcoalã sau transmise prin diferite instrumente
de comunicare socialã sunt supuse autoritãþii Bisericii; este
de datoria Conferinþei Episcopilor sã dea norme generale cu
privire la aceastã sferã de activitate, iar datoria Episcopului
diecezan este de a o organiza ºi de a o supraveghea.

§ 2. Ordinariul locului sã aibã o grijã deosebitã ca profe-
sorii de religie, chiar ºi cei care predau aceastã disciplinã în
ºcolile necatolice, sã se remarce prin doctrinã dreaptã, prin
mãrturie de viaþã creºtinã ºi prin competenþã pedagogicã.

Can. 805 – Ordinariul locului are dreptul, în dieceza sa,
sã numeascã sau sã aprobe profesorii de religie; de asemenea,
sã-i îndepãrteze sau sã cearã sã fie îndepãrtaþi, dacã acest
lucru se impune din motive religioase sau morale.

Can. 806 – § 1. Episcopul diecezan are dreptul ºi datoria
sã supravegheze ºi sã viziteze ºcolile situate pe teritoriul
sãu, inclusiv ºcolile întemeiate sau conduse de membrii insti-

CARTEA IV: FUNCÞIA BISERICII DE A SFINÞI 527



CAPUT II
De catholicis universitatibus

aliisque studiorum superiorum institutis

Can. 807 – Ius est Ecclesiae erigendi et moderandi studio-
rum universitates, quae quidem ad altiorem hominum cultu-
ram et pleniorem personae humanae promotionem necnon ad
ipsius Ecclesiae munus docendi implendum conferant.

Can. 808 – Nulla studiorum universitas, etsi reapse catholi-
ca, titulum seu nomen universitatis catholicae gerat, nisi de
con-sensu competentis auctoritatis ecclesiasticae.

Can. 809 – Episcoporum conferentiae curent ut habeantur,
si fieri possit et expediat, studiorum universitates aut saltem
facultates, in ipsarum territorio apte distributae, in quibus
variae disciplinae, servata quidem earum scientifica autonomia,
investigentur et tradantur doctrinae catholicae ratione habita.

Can. 810 – § 1. Auctoritati iuxta statuta competenti officium
est providendi ut in universitatibus catholicis nominentur
docentes qui praeterquam idoneitate scientifica et paedagogica,
doctrinae integritate et vitae probitate praestent utque, defi-
cientibus his requisitis, servato modo procedendi in statutis
definito, a munere removeantur.

§ 2. Episcoporum conferentiae et Episcopi dioecesani, quorum
interest, officium habent et ius invigilandi, ut in iisdem univer-
sitatibus principia doctrinae catholicae fideliter servantur.
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tutelor cãlugãreºti; tot lui îi revine obligaþia sã dea norme
cu privire la organizarea generalã a ºcolilor catolice; aceste
dispoziþii sunt valabile ºi pentru ºcolile conduse de cãlugãri,
rãmânând inviolabilã autonomia acestora cu privire la condu-
cerea internã a acestor ºcoli.

§ 2. Superiorii ºcolilor catolice, sub supravegherea atentã
a Ordinariului locului, sã aibã grijã ca instruirea datã în ele
sã se situeze din punct de vedere ºtiinþific cel puþin la nivelul
celorlalte ºcoli din regiunea respectivã.

CAPITOLUL II
Universitãþile catolice

ºi alte instituþii de studii superioare

Can. 807 – Biserica are dreptul sã înfiinþeze ºi sã con-
ducã universitãþi care sã contribuie la dobândirea de cãtre
oameni a unei culturi superioare, la promovarea mai com-
pletã a per-soanei umane, precum ºi la îndeplinirea de cãtre
Bisericã a funcþiei proprii de a învãþa.

Can. 808 – Nici o universitate, chiar dacã de fapt e cato-
licã, sã nu poarte titlul sau denumirea de universitate catolicã
decât cu consimþãmântul autoritãþii ecleziastice competente.

Can. 809 – Conferinþele Episcopilor sã se îngrijeascã sã
existe, dacã acest lucru e posibil ºi convenabil, universitãþi sau
cel puþin facultãþi repartizate corespunzãtor pe teritoriul res-
pectiv, în care diferitele discipline sã fie predate ºi aprofundate
în conformitate cu doctrina catolicã, respectându-li-se, desigur,
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Can. 811 – § 1. Curet auctoritas ecclesiastica competens ut
in universitatibus catholicis erigatur facultas aut institutum
aut saltem cathedra theologiae, in qua lectiones laicis quoque
studentibus tradantur.

§ 2. In singulis universitatibus catholicis lectiones habeantur,
inquibus eae praecipue tractentur quaestiones theologicae, quae
cum disciplinis earundem facultatum sunt conexae.

Can. 812 – Qui in studiorum superiorum institutis quibusli-
bet disciplinas tradunt theologicas, auctoritatis ecclesiasticae
com-petentis mandatum habeant oportet.

Can. 813 – Episcopus dioecesanus impensam habeat
curam pastoralem studentium, etiam per paroeciae erectione, vel
saltem per sacerdotes ad hoc stabiliter deputatos, et provideat ut
apud universitates, etiam catholicas, centra habeantur univer-
sitaria catholica, quae iuventuti adiutorio sint, praesertim spi-
rituali.

Can. 814 – Quae de universitatibus statuuntur praescripta,
pari ratione applicantur aliis studiorum superiorum institutis.

CAPUT III
De universitatibus et facultatibus ecclesiasticis

Can. 815 – Ecclesiae, vi muneris sui veritatem revelatam nun-
tiandi, propriae sunt universitates vel facultates ecclesiasticae
ad disciplinas sacras vel cum sacris conexas pervestigan-
das, atque studentes in iisdem disciplinis scientifice insti-
tuendos.

Can. 816 – § 1. Universitates et facultates ecclesiasticae con-
stitui tantum possunt erectione ab Apostolica Sede facta aut
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autonomia ºtiinþificã.

Can. 810 – § 1. Autoritatea competentã prevãzutã în sta-
tute are datoria de a se îngriji ca în universitãþile catolice sã
fie numiþi profesori acele persoane care se remarcã atât prin
capacitate ºtiinþificã ºi pedagogicã, cât ºi prin integritatea
doctrinei ºi moralitatea vieþii, iar când aceste condiþii nu se
mai verificã, profesorii sã fie înlãturaþi din funcþie, respec-
tându-se procedura stabilitã în statute.

§ 2. Conferinþele Episcopilor ºi Episcopii diecezani, pe teri-
toriul cãrora existã astfel de universitãþi, au datoria ºi dreptul
de a veghea ca în ele sã fie pãstrate cu fidelitate principiile
doctrinei catolice.

Can. 811 – § 1. Autoritatea ecleziasticã competentã sã
aibã grijã ca în cadrul universitãþilor catolice sã se înfi-
inþeze fie o facultate, fie un institut, fie cel puþin o catedrã
de teo-logie, unde sã li se predea cursuri ºi studenþilor laici.

§ 2. În fiecare universitate catolicã sã existe cursuri unde
sã fie tratate mai ales acele probleme teologice care au legã-
turã cu disciplinele facultãþilor ei.

Can. 812 – Cei care predau orice fel de discipline teolog-
ice în cadrul institutelor de studii superioare trebuie sã aibã
man-datul autoritãþii ecleziastice competente.

Can. 813 – Episcopul diecezan sã aibã o grijã pastoralã
deo-sebitã faþã de studenþi, înfiinþând chiar o parohie sau
cel puþin numind preoþi stabili pentru aceastã misiune, ºi sã
pre-vadã ca, pe lângã universitãþile chiar necatolice, sã existe
centre universitare catolice care sã ofere tineretului, mai ales,
ajutor spiritual.
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approbatione ab eadem concessa; eidem competit etiam earundem
superius moderamen.

§ 2. Singulae universitates et facultates ecclesiae sua habere
debent statuta et studiorum rationem ab Apostolica Sede
approbata.

Can. 817 – Gradus academicos, qui effectus canonicos in
Ecclesia habeant, nulla universitas vel facultas conferre valet,
quae non sit ab Apostolica Sede erecta vel approbata.

Can. 818 – Quae de universitatibus catholicis in cann.
810, 812 et 813 statuuntur praescripta, de universitatibus facul-
tati-busque ecclesiasticis quoque valent.

Can. 819 – Quatenus dioecesis aut instituti religiosi
immo vel ipsius Ecclesiae universae bonum id requirat,
debent Epis-copi dioecesani aut institutorum Superiores
competentes ad universitates vel facultates ecclesiasticas
mittere iuvenes et clericos et sodales indole, virtute et inge-
nio praestantes.

Can. 820 – Curent universitatum et facultatum ecclesias-
ticarum Moderatores ac professores ut variae universitatis facul-
tates mutuam sibi, prout obiectum siverit, praestent operam,
utque inter propriam universitatem vel facultatem et alias univer-
sitates et facultates, etiam non ecclesiasticas, mutua habeatur
cooperatio, qua nempe eaedem coniuncta opera, conventibus,
investigationibus scientificis coordinatis aliisque mediis, ad
maius scientiarum incrementum conspirent.

Can. 821 – Provideant Episcoporum conferentia atque Epis-
copus dioecesanus ut, ubi fieri possit, condantur instituta supe-
riora scientiarum religiosarum, in quibus nempe edoceantur
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Can. 814 – Dispoziþiile stabilite pentru universitãþi se
aplicã în egalã mãsurã ºi altor institute de studii superioare.

CAPITOLUL III
Universitãþile ºi facultãþile ecleziastice

Can. 815 – Biserica, în virtutea funcþiei sale de a vesti
adevãrul revelat, are universitãþi proprii sau facultãþi ecle-
ziastice pentru a aprofunda disciplinele sacre sau conexe cu
cele sacre ºi pentru a-i instrui în mod ºtiinþific pe studenþi
în aceste discipline.

Can. 816 – § 1. Universitãþile ºi facultãþile ecleziastice
pot exista numai dacã sunt înfiinþate sau aprobate de
Scaunul Apostolic; tot lui îi revine de drept ºi conducerea lor
superioarã.

§ 2. Toate universitãþile ºi facultãþile ecleziastice sã aibã
statute proprii ºi un plan de studii, aprobate de Scaunul
Apostolic.

Can. 817 – Nici o universitate sau facultate, care nu este
înfiinþatã sau aprobatã de Scaunul Apostolic, nu poate sã acorde
grade academice care sã aibã efecte canonice în Bisericã.

Can. 818 – Dispoziþiile stabilite de cann. 810, 812 ºi 813
pentru universitãþile catolice sunt valabile ºi pentru univer-
sitãþile ºi facultãþile ecleziastice.

Can. 819 – Când binele diecezei sau al institutului
cãlugãresc sau, ºi mai mult, al Bisericii întregi pretinde aceas-
ta, Episcopii diecezani sau Superiorii competenþi ai insti-
tutelor trebuie sã trimitã la universitãþile sau facultãþile
ecleziastice tineri, cle-rici ºi cãlugãri care se remarcã prin
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disciplinae theologicae aliaeque quae ad culturam christianam
pertineant.

TITULUS IV
De instrumentis communicationis socialis

et in specie de libris

Can. 822 – § 1. Ecclesiae pastores, in suo munere explen-
do iure Ecclesiae proprio utentes, instrumenta communicatio-
nis socialis adhibere satagant.

§ 2. Iisdem pastoribus curae sit fideles edocere se officio
teneri cooperandi ut instrumentorum communicationis socialis
usus humano christianoque spiritu vivificetur.

§ 3. Omnes christifideles, ii praesertim qui quoquo modo in
eorundem instrumentorum ordinatione aut usu partem habent,
solliciti sint operam adiutricem actioni pastorali praestare, ita
ut Ecclesia etiam his instrumentis munus suum efficaciter
exerceat.

Can. 823 – § 1. Ut veritatum fidei morumque integritas ser-
vetur, officum et ius est Ecclesiae pastoribus invigilandi, ne
scriptis aut usu instrumentorum communicationis socialis
christifidelium fidei aut moribus detrimentum afferatur; item
exigendi, ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus
edenda suo iudicio subiciantur; necnon reprobandi scripta
quae rectae fidei aut bonis moribus noceant.

§ 2. Officium et ius, de quibus in § 1, competunt Episcopis,
tum singulis tum in conciliis particularibus vel
Episcoporum conferentiis adunatis quoad christifideles suae
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caracter, virtute ºi capa-citate intelectualã.

Can. 820 – Superiorii ºi profesorii universitãþilor ºi
facul-tãþilor ecleziastice sã aibã grijã ca diferitele facultãþi ale
univer-sitãþii sã se ajute reciproc, în mãsura în care materia o
permite, ºi sã existe o colaborare reciprocã între propria uni-
versitate sau facultate ºi alte universitãþi sau facultãþi, chiar
ºi neecle-ziastice, pentru ca, muncind împreunã prin sesiuni,
cercetãri ºtiinþifice coordonate ºi prin alte mijloace, sã se
contribuie la dezvoltarea mai mare a ºtiinþelor.

Can. 821 – Conferinþa Episcopilor ºi Episcopul diecezan
sã ia mãsuri ca, acolo unde este posibil, sã se înfiinþeze insti-
tute superioare de ºtiinþe religioase, adicã institute unde sã
fie învãþate disciplinele teologice ºi altele care privesc cul-
tura creºtinã.

TITLUL IV
Instrumentele de comunicare socialã

ºi, în special, cãrþile

Can. 822 – § 1. Pãstorii Bisericii, folosindu-se în exerci-
tarea misiunii lor de un drept propriu al Bisericii, sã se strã-
duiascã sã recurgã la instrumentele de comunicare socialã.

§ 2. Aceiaºi Pãstori sã aibã grijã sã-i informeze pe credin-
cioºi asupra datoriei pe care aceºtia o au de a colabora ca uti-
lizarea instrumentelor de comunicare socialã sã fie însufle-
þitã de spirit uman ºi creºtin.

§ 3. Toþi credincioºii, mai ales aceia care participã în vreun
fel la organizarea sau la utilizarea acestor instrumente, sã
fie prompþi în a contribui la activitatea pastoralã, astfel încât
Biserica sã-ºi poatã exercita cu eficienþã propria funcþie ºi cu
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curae commissos, supremae autem Ecclesiae auctoritati
quoad universum Dei populum.

Can. 824 – § 1. Nisi aliud statuatur, loci Ordinarius,
cuius licentia aut approbatio ad libros edendos iuxta canones
huius tituli est petenda, est loci Ordinarius proprius aucto-
ris aut Ordinarius loci in quo libri publici iuris fient.

§ 2. Quae in canonibus huius tituli statuuntur de libris, quibus-
libet scriptis divulgationi publicae destinatis applicanda sunt,
nisi aliud constet.

Can. 825 – § 1. Libri sacrarum Scripturarum edi non pos-
sunt nisi ab Apostolica Sede aut ab Episcoporum conferentia
appro-bati sint; itemque ut eorundem versiones in linguam
verna-culam edi possint, requiritur ut ab eadem auctoritate sint
appro-batae atque insimul necessariis et sufficientibus explicatio-
nibus sint instructae.

§ 2. Versiones sacrarum Scripturarum convenientibus explica-
tionibus instructas, communi etiam cum fratribus seiunctis
opera, parare atque edere possunt christifideles catholici de
licentia Episcoporum conferentiae.

Can. 826 – § 1. Ad libros liturgicos quod attinet, serven-
tur praescripta can. 838.

§ 2. Ut iterum edantur libri liturgici necnon eorum versiones
in linguam vernaculam eorumve partes, constare debet de con-
cordantia cum editione approbata ex attestatione Ordinarii
loci in quo publici iuris fiunt.

§ 3. Libri precum pro publico vel privato fidelium usu ne
edantur nisi de licentia loci Ordinarii.

Can. 827 – § 1. Catechismi necnon alia scripta ad insti-
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ajutorul acestor instrumente.

Can. 823 – § 1. Ca sã fie pãstratã integritatea ade-
vãrurilor de credinþã ºi de moralã, Pãstorii Bisericii au datoria
ºi dreptul de a veghea sã nu se aducã vreo daunã credinþei
sau vieþii morale a credincioºilor prin scrieri sau prin
folosirea instru-mentelor de comunicare socialã. De aseme-
nea, au datoria ºi dreptul de a cere sã fie judecate de cãtre
ei scrierile referitoare la credinþã ºi moralã ºi pe care cred-
incioºii vor sã le publice, precum ºi de a condamna scrierile
care vatãmã dreapta credinþã ºi bunele moravuri.

§ 2. Datoria ºi dreptul despre care vorbeºte § 1 le revin
Episcopilor, atât fiecãruia în parte, cât ºi tuturor împreunã,
adunaþi în concilii particulare sau în Conferinþele Episcopale,
faþã de credincioºii încredinþaþi grijii lor, ºi autoritãþii supreme
a Bisericii, faþã de întregul popor al lui Dumnezeu.

Can. 824 – § 1. Dacã nu este stabilit altfel, Ordinariul locu-
lui, cãruia trebuie sã i se cearã, conform canoanelor acestui
titlu, permisiunea sau aprobarea pentru publicarea cãrþilor,
este Ordinariul locului propriu al autorului ori Ordinariul
locului în care cãrþile vor fi publicate.

§ 2. Dacã nu se constatã altfel, cele stabilite în canoanele
acestui titlu cu privire la cãrþi trebuie sã se aplice ºi în cazul
oricãrei scrieri destinate difuzãrii publice.

Can. 825 – § 1. Cãrþile Sfintei Scripturi nu pot fi publi-
cate decât cu aprobarea Scaunului Apostolic sau a Conferinþei
Epis-copilor; de asemenea, ca sã poatã fi publicate traducer-
ile lor într-o limbã naþionalã, este necesar sã fie aprobate de
aceeaºi autoritate ºi, totodatã, sã fie prevãzute cu explicaþii
necesare ºi suficiente.

§ 2. Cu permisiunea Conferinþei Episcopilor, credincioºii
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tu-tionem catecheticam pertinentia eorumve versiones, ut edan-
tur, approbatione egent loci Ordinarii, firmo praescripto can.
775, § 2.

§ 2. Nisi cum approbatione competentis auctoritatis eccle-
siasticae editi sint aut ab ea postea approbati, in scholis, sive
elementariis sive mediis sive superioribus, uti textus, quibus
institutio nititur, adhiberi non possunt libri qui quaestiones
recipiunt ad sacram Scripturam, ad theologiam, ius canonicum,
historiam ecclesiasticam, et ad religiosas aut morales discipli-
nas pertinentes.

§ 3. Commendatur ut libri materias de quibus in § 2 trac-
tantes, licet non adhibeantur uti textus in institutione tra-
denda, itemque scripta in quibus aliquid habetur quod religio-
nis aut morum honestatis peculiariter intersit, iudicio subi-
ciantur loci Ordinarii.

§ 4. In ecclesiis oratoriisve exponi, vendi aut dari non possunt
libri vel alia scripta de quaestionibus religionis aut morum trac-
tantia, nisi cum licentia competentis auctoritatis ecclesiasticae
edita sint aut ab ea postea approbata.

Can. 828 – Collectiones decretorum aut actorum ab ali-
qua auctoritate ecclesiastica editas, iterum edere non licet, nisi
impe-trata prius eiusdem auctoritatis licentia et servatis con-
dicio-nibus ab eadem praescriptis.

Can. 829 – Approbatio vel licentia alicuius operis edendi
pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editio-
nibus vel translationibus.

Can. 830 – § 1. Integro manente iure uniuscuiusque loci
Ordinarii committendi personis sibi probatis iudicium de
libris, ab Episcoporum conferentia confici potest elenchus cen-
sorum, scientia, recta doctrina et prudentia praestantium, qui
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catolici pot sã pregãteascã ºi sã publice traduceri ale Sfintei
Scripturi, prevãzute cu explicaþii adecvate, chiar în colaborare
cu fraþii separaþi.

Can. 826 – § 1. În ce priveºte cãrþile liturgice, sã se
respecte dispoziþiile can. 838.

§ 2. Pentru reeditarea cãrþilor liturgice, precum ºi a tradu-
cerilor lor într-o limbã naþionalã sau a anumitor pãrþi din ele,
este necesar sã rezulte, pe baza unui atestat al Ordinariului
locului în care sunt publicate, concordanþa lor cu ediþia aprobatã.

§ 3. Cãrþile de rugãciune pentru uzul public sau privat al
credincioºilor sã nu fie publicate decât cu permisiunea Ordi-
nariului locului.

Can. 827 – § 1. Pentru publicarea catehismelor ºi a altor
scrieri destinate instruirii catehetice, precum ºi pentru tra-
ducerile lor, este necesarã aprobarea Ordinariului locului,
rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 775, § 2.

§ 2. În ºcolile fie elementare, fie medii, fie superioare, cãrþile
care trateazã problemele referitoare la Sfânta Scripturã, la
teologie, la dreptul canonic, la istoria Bisericii ºi la alte discipline
religioase sau morale nu pot fi folosite ca manuale dacã nu au
fost publicate cu aprobarea autoritãþii ecleziastice competente
sau dacã nu au fost aprobate ulterior de aceeaºi autoritate.

§ 3. Se recomandã ca acele cãrþi care trateazã materiile
menþionate de § 2, chiar dacã nu sunt folosite în învãþãmânt
ca manuale, de asemenea, scrierile care conþin elemente refe-
ritoare în mod special la religie sau la moralã, sã fie supuse
judecãþii Ordinariului locului.

§ 4. În biserici sau oratorii nu pot fi expuse, vândute sau
dãruite cãrþi sau alte scrieri care trateazã probleme de religie
sau de moralã, dacã nu au fost publicate cu permisiunea auto-
ritãþii ecleziastice competente sau dacã nu au fost aprobate
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curiis dioecesanis praesto sint, aut constitui etiam potest com-
missio censorum, quam loci Ordinarii consulere possint.

§ 2. Censor, in suo obeundo officio, omni personarum accep-
tatione seposita, prae oculis tantummodo habeat Ecclesiae
de fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico
proponitur.

§ 3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit,
Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio
fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae
licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum
operis scriptore Ordinarius communicet.

Can. 831 – § 1. In diariis, libellis aut foliis periodicis
quae religionem catholicam aut bonos mores manifesto
impetere solent, ne quidpiam conscribant christifideles, nisi
iusta et ratio-nabili de causa; clerici autem et institutorum
religiosorum sodales, tantummodo de licentia loci
Ordinarii.

§ 2. Episcoporum conferentiae est normas statuere de requi-
sitis ut clericis atque sodalibus institutorum religiosorum partem
habere liceat in tractandis via radiophonica aut televisifica
quaestionibus, quae ad doctrinam catholicam aut mores attineant.

Can. 832 – Institutorum religiosorum sodales ut scripta
quaes-tiones religionis morumve tractantia edere possint,
licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam consti-
tutionum.
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ulterior de aceeaºi autoritate.

Can. 828 – Nu este permisã reeditarea colecþiilor de
decrete sau de acte publicate de o autoritate ecleziasticã,
dacã nu a fost obþinutã permisiunea din partea acelei
autoritãþi, respec-tându-se condiþiile impuse de ea.

Can. 829 – Aprobarea sau permisiunea de a publica o
operã valoreazã pentru textul original, însã nu pentru noile
ei ediþii sau pentru traduceri.

Can. 830 – § 1. Rãmânând inviolabil dreptul fiecãrui
Ordi-nariu al locului de a încredinþa unor persoane de
încredere misiunea de a-ºi da pãrerea asupra cãrþilor, poate
fi alcãtuitã de Conferinþa Episcopilor o listã de cenzori,
remarcabili prin ºtiinþã, doctrinã dreaptã ºi prudenþã, care sã
stea la dispoziþia curiilor diecezane, sau poate fi chiar consti-
tuitã o comisie de cenzori, pe care Ordinariii locului sã o
poatã consulta.

§ 2. În îndeplinirea oficiului sãu, cenzorul, înlãturând orice
preferinþã personalã, sã þinã seama numai de doctrina Bise-
ricii cu privire la credinþã ºi moralã, aºa cum este ea propusã
de magisteriul ecleziastic.

§ 3. Cenzorul trebuie sã-ºi dea pãrerea în scris; dacã aceasta
este favorabilã, Ordinariul sã acorde, dupã judecata sa pru-
dentã, permisiunea de publicare, punându-ºi semnãtura ºi
indicând data ºi locul acordãrii permisiunii; dacã nu este de
acord, Ordinariul sã-i comunice autorului lucrãrii motivele
refuzului.

Can. 831 – § 1. Credincioºii sã nu scrie în vreun fel în
zia-rele, în reviste sau în alte publicaþii periodice care obiºnui-
esc sã atace deschis religia catolicã sau bunele moravuri,
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TITULUS V
De fidei professione

Can. 833 – Obligatione emittendi personaliter professionem
fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur:

1° coram praeside eiusve delegato, omnes qui Concilio Oecu-
menico vel particulari, synodo Episcoporum atque synodo dioe-
cesana intersunt cum voto sive deliberativo sive consultivo;
praeses autem coram Concilio aut synodo;

2° promoti ad cardinalitiam dignitatem iuxta sacri
Collegii statuta;

3° coram delegato ab Apostolica Sede, omnes promoti ad epis-
copatum, itemque qui Episcopo dioecesano aequiparantur;

4° coram collegio consultorum, Administrator dioecesanus;
5° coram Episcopo dioecesano eiusve delegato, Vicarii gene-

rales et Vicarii episcopales necnon Vicarii iudiciales;

6° coram loci Ordinario eiusve delegato, parochi, rector,
magistri theologiae et philosophiae in seminariis, initio sus-
cepti muneris; promovendi ad ordinem diaconatus;

7° coram Magno Cancellario eoque deficiente coram Ordinario
loci eorumve delegatis, rector universitatis ecclesiasticae vel
catholicae, initio suscepti muneris; coram rectore, si sit sacerdos,
vel coram loci Ordinario eorumve delegatis, docentes qui disci-
plinas ad fidem vel mores pertinentes in quibusvis univer-
sitatibus tradunt, initio suscepti muneris;

8° Superiores in institutis religiosis et societatibus vitae
apostolicae clericalibus, ad normam constitutionum.
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decât dintr-un motiv just ºi raþional; în schimb, clericii ºi
membrii institutelor cãlugãreºti, numai cu permisiunea
Ordinariului locului.

§ 2. Este de datoria Conferinþei Episcopilor sã stabileascã
norme privind condiþiile necesare ca clericii ºi membrii insti-
tutelor cãlugãreºti sã poatã participa la emisiunile radiofonice
sau televizate care dezbat probleme privind doctrina catolicã
ºi morala.

Can. 832 – Ca sã poatã publica scrieri care trateazã prob-
leme de religie sau de moralã, membrii institutelor
cãlugãreºti au nevoie ºi de permisiunea Superiorului lor
major, conform con-stituþiilor.

TITLUL V
Profesiunea de credinþã

Can. 833 – Au obligaþia de a face personal profesiunea de
credinþã, dupã formula aprobatã de Scaunul Apostolic:

1° în faþa preºedintelui sau a unui delegat al acestuia, toþi
cei care participã cu vot fie deliberativ, fie consultativ, la Con-
ciliul Ecumenic sau la conciliul particular, la Sinodul Episco-
pilor ºi la sinodul diecezan; preºedintele, însã, în faþa Con-
ciliului sau a sinodului;

2° cei promovaþi la demnitatea de cardinal, conform sta-
tutelor Colegiului sacru;

3° în faþa delegatului Scaunului Apostolic, toþi cei promovaþi
la episcopat, precum ºi cei echivalaþi Episcopului diecezan;
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LIBER IV
DE ECCLESIAE

MUNERE SANCTIFICANDI

Can. 834 – § 1. Munus sanctificandi Ecclesia peculiari
modo adimplet per sacram liturgiam, quae quidem habetur ut
Iesu Christi muneris sacerdotalis exercitatio, in qua hominum
sanctificatio per signa sensibilia significatur ac modo singu-
lis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore,
Capite nempe et membris, integer cultus Dei publicus exer-
cetur.

§ 2. Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine
Ecclesiae a personis legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae
auctoritate probatos.

Can. 835 – § 1. Munus sanctificandi exercent imprimis
Episcopi, qui sunt magni sacerdotes, mysteriorum Dei praecipui
dispensatores atque totius vitae liturgicae in Ecclesia sibi com-
missa moderatores, promotores atque custodes.

§ 2. Illud quoque exercent presbyteri, qui nempe, et ipsi Christi
sacerdotii participes, ut eius ministri sub Episcopi auctoritate,
ad cultum divinum celebrandum et populum sanctificandum
consecrantur.

§ 3. Diaconi in cultu divino celebrando partem habent, ad
normam iuris praescriptorum.

§ 4. In munere sanctificandi propriam sibi partem habent
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4° în faþa colegiului consultanþilor, Administratorul diecezan;
5° în faþa Episcopului diecezan sau a unui delegat al sãu,

Vicarii generali ºi Vicarii episcopali, precum ºi Vicarii judecã-
toreºti;

6° în faþa Ordinariului locului sau a unui delegat al sãu,
parohii, rectorul, profesorii de teologie ºi filozofie din semi-
narii, la începutul funcþiei primite; cei care trebuie promo-
vaþi la diaconat;

7° în faþa Marelui Cancelar sau, dacã acesta nu existã, în
faþa Ordinariului locului sau a delegaþilor lor, rectorul unei
universitãþi ecleziastice ºi cel al unei universitãþi catolice,
la începutul exercitãrii funcþiei primite; în faþa rectorului,
dacã este preot, sau în faþa Ordinariului locului sau a delega-
þilor lor, profesorii care predau în orice fel de universitate
discipline care privesc credinþa ºi morala, la începutul exer-
citãrii funcþiei primite;

8° Superiorii din institutele cãlugãreºti ºi societãþile de
viaþã apostolicã clericale, conform constituþiilor.

CARTEA A IV-A
FUNCÞIA BISERICII

DE A SFINÞI

Can. 834 – § 1. Biserica îndeplineºte funcþia de a sfinþi
în special prin liturgia sacrã, care pe bunã dreptate este
consi-deratã exercitarea funcþiei sacerdotale a lui Isus
Cristos, în care sfinþirea oamenilor este arãtatã prin semne
perceptibile ºi realizatã conform cu condiþia proprie a
fiecãruia, ºi în care se sãvârºeºte cultul public integral al lui
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ceteri quoque christifideles actuose liturgicas celebrationes, eucha-
risticam praesertim, suo modo participando; peculiari modo idem
munus participant parentes vitam coniugalem spiritu christiano
ducendo et educationem christianam filiorum procurando.

Can. 836 – Cum cultus christianus, in quo sacerdotium
com-mune christifidelium exercetur, opus sit quod a fide pro-
cedit et eadem innititur, ministri sacri eandem excitare et
illustra-resedulo curent, ministerio praesertim verbi, quo fides
nascitur et nutritur.

Can. 837 – § 1. Actiones liturgicae non sunt actiones privatae,
sed celebrationes Ecclesiae ipsius, quae est „unitatis sacra-
mentum,” scilicet plebs sancta sub Episcopis adunata et ordi-
nata; quare ad universum corpus Ecclesiae pertinent illudque
manifestant et afficiunt; singula vero membra ipsius attingunt
diverso modo, pro diversitate ordinum, munerum et actualis
participationis.

§ 2. Actiones liturgicae, quatenus suapte natura celebra-
tionem communem secumferant, ubi id fieri potest, cum fre-
quentia et actuosa participatione christifidelium celebrentur.

Can. 838 – § 1. Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae
aucto-ritate unice pendet: quae quidem est penes Apostolicam
Sedem et, ad normam iuris, penes Episcopum dioecesanum.

§ 2. Apostolicae Sedis est sacram liturgiam Ecclesiae universae
ordinare, libros liturgicos edere eorumque versiones in linguas
vernaculas recognoscere, necnon advigilare ut ordinationes
liturgicae ubique fideliter observentur.

§ 3. Ad Episcoporum conferentias spectat versiones librorum
liturgicorum in linguas vernaculas, convenienter intra limites
in ipsis libris liturgicis definitos aptatas, parare, easque edere,
praevia recognitione Sanctae Sedis.
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Dumnezeu de cãtre Trupul mistic al lui Isus Cristos, adicã de
cãtre Cap ºi membre.

§ 2. Acest cult este adus atunci când este oferit în numele
Bisericii de persoane desemnate în mod legitim ºi prin acte
aprobate de autoritatea Bisericii.

Can. 835 – § 1. Funcþia de a sfinþi o exercitã, în primul
rând, Episcopii, care sunt mari preoþi, principalii împãrþitori
ai tai-nelor lui Dumnezeu ºi, în Biserica încredinþatã lor,
responsabilii, promotorii ºi supraveghetorii întregii vieþi
liturgice.

§ 2. ªi preoþii exercitã aceastã funcþie, cãci participând ºi ei
la preoþia lui Cristos ca slujitori ai sãi, sub autoritatea Epis-
copului, sunt consacraþi pentru a celebra cultul divin ºi pentru
a sfinþi poporul.

§ 3. Diaconii participã la celebrarea cultului divin conform
dispoziþiilor dreptului.

§ 4. ªi ceilalþi credincioºi îºi au rolul lor în funcþia de a sfinþi,
participând activ, fiecare dupã condiþia sa, la celebrãrile litur-
gice, mai cu seamã la celebrarea euharisticã; participã în mod
special la aceastã funcþie pãrinþii, ducând viaþa de cãsãtorie
în spirit creºtin ºi dând o educaþie creºtinã copiilor lor.

Can. 836 – Deoarece cultul creºtin, în care este exerci-
tatã preoþia comunã credincioºilor, este o lucrare ce provine
din credinþã ºi se bazeazã pe credinþã, slujitorii sacri sã
depunã tot zelul în a trezi credinþa ºi în a o lumina, îndeose-
bi prin slujirea cuvântului prin care credinþa se naºte ºi se
hrãneºte.

Can. 837 – § 1. Acþiunile liturgice nu sunt acþiuni private, ci
celebrãri ale Bisericii însãºi, care este „sacrament al unitãþii”,
adicã popor sfânt reunit ºi organizat sub conducerea Epis-
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§ 4. Ad Episcopum dioecesanum in Ecclesia sibi commis-
sa pertinet, intra limites suae competentiae, normas de re litur-
gica dare, quibus omnes tenentur.

Can. 839 – § 1. Aliisve quoque mediis munus sanctifica-
tionis peragit Ecclesia, sive orationibus, quibus Deum depre-
catur ut christifideles sanctificati sint in veritate, sive paeni-
tentiae et caritatis operibus, quae quidem magnopere ad Regnum
Christi in animis radicandum et roborandum adiuvant et ad
mundi salutem conferunt.

§ 2. Curent locorum Ordinarii ut orationes necnon pia et sacra
exercitia populi christiani normis Ecclesiae plene congruant.

PARS I
De sacramentis

Can. 840 – Sacramenta Novi Testamenti, a Christo
Domino instituta et Ecclesiae concredita, utpote actiones
Christi et Ecclesiae, signa exstant ac media quibus fides
exprimitur et roboratur, cultus Deo redditur et hominum
sanctificatio effi-citur, atque ideo ad communionem ecclesiasti-
cam inducendam, firmandam et manifestandam summopere
conferunt; quapropter in iis celebrandis summa veneratione
debitaque diligentia uti debent tum sacri ministri tum ceteri
christifideles.

Can. 841 – Cum sacramenta eadem sint pro universa
Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae
Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum
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copilor; de aceea, ele privesc întregul trup al Bisericii, îl mani-
festã ºi îl îmbogãþesc, ºi fiecare dintre mãdularele lui este implicat
într-un fel sau altul în aceste acþiuni, potrivit cu diversitatea
treptelor preoþeºti, a funcþiilor ºi a participãrii actuale.

§ 2. Deoarece, prin natura lor, acþiunile liturgice comportã
o celebrare comunitarã, ele sã fie celebrate, când este posibil,
cu participarea numeroasã ºi activã a credincioºilor.

Can. 838 – § 1. Organizarea liturgiei sacre depinde exclu-
siv de autoritatea Bisericii, adicã de Scaunul Apostolic ºi, în
con-formitate cu normele dreptului, de Episcopul diecezan.

§ 2. Este de datoria ºi competenþa Scaunului Apostolic sã
rânduiascã liturgia sacrã a Bisericii întregi, sã publice cãrþile
liturgice, sã autorizeze traducerile lor în limbile naþionale ºi
sã vegheze ca normele liturgice sã fie respectate pretutindeni
cu fidelitate.

§ 3. Conferinþelor episcopale le revine datoria sã pregã-
teascã traducerile cãrþilor liturgice în limbile naþionale, adap-
tate în chip potrivit în limitele stabilite de aceleaºi cãrþi litur-
gice, ºi sã le publice dupã ce au primit autorizaþia de la Sfântul
Scaun.

§ 4. În Biserica ce i-a fost încredinþatã ºi în limitele compe-
tenþei proprii, Episcopul diecezan are autoritatea sã dea norme
în materie liturgicã, pe care toþi sunt obligaþi sã le respecte.

Can. 839 – § 1. Biserica îndeplineºte funcþia de a sfinþi ºi
prin alte mijloace, adicã prin rugãciuni, în care se cere lui Dum-
nezeu sfinþirea sufletelor în adevãr, prin fapte de caritate ºi
de pocãinþã, care, desigur, contribuie foarte mult la înrãdãci-
narea ºi întãrirea împãrãþiei lui Dumnezeu în suflete ºi sunt
de ajutor pentru mântuirea lumii.

§ 2. Ordinariii locurilor sã vegheze ca rugãciunile ºi prac-
ticile de pietate ale poporului creºtin sã fie perfect conforme
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validitatem sunt requisita, atque eiusdem aliusve auctoritatis
competentis, ad normam can. 838, §§ 3 et 4, est decernere
quae ad eorum celebrationem, administrationem et receptionem
licitam necnon ad ordinem in eorum celebratione servandum
spectant.

Can. 842 – § 1. Ad cetera sacramenta valide admitti
nequit, qui baptismum non recepit.

§ 2. Sacramenta baptismi, confirmationis et sanctissimae
Eucharistiae ita inter se coalescunt, ut ad plenam initiationem
christianam requirantur.

Can. 843 – § 1. Ministri sacri denegare non possunt
sacra-menta iis qui opportune eadem petant, rite sint disposi-
ti, nec iure ab iis recipiendis prohibeantur.

§ 2. Animarum pastores ceterique christifideles, pro suo
quisque ecclesiastico munere, officium habent curandi ut qui
sacramenta petunt debita evangelizatione necnon catechetica
institutione ad eadem recipienda praeparentur, attentis normis a
competenti auctoritate editis.

Can. 844 – § 1. Ministri catholici sacramenta licite admi-
nistrant solis christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis
ministris catholicis licite recipiunt, salvis huius canonis §§ 2,
3 et 4, atque can. 861, § 2 praescriptis.

§ 2. Quoties necessitas id postulet aut vera spiritualis uti-
litas id suadeat, et dummodo periculum vitetur erroris vel indiffe-
rentismi, licet christifidelibus quibus physice aut moraliter
impossibile sit accedere ad ministrum catholicum, sacramenta
paenitentiae, Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere
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cu normele Bisericii.

PARTEA I
Sacramentele

Can. 840 – Sacramentele Noului Testament, instituite
de Cristos Domnul ºi încredinþate Bisericii, ca acþiuni ale
lui Cristos ºi ale Bisericii, sunt semne ºi mijloace prin care
cre-dinþa se manifestã ºi se întãreºte, se aduce lui Dumnezeu
cult public ºi se realizeazã sfinþirea oamenilor ºi, de aceea,
contribuie la crearea, întãrirea ºi manifestarea comuniunii
ecle-ziastice; prin urmare, atât slujitorii sacri, cât ºi ceilalþi
credin-cioºi, celebrându-le, trebuie sã aibã cea mai mare
veneraþie ºi zelul necesar.

Can. 841 – Deoarece sacramentele sunt aceleaºi pentru
întreaga Bisericã ºi fac parte din tezaurul divin, autoritatea
supremã a Bisericii are dreptul exclusiv sã aprobe sau sã stabi-
leascã cele ce sunt necesare pentru validitatea lor, ºi tot aceeaºi
autoritate, sau o altã autoritate despre care vorbeºte can. 838,
§§ 3 ºi 4, are dreptul sã decidã ºi cele cu privire la celebrarea,
administrarea ºi primirea lor licitã, precum ºi cu privire la
rânduiala ce trebuie respectatã în celebrarea lor.

Can. 842 – § 1. Cine nu a primit Botezul nu poate fi
admis în mod valid la celelalte sacramente.

§ 2. Botezul, Mirul ºi Preasfânta Euharistie sunt sacra-
mente atât de strâns unite între ele încât sunt necesare pentru
deplina iniþiere creºtinã.

Can. 843 – § 1. Slujitorii sacri nu pot refuza sacra-
mentele celor care le cer la momentul oportun, sunt dispuºi
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a ministris non catholicis, in quorum Ecclesia valida exsi-
stunt praedicta sacramenta.

§ 3. Ministri catholici licite sacramenta paenitentiae, Eucha-
ristiae et unctionis infirmorum administrant membris Eccle-
siarum orientalium quae plenam cum Ecclesia catholica commu-
nionem non habent, si sponte id petant et rite sint disposita;
quod etiam valet quoad membra aliarum Ecclesiarum, quae
iudicio Sedis Apostolicae, ad sacramenta quod attinet, in pari
condicione ac praedictae Ecclesiae orientales versantur.

§ 4. Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioe-
ce-sani aut Episcoporum conferentiae, alia urgeat gravis
neces-sitas, ministri catholici licite eadem sacramenta admi-
nistrant ceteris quoque christianis plenam communionem cum
Ecclesia non habentibus, qui ad suae communitatis ministrum
accedere nequeant atque sponte id petant, dummodo quoad
eadem sacra-menta fidem catholicam manifestent et rite sint
dispositi.

§ 5. Pro casibus de quo in §§ 2, 3 et 4, Episcopus dioecesanus
aut Episcoporum conferentia generales normas ne ferant, nisi
post consultationem cum auctoritate competenti saltem locali
Ecclesiae vel communitatis non catholicae, cuius interest.

Can. 845 – § 1. Sacramenta baptismi, confirmationis et
or-dinis, quippe quae characterem imprimant, iterari
nequeunt.

§ 2. Si, diligenti inquisitione peracta, prudens adhuc
dubium supersit num sacramenta de quibus in § 1 revera
aut valide collata fuerint, sub condicione conferantur.
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cum se cuvine ºi nu sunt opriþi de cãtre drept sã le
primeascã.

§ 2. Pãstorii de suflete ºi ceilalþi credincioºi, fiecare dupã
propria funcþie eclezialã, au datoria de a se îngriji ca aceia
care cer sacramentele sã se pregãteascã pentru a le primi
printr-o evanghelizare necesarã, precum ºi printr-o instruire
cateheticã, respectându-se normele date de autoritatea com-
petentã.

Can. 844 – § 1. Slujitorii sacri catolici administreazã în
mod licit sacramentele numai credincioºilor catolici, iar
aceºtia le primesc în mod licit numai de la slujitorii catolici,
cu excepþia cazurilor prevãzute în §§ 2, 3 ºi 4 ale acestui
canon ºi ale can. 861, § 2.

§ 2. Ori de câte ori necesitatea cere aceasta, sau adevãrata
utilitate spiritualã o sugereazã, ºi cu condiþia sã fie evitat peri-
colul de eroare sau de indiferentism, se permite credincioºilor,
cãrora le este imposibil din punct de vedere fizic sau moral
sã meargã la un slujitor catolic, sã primeascã sacramentele
Pocãinþei, Euharistiei, ºi Ungerii bolnavilor de la slujitori neca-
tolici în a cãror Bisericã aceste sacramente sunt valide.

§ 3. Slujitorii sacri catolici administreazã în mod licit sacra-
mentele Pocãinþei, Euharistiei ºi Ungerii bolnavilor membrilor
Bisericilor orientale care nu sunt în comuniune deplinã cu
Biserica Catolicã, dacã aceºtia le cer de bunãvoie ºi sunt dispuºi
cum se cuvine; acelaºi lucru este valabil ºi pentru membrii
altor Biserici care, dupã aprecierea Scaunului Apostolic, se
aflã cu privire la sacramentele respective în aceeaºi situaþie
ca ºi Bisericile orientale menþionate mai sus.

§ 4. Dacã existã pericolul de moarte sau dacã, dupã apre-
cierea Episcopului diecezan sau a Conferinþei Episcopilor,
intervine o altã necesitate gravã, slujitorii catolici adminis-
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Can. 846 – § 1. In sacramentis celebrandis fideliter serven-
tur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter
nemo in iisdem quidpiam proprio marte addat, demat aut
mutet.

§ 2. Minister sacramenta celebret secundum proprium ritum.

Can. 847 – § 1. In administrandis sacramentis, in quibus
sacra olea adhibenda sunt, minister uti debet oleis ex olivis aut
aliis ex plantis expressis atque, salvo praescripto can. 999, n.
2, ab Episcopo consecratis vel benedictis, et quidem, recenter;
vete-ribus ne utatur, nisi adsit necessitas.

§ 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque
decenti custodia diligenter asservet.

Can. 848 – Minister, praeter oblationes a competenti aucto-
ritate definitas, pro sacramentorum administratione nihil petat,
cauto semper ne egentes priventur auxilio sacramentorum
ratione paupertatis.

TITULUS I
De baptismo

Can. 849 – Baptismus, ianua sacramentorum, in re vel sal-
tem in voto ad salutem necessarius, quo homines a peccatis
libe-rantur, in Dei filios regenerantur atque indelebili cha-
ractere Christo configurati Ecclesiae incorporantur, valide
confertur tantummodo per lavacrum aquae verae cum debita
verborum forma.

554 CARTEA IV: FUNCÞIA BISERICII DE A SFINÞI



treazã în mod licit aceleaºi sacramente ºi celorlalþi creºtini
care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã, dar
care nu pot sã se ducã la slujitorul comunitãþii lor, cer aceste
sacramente de bunãvoie, manifestã faþã de ele credinþa catolicã
ºi sunt dispuºi cum se cuvine.

§ 5. Episcopul diecezan sau Conferinþa Episcopilor sã nu
dea norme generale cu privire la cazurile prevãzute de §§ 2, 3
ºi 4 decât dupã ce au consultat autoritatea competentã cel
puþin a Bisericii locale sau a comunitãþii necatolice interesate.

Can. 845 – § 1. Deoarece imprimã un caracter, sacra-
mentele Botezului, Mirului ºi Preoþiei nu pot fi repetate.

§ 2. Dacã, dupã ce a fost fãcutã o cercetare atentã, persistã
un dubiu prudent cu privire la conferirea realã sau cu privire
la validitatea sacramentelor despre care vorbeºte § 1, ele sã
fie date sub condiþie.

Can. 846 – § 1. În celebrarea sacramentelor sã se urmeze
cu fidelitate cãrþile liturgice aprobate de autoritatea compe-
tentã; de aceea, nimeni sã nu adauge, sã nu elimine ºi sã nu
schimbe ceva din proprie iniþiativã.

§ 2. Slujitorul sã celebreze sacramentele dupã propriul rit.

Can. 847 – § 1. În administrarea sacramentelor care
necesitã folosirea de uleiuri sacre, slujitorul trebuie sã
foloseascã uleiuri extrase din mãsline sau din alte plante ºi,
cu excepþia dispoziþiei din can. 999, nr. 2, consacrate sau
binecuvântate recent de Episcop; sã nu se foloseascã cele
vechi decât în caz de necesitate.

§ 2. Parohul sã cearã uleiurile sacre de la Episcopul propriu
ºi sã le pãstreze cu grijã într-un loc decent ºi sigur.
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CAPUT I
De baptismi celebratione

Can. 850 – Baptismus minstratur secundum ordinem in
pro-batis liturgicis libris praescriptum, excepto casu necessi-
tatis urgentis, in quo ea tantum observari debent, quae ad validi-
tatem sacramenti requirantur.

Can. 851 – Baptismi celebratio debite praeparetur oportet;
itaque:

1° adultus, qui baptismum recipere intendit, ad catechu-
menatum admittatur et, quatenus fieri potest, per varios gradus
ad initiationem sacramentalem perducatur, secundum ordinem
initiationis ab Episcoporum conferentia aptatum et peculiares
normas ab eadem editas;

2° infantis baptizandi parentes, itemque qui munus patrini
sunt suscepturi, de significatione huius sacramenti deque obliga-
tionibus cum eo cohaerentibus rite edoceantur; parochus per
se vel per alios curet ut ita pastoralibus monitionibus, immo
et communi precatione, debite parentes instruantur, plures
adunando familias atque, ubi fieri possit, eas visitando.

Can. 852 – § 1. Quae in canonibus de baptismo adulti haben-
tur praescripta, applicantur omnibus qui, infantia egressi,
rationis usum assecuti sunt.

§ 2. Infanti assimilatur, etiam ad baptismum quod attinet,
qui non est sui compos.

Can. 853 – Aqua in baptismo conferendo adhibenda, extra
casum necessitatis, benedicta sit oportet, secundum librorum
liturgicorum praescripta.
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Can. 848 – În afarã de ofertele stabilite de autoritatea
com-petentã, slujitorul sã nu cearã nimic pentru adminis-
trarea sacramentelor, având întotdeauna grijã ca cei
nevoiaºi sã nu fie lipsiþi de ajutorul sacramentelor din cauza
sãrãciei lor.

TITLUL I
Botezul

Can. 849 – Botezul, poartã a sacramentelor, necesar pen-
tru mântuire în fapt sau cel puþin în dorinþã, prin care
oamenii sunt eliberaþi de pãcate, renãscuþi ca fii ai lui
Dumnezeu, con-figuraþi lui Cristos printr-un caracter de
neºters ºi încorporaþi în Bisericã, este conferit în mod valid
numai prin baia cu apã adevãratã ºi prin rostirea formulei
necesare.

CAPITOLUL I
Celebrarea Botezului

Can. 850 – Botezul este administrat dupã ritualul stabilit
de cãrþile liturgice aprobate, cu excepþia cazului de necesitate
urgentã, când trebuie sã fie respectate numai cele necesare
pentru validitate.

Can. 851 – Celebrarea Botezului trebuie pregãtitã cum
se cuvine; de aceea:

1° adultul care intenþioneazã sã primeascã Botezul sã fie
admis la catecumenat ºi, pe cât posibil, sã fie adus la iniþierea
sacramentalã parcurgând diferitele trepte în conformitate cu
ritualul iniþierii, adaptat de Conferinþa Episcopilor ºi cu nor-
mele speciale date de aceasta;
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Can. 854 – Baptismus conferatur sive per immersionem sive
per infusionem, servatis Episcoporum conferentiae praescriptis.

Can. 855 – Curent parentes, patrini et parochus ne impo-
natur nomen a sensu christiano alienum.

Can. 856 – Licet baptismus quolibet die celebrari possit,
commendatur tamen ut ordinarie die dominica aut, si fieri
possit, in vigilia Paschatis, celebretur.

Can. 857 – § 1. Extra casum necessitatis, proprius baptismi
locus est ecclesia aut oratorium.

§ 2. Pro regula habeatur ut adultus baptizetur in propria
ecclesia paroeciali, infans vero in ecclesia paroeciali parentum
propria, nisi iusta causa aliud suadeat.

Can. 858 – § 1. Quaevis ecclesia paroecialis baptismalem
fontem habeat, salvo iure cumulativo aliis ecclesiis iam quaesi-
to.

§ 2. Loci Ordinarius, audito loci parocho, potest ad fidelium
commoditatem permittere aut iubere, ut fons baptismalis
habeatur etiam in alia ecclesia aut oratorio intra paroeciae fines.

Can. 859 – Si ad ecclesiam paroecialem aut ad aliam eccle-
siam vel oratorium, de quo in can. 858, § 2, baptizandus,
propter locorum distantiam aliave adiuncta, sine gravi incom-
modo acce-dere vel transferri nequeat, baptismus conferri pote-
st et debet in alia propinquiore ecclesia vel oratorio, aut etiam
alio in loco decenti.

Can. 860 – § 1. Praeter casum necessitatis, baptismus ne
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2° pãrinþii unui copil care trebuie botezat, precum ºi cei care
îºi vor asuma funcþia de naºi, sã fie bine instruiþi asupra semni-
ficaþiei acestui sacrament ºi a obligaþiilor ce sunt strâns legate
de el; parohul, personal sau prin alþii, sã aibã grijã ca pãrinþii
sã fie instruiþi cum trebuie prin îndemnuri pastorale, ba chiar
ºi prin rugãciune fãcutã în comun, adunând mai multe familii
ºi, unde este posibil, vizitându-le.

Can. 852 – § 1. Dispoziþiile canoanelor cu privire la
Botezul adulþilor se aplicã tuturor celor care, împlinind
ºapte ani, au ajuns la uzul raþiunii.

§ 2. Este asimilatã pruncului (infanti), chiar ºi în ce priveºte
Botezul, persoana care nu este responsabilã de actele sale.

Can. 853 – Apa ce trebuie folositã în conferirea
Botezului trebuie sã fie binecuvântatã dupã dispoziþiile
cãrþilor liturgice, cu excepþia cazului de necesitate.

Can. 854 – Botezul sã fie conferit fie prin scufundare, fie
prin turnare, respectându-se dispoziþiile Conferinþei
Episcopilor.

Can. 855 – Pãrinþii, naºii ºi parohul sã aibã grijã sã nu
se dea un nume strãin de sentimentul creºtin.

Can. 856 – Deºi Botezul poate fi celebrat în orice zi, se
reco-mandã totuºi ca în mod obiºnuit sã fie celebrat dumini-
ca sau, dacã e posibil, în noaptea Învierii.

Can. 857 – § 1. Cu excepþia cazului de necesitate, locul
spe-cific pentru celebrarea Botezului este biserica sau orato-
riul.

§ 2. De regulã, adultul sã fie botezat în biserica parohialã
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conferatur in domibus privatis, nisi loci Ordinarius gravi
de causa id permiserit.

§ 2. In valetudinariis, nisi aliter Episcopus dioecesanus sta-
tuerit, baptismus ne celebretur, nisi in casu necessitatis vel
alia ratione pastorali cogente.
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proprie, iar copilul, în biserica parohialã a pãrinþilor, dacã un
motiv just nu sugereazã altfel.

Can. 858 – § 1. Fiecare bisericã parohialã sã aibã izvor
bap-tismal, rãmânând inviolabil dreptul cumulativ câºtigat
deja de alte biserici.

§ 2. Ordinariul locului, ascultând pãrerea parohului, poate
permite ori porunci ca, pentru comoditatea credincioºilor, sã
existe izvor baptismal ºi într-o altã bisericã sau într-un ora-
toriu din teritoriul parohiei.

Can. 859 – Dacã, din cauza distanþei sau altor împre-
jurãri, cel care trebuie botezat nu poate sã meargã sau sã fie
dus fãrã un neajuns grav la biserica parohialã sau la o altã
bise-ricã sau la un oratoriu, despre care vorbeºte can. 858,
§ 2, Botezul poate ºi trebuie sã fie administrat în altã bisericã
mai apropiatã sau oratoriu sau chiar într-un alt loc decent.

Can. 860 – § 1. În afara cazului de necesitate, Botezul sã
nu se administreze în case particulare, decât dacã Ordinariul
locului a permis aceasta dintr-un motiv grav.

§ 2. Dacã Episcopul diecezan nu a stabilit altfel, Botezul
sã nu se celebreze în spitale decât în caz de necesitate sau
dintr-un alt motiv pastoral imperios.

CAPITOLUL II
Celebrantul Botezului
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CAPUT II
De baptismi ministro

Can. 861 – § 1. Minister ordinarius baptismi est
Episcopus, presbyter et diaconus, firmo praescripto can. 530,
n. 1.

§ 2. Absente aut impedito ministro ordinario, licite baptismus
confert catechista aliusve ad hoc munus ab Ordinario loci depu-
tatus, immo, in casu necessitatis, quilibet homo debita inten-
tione motus; solliciti sint animarum pastores, praesertim paro-
chus, ut christifideles de recto baptizandi modo edoceantur.

Can. 862 – Excepto casu necessitatis, nemini licet, sine debita
licentia, in alieno territorio baptismum conferre, ne suis quidem
subditis.

Can. 863 – Baptismum adultorum, saltem eorum qui aeta-
tem quattuordecim annorum expleverunt, ad Episcopum
dioece-sanum deferatur ut, si id expedire iudicaverit, ab ipso
adminis-tretur.

CAPUT III
De baptizandis

Can. 864 – Baptismi capax est omnis et solus homo nondum
baptizatus.

Can. 865 – § 1. Ut adultus baptizari possit, oportet volun-
tatem baptismum recipiendi manifestaverit, de fidei verita-
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Can. 861 – § 1. Celebrantul obiºnuit al Botezului este
Epis-copul, preotul ºi diaconul, rãmânând neschimbatã dis-
poziþia can. 530, nr. 1.

§ 2. Când lipseºte sau este împiedicat celebrantul obiºnuit,
administreazã în mod licit Botezul un catehet sau o altã per-
soanã desemnatã pentru aceasta de Ordinariul locului, ba
chiar, în caz de necesitate, orice om care are intenþia necesarã
pentru aceasta; pãstorii sufleteºti, îndeosebi parohul, sã aibã
grijã ca credincioºii sã fie instruiþi asupra modului corect de
a boteza.

Can. 862 – Cu excepþia cazului de necesitate, nimeni nu
poate, fãrã permisiunea necesarã, sã administreze Botezul
în teritoriu strãin, nici chiar propriilor supuºi.

Can. 863 – Botezul adulþilor, cel puþin al celor care au
îm-plinit vârsta de paisprezece ani, sã fie adus la cunoºtinþa
Epis-copului diecezan pentru ca, dacã apreciazã cã este
bine, sã-l administreze personal.

CAPITOLUL III
Persoanele care trebuie botezate

Can. 864 – Este capabil sã primeascã Botezul orice om
încã nebotezat, ºi numai el.

Can. 865 – § 1. Ca un adult sã poatã fi botezat, trebuie sã-ºi
fi manifestat voinþa de a primi Botezul, sã fie instruit suficient
asupra adevãrurilor de credinþã ºi a obligaþiilor creºtine ºi sã
fie probat în viaþa creºtinã prin catecumenat; sã fie îndemnat
sã se cãiascã de pãcatele sale.
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tibus obligationibusque christianis sufficienter sit instructus
atque in vita christiana per catechumenatum sit probatus;
admoneatur etiam ut de peccatis suis doleat.

§ 2. Adultus, qui in periculo mortis versatur, baptizari potest
si, aliquam de praecipuis fidei veritatibus cognitionem habens,
quovis modo intentionem suam baptismum recipiendi manifes-
taverit et promittat se christianae religionis mandata esse
servaturum.

Can. 866 – Adultus qui baptizatur, nisi gravis obstet ratio,
statim post baptismum confirmetur atque celebrationem eucha-
risticam, communionem etiam recipiendo, participet.

Can. 867 – § 1. Parentes obligatione tenentur curandi ut
infantes intra priores hebdomadas baptizentur; quam primum
post nativitatem, immo iam ante eam, parochum adeant ut sacra-
mentum pro filio petant et debite ad illud praeparentur.

§ 2. Si infans in periculo mortis versetur, sine ulla mora
baptizetur.

Can. 868 – § 1. Ut infans licite baptizetur, oportet:

1° parentes, saltem eorum unus aut qui legitime eorundem
locum tenet, consentiant;

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

§ 2. Infans parentum catholicorum, immo et non catholi-
corum, in periculo mortis licite baptizatur, etiam invitis paren-
tibus.

564 CARTEA IV: FUNCÞIA BISERICII DE A SFINÞI



§ 2. Adultul care se aflã în pericol de moarte poate fi botezat
dacã, având o oarecare cunoºtinþã despre principalele adevã-
ruri de credinþã, ºi-a manifestat în vreun fel intenþia de a
primi Botezul ºi sã promitã cã va respecta poruncile religiei
creºtine.

Can. 866 – Dacã nu se opune vreun motiv grav, adultul
care se boteazã sã fie miruit îndatã dupã Botez ºi sã par-
ticipe la celebrarea euharisticã, primind chiar Împãrtãºa-
nia.

Can. 867 – § 1. Pãrinþii au obligaþia de a se îngriji ca pro-
prii lor copii sã fie botezaþi în primele sãptãmâni; îndatã
dupã naºtere, sau chiar înainte de naºtere, sã meargã la
paroh spre a cere sacramentul pentru copil ºi sã se
pregãteascã aºa cum trebuie pentru primirea lui.

§ 2. Dacã un copil se aflã în pericol de moarte, sã fie botezat
fãrã întârziere.

Can. 868 – § 1. Ca un copil sã fie botezat în mod licit, tre-
buie ca:

1° pãrinþii, cel puþin unul dintre ei, sau cine le þine locul sã
fie de acord;

2° sã existe speranþa întemeiatã cã el va fi educat în religia
catolicã; dacã aceastã speranþã lipseºte întru totul, Botezul
sã fie amânat conform dispoziþiilor dreptului particular, expli-
cându-se pãrinþilor motivul amânãrii.

§ 2. În pericol de moarte, un copil din pãrinþi catolici, ba
chiar ºi cel din pãrinþi necatolici, este botezat în mod licit chiar
împotriva voinþei pãrinþilor lui.

Can. 869 – § 1. Când existã îndoiala dacã cineva a fost
botezat sau dacã a fost botezat în mod valid, iar dupã o inves-
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Can. 869 – § 1. Si dubitetur num quis baptizatus fuerit,
aut baptismus valide collatus fuerit, dubio quidem post seriam
investigationem permanente, baptismus eidem sub condicione
conferatur.

§ 2. Baptizati in communitate ecclesiali non catholica non
sunt sub condicione baptizandi, nisi, inspecta materia et ver-
borum forma in baptismo collato adhibitis necnon attenta inten-
tione baptizati adulti et ministri baptizantis, seria ratio adsit
de baptismi validitate dubitandi.

§ 3. Quod si, in casibus de quibus in §§ 1 et 2, dubia rema-
neat baptismi collatio aut validitas, baptismus ne conferatur
nisi postquam baptizando, si sit adultus, doctrina de baptismi
sacra-mento exponatur, atque eidem aut, si de infante agitur,
eius parentibus rationes dubiae validitatis baptismi celebrati
decla-rentur.

Can. 870 – Infans expositus aut inventus, nisi re diligen-
ter investigata de eius baptismo constet, baptizetur.

Can. 871 – Fetus abortivi, si vivant, quatenus fieri pote-
st, baptizentur.

CAPUT IV
De patrinis

Can. 872 – Baptizando, quantum fieri potest, detur patrinus,
cuius est baptizando adulto in initiatione christiana adstare,
et baptizandum infantem una cum parentibus ad baptismum
praesentare itemque operam dare ut baptizatus vitam chris-
tianam baptismo congruam ducat obligationesque eidem inhae-
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tigaþie serioasã dubiul totuºi persistã, sã se confere Botezul
sub condiþie.

§ 2. Cei botezaþi într-o comunitate eclezialã necatolicã nu
trebuie botezaþi sub condiþie, în afarã de cazul când, dupã ce au
fost examinate materia ºi forma folosite în administrarea
Botezului, precum ºi intenþia botezatului adult ºi a oficiantului
care a botezat, existã un motiv serios de dubiu asupra validi-
tãþii Botezului.

§ 3. Dacã în cazurile prevãzute de §§ 1 ºi 2 persistã dubiul
cu privire la administrarea Botezului sau la validitatea lui,
sã nu se confere Botezul decât dupã ce i se expune celui care se
boteazã, dacã este adult, doctrina despre sacramentul Bote-
zului ºi dupã ce i se aratã acestuia sau, dacã este vorba de
un copil, pãrinþilor, motivele validitãþii nesigure a Botezului
deja celebrat.

Can. 870 – Un copil expus sau gãsit sã fie botezat dacã,
dupã o investigaþie atentã, nu rezultã cã a fost deja botezat.

Can. 871 – În mãsura posibilitãþilor, fetuºii avortaþi,
dacã sunt vii, sã primeascã Botezul.

CAPITOLUL IV
Naºii

Can. 872 – Pe cât e posibil, celui ce se boteazã sã i se dea
un naº care are datoria sã-l asiste pe adult în iniþierea creºtinã
ºi sã-l prezinte la Botez, împreunã cu pãrinþii, pe copilul care
trebuie botezat, ºi, de asemenea, sã-ºi dea silinþa ca cel botezat
sã ducã o viaþã creºtinã conformã cu Botezul ºi sã îndeplineascã
cu fidelitate obligaþiile inerente acestui sacrament.

Can. 873 – Sã se ia numai un naº sau o naºã, ori un naº
ºi o naºã împreunã.
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rentes fideliter adimpleat.
Can. 873 – Patrinus unus tantum vel matrina una vel etiam

unus et una assumantur.

Can. 874 – § 1. Ut quis ad munus patrini suscipiendum
admit-tatur, oportet:

1° ab ipso baptizando eiusve parentibus aut ab eo qui eorum
locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit
designatus atque aptitudinem et intentionem habeat hoc munus
gerendi;

2° decimum sextum aetatis annum expleverit, nisi alia aetas
ab Episcopo dioecesano statuta fuerit vel exceptio iusta de causa
parocho aut ministro admittenda videatur;

3° sit catholicus, confirmatus et sanctissimum Eucharistiae
sacramentum iam receperit, idemque vitam ducat fidei et muneri
suscipiendo congruam;

4° nulla poena canonica legitime irrogata vel declarata sit
innodatus;

5° non sit pater aut mater baptizandi.

§ 2. Baptizatus ad communitatem ecclesialem non catholicam
pertinens, nonnisi una cum patrino catholico, et quidem ut
testis tantum baptismi, admittatur.

CAPUT V
De collati baptismi

probatione et adnotatione

Can. 875 – Qui baptismum administrat curet ut, nisi
adsit patrinus, habeatur saltem testis quo collatio baptismi
probari possit.

Can. 876 – Ad collatum baptismum comprobandum, si nemi-
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Can. 874 – § 1. Ca cineva sã fie admis sã îndeplineascã
funcþia de naº, trebuie:

1° sã fie desemnat de cãtre cel care se boteazã sau de pãrinþii
acestuia, ori, în lipsa acestora, de cãtre paroh sau de cãtre cele-
brantul Botezului ºi sã aibã capacitatea ºi intenþia de a înde-
plini aceastã funcþie;

2° sã fi împlinit vârsta de ºaisprezece ani, dacã Episcopul
diecezan nu a stabilit o altã vârstã, ori dacã parohul sau cele-
brantul nu considerã cã, dintr-un motiv just, se poate admite
o excepþie;

3° sã fie catolic, sã fi primit Mirul ºi Preasfântul Sacrament
al Euharistiei ºi, totodatã, sã ducã o viaþã conformã cu credinþa
ºi cu funcþia ce trebuie sã ºi-o asume;

4° sã nu fie împiedicat de vreo pedeapsã canonicã impusã
sau declaratã în mod legitim;

5° sã nu fie tatãl sau mama celui care se boteazã.

§ 2. Un botezat care aparþine la o comunitate eclezialã neca-
tolicã sã fie admis numai împreunã cu un naº catolic ºi numai
în calitate de martor al Botezului.

CAPITOLUL V
Dovedirea ºi înregistrarea

botezului administrat

Can. 875 – Cine administreazã Botezul sã aibã grijã ca,
în cazul când nu este prezent un naº, sã fie de faþã cel puþin
un martor prin care sã poatã fi doveditã conferirea
Botezului.

Can. 876 – Pentru a dovedi conferirea Botezului, dacã
nu se aduce nimãnui vreun prejudiciu, este suficientã declar-
aþia unui singur martor mai presus de orice bãnuialã sau
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ni fiat praeiudicium, sufficit declaratio unius testis omni excep-
tione maioris, aut ipsius baptizati iusiurandum, si ipse in
aetate adulta baptismum receperit.

Can. 877 – § 1. Parochus loci, in quo baptismus celebratur,
debet nomina baptizatorum, mentione facta de ministro, paren-
tibus, patrinis necnon, si adsint, testibus, de loco ac die colla-
ti baptismi, in baptizatorum libro sedulo et sine ulla mora refer-
re, simul indicatis die et loco nativitatis.

§ 2. Si de filio agatur e matre non nupta nato, matris nomen
inserendum est, si publice de eius maternitate constet aut ipsa
sponte sua, Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus
liturgicis inscribendum est, si eius paternitas probatur aliquo
publico documento aut ipsius declaratione coram parocho et
duobus testibus facta; in ceteris casibus, inscribatur baptizatus,
nulla facta de patris aut parentum nomine indicatione.

§ 3. Si de filio adoptivo agitur, inscribantur nomina adop-
tantium necnon, saltem si ita fiat in actu civili regionis, parentum
naturalium ad normam §§ 1 et 2, attentis Episcoporum confe-
rentiae praescriptis.

Can. 878 – Si baptismus neque a parocho neque eo praesen-
te administratus fuerit, minister baptismi, quicumque est, de col-
lato baptismo certiorem facere debet parochum paroeciae in qua
bap-tismus administratus est, ut baptismum adnotet ad nor-
mam can. 877, § 1.
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jurã-mântul botezatului însuºi, dacã el a primit Botezul ca
adult.

Can. 877 – § 1. Parohul locului unde se celebreazã Botezul
trebuie sã înregistreze în mod conºtiincios ºi fãrã nici o întâr-
ziere în registrul de botezaþi numele celor botezaþi, menþionând
numele celebrantului, al pãrinþilor, al naºilor ºi, dacã existã,
al martorilor, precum ºi locul ºi ziua conferirii Botezului,
indicând totodatã ziua ºi locul naºterii.

§ 2. În cazul unui copil nãscut dintr-o mamã necãsãtoritã,
trebuie înregistrat numele mamei, dacã maternitatea ei este
cunoscutã în mod public sau dacã ea cere acest lucru de
bunãvoie în scris sau în faþa a doi martori; de asemenea, trebuie
înregistrat numele tatãlui, dacã paternitatea sa este doveditã
printr-un înscris public sau printr-o declaraþie din partea lui,
fãcutã în faþa parohului ºi a doi martori; în celelalte cazuri, cel
botezat sã fie înregistrat fãrã a se fi menþionat numele tatãlui
sau al pãrinþilor.

§ 3. Dacã este vorba de un copil care este adoptat, sã se înre-
gistreze numele celor care îl adoptã, precum ºi, cel puþin dacã
astfel se procedeazã în actul civil al regiunii respective, numele
pãrinþilor naturali, conform §§ 1 ºi 2, respectându-se dispo-
ziþiile Conferinþei Episcopilor.

Can. 878 – Dacã Botezul nu a fost administrat de paroh
ºi nici în prezenþa sa, celebrantul Botezului, oricine ar fi el, tre-
buie sã-l informeze de aceasta pe parohul parohiei în care a
fost administrat Botezul, ca sã înregistreze Botezul con-
form cu can. 877, § 1.
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TITULUS II
De sacramento confirmationis

Can. 879 – Sacramentum confirmationis, quod characte-
rem imprimit et quo baptizati, iter initiationis christianae
prose-quentes, Spiritus Sancti dono ditantur atque perfectius
Ecclesiae vinculantur, eosdem roborat arctiusque obligat ut verbo
et opere testes sint Christi fidemque diffundant et defendant.

CAPUT I
De confirmationis celebratione

Can. 880 – § 1. Sacramentum confirmationis confertur per
unctionem chrismatis in fronte, quae fit manus impositione
atque per verba in probatis liturgicis libris praescripta.

§ 2. Chrisma in sacramento confirmationis adhibendum debet
esse ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a pres-
bytero ministretur.

Can. 881 – Expedit ut confirmationis sacramentum in eccle-
sia, et quidem intra Missam, celebretur; ex causa tamen iusta
et rationabili, extra Missam et quolibet loco digno celebrari pote-
st.

CAPUT II
De confirmationis ministro

Can. 882 – Confirmationis minister ordinarius est
Episcopus; valide hoc sacramentum confert presbyter quoque
hac facultate vi iuris universalis aut peculiaris concessionis
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TITLUL II
Sacramentul Mirului

Can. 879 – Sacramentul Mirului, care imprimã un carac-
ter, ºi prin care cei botezaþi, continuând itinerarul iniþierii creº-
tine, sunt îmbogãþiþi de darul Duhului Sfânt ºi legaþi mai
strâns de Bisericã, îi întãreºte ºi îi obligã mai puternic sã fie
martori ai lui Cristos prin cuvinte ºi fapte ºi sã rãspândeascã ºi
sã apere credinþa.

CAPITOLUL I
Celebrarea Mirului

Can. 880 – § 1. Sacramentul Mirului este conferit prin
un-gerea cu crismã pe frunte, fãcutã cu impunerea mâinii ºi
prin cuvintele stabilite în cãrþile liturgice aprobate.

§ 2. Crisma ce trebuie folositã în sacramentul Mirului
trebuie sã fie consacratã de Episcop, chiar dacã sacramentul
este administrat de un preot.

Can. 881 – Este bine ca sacramentul Mirului sã se cele-
breze în bisericã, în cadrul Liturghiei; totuºi, dintr-un motiv
just ºi raþional, poate fi celebrat în afara Liturghiei ºi în orice
loc decent.

CAPITOLUL II
Celebrantul Mirului

Can. 882 – Celebrantul obiºnuit al Mirului este
Episcopul; conferã în mod valid acest sacrament ºi preotul
care a primit aceastã facultate în virtutea dreptului univer-
sal sau în virtutea unei concesiuni din partea autoritãþii
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competentis auctoritatis instructus.
Can. 883 – Ipso iure facultate confirmationem ministran-

di gaudent:
1° intra fines suae dicionis, qui iure Episcopo dioecesano

aequiparantur;
2° quoad personam de qua agitur, presbyter qui, vi officii vel

mandati Episcopi dioecesani, infantia egressum baptizat aut
iam baptizatum in plenam Ecclesiae catholicae communionem
admittit;

3° quoad eos qui in periculo mortis versantur, parochus,
immo quilibet presbyter.

Can. 884 – § 1. Episcopus dioecesanus confirmationem
admi-nistret per se ipse aut curet ut per alium Episcopum
adminis-tretur; quod si necessitas id requirat, facultatem concede-
re potest uni vel pluribus determinatis presbyteris, qui hoc sacra-
mentum administrent.

§ 2. Gravi de causa, Episcopus itemque presbyter, vi iuris
aut peculiaris concessionis competentis auctoritatis facultate
confirmandi donatus, possunt in singulis casibus presbyteros,
ut et ipsi sacramentum administrent, sibi sociare.

Can. 885 – § 1. Episcopus dioecesanus obligatione tene-
tur curandi ut sacramentum confirmationis subditis rite et
rationa-biliter petentibus conferatur.

§ 2. Presbyter, qui hac facultate gaudet, eadem uti debet erga
eos in quorum favorem facultas concessa est.

Can. 886 – § 1. Episcopus in sua dioecesi sacramentum con-
fir-mationis legitime administrat etiam fidelibus non subditis,
nisi obstet expressa proprii ipsorum Ordinarii prohibitio.
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competente.
Can. 883 – Se bucurã ipso iure de facultatea de a adminis-

tra Mirul:
1° în cadrul jurisdicþiei proprii, cei care sunt echivalenþi

în drept Episcopului diecezan;
2° faþã de persoana interesatã, preotul care în virtutea

oficiului sau a mandatului Episcopului diecezan, boteazã pe
cineva care a împlinit ºapte ani sau admite în comuniunea
deplinã cu Biserica Catolicã o persoanã deja botezatã;

3° faþã de cei care se aflã în pericol de moarte, parohul, ba
chiar orice preot.

Can. 884 – § 1. Episcopul diecezan sã administreze per-
sonal Mirul sau sã aibã grijã sã fie administrat de un alt
Episcop; dacã este necesar, poate sã acorde unuia sau mai
multor preoþi, bine precizaþi, facultatea sã administreze ei
acest sacrament.

§ 2. Dintr-un motiv grav, Episcopul ºi preotul înzestrat cu
facultatea de a mirui în virtutea dreptului sau a unei conce-
siuni speciale din partea autoritãþii competente pot, în cazuri
particulare, sã ia ca asociaþi alþi preoþi, ca sã administreze
ºi ei Mirul.

Can. 885 – § 1. Episcopul diecezan are obligaþia de a se
îngriji ca sacramentul Mirului sã fie conferit credincioºilor sãi,
care îl cer dupã rânduialã ºi în mod raþional.

§ 2. Preotul care se bucurã de aceastã facultate trebuie sã o
foloseascã în favoarea persoanelor pentru care i-a fost acordatã.

Can. 886 – § 1. În dieceza sa, Episcopul administreazã în
mod legal sacramentul Mirului ºi credincioºilor care nu
sunt sub jurisdicþia lui, dacã nu existã o opreliºte expresã
din partea Ordinariului lor.

PARTEA I: SACRAMENTELE 575



§ 2. Ut in aliena dioecesi confirmationem licite administret,
Episcopus indiget, nisi agatur de suis subditis, licentia saltem
rationabiliter praesumpta Episcopi dioecesani.

Can. 887 – Presbyter facultate confirmationem ministran-
di gaudens, in territorio sibi designato hoc sacramentum extra-
neis quoque licite confert, nisi obstet proprii eorum Ordinarii veti-
tum; illud vero in alieno territorio nemini valide confert, salvo
prae-scripto can. 883, n. 3.

Can. 888 – Intra territorium in quo confirmationem confer-
re valent, ministri in locis quoque exemptis eam ministrare pos-
sunt.

CAPUT III
De confirmandis

Can. 889 – § 1. Confirmationis recipiendae capax est
omnis et solus baptizatus, non confirmatus.

§ 2. Extra periculum mortis, ut quis licite confirmationem
recipiat, requiritur, si rationis usu polleat, ut sit apte institutus,
rite dispositus et promissiones baptismales renovare valeat.

Can. 890 – Fideles tenentur obligatione hoc sacramentum
tempestive recipiendi; curent parentes, animarum pastores,
praesertim parochi, ut fideles ad illud recipiendum rite ins-
truantur et opportuno tempore accedant.
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§ 2. Ca sã administreze în mod licit Mirul în altã diecezã,
Episcopul are nevoie de permisiunea, cel puþin presupusã în
mod raþional, a Episcopului diecezan, în afarã de cazul când
este vorba de credincioºii proprii.

Can. 887 – Preotul care are facultatea de a administra Mirul
conferã în mod licit acest sacrament, în teritoriul ce îi este
desemnat, chiar ºi persoanelor strãine, dacã nu existã o inter-
zicere din partea Ordinariului lor propriu; într-un teritoriu
strãin, nu poate sã-l administreze în mod valid nimãnui, cu
excepþia cazului prevãzut de can. 883, nr. 3.

Can. 888 – În teritoriul în care pot sã confere în mod
valid Mirul, slujitorii sacri îl pot administra ºi în locurile
exempte.

CAPITOLUL III
Persoanele ce trebuie miruite

Can. 889 – § 1. Este capabil sã primeascã Mirul orice
botezat, ºi numai el, care nu este încã miruit.

§ 2. Cu excepþia pericolului de moarte, ca cineva sã pri-
meascã în mod licit Mirul este necesar, dacã are uzul raþiunii,
sã fie instruit în mod adecvat, sã fie dispus cum se cuvine ºi
sã poatã reînnoi fãgãduinþele de la Botez.

Can. 890 – Credincioºii au obligaþia sã primeascã acest
sacrament la timpul potrivit; pãrinþii, pãstorii sufleteºti, îndeo-
sebi parohii, sã aibã grijã ca credincioºii sã fie bine instruiþi
pentru a-l primi ºi sã se apropie de el la timpul cuvenit.
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Can. 891 – Sacramentum confirmationis conferatur fideli-
bus circa aetatem discretionis, nisi Episcoporum conferentia
aliam aetatem determinaverit, aut adsit periculum mortis
vel, de iudicio ministri, gravis causa aliud suadeat.

CAPUT IV
De patrinis

Can. 892 – Confirmando, quantum id fieri potest, adsit
patrinus, cuius est curare ut confirmatus tamquam verus
Christi testis se gerat obligationesque eidem sacramento inhae-
rentes fideliter adimpleat.

Can. 893 – § 1. Ut quis patrini munere fungatur, condiciones
adimpleat oportet, de quibus in can. 874.

§ 2. Expedit ut tamquam patrinus assumatur qui idem
munus in baptismo suscepit.

CAPUT V
De collatae confirmationis
probatione et adnotatione

Can. 894 – Ad collatam confirmationem probandam ser-
ventur praescripta can. 876.

Can. 895 – Nomina confirmatorum, facta mentione ministri,
parentum et patrinorum, loci et diei collatae confirmationis
in librum confirmatorum Curiae dioecesanae adnotentur, vel,
ubi id praescripserit Episcoporum conferentia aut Episcopus
dioecesanus, in librum in archivo paroeciali conservandum;
parochus debet de collata confirmatione monere parochum loci
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Can. 891 – Sacramentul Mirului sã fie conferit credin-
cioºilor ajunºi în jurul vârstei priceperii, dacã nu s-a stabilit
o altã vârstã de cãtre Conferinþa Episcopilor, sau nu existã
pericolul morþii, sau dacã, dupã aprecierea slujitorului sacru,
un motiv grav nu sugereazã altfel.

CAPITOLUL IV
Naºii

Can. 892 – Pe cât e posibil, cine se miruieºte sã fie asis-
tat de un naº care are datoria de a se îngriji ca cel miruit sã
se comporte ca un adevãrat martor al lui Cristos ºi sã înde-
plineascã în mod fidel obligaþiile inerente acestui sacrament.

Can. 893 – § 1. Ca cineva sã poatã fi naº, trebuie sã înde-
plineascã condiþiile despre care vorbeºte can. 874.

§ 2. Este bine sã fie luat ca naº cel ce ºi-a asumat aceeaºi
funcþie ºi la Botez.

CAPITOLUL V
Dovedirea ºi înregistrarea

Mirului conferit

Can. 894 – Pentru dovedirea administrãrii Mirului sã se
respecte dispoziþiile can. 876.

Can. 895 – Numele celor miruiþi, menþionându-se
numele celebrantului, al pãrinþilor ºi al naºilor, locul ºi ziua
confe-ririi Mirului, sã fie înscrise în registrul de miruiþi al
Curiei diecezane sau, unde acest lucru a fost stabilit de
Conferinþa Episcopilor sau de Episcopul diecezan, în reg-
istrul ce trebuie pãstrat în arhiva parohialã; parohul trebuie
sã-l informeze pe parohul locului Botezului despre adminis-
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baptismi, ut adnotatio fiat in libro baptizatorum, ad normam
can. 535, § 2.

Can. 896 – Si parochus loci praesens non fuerit, eundem
de collata confirmatione minister per se vel per alium quam
primum certiorem faciat.

TITULUS III
De sanctissima Eucharistia

Can. 897 – Augustissimum Sacramentum est sanctissi-
ma Eucharistia, in qua ipsemet Christus Dominus contine-
tur, offertur et sumitur, et qua continuo vivit et crescit
Ecclesia. Sacrificium eucharisticum, memoriale mortis et
resurrectionis Domini, in quo Sacrificium crucis in saecula
perpetuatur, totius cultus et vitae christianae est culmen et
fons, quo signi-ficatur et efficitur unitas populi Dei et corpo-
ris Christi aedi-ficatio perficitur. Cetera enim sacramenta et
omnia ecclesiastica apostolatus opera cum sanctissima
Eucharistia cohaerent et ad eam ordinantur.

Can. 898 – Christifideles maximo in honore sanctissi-
mam Eucharistiam habeant, actuosam in celebratione augu-
stissimi Sacrificii partem habentes, devotissime et frequenter hoc
sacra-mentum recipientes, atque summa cum adoratione idem
colentes; animarum pastores doctrinam de hoc sacramento illu-
strantes, fideles hanc obligationem sedulo edoceant.

CAPUT I
De eucharistica celebratione

Can. 899 – § 1. Eucharistica celebratio actio est ipsius
Christi et Ecclesiae, in qua Christus Dominus, ministerio
sacerdotis, semetipsum, sub speciebus panis et vini substan-
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trarea Mirului, pentru a se face adnotarea în registrul de
botezaþi, conform can. 535, § 2. 

Can. 896 – Dacã parohul locului nu a fost prezent, cele-
brantul sã-l informeze, personal sau prin alþii, cât mai curând
despre administrarea Mirului.

TITLUL III
Preasfânta Euharistie

Can. 897 – Cel mai sublim sacrament este Preasfânta
Euha-ristie, în care este conþinut, oferit ºi primit însuºi
Cristos Domnul, ºi prin care Biserica trãieºte ºi creºte fãrã
încetare. Jertfa euharisticã, memorialul morþii ºi învierii
Domnului, în care se perpetueazã de-a lungul veacurilor
Jertfa Crucii, este culmea ºi izvorul întregului cult ºi al
întregii vieþi creº-tine, prin care se manifestã ºi se real-
izeazã unitatea popo-rului lui Dumnezeu ºi se sãvârºeºte zidi-
rea Trupului lui Cristos. Celelalte sacramente ºi toate operele
de apostolat ale Bisericii sunt strâns unite cu Preasfânta
Euharistie ºi converg spre ea.

Can. 898 – Credincioºii sã cinsteascã în cel mai înalt
grad Preasfânta Euharistie, participând activ la celebrarea
Sfintei Jertfe, primind cu cea mai mare evlavie ºi des acest
sacrament ºi venerând-o cu cea mai mare adoraþie;
explicând doctrina referitoare la acest sacrament, pãstorii
sufleteºti sã-i înveþe cu zel pe credincioºi asupra acestor
obligaþii.

CAPITOLUL I
Celebrarea euharisticã

Can. 899 – § 1. Celebrarea euharisticã este acþiunea lui

PARTEA I: SACRAMENTELE 581



tialiter prae-sentem, Deo Patri offert atque fidelibus in sua
oblatione sociatis se praebet ut cibum spiritualem.

§ 2. In eucharistica Synaxi populus Dei in unum convocatur,
Episcopo aut, sub eius auctoritate, presbytero praeside, per-
sonam Christi gerente, atque omnes qui intersunt fideles, sive
clerici sive laici, suo quisque modo pro ordinum et liturgicorum
munerum diversitate, participando concurrunt.

§ 3. Celebratio eucharistica ita ordinetur, ut omnes partici-
pantes exinde plurimos capiant fructus, ad quos obtinendos
Christus Dominus Sacrificium eucharisticum instituit.

ART. 1
De sanctissimae Eucharistiae ministro

Can. 900 – § 1. Minister, qui in persona Christi sacramen-
tum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordi-
natus.

§ 2. Licite Eucharistiam celebrat sacerdos lege canonica non
impeditus, servatis praescriptis canonum qui sequuntur.

Can. 901 – Integrum est sacerdoti Missam applicare pro
quibusvis, tum vivis tum defunctis.

Can. 902 – Nisi utilitas christifidelium aliud requirat
aut suadeat, sacerdotes Eucharistiam concelebrare possunt,
integra tamen pro singulis libertate manente Eucharistiam
individuali modo celebrandi, non vero eo tempore, quo in
eadem ecclesia aut oratorio concelebratio habetur.
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Cristos însuºi ºi a Bisericii, în care Cristos Domnul, prin slu-
jirea preotului, se oferã lui Dumnezeu Tatãl pe sine însuºi
prezent în mod substanþial sub speciile pâinii ºi vinului ºi
se dã ca hranã spiritualã credincioºilor uniþi în oferirea sa.

§ 2. În Adunarea euharisticã, prezidatã de Episcop sau, sub
autoritatea acestuia, de preot, care acþioneazã în persoana
lui Cristos, poporul lui Dumnezeu este chemat împreunã ºi
toþi credincioºii prezenþi, atât clericii, cât ºi laicii, participã
activ, fiecare în felul sãu, potrivit cu diversitatea treptelor preo-
þeºti ºi a funcþiilor liturgice.

§ 3. Celebrarea euharisticã sã fie astfel rânduitã încât toþi
cei care iau parte la ea sã beneficieze de roade îmbelºugate,
pentru a cãror dobândire Cristos Domnul a instituit Jertfa
euharisticã.

ART. 1
Slujitorul Preasfintei Euharistii

Can. 900 – § 1. Numai preotul hirotonit în mod valid
este slujitorul sacru care, acþionând în persoana lui Cristos,
poate sã celebreze sacramentul Euharistiei.

§ 2. Celebreazã în mod licit Euharistia preotul care nu este
împiedicat de o lege canonicã, respectând dispoziþiile canoa-
nelor care urmeazã.

Can. 901 – Preotul este liber sã aplice Liturghia pentru
oricine, atât pentru cei vii cât ºi pentru cei morþi.

Can. 902 – Dacã interesul credincioºilor nu impune sau
nu recomandã contrarul, preoþii pot sã concelebreze Euha-
ristia, rãmânând totuºi inviolabilã libertatea fiecãruia de a
celebra în mod individual, dar nu în timp ce se celebreazã
în aceeaºi bisericã sau în acelaºi oratoriu.

PARTEA I: SACRAMENTELE 583



Can. 903 – Sacerdos ad celebrandum admittatur etiamsi
rectori ecclesiae sit ignotus, dummodo aut litteras commen-
datitias sui Ordinarii vel sui Superioris, saltem intra
annum datas, exhibeat, aut prudenter existimari possit eundem
a cele-bratione non esse impeditum.

Can. 904 – Sacerdotes, memoria semper tenentes in mysterio
Sacrificii eucharistici opus redemptionis continuo exerceri,
frequenter celebrent; immo enixe commendatur celebratio coti-
diana, quae quidem, etiam si praesentia fidelium haberi non
possit, actus est Christi et Ecclesiae, in quo peragendo munus
suum praecipuum sacerdotes adimplent.

Can. 905 – § 1. Exceptis casibus in quibus ad normam
iuris licitum est pluries eadem die Eucharistiam celebrare
aut concelebrare, non licet sacerdoti plus semel in die cele-
brare.

§ 2. Si sacerdotum penuria habeatur, concedere potest loci
Ordinarius ut sacerdotes, iusta de causa, bis in die, immo, neces-
sitate pastorali id postulante, etiam ter in diebus dominicis
et festis de praecepto, celebrent.

Can. 906 – Nisi iusta et rationabili de causa, sacerdos
Sacri-ficium eucharisticum ne celebret sine participatione
alicuius saltem fidelis.

Can. 907 – In celebratione eucharistica diaconis et laicis
non licet orationes, speciatim precem eucharisticam, proferre
vel actionibus fungi, quae sacerdotis celebrantis sunt pro-
priae.

Can. 908 – Sacerdotibus catholicis vetitum est una cum sacer-
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Can. 903 – Un preot sã fie admis sã celebreze chiar dacã
nu este cunoscut de responsabilul bisericii, cu condiþia fie sã
prezinte „celebretul” dat de Ordinariul sau de Superiorul
propriu, eliberat cel mult de un an, fie cã se poate aprecia
cu prudenþã cã nu este împiedicat sã celebreze.

Can. 904 – Amintindu-ºi mereu cã în misterul Jertfei
euha-ristice este înfãptuitã necontenit opera mântuirii, pre-
oþii sã celebreze des; ba, mai mult, se recomandã stãruitor cel-
ebrarea în fiecare zi, care, chiar dacã nu este posibilã
prezenþa credin-cioºilor, este cu adevãrat o acþiune a lui
Cristos ºi a Bisericii, pe care sãvârºind-o, preoþii îºi îndeplinesc
principala lor funcþie.

Can. 905 – § 1. Cu excepþia cazurilor când, conform
drep-tului, Euharistia poate fi celebratã sau concelebratã
de mai multe ori în aceeaºi zi, nu i se permite preotului sã
celebreze decât o singurã datã pe zi.

§ 2. Dacã este lipsã de preoþi, Ordinariul locului poate
permite ca preoþii sã celebreze, dintr-un motiv just, de douã ori
pe zi, ba chiar, când o cere necesitatea pastoralã, de trei ori
în zilele de duminicã ºi sãrbãtori de poruncã.

Can. 906 – Preotul sã nu celebreze Jertfa euharisticã
fãrã participarea cel puþin a unui credincios, în afarã doar de
cazul când existã un motiv just ºi raþional.

Can. 907 – La celebrarea euharisticã, nu le este permis
diaconilor ºi laicilor sã recite rugãciunile, mai ales rugãciunea
euharisticã, sau sã sãvârºeascã acþiuni ce sunt proprii preo-
tului celebrant.

Can. 908 – Preoþilor catolici le este interzis sã concele-
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dotibus vel ministris Ecclesiarum communitatumve ecclesialium
plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentium,
Eucharistiam concelebrare.

Can. 909 – Sacerdos ne omittat ad eucharistici Sacrificii
cele-brationem oratione debite se praeparare, eoque expleto
Deo gratias agere.

Can. 910 – § 1. Minister ordinarius sacrae communionis
est Episcopus, presbyter et diaconus.

§ 2. Extraordinarius sacrae communionis minister est aco-
lythus necnon alius christifidelis ad normam can. 230, § 3
deputatus.

Can. 911 – § 1. Officium et ius sanctissimam
Eucharistiam per modum Viatici ad infirmos deferendi
habent parochus et vicarii paroeciales, cappellani, necnon
Superior communitatis in clericalibus institutis religiosis aut
societatibus vitae apos-tolicae quoad omnes in domo versan-
tes.

§ 2. In casu necessitatis aut de licentia saltem praesumpta
parochi, cappellani vel Superioris, cui postea notitiam dari
oportet, hoc facere debet quilibet sacerdos vel alius sacrae
communionis minister.

ART. 2
De sanctissima Eucharistia participanda

Can. 912 – Quilibet baptizatus, qui iure non prohibeatur,
admitti potest et debet ad sacram communionem.

Can. 913 – § 1. Ut sanctissima Eucharistia ministrari pos-
sit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata
prae-paratione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo
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breze Euharistia cu preoþii Bisericilor sau cu slujitorii comu-
nitãþilor ecleziale, care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica
Catolicã.

Can. 909 – Preotul sã nu omitã de a se pregãti cum se
cuvine, prin rugãciune, la celebrarea Jertfei euharistice,
nici de a aduce mulþumiri lui Dumnezeu la terminarea ei.

Can. 910 – § 1. Slujitorul obiºnuit al Sfintei Împãrtãºanii
este Episcopul, preotul ºi diaconul.

§ 2. Slujitorul extraordinar al Sfintei Împãrtãºanii este
acolitul, precum ºi un alt credincios desemnat în conformitate
cu can. 230, § 3.

Can. 911 – § 1. Au obligaþia ºi dreptul de a duce
Preasfânta Euharistie la bolnavi, ca Viatic, parohul ºi vic-
arii parohiali, capelanii, precum ºi Superiorul comunitãþii
în institutele cãlugãreºti clericale sau în societãþile de viaþã
apostolicã cle-ricale, tuturor celor care se aflã în casã.

§ 2. În caz de necesitate sau cu permisiunea cel puþin presu-
pusã a parohului, a capelanului sau a Superiorului, care ulte-
rior trebuie informaþi, trebuie sã ducã Viaticul orice preot
sau un alt slujitor al Sfintei Împãrtãºanii.

ART. 2
Participarea la Preasfânta Euharistie

Can. 912 – Fiecare botezat care nu este oprit de cãtre drept
poate ºi trebuie sã fie admis la Sfânta Împãrtãºanie.

Can. 913 – § 1. Pentru ca Preasfânta Euharistie sã poatã
fi administratã copiilor, este necesar ca ei sã aibã o
cunoaºtere suficientã ºi o pregãtire fãcutã cu grijã, astfel
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captu percipiant et Corpus Domini cum fide et devotione
sumere valeant.

§ 2. Pueris tamen in periculo mortis versantibus sanctissima
Eucharistia ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo
discernere et communionem reverenter suscipere possint.

Can. 914 – Parentum imprimis atque eorum qui parentum
locum tenent necnon parochi officium est curandi ut pueri
usum rationis assecuti debite praeparentur et quam primum,
praemissa sacramentali confessione, hoc divino cibo reficiantur;
parochi etiam est advigilare ne ad sacram Synaxim accedant
pueri, qui rationis usum non sint adepti aut quos non suffi-
cienter dispositos iudicaverit.

Can. 915 – Ad sacram communionem ne admittantur
excom-municati et interdicti post irrogationem vel declara-
tionem poenae aliique in manifesto gravi peccato obstinate
perseve-rantes.

Can. 916 – Qui conscius est peccati gravis, sine praemis-
sa sacramentali confessione Missam ne celebret neve
Corpori Domini communicet, nisi adsit gravis ratio et defi-
ciat oppor-tunitas confitendi; quo in casu meminerit se obliga-
tione teneri ad eliciendum actum perfectae contritionis, qui
includit pro-positum quam primum confitendi.

Can. 917 – Qui sanctissimam Eucharistiam iam recepit,
potest eam iterum eadem die suscipere solummodo intra eucha-
risticam celebrationem cui participat, salvo praescripto can. 921,
§ 2.

Can. 918 – Maxime commendatur ut fideles in ipsa
eucha-ristica celebratione sacram communionem recipiant; ipsis
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încât, dupã capa-citatea lor, sã înþeleagã misterul lui Cristos
ºi sã poatã primi Trupul Domnului cu credinþã ºi evlavie.

§ 2. Preasfânta Euharistie poate fi totuºi administratã ºi
copiilor care se aflã în pericol de moarte, dacã sunt capabili
sã deosebeascã Trupul lui Cristos de hrana obiºnuitã ºi sã
primeascã Împãrtãºania cu respect.

Can. 914 – În primul rând, pãrinþii ºi cei care le þin locul,
precum ºi parohul, au obligaþia de a se îngriji ca toþi copiii
care au ajuns la uzul raþiunii sã fie pregãtiþi cum trebuie ºi,
dupã ce au fãcut mãrturisirea sacramentalã, sã fie întãriþi cu
aceastã hranã dumnezeiascã; parohului îi revine ºi obligaþia
de a veghea sã nu fie admiºi la Sfânta Împãrtãºanie acei copii
care nu au ajuns la uzul raþiunii sau aceia pe care nu-i consi-
derã suficient de dispuºi.

Can. 915 – Sã nu fie admiºi la Sfânta Împãrtãºanie exco-
mu-nicaþii ºi interziºii, dupã aplicarea sau declararea
pedepsei, precum ºi cei care persistã cu încãpãþânare într-un
pãcat grav ºi public.

Can. 916 – Cine este conºtient de un pãcat grav sã nu cele-
breze Liturghia, nici sã nu se împãrtãºeascã cu Trupul Dom-
nului, fãrã sã fi fãcut în prealabil mãrturisirea sacramentalã,
în afarã de cazul când existã un motiv grav ºi imposibilitatea de
a se mãrturisi; în acest caz, sã-ºi aducã aminte cã are obligaþia
sã facã un act de cãinþã desãvârºitã, însoþit de hotãrârea de
a se mãrturisi cât mai curând posibil.

Can. 917 – Cine a primit deja Sfânta Împãrtãºanie o
poate primi încã o datã în aceeaºi zi în timpul celebrãrii
euharistice la care participã, rãmânând neschimbatã dispoziþia
can. 921, § 2.

Can. 918 – Se recomandã foarte mult ca credincioºii sã
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tamen iusta de causa petentibus extra Missam ministretur,
servatis liturgicis ritibus.

Can. 919 – § 1. Sanctissimam Eucharistiam recepturus
per spatium saltem unius horae ante sacram communionem
absti-neat a quocumque cibo et potu, excepta tantummodo aqua
atque medicina.

§ 2. Sacerdos, qui eadem die bis aut ter sanctissimam Eucha-
ristiam celebrat, aliquid sumere potest ante secundam aut
tertiam celebrationem, etiamsi non intercesserit spatium unius
horae.

§ 3. Aetate provecti et infirmitate quadam laborantes necnon
eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt,
etiamsi intra horam antecedentem aliquid sumpserint.

Can. 920 – § 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissi-
mam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel
saltem in anno, sacram communionem recipiendi.

§ 2. Hoc praeceptum impleri debet tempore paschali, nisi
iusta de causa alio tempore intra annum adimpleatur.

Can. 921 – § 1. Christifideles qui versantur in periculo mor-
tis, quavis ex causa procedenti, sacra communione per
modum Viatici reficiantur.

§ 2. Etiamsi eadem die sacra communione refecti fuerint,
valde tamen suadetur ut qui in vitae discrimen adducti sint,
denuo communicent.

§ 3. Perdurante mortis periculo, commendatur ut sacra com-
munio pluries, distinctis diebus, administretur.

Can. 922 – Sanctum Viaticum infirmis ne nimium differa-
tur; qui animarum curam gerunt sedulo advigilent, ut eodem
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primeascã Sfânta Împãrtãºanie în timpul celebrãrii euharistice;
totuºi, celor care o cer dintr-un motiv just sã le fie adminis-
tratã ºi în afara Liturghiei, respectându-se riturile liturgice.

Can. 919 – § 1. Cine are de gând sã primeascã Preasfânta
Euharistie sã se abþinã de la orice fel de mâncare ºi bãuturã,
cu excepþia apei ºi a medicamentelor, cel puþin o orã înainte de
a se împãrtãºi.

§ 2. Preotul care celebreazã în aceeaºi zi de douã sau de trei
ori Preasfânta Euharistie poate sã consume ceva înainte de
a doua sau a treia celebrare, chiar dacã nu a trecut intervalul
de o orã.

§ 3. Persoanele în vârstã ºi cele bolnave, ca ºi cele care le
îngrijesc, pot sã primeascã Preasfânta Euharistie chiar dacã
au consumat ceva cu mai puþin de o orã înainte.

Can. 920 – § 1. Fiecare credincios, dupã ce a fãcut prima
Împãrtãºanie, are obligaþia de a o primi cel puþin o datã de an.

§ 2. Aceastã poruncã trebuie îndeplinitã în timpul pascal,
în afarã de cazul când, dintr-un motiv just, este îndeplinitã
în alt timp al anului.

Can. 921 – § 1. Credincioºii care se aflã în pericol de
moarte, indiferent care ar fi motivul, sã fie întãriþi cu Sfânta
Împãrtã-ºanie ca Viatic.

§ 2. Chiar dacã au fost întãriþi în aceeaºi zi cu Sfânta Împãr-
tãºanie, se recomandã foarte mult ca cei care ajung în pericol
de a-ºi pierde viaþa sã se împãrtãºeascã din nou.

§ 3. Persistând pericolul de moarte, se recomandã primirea
Sfintei Împãrtãºanii de mai multe ori, în zile diferite.

Can. 922 – Sã nu se amâne prea mult bolnavilor Sfântul
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infirmi plene sui compotes reficiantur.

Can. 923 – Christifideles Sacrificium eucharisticum
parti-cipare et sacram communionem suscipere possunt quoli-
bet ritu catholico, firmo praescripto can. 844.

ART. 3
De ritibus et caeremoniis eucharisticae celebratio-

nis

Can. 924 – § 1. Sacrosanctum eucharisticum Sacrificium
offerri debet ex pane et vino, cui modica aqua miscenda est.

§ 2. Panis debet esse mere triticeus et recenter confectus,
ita ut nullum sit periculum corruptionis.

§ 3. Vinum debet esse naturale de genimine vitis et non
corruptum.

Can. 925 – Sacra communio conferatur sub sola specie
panis aut, ad normam legum liturgicarum, sub utraque spe-
cie; in casu autem necessitatis, etiam sub sola specie vini.

Can. 926 – In eucharistica celebratione secundum anti-
quam Ecclesiae latinae traditionem sacerdos adhibeat panem
azymum ubicumque litat.

Can. 927 – Nefas est, urgente etiam extrema necessitate,
alteram materiam sine altera, aut etiam utramque extra eucha-
risticam celebrationem, consecrare.

Can. 928 – Eucharistica celebratio peragatur lingua lati-
na aut alia lingua, dummodo textus liturgici legitime appro-
bati fuerint.
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Viatic; cei care au grija sufletelor sã vegheze cu râvnã ca bol-
navii sã fie întãriþi cu el câtã vreme sunt în posesia deplinã
a facultãþilor lor.

Can. 923 – Credincioºii pot sã participe la Jertfa euharis-
ticã ºi sã primeascã Sfânta Împãrtãºanie în orice rit catolic,
rãmâ-nând inviolabilã dispoziþia can. 844.

ART. 3
Riturile ºi ceremoniile celebrãrii euharistice

Can. 924 – § 1. Preasfânta Jertfã euharisticã trebuie ofer-
itã cu pâine ºi vin; în vin trebuie sã se toarne puþinã apã.

§ 2. Pâinea trebuie sã fie numai din grâu ºi fãcutã recent,
astfel încât sã nu existe nici un pericol de alterare.

§ 3. Vinul trebuie sã fie natural, produs din rodul viþei-de-vie,
ºi nealterat.

Can. 925 – Sfânta Împãrtãºanie sã fie datã numai sub spe-
cia pâinii sau, respectându-se legile liturgice, sub ambele
specii; totuºi, în caz de necesitate, poate fi datã chiar numai sub
specia vinului.

Can. 926 – Conform vechii tradiþii a Bisericii Latine, preo-
tul sã foloseascã în celebrarea euharisticã pâine azimã, ori-
unde ar celebra.

Can. 927 – Este absolut interzis, chiar ºi în caz de
extremã necesitate, de a se consacra o specie fãrã cealaltã sau
de a con-sacra ambele specii în afara celebrãrii euharistice.

Can. 928 – Celebrarea euharisticã sã fie fãcutã în limba
latinã, sau într-o altã limbã, dar cu condiþia ca textele liturgice
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Can. 929 – Sacerdotes et diaconi in Eucharistia celebran-
da et ministranda sacra ornamenta rubricis praescripta defe-
rant.

Can. 930 – § 1. Sacerdos infirmus aut aetate provectus, si
stare nequeat, Sacrificium eucharisticum celebrare potest sedens,

servatis quidem legibus liturgicis, non tamen coram populo,
nisi de licentia loci Ordinarii.

§ 2. Sacerdos caecus aliave infirmitate laborans licite eucha-
risticum Sacrificium celebrat, adhibendo textum quemlibet
Missae ex probatis, adstante, si casus ferat, alio sacerdote vel
diacono, aut etiam laico rite instructo, qui eundem adiuvet.

ART. 4
De tempore et loco celebrationis Eucharistiae

Can. 931 – Eucharistiae celebratio et distributio fieri pote-
st qualibet die et hora, iis exceptis, quae secundum liturgi-
cas normas excluduntur.

Can. 932 – § 1. Celebratio eucharistica peragatur in loco
sacro, nisi in casu particulari necessitas aliud postulet; quo
in casu, in loco honesto celebratio fieri debet.

§ 2. Sacrificium eucharisticum peragendum est super altare
dedicatum vel benedictum; extra locum sacrum adhiberi potest
mensa conveniens, retentis semper tobalea et corporali.

Can. 933 – Iusta de causa et de licentia expressa
Ordinarii loci licet sacerdoti Eucharistiam celebrare in tem-
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sã fi fost aprobate în mod legitim.

Can. 929 – Celebrând ºi administrând Euharistia, pre-
oþii ºi diaconii sã poarte veºmintele sacre stabilite de rubri-
ci.

Can. 930 – § 1. Dacã nu poate sã stea în picioare, preo-
tul bolnav sau în vârstã poate sã celebreze Jertfa euharis-
ticã stând pe scaun, respectând legile liturgice, totuºi nu în
faþa poporului, în afarã de cazul când are permisiunea
Ordinariului locului.

§ 2. Preotul orb sau afectat de o altã boalã celebreazã licit
Jertfa euharisticã folosind orice text de Liturghie dintre cele
aprobate ºi, dacã este cazul, având lângã el un alt preot sau
un diacon, sau chiar un laic bine instruit, care sã-l ajute.

ART. 4
Timpul ºi locul celebrãrii Euharistiei

Can. 931 – Celebrarea ºi distribuirea Euharistiei pot fi
sãvârºite în orice zi ºi la orice orã, cu excepþia acelora care
sunt excluse de normele liturgice.

Can. 932 – § 1. Celebrarea Euharistiei sã fie sãvârºitã
într-un loc sacru, dacã, într-un caz particular, necesitatea nu
cere altfel; în acest caz, celebrarea sã fie sãvârºitã într-un loc
decent.

§ 2. Jertfa euharisticã trebuie sãvârºitã pe un altar dedicat
sau binecuvântat; când este sãvârºitã în afara locului sacru,
poate fi folositã o masã corespunzãtoare, rãmânând mereu
necesare faþa de altar ºi corporalul.
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plo alicuius Ecclesiae aut communitatis ecclesialis plenam
communionem cum Ecclesia catholica non habentium,
remoto scandalo.
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Can. 933 – Dintr-un motiv just ºi cu permisiunea
expresã a Ordinariului locului, îi este permis unui preot sã
celebreze Euharistia în lãcaºul de cult al unei Biserici sau al
unei comu-nitãþi ecleziale, care nu sunt în comuniune deplinã
cu Biserica Catolicã, cu condiþia sã nu se dea scandal.
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CAPUT II
De sanctissima Eucharistia

asservanda et veneranda

Can. 934 – § 1. Sanctissima Eucharistia:
1° asservari debet in ecclesia cathedrali aut eidem aequipa-

rata, in qualibet ecclesia paroeciali necnon in ecclesia vel ora-
torio domui instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae
adnexo;

2° asservari potest in sacello Episcopi et, de licentia Ordinarii
loci, in aliis ecclesiis, oratoriis et sacellis.

§ 2. In locis sacris ubi sanctissima Eucharistia asservatur,
adesse semper debet qui eius curam habeat et, quantum fieri
potest, sacerdos saltem bis in mense Missam ibi celebret.

Can. 935 – Nemini licet sanctissimam Eucharistiam
apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate
pasto-rali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescrip-
tis.

Can. 936 – In domo instituti religiosi aliave pia domo,
sanc-tissima Eucharistia asservetur tantummodo in ecclesia
aut in oratorio principali domui adnexo; potest tamen iusta de
causa Ordinarius permittere, ut etiam in alio oratorio eiusdem
domus asservetur.

Can. 937 – Nisi gravis obstet ratio, ecclesia in qua sanctissi-
ma Eucharistia asservatur, per aliquot saltem horas cotidie fide-
libus pateat, ut coram sanctissimo Sacramento orationi vacare
possint.
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CAPITOLUL II
Pãstrarea ºi adorarea
Preasfintei Euharistii

Can. 934 – § 1. Preasfânta Euharistie: 
1° trebuie pãstratã în biserica catedralã sau în biserica echi-

valatã bisericii catedrale, în biserica parohialã, precum ºi în
biserica sau oratoriul anexat casei unui institut cãlugãresc
sau a unei societãþi de viaþã apostolicã;

2° poate fi pãstratã în capela Episcopului ºi, cu permisiunea
Ordinariului locului, în alte biserici, oratorii ºi capele.

§ 2. În locurile sacre în care este pãstratã Preasfânta Euha-
ristie, trebuie întotdeauna sã existe cineva care sã aibã grijã
de ea ºi, pe cât se poate, preotul sã celebreze acolo Liturghia
cel puþin de douã ori pe lunã.

Can. 935 – Nimãnui nu-i este permis sã pãstreze la el
Prea-sfânta Euharistie sau sã o poarte în cãlãtorie, în afarã de
cazul când existã o necesitate pastoralã urgentã, respectân-
du-se dis-poziþiile Episcopului diecezan.

Can. 936 – În casa unui institut cãlugãresc sau într-o
casã religioasã, Preasfânta Euharistie sã fie pãstratã numai
în bisericã sau în oratoriul principal anexat casei; totuºi,
dintr-un motiv just, Ordinariul poate permite sã fie pãstratã
ºi într-un alt oratoriu al aceleiaºi case.

Can. 937 – Dacã nu se opune un motiv grav, biserica unde
se pãstreazã Preasfânta Euharistie sã rãmânã deschisã
credin-cioºilor cel puþin câteva ore pe zi, ca ei sã se poatã ruga
în faþa Preasfântului Sacrament.

Can. 938 – § 1. În mod obiºnuit, Preasfânta Euharistie
sã fie pãstratã într-un singur tabernacol din bisericã sau orato-
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Can. 938 – § 1. Sanctissima Eucharistia habitualiter in
uno tantum ecclesiae vel oratorii tabernaculo asservetur.

§ 2. Tabernaculum, in quo sanctissima Eucharistia asser-
vatur, situm sit in aliqua ecclesiae vel oratorii parte insigni,
conspicua, decore ornata, ad orationem apta.

§ 3. Tabernaculum, in quo habitualiter sanctissima Eucharistia
asservatur, sit inamovibile, materia solida non transparenti con-
fectum, et ita clausum ut quam maxime periculum profanationis
vitetur.

§ 4. Gravi de causa, licet sanctissimam Eucharistiam,
noc-turno praesertim tempore, alio in loco tutiore et decoro asser-
vare.

§ 5. Qui ecclesiae vel oratorii curam habet, prospiciat ut
clavis tabernaculi, in quo sanctissima Eucharistia asservatur,
diligentissime custodiatur.

Can. 939 – Hostiae consecratae quantitate fidelium neces-
sitatibus sufficienti in pyxide seu vasculo serventur, et fre-
quenter, veteribus rite consumptis, renoventur.

Can. 940 – Coram tabernaculo, in quo sanctissima
Eucharistia asservatur, peculiaris perenniter luceat lampas,
qua indicetur et honoretur Christi praesentia.

Can. 941 – § 1. In ecclesiis aut oratoriis quibus datum est
asservare sanctissimam Eucharistiam, fieri possunt expositiones
sive cum pyxide sive cum ostensorio, servatis normis in libris
liturgicis praescriptis.

§ 2. Celebratione Missae durante, ne habeatur in eadem eccle-
siae vel oratorii aula sanctissimi Sacramenti expositio.
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riu.
§ 2. Tabernacolul în care este pãstratã Preasfânta Euha-

ristie sã fie aºezat într-un loc însemnat al bisericii sau al ora-
toriului, vizibil, frumos, împodobit, potrivit pentru rugãciune.

§ 3. Tabernacolul în care este pãstratã în mod obiºnuit
Preasfânta Euharistie sã fie fix, confecþionat din material
solid netransparent ºi închis în aºa fel încât sã se evite cât
mai mult posibil pericolul de profanare.

§ 4. Dintr-un motiv grav, este permis ca Preasfânta Euha-
ristie sã fie pãstratã, mai ales în timpul nopþii, într-un alt
loc mai sigur ºi demn.

§ 5. Cine are grija bisericii sau a oratoriului sã prevadã ca
cheia de la tabernacolul unde este pãstratã Preasfânta Euha-
ristie sã fie pãzitã cu cea mai mare atenþie.

Can. 939 – Ostiile consacrate, în cantitate suficientã pen-
tru trebuinþele credincioºilor, sã fie pãstrate în pixidã sau
într-un vas mic ºi, dupã consumarea celor vechi conform
ritualului, sã fie reînnoite des.

Can. 940 – În faþa tabernacolului unde este pãstratã
Prea-sfânta Euharistie, sã lumineze tot timpul o lampã spe-
cialã prin care sã fie indicatã ºi cinstitã prezenþa lui Cristos.

Can. 941 – § 1. În bisericile sau în oratoriile în care este
permisã pãstrarea Preasfintei Euharistii, pot fi fãcute expu-
neri fie cu pixida, fie cu ostensorul, respectându-se normele
stabilite de cãrþile liturgice.

§ 2. În timpul celebrãrii Liturghiei, sã nu aibã loc expu-
nerea cu Preasfântul Sacrament în aceeaºi bisericã sau în
acelaºi oratoriu.

Can. 942 – Se recomandã ca în aceleaºi biserici sau ora-
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Can. 942 – Commendatur ut in iisdem ecclesiis et oratoriis
quotannis fiat sollemnis sanctissimi Sacramenti expositio per
congruum tempus, etsi non continuum, protracta, ut commu-
nitas localis eucharisticum mysterium impensius meditetur
et adoret; huiusmodi tamen expositio fiat tantum si congruus
praevideatur fidelium concursus et servatis normis statutis.

Can. 943 – Minister expositionis sanctissimi Sacramenti
et benedictionis eucharisticae est sacerdos vel diaconus; in
pecu-liaribus adiuntis, solius expositionis et repositionis, sine
tamen benedictione, est acolythus, minister extraordinarius
sacrae communionis aliusve ab Ordinario loci deputatus, serva-
tis Epis-copi dioecesani praescriptis.

Can. 944 – § 1. Ubi de iudicio Episcopi dioecesani fieri pote-
st, in publicum erga sanctissimam Eucharistiam venerationis
testi-monium, habeatur, praesertim in sollemnitate Corporis
et Sanguinis Christi, processio per vias publicas ducta.

§ 2. Episcopi dioecesani est de processionibus statuere ordi-
nationes, quibus earum participationi et dignitati prospiciatur.

CAPUT III
De oblata ad Missae celebrationem stirpe

Can. 945 – § 1. Secundum probatum Ecclesiae morem, sacer-
doti cuilibet Missam celebranti aut concelebranti licet stipem
oblatam recipere, ut iuxta certam intentionem Missam applicet.
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torii sã aibã loc în fiecare an expunerea solemnã a
Preasfântului Sacrament pentru un timp suficient, chiar
dacã nu continuu, ca acea comunitate localã sã mediteze
mai profund misterul euharistic ºi sã-l adore; totuºi aceastã
expunere sã aibã loc numai dacã se prevede o afluenþã sufi-
cientã de credincioºi ºi dacã sunt pãstrate normele stabilite.

Can. 943 – Slujitorul expunerii Preasfântului Sacrament
ºi al binecuvântãrii euharistice este preotul sau diaconul; în
circumstanþe speciale, dar numai pentru expunere ºi repunere,
nu ºi pentru binecuvântare, este acolitul, slujitorul extraor-
dinar al Sfintei Împãrtãºanii sau o altã persoanã desemnatã
de Ordinariul locului, respectându-se dispoziþiile Episcopului
diecezan.

Can. 944- § 1. Unde Episcopul diecezan apreciazã cã este
posibil, sã aibã loc o procesiune pe strãzile publice, mai ales în
solemnitatea Trupului ºi Sângelui lui Cristos, ca mãrturie
publicã de cinstire faþã de Preasfânta Euharistie.

§ 2. Este de datoria Episcopului diecezan sã stabileascã
directive cu privire la procesiuni, unde sã se prevadã partici-
parea la ele ºi modul demnituos în care sã se desfãºoare.

CAPITOLUL III
Ofertele pentru celebrarea Liturghiei

Can. 945 – § 1. Conform unui obicei aprobat al Bisericii,
orice preot care celebreazã sau concelebreazã Liturghia poate
primi o ofertã ca sã aplice Liturghia dupã o intenþie precisã.

§ 2. Se recomandã foarte mult ca preoþii sã celebreze Litur-
ghia la intenþia credincioºilor, mai cu seamã a celor nevoiaºi,
chiar dacã nu primesc nici o ofertã.
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§ 2. Enixe commendatur sacerdotibus ut, etiam nulla recepta
stipe, Missam ad intentionem christifidelium praecipue egentium
celebrent.

Can. 946 – Christifideles stipem offerentes ut ad suam inten-
tionem Missa applicetur, ad bonum conferunt Ecclesiae atque
eius curam in ministris operibusque sustinendis ea oblatione
participant.

Can. 947 – A stipe Missarum quaelibet etiam species nego-
tiationis vel mercaturae omnino arceatur.

Can. 948 – Distinctae applicandae sunt Missae ad eorum
intentiones pro quibus singulis stips, licet exigua, oblata et
acceptata est.

Can. 949 – Qui obligatione gravatur Missam celebrandi
et applicandi ad intentionem eorum qui stipem obtulerunt,
eadem obligatione tenetur, etiamsi sine ipsius culpa stipes per-
ceptae perierint.

Can. 950 – Si pecuniae summa offertur pro Missarum
appli-catione, non indicato Missarum celebrandarum nume-
ro, hic supputetur attenta stipe statuta in loco in quo oblator
comm-oratur, nisi aliam fuisse eius intentionem legitime
praesumi debeat.

Can. 951 – § 1. Sacerdos plures eadem die Missas cele-
brans, singulas applicare potest ad intentionem pro qua stips
oblata est, ea tamen lege ut, praeterquam in die Nativitatis
Domini, stipem pro una tantum Missa faciat suam, ceteras
vero in fines ab Ordinario praescriptos concredat, admissa
quidem aliqua retributione ex titulo extrinseco.
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Can. 946 – Credincioºii care fac o ofertã ca sã se aplice
Liturghia la intenþia lor contribuie la binele Bisericii ºi parti-
cipã cu acea ofertã la grija Bisericii în susþinerea slujitorilor
ºi a activitãþilor proprii.

Can. 947 – În materie de oferte pentru Liturghii, sã fie
eli-minat absolut orice aspect de negoþ sau de comerþ.

Can. 948 – Trebuie sã fie aplicate separat atâtea
Liturghii la intenþiile ofertanþilor câte au fost ofertele, chiar
mici, date ºi acceptate.

Can. 949 – Cine are obligaþia de a celebra ºi de a aplica
Liturghia la intenþia acelora care au fãcut oferta are aceeaºi
obligaþie ºi în cazul în care ofertele primite s-au pierdut, chiar
fãrã vina lui.

Can. 950 – Dacã se oferã o sumã de bani pentru aplicarea
de Liturghii, nespecificându-se numãrul Liturghiilor ce tre-
buie celebrate, acesta se calculeazã þinându-se seama de
oferta stabilitã în locul unde locuieºte donatorul, dacã nu
trebuie sã se presupunã în mod legitim cã intenþia sa a fost
alta.

Can. 951 – § 1. Preotul care celebreazã mai multe Litur-
ghii în aceeaºi zi poate sã le aplice pe fiecare la intenþia pentru
care a fost fãcutã oferta, cu condiþia cerutã de lege ca, în afarã
de ziua de Crãciun, el sã reþinã pentru sine numai oferta unei
singure Liturghii, iar celelalte sã le dea în scopurile stabilite
de Ordinariu, admiþându-se, desigur, o anumitã recompensã
pentru un motiv extrinsec.

§ 2. Preotul care concelebreazã în aceeaºi zi o a doua
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§ 2. Sacerdos alteram Missam eadem die concelebrans, nullo
titulo pro ea stipem recipere potest.

Can. 952 – § 1. Concilii provincialis aut conventus
Episco-porum provinciae est pro universa provincia per decre-
tum defi-nire quaenam pro celebratione et applicatione Missae
sit offe-renda stips, nec licet sacerdoti summam maiorem
expetere; ipsi tamen fas est stipem sponte oblatam definita
maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam mino-
rem.

§ 2. Ubi desit tale decretum, servetur consuetudo in dioecesi
vigens.

§ 3. Sodales quoque institutorum religiosorum quorumlibet
stare debent eidem decreto aut consuetudini loci, de quibus in
§§ 1 et 2.

Can. 953 – Nemini licet tot stipes Missarum per se appli-
candarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest.

Can. 954 – Si certis in ecclesiis aut oratoriis Missae petun-
tur celebrandae numero plures quam ut ibidem celebrari pos-
sint, earundem celebratio alibi fieri licet, nisi contrariam
volun-tatem oblatores expresse manifestaverint.

Can. 955 – § 1. Qui celebrationem Missarum applicanda-
rum aliis committere intendat, earum celebrationem quam pri-
mum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi con-
stet eos esse omni exceptione maiores; integram stipem receptam
trans-mittere debet, nisi certo constet excessum supra sum-
mam in dioecesi debitam datum esse intuitu personae; obligatio-
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liturghie nu poate, sub nici un motiv, sã primeascã ofertã
pentru ea.

Can. 952 – § 1. Este de datoria conciliului provincial sau
a adunãrii Episcopilor provinciei sã stabileascã, prin decret,
pentru întreaga provincie, suma ofertei ce trebuie fãcutã
pentru celebrarea ºi aplicarea Liturghiei, iar preotului nu-i
este permis sã cearã o sumã mai mare; i se permite totuºi sã
primeascã pentru aplicarea Liturghiei o ofertã mai mare decât
cea stabilitã, dacã este datã benevol, precum ºi una mai micã.

§ 2. În lipsa unui astfel de decret, sã se respecte obiceiul în
vigoare în diecezã.

§ 3. Chiar ºi membrii institutelor cãlugãreºti, oricare ar fi
ele, trebuie sã se conformeze aceluiaºi decret sau obiceiului
local, despre care vorbesc §§ 1 ºi 2.

Can. 953 – Nimãnui nu-i este permis sã primeascã
atâtea oferte de Liturghii ce trebuie aplicate personal, pe
care nu le poate îndeplini în decurs de un an.

Can. 954 – Dacã în anumite biserici sau oratorii cererea
de Liturghii ce trebuie celebrate depãºeºte numãrul celor ce
pot fi celebrate acolo, este permisã celebrarea lor în alt loc, în
afarã de cazul când donatorii ºi-au manifestat în mod expres
voinþa contrarã.

Can. 955 – § 1. Cine intenþioneazã sã încredinþeze alto-
ra celebrarea Liturghiilor ce trebuie aplicate sã încredinþeze
cât mai curând celebrarea lor preoþilor pe care îi preferã, cu
con-diþia sã fie sigur cã ei sunt mai presus de orice bãnuialã;
trebuie sã încredinþeze întreaga sumã primitã, în afarã de
cazul când este sigur cã partea ce depãºeºte suma fixatã în
diecezã a fost datã intuitu personae; de asemenea, are obligaþia
de a se îngriji de celebrarea Liturghiilor pânã când are dova-
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ne etiam tenetur Missarum celebrationem curandi, donec tum
susceptae obligationis tum receptae stipis testimonium acce-
perit.

§ 2. Tempus intra quod Missae celebrandae sunt, initium
habet a die quo sacerdos easdem celebraturus recepit, nisi
aliud constet.

§ 3. Qui aliis Missas celebrandas committunt, sine mora in
librum referant tum Missas quas acceperunt, tum eas, quas
aliis tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus.

§ 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas cele-
brandas acceperit, quibusque satisfecerit.

Can. 956 – Omnes et singuli administratores causarum
piarum aut quoquo modo obligati ad Missarum celebrationem
curandam, sive clerici sive laici, onera Missarum quibus intra
annum non fuerit satisfactum suis Ordinariis tradant, secundum
modum ab his definiendum.

Can. 957 – Officium et ius advigilandi ut Missarum
onera adimpleantur, in ecclesiis cleri saecularis pertinet ad loci
Ordi-narium, in ecclesiis institutorum religiosorum aut socie-
tatum vitae apostolicae ad eorum Superiores.

Can. 958 – § 1. Parochus necnon rector ecclesiae aliusve
pii loci, in quibus stipes Missarum recipi solent, peculiarem
habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum cele-
brandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon
celebrationem peractam.
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da acceptãrii obligaþiei ºi a ofertei primite.

§ 2. Perioada de timp în care Liturghiile trebuie sã fie cele-
brate începe din ziua când preotul care va trebui sã le cele-
breze le-a primit, dacã nu se constatã altfel.

§ 3. Cine încredinþeazã altora Liturghii ce trebuie celebrate,
sã noteze fãrã întârziere într-un registru atât Liturghiile pe
care le-a primit, cât ºi pe acelea pe care le-a dat altora, indi-
când ºi ofertele lor.

§ 4. Fiecare preot trebuie sã noteze cu grijã atât Litur-
ghiile pe care le-a primit ºi pe care trebuie sã le celebreze, cât
ºi pe acelea pe care le-a celebrat.

Can. 956 – Toþi administratorii, ºi fiecare în parte, ai
cau-zelor pioase sau cei obligaþi în vreun fel sã se îngri-
jeascã de celebrarea Liturghiilor, fie clerici, fie laici, sã pre-
dea Ordi-nariilor lor, conform modalitãþilor stabilite de aceº-
tia, obliga-þiile Liturghiilor ce nu au fost îndeplinite în
rãstimp de un an.

Can. 957 – Datoria ºi dreptul de a veghea ca sã fie
îndeplinite obligaþiile de Liturghii revin, în bisericile clerului
secular, Ordinariului locului, iar în bisericile institutelor
cãlugãreºti sau ale societãþilor de viaþã apostolicã,
Superiorilor lor.

Can. 958 – § 1. Parohul, precum ºi rectorul unei biserici
sau al altui loc sacru, în care se obiºnuieºte sã se primeascã
oferte de Liturghii, sã aibã un registru special în care sã noteze
cu grijã numãrul Liturghiilor ce trebuie celebrate, intenþia,
oferta fãcutã ºi celebrarea sãvârºitã.

§ 2. Ordinariul are obligaþia de a controla anual aceste
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§ 2. Ordinarius obligatione tenetur singulis annis huiusmo-
di libros per se aut per alios recognoscendi.
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registre, personal sau prin alþii.
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TITULUS IV
De sacramento paenitentiae

Can. 959 – In sacramento paenitentiae fideles peccata legi-
timo ministro confitentes, de iisdem contriti atque propositum
sese emendandi habentes, per absolutionem ab eodem ministro
impertitam, veniam peccatorum quae post baptismum commi-
serint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cum Ecclesia,
quam peccando vulneraverunt.

CAPUT I
De celebratione sacramenti

Can. 960 – Individualis et integra confessio atque absolu-
tio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis pec-
cati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur;
solum-modo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi
confes-sione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio
haberi potest.

Can. 961 – § 1. Absolutio pluribus insimul paenitentibus
sine praevia individuali confessione, generali modo imperti-
ri non potest, nisi:

1° immineat periculum mortis et tempus non suppetat sacer-
doti vel sacerdotibus ad audiendas singulorum paenitentium
confessiones;

2° adsit gravis necessitas, videlicet quando, attento paeni-
tentium numero, confessariorum copia praesto non est ad rite
audiendas singulorum confessiones intra congruum tempus,
ita ut paenitentes, sine propria culpa, gratia sacramentali aut
sacra communione diu carere cogantur; necessitas vero non
censetur sufficiens, cum confessarii praesto esse non possunt,
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TITLUL IV
Sacramentul Pocãinþei

Can. 959 – În sacramentul Pocãinþei, credincioºii care îºi
mãrturisesc pãcatele unui slujitor sacru legitim, se cãiesc de
ele ºi au hotãrârea de a se îndrepta, dobândesc de la Dum-
nezeu, prin dezlegarea datã de acelaºi slujitor, iertarea pãca-
telor sãvârºite dupã Botez ºi totodatã, se reconciliazã cu Bise-
rica, pe care, pãcãtuind, au rãnit-o.

CAPITOLUL I
Celebrarea sacramentului

Can. 960 – Mãrturisirea, individualã ºi completã, ºi
dezlegarea constituie unicul mod obiºnuit în care un cred-
incios, conºtient de un pãcat grav, se reconciliazã cu
Dumnezeu ºi cu Biserica; numai o imposibilitate fizicã sau
moralã scuteºte de la aceastã mãrturisire, în care caz recon-
cilierea poate fi dobânditã ºi în alte moduri.

Can. 961 – § 1. Nu poate fi datã mai multor credincioºi
împreunã dezlegarea generalã fãrã o prealabilã mãrturisire
individualã, decât dacã:

1° existã un iminent pericol de moarte, iar preotul sau preoþii
nu au timpul necesar pentru a asculta mãrturisirea fiecãrui
penitent;

2° existã o necesitate gravã, adicã în cazul când, existând un
numãr mare de penitenþi, nu sunt la dispoziþie suficienþi con-
fesori pentru a asculta dupã rânduialã mãrturisirea fiecãruia
într-un timp adecvat, astfel încât penitenþii ar fi nevoiþi, fãrã
vina lor, sã rãmânã mult timp lipsiþi de harul sacramental
sau de Sfânta Împãrtãºanie; necesitatea, însã, nu se consi-
derã cã este suficientã în cazul când nu se poate dispune de
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ratione solius magni concursus paenitentium, qualis haberi
potest in magna aliqua festivitate aut peregrinatione.

§ 2. Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1,
n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum dioecesanum, qui, attentis
criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concor-
datis, casus talis necessitatis determinare potest.

Can. 962 – § 1. Ut christifidelis sacramentali absolutio-
ne una simul pluribus data valide fruatur, requiritur non tan-
tum ut sit apte dispositus, sed ut insimul sibi proponat singil-
latim debito tempore confiteri peccata gravia, quae in prae-
sens ita confiteri nequit.

§ 2. Christifideles, quantum fieri potest etiam occasione abso-
lutionis generalis recipiendae, de requisitis ad normam § 1
edoceantur et absolutioni generali, in casu quoque periculi
mortis, si tempus suppetat, praemittatur exhortatio ut actum
contritionis quisque elicere curet.

Can. 963 – Firma manente obligatione de qua in can.
989, is cui generali absolutione gravia peccata remittuntur, ad
con-fessionem individualem quam primum, occasione data,
accedat, antequam aliam recipiat absolutionem generalem,
nisi iusta causa interveniat.

Can. 964 – § 1. Ad sacramentales confessiones excipien-
das locus proprius est ecclesia aut oratorium.

§ 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Epis-
coporum conferentia statuantur, cauto tamen ut semper
habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter
paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint
fideles, qui id desiderent.
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confesori numai din cauza unei mari afluenþe de penitenþi,
cum s-ar putea întâmpla cu ocazia unei sãrbãtori sau a unui
pelerinaj.

§ 2. Este de datoria Episcopului diecezan sã aprecieze con-
diþiile cerute de § 1, nr. 2, care, þinând seama de criteriile
fixate împreunã cu ceilalþi membri ai Conferinþei Episcopilor,
poate stabili cazurile când se verificã aceastã necesitate.

Can. 962 – § 1. Ca un credincios sã beneficieze în mod
valid de dezlegarea sacramentalã datã simultan mai multor
credincioºi, este necesar nu numai sã fie dispus cum se cuvine,
dar, totodatã, sã se ºi hotãrascã sã facã la timpul potrivit mãr-
turisirea individualã a pãcatelor grave, pe care deocamdatã
nu a putut sã o facã.

§ 2. Pe cât e posibil, chiar cu ocazia primirii unei dezlegãri
generale, credincioºii sã fie instruiþi asupra condiþiilor impuse
de § 1 ºi, dacã este timp, chiar ºi în caz de pericol de moarte,
sã fie îndemnaþi ca fiecare sã facã un act de cãinþã înainte de
dezlegarea generalã.

Can. 963 – Rãmânând în vigoare obligaþia despre care
vor-beºte can. 989, persoana, cãreia i se iartã pãcatele grave
prin dezlegarea generalã, când se iveºte ocazia, sã meargã
îndatã sã facã mãrturisirea individualã, înainte de a primi o
altã dez-legare generalã, dacã nu intervine un motiv just.

Can. 964 – § 1. Locul specific pentru ascultarea mãrturi-
sirilor sacramentale este biserica sau oratoriul.

§ 2. În ceea ce priveºte confesionalul, sã se stabileascã norme
de cãtre Conferinþa Episcopilor, prevãzând totuºi sã existe
mereu, într-un loc vizibil, confesionale cu gratie fixã între
penitent ºi confesor, pe care sã le poatã folosi în mod liber
credincioºii care doresc acest lucru.
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§ 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur,
nisi iusta de causa.

CAPUT II
De sacramenti paenitentiae ministro

Can. 965 – Minister sacramenti paenitentiae est solus
sacerdos.

Can. 966 – § 1. Ad validam peccatorum absolutionem
requi-ritur ut minister, praeterquam potestate ordinis, facultate
gau-deat eandem in fideles, quibus absolutionem impertitur,
exer-cendi.

§ 2. Hac facultate donari potest sacerdos, sive ipso iure sive
concessione ab auctoritate competenti facta ad normam can. 969.

Can. 967 – § 1. Praeter Romamum Pontificem, facultate
christifidelium ubique terrarum confessiones excipiendi ipso
iure gaudent Cardinales; itemque Episcopi, qui eadem et licite
ubique utuntur, nisi Episcopus dioecesanus in casu particu-
lari renuerit.

§ 2. Qui facultate confessiones habitualiter excipiendi
gaudent sive vi officii sive vi concessionis Ordinarii loci
incar-dinationis aut loci in quo domicilium habent, eadem
facultatem ubique exercere possunt, nisi loci Ordinarius in casu
particulari renuerit, firmis praescriptis can. 974, §§ 2 et 3.

§ 3. Ipso iure eadem facultate ubique potiuntur erga sodales
aliosque in domo instituti aut societatis diu noctuque degentes,
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§ 3. Sã nu se asculte mãrturisirile în afara confesionalului
decât dintr-un motiv just.

CAPITOLUL II
Slujitorul sacru

al sacramentului Pocãinþei

Can. 965 – Slujitorul sacramentului Pocãinþei este
numai preotul.

Can. 966 – § 1. Pentru a dezlega în mod valid de pãcate,
este necesar ca slujitorul sacru, pe lângã puterea preoþeascã,
sã aibã ºi facultatea de a exercita aceastã putere asupra cre-
dincioºilor cãrora le dã dezlegarea.

§ 2. Preotul poate fi înzestrat cu aceastã facultate fie ipso
iure, fie prin concesiune din partea autoritãþii competente
conform can. 969.

Can. 967 – § 1. Nu numai Pontiful Roman, ci ºi
Cardinalii au ipso iure facultatea de a asculta mãrturisirile
sacramentale în toatã lumea; de asemenea, ºi Episcopii o folos-
esc în mod licit pretutindeni, dacã Episcopul diecezan nu a
interzis, într-un caz particular, acest lucru.

§ 2. Cei care se bucurã în mod habitual de facultatea de a
asculta mãrturisirile, fie în virtutea oficiului, fie în virtutea
acordãrii ei de cãtre Ordinariul locului încardinãrii sau al
locului în care îºi au domiciliul, o pot exercita pretutindeni,
dacã Ordinariul locului nu a interzis, într-un caz particular,
acest lucru, rãmânând neschimbate dispoziþiile can. 974, §§ 2
ºi 3.

§ 3. Ipso iure au pretutindeni aceastã facultate asupra mem-
brilor ºi a celorlalte persoane care trãiesc zi ºi noapte în casa
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qui vi officii aut concessionis Superioris competentis ad normam
cann. 968, § 2 et 969, § 2 facultate confessiones excipiendi sunt
instructi; qui quidem eadem et licite utuntur, nisi aliquis Superior
maior quoad proprios subditos in casu particulari renuerit.

Can. 968 – § 1. Vi officii pro sua quisque dicione facultate
ad confessiones excipiendas gaudent loci Ordinarius, cano-
nicus paenitentiarius, itemque parochus aliique qui loco parochi
sunt.

§ 2. Vi officii facultate gaudent confessiones excipiendi suorum
subditorum aliorumque, in domo diu noctuque degentium, Supe-
riores instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, si sint
clericales iuris pontificii, ad normam constitutionum potes-
tate regiminis exsecutiva fruentes, firmo tamen praescripto
can. 630, § 4.

Can. 969 – § 1. Solus loci Ordinarius competens est qui
facultatem ad confessiones quorumlibet fidelium excipiendas
conferat presbyteris quibuslibet; presbyteri autem qui sodales
sunt institutorum religiosorum, eadem ne utantur sine licentia
saltem praesumpta sui Superioris.

§ 2. Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae,
de quo in can. 968, § 2, competens est qui facultatem ad exci-
piendas confessiones suorum subditorum aliorumque in domo
diu noctuque degentium presbyteris quibuslibet conferat.

Can. 970 – Facultas ad confessiones excipiendas ne conce-
datur nisi presbyteris qui idonei per examen reperti fuerint,
aut de eorum idoneitate aliunde constet.
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institutului sau a societãþii, cei care sunt înzestraþi cu facul-
tatea de a asculta mãrturisirile în virtutea oficiului sau a con-
cesiunii din partea Superiorului competent conform cann. 968,
§ 2 ºi 969, § 2; aceºtia o folosesc ºi licit dacã, într-un caz parti-
cular, un Superior major nu a interzis-o faþã de supuºii sãi.

Can. 968 – § 1. În cadrul circumscripþiei lor, au facultatea
de a asculta mãrturisirile, în virtutea oficiului, Ordinariul
locului, canonicul penitenþiar, precum ºi parohul ºi cei care
sunt în locul parohului.

§ 2. În virtutea oficiului, se bucurã de facultatea de a
asculta mãrturisirile supuºilor lor ºi ale celor care trãiesc zi
ºi noapte în casã, Superiorii unui institut cãlugãresc sau ai unei
societãþi de viaþã apostolicã, dacã sunt clericale de drept ponti-
fical, care au, conform constituþiilor, puterea executivã de con-
ducere, rãmânând totuºi valabilã dispoziþia can. 630, § 4.

Can. 969 – § 1. Numai Ordinariul locului este competent
sã acorde oricãrui preot facultatea de a asculta mãrturisirile
tuturor credincioºilor, însã preoþii care sunt membri ai institu-
telor cãlugãreºti sã nu o foloseascã fãrã permisiunea, cel puþin
presupusã, a Superiorului lor.

§ 2. Superiorul unui institut cãlugãresc sau al unei socie-
tãþi de viaþã apostolicã, despre care vorbeºte can. 968, § 2, este
competent sã acorde oricãrui preot facultatea de a asculta
mãrturisirile supuºilor proprii ºi ale celor care trãiesc zi ºi
noapte în casã.

Can. 970 – Facultatea de a asculta mãrturisirile sã nu fie
acordatã decât preoþilor care au fost recunoscuþi capabili în
urma unui examen, sau a cãror aptitudine este doveditã prin
alte mijloace.
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Can. 971 – Facultatem ad excipiendas habitualiter confes-
siones loci Ordinarius presbytero, etsi domicilium vel quasi-do-
micilium in sua dicione habenti, ne concedat, nisi prius, quantum
fieri potest, audito eiusdem presbyteri Ordinario.

Can. 972 – Facultas ad confessiones excipiendas a competen-
ti auctoritate, de qua in can. 969, concedi potest ad tempus
sive indeterminatum sive determinatum.

Can. 973 – Facultas ad confessiones habitualiter excipiendas
scripto concedatur.

Can. 974 – § 1. Loci Ordinarius, itemque Superior compe-
tens, facultatem ad confessiones excipiendas habitualiter con-
cessam ne revocet nisi gravem ob causam.

§ 2. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci
Ordinario qui eam concessit, de quo in can. 967, § 2, presbyter
eandem facultatem ubique amittit; revocata eadem facultate
ab alio loci Ordinario, eandem amittit tantum in territorio
revocantis.

§ 3. Quilibet loci Ordinarius qui alicui presbytero revocaverit
facultatem ad confessiones excipiendas, certiorem reddat Ordi-
narium qui ratione incardinationis est presbyteri proprius,
aut, si agatur de sodali instituti religiosi, eiusdem competentem
Superiorem.

§ 4. Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio
Superiore maiore, facultatem ad excipiendas confessiones ubique
erga sodales instituti amittit presbyter; revocata autem eadem
facultate ab alio Superiore competenti, eandem amittit erga
solos in eiusdem dicione subditos.
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Can. 971 – Ordinariul locului sã nu acorde unui preot
facul-tatea de a asculta în mod habitual mãrturisirile, chiar
unuia care are domiciliul sau cvasidomiciliul în cadrul circum-
scripþiei sale, dacã nu a ascultat mai întâi, în limita posibil-
itãþilor, pãrerea Ordinariului acelui preot.

Can. 972 – Facultatea de a asculta mãrturisirile poate fi
acor-datã de autoritatea competentã, despre care vorbeºte can.
969, fie pentru un timp determinat, fie pentru un timp nedeter-
minat.

Can. 973 – Facultatea de a asculta în mod habitual
mãrtu-risirile sã fie acordatã în scris.

Can. 974 – § 1. Ordinariului locului, la fel ºi Superiorul
com-petent, sã nu revoce facultatea de a asculta în mod
habitual mãrturisirile, decât dintr-un motiv grav.

§ 2. Dacã facultatea de a asculta mãrturisirile a fost revo-
catã de Ordinariul locului care a acordat-o, despre care vor-
beºte can. 967 § 2, preotul rãmâne lipsit de aceastã facultate
pretutindeni; dacã aceeaºi facultate a fost revocatã de un
alt Ordinariu al locului, o pierde numai în teritoriul acestui
Ordinariu.

§ 3. Oricare Ordinariu al locului care ar fi revocat unui preot
facultatea de a asculta mãrturisirile, sã-l informeze pe Ordi-
nariul propriu al preotului, adicã pe Ordinariul locului încar-
dinãrii preotului, sau dacã este vorba de un membru al unui
institut cãlugãresc, pe Superiorul competent al acestuia.

§ 4. Dacã facultatea de a asculta mãrturisirile a fost revo-
catã de Superiorul major propriu, preotul pierde pretutindeni
facultatea de a asculta mãrturisirile membrilor institutului;
însã dacã aceastã facultate a fost revocatã de un alt Superior
competent, o pierde numai asupra membrilor de sub jurisdicþia
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Can. 975 – Praeterquam revocatione, facultas de qua in
can. 967, § 2 cessat amissione officii vel excardinatione aut amis-
sione domicilii.

Can. 976 – Quilibet sacerdos, licet ad confessiones excipien-
das facultate careat, quoslibet paenitentes in periculo mortis
ver-santes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et pec-
catis, etiamsi praesens sit sacerdos approbatus.

Can. 977 – Absolutio complicis in peccato contra sextum
Decalogi praeceptum invalida est, praeterquam in periculo mortis.

Can. 978 – § 1. Meminerit sacerdos in audiendis confes-
sio-nibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac
divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo con-
stitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat.

§ 2. Confessarius, utpote minister Ecclesiae, in administrando
sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti aucto-
ritate latis fideliter adhaereat.

Can. 979 – Sacerdos in quaestionibus ponendis cum pru-
dentia et discretione procedat, attenta quidem condicione et
aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo.

Can. 980 – Si confessario dubium non est de paenitentis
dispositione et hic absolutionem petat, absolutio ne denegetur
nec differatur.

Can. 981 – Pro qualitate et numero peccatorum, habita
tamen ratione paenitentis condicionis, salutares et convenientes
satisfactiones confessarius iniungat; quas paenitens per se ipse
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acestuia.
Can. 975 – Facultatea despre care vorbeºte can. 967, § 2

se pierde nu numai prin revocare, ci ºi prin pierderea oficiului,
prin excardinare ºi prin pierderea domiciliului.

Can. 976 – Orice preot, chiar dacã este lipsit de facul-
tatea de a asculta mãrturisirile, dezleagã valid ºi licit pe toþi
credin-cioºii care se aflã în pericol de moarte, de orice fel de
cenzurã ºi pãcat, chiar dacã este prezent un preot aprobat.

Can. 977 – Dezlegarea complicelui în pãcatul împotriva
poruncii a ºasea a Decalogului este invalidã, în afarã de cazul
când este datã în pericol de moarte.

Can. 978 – § 1. În ascultarea mãrturisirilor, preotul sã
aibã mereu în vedere faptul cã îndeplineºte rolul ºi de
judecãtor ºi de medic ºi cã a fost orânduit de Dumnezeu ca
slujitor ºi al dreptãþii ºi al milei divine, ca sã aibã grijã de
onoarea divinã ºi de mântuirea sufletelor.

§ 2. Administrând sacramentul, confesorul, în calitate de
slujitor al Bisericii, sã fie fidel faþã de învãþãtura Magisteriului
ºi faþã de normele date de autoritatea competentã.

Can. 979 – Punând întrebãri, preotul sã procedeze cu
prudenþã ºi discreþie, þinând desigur seama de condiþia ºi de
vârsta penitentului ºi sã se abþinã de a cãuta sã afle numele
complicelui.

Can. 980 – Dacã confesorul nu se îndoieºte de dispoziþia
penitentului, iar acesta cere dezlegarea, sã nu refuze, nici
sã nu amâne dezlegarea.

Can. 981 – În funcþie de natura ºi numãrul pãcatelor,
þinând seama ºi de condiþia penitentului, confesorul sã
impunã pocãinþe salutare ºi potrivite, pe care penitentul
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implendi obligatione tenetur.
Can. 982 – Qui confitetur se falso confessarium innocentem

apud auctoritatem ecclesiasticam denuntiasse de crimine sollici-
tationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne
absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retrac-
taverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda.

Can. 983 – § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est;
quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis
modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.

§ 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpres,
si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia pecca-
torum quoquo modo pervenerit.

Can. 984 – § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex
confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam
quovis revelationis periculo excluso.

§ 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis
in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem
gubernationem nullo modo uti potest.

Can. 985 – Magister novitiorum eiusque socius, rector semi-
narii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones
suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant,
nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant.

Can. 986 – § 1. Omnis cui animarum cura vi muneris est
demandata, obligatione tenetur providendi ut audiantur confes-
siones fidelium sibi commissorum, qui rationabiliter audiri
petant, utque iisdem opportunitas praebeatur ad confessionem
individualem, diebus ac horis in eorum commodum statutis,
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trebuie sã le îndeplineascã personal.
Can. 982 – Cine mãrturiseºte cã a denunþat în mod fals

autoritãþii ecleziastice un confesor nevinovat, de delictul de soli-
citare la pãcat împotriva poruncii a ºasea a Decalogului, sã nu
fie dezlegat decât dupã ce a retractat în mod formal denunþul
fals ºi este dispus sã repare eventualele daune cauzate.

Can. 983 – § 1. Sigiliul sacramental este inviolabil; de
aceea, confesorului îi este interzis de legea divinã sã îl trãdeze
câtuºi de puþin pe penitent, prin cuvinte sau în oricare alt
mod, ºi din nici un motiv.

§ 2. Obligaþia de a pãstra secretul sacramental o au inter-
preþii, dacã existã, precum ºi toþi ceilalþi care cunosc în vreun
fel oarecare pãcatele din spovadã.

Can. 984 – Chiar dacã ar fi exclus orice pericol de
dezvãluire, îi este interzis cu desãvârºire confesorului sã se
foloseascã de cunoºtinþele dobândite din spovadã în defavoarea
penitentului.

§ 2. Cine îndeplineºte o funcþie care implicã autoritate nu
poate în nici un fel sã se foloseascã, în conducerea externã,
de cunoaºterea pãcatelor dobânditã vreodatã în cadrul unei
spovezi.

Can. 985 – Maestrul de novici ºi asistentul sãu, rectorul
seminarului sau al unui institut de educaþie sã nu asculte
mãrturisirile sacramentale ale elevilor lor, care locuiesc în
aceeaºi casã, decât dacã, în cazuri particulare, elevii cer aceasta
de bunã voie.

Can. 986 – § 1. Toþi cei cãrora li s-a încredinþat, în vir-
tutea funcþiei, grija faþã de suflete au obligaþia de a lua
mãsuri ca sã fie ascultate mãrturisirile credincioºilor
încredinþaþi lor, care cer în mod raþional sã fie ascultate, ºi
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accedendi.
§ 2. Urgente necessitate, quilibet confessarius obligatione

tenetur confessiones christifidelium excipiendi, et in periculo
mortis quilibet sacerdos.

CAPUT III
De ipso paenitente

Can. 987 – Christifidelis, ut sacramenti paenitentiae reme-
dium percipiat salutiferum, ita dispositus sit oportet ut, peccata
quae commiserit repudians et propositum sese emendandi
habens, ad Deum convertatur.

Can. 988 – § 1. Christifidelis obligatione tenetur in spe-
cie et numero confitendi omnia peccata gravia post bapti-
smum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa
neque in confessione individuali accusata, quorum post dili-
gentem sui discussionem conscientiam habeat.

§ 2. Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia
confiteantur.

Can. 989 – Omnis fidelis, postquam ad annos discretio-
nis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem
semel in anno, fideliter confitendi.

Can. 990 – Nemo prohibetur quominus per interpretem con-
fiteatur, vitatis quidem abusibus et scandalis atque firmo prae-
scripto can. 983, § 2.

Can. 991 – Cuivis christifideli integrum est confessario
legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata
confiteri.
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ca sã li se ofere posibilitatea sã vinã la mãrturisirea individ-
ualã în zilele ºi la orele stabilite dupã felul cum le convine
credincioºilor înºiºi.

§ 2. În caz de necesitate, fiecare confesor are obligaþia de
a asculta mãrturisirile credincioºilor, iar în pericol de moarte,
fiecare preot.

CAPITOLUL III
Penitentul

Can. 987 – Ca sã primeascã remediul salvator al sacra-
men-tului Pocãinþei, credinciosul trebuie sã fie astfel dispus
încât, respingând pãcatele ce le-a sãvârºit ºi având
hotãrârea de a se îndrepta, sã se întoarcã la Dumnezeu.

Can. 988 – § 1. Credinciosul are obligaþia de a mãrturisi,
dupã specia ºi numãrul lor, toate pãcatele grave sãvârºite dupã
Botez ºi încã neiertate direct prin puterea cheilor Bisericii ºi
nici acuzate într-o mãrturisire individualã, de care îºi dã seama
dupã un serios examen de conºtiinþã.

§ 2. Se recomandã credincioºilor sã-ºi mãrturiseascã ºi
pãcatele veniale.

Can. 989 – Fiecare credincios, dupã ce a ajuns la vârsta
priceperii, are obligaþia de a mãrturisi cu fidelitate pãcatele
grave, cel puþin o datã pe an.

Can. 990 – Nimeni nu este oprit sã se mãrturiseascã cu
ajutorul unui traducãtor, evitându-se, desigur, abuzurile ºi
scandalurile ºi rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 983,
§ 2. 
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CAPUT IV
De indulgentiis

Can. 992 – Indulgentia est remissio coram Deo poenae tem-
poralis pro peccatis, ad culpam quod attinet iam deletis, quam
christifidelis, apte dispositus et certis ac definitis condicionibus,
consequitur ope Ecclesiae quae, ut ministra redemptionis, the-
saurum satisfactionum Christi et Sanctorum auctoritative dis-
pensat et applicat.

Can. 993 – Indulgentia est partialis aut plenaria, prout
a poena temporali pro peccatis debita liberat ex parte aut ex toto.

Can. 994 – Quivis fidelis potest indulgentias sive partia-
les sive plenarias, aut sibi ipsi lucrari, aut defunctis appli-
care ad modum suffragii.

Can. 995 – § 1. Praeter supremam Ecclesiae auctoritatem
ii tantum possunt indulgentias elargiri, quibus haec potestas
iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur.

§ 2. Nulla auctoritas infra Romanum Pontificem potest potes-
tatem concedendi indulgentias aliis committere, nisi id ei a
Sede Apostolica expresse fuerit indultum.

Can. 996 – § 1. Ut quis capax sit lucrandi indulgentias
debet esse baptizatus, non excommunicatus, in statu gratiae
saltem in fine operum praescriptorum.

§ 2. Ut vero subiectum capax eas lucretur, habere debet inten-
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Can. 991 – Fiecare credincios este liber sã-ºi mãr-
turiseascã pãcatele oricãrui confesor aprobat în mod legitim,
chiar de alt rit, pe care el îl preferã.

CAPITOLUL IV
Indulgenþele

Can. 992 – Indulgenþa este iertarea în faþa lui
Dumnezeu a pedepsei temporare cauzatã de pãcatele, deja
iertate în ce priveºte vina, pe care un credincios, dispus cum
se cuvine ºi îndeplinind anumite condiþii stabilite, o dobân-
deºte prin mij-locirea Bisericii care, în calitate de slujitoare a
rãscumpãrãrii, împarte ºi aplicã cu autoritatea ei tezaurul
meritelor lui Cristos ºi ale sfinþilor.

Can. 993 – Indulgenþa este parþialã sau plenarã, dupã
cum elibereazã în parte sau în totalitate de pedeapsa
vremelnicã cauzatã de pãcate.

Can. 994 – Oricare credincios poate sau sã câºtige pen-
tru sine, sau sã aplice pentru cei rãposaþi atât indulgenþele
par-þiale, cât ºi plenare.

Can. 995 – § 1. În afarã de autoritatea supremã a
Bisericii, pot sã acorde indulgenþe numai cei cãrora le este
recunoscutã aceastã putere de cãtre drept sau le este datã
de Pontiful Roman.

§ 2. Nici o autoritate inferioarã Pontifului Roman nu poate
sã încredinþeze altora puterea de a acorda indulgenþe, dacã nu
i-a fost datã în mod expres aceastã facultate de cãtre Scaunul
Apostolic.

Can. 996 – § 1. Ca cineva sã fie capabil sã câºtige indul-
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tionem saltem eas acquirendi et opera iniuncta implere sta-
tuto tempore ac debito modo, secundum concessionis teno-
rem.

Can. 997 – Ad indulgentiarum concessionem et usum
quod attinet, servanda sunt insuper cetera praescripta quae in
pecu-liaribus Ecclesiae legibus continentur.

TITULUS V
De sacramento unctionis infirmorum

Can. 998 – Unctio infirmorum, qua Ecclesia fideles periculo-
se aegrotantes Domino patienti et glorificato, ut eos allevet et
salvet, commendat, confertur eos liniendo oleo atque verba
proferendo in liturgicis libris praescripta.

CAPUT I
De sacramenti celebratione

Can. 999 – Praeter Episcopum, oleum in unctione infirmorum
adhibendum benedicere possunt:

1° qui iure Episcopo dioecesano aequiparantur;
2° in casu necessitatis, quilibet presbyter in ipsa tamen cele-

bratione sacramenti.

Can. 1000 – § 1. Unctiones verbis, ordine et modo praescrip-
tis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen
neces-sitatis, sufficit unctio unica in fronte vel etiam in alia
corporis parte, integra formula prolata.

§ 2. Unctiones peragat minister propria manu, nisi gravis
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genþe trebuie sã fie botezat, neexcomunicat, în stare de har
sfinþitor cel puþin la terminarea faptelor stabilite.

§ 2. Dar, ca sã le câºtige cu adevãrat, persoana capabilã tre-
buie sã aibã cel puþin intenþia de a le dobândi ºi sã îndeplineascã
faptele prescrise în timpul stabilit ºi în modul cuvenit, conform
dispoziþiilor concesiunii.

Can. 997 – În ce priveºte acordarea ºi folosirea indulgen-
þelor, trebuie sã se respecte ºi celelalte dispoziþii conþinute
în legile speciale ale Bisericii.

TITLUL V
Sacramentul Ungerii Bolnavilor

Can. 998 – Ungerea bolnavilor, prin care Biserica îi reco-
mandã pe credincioºii grav bolnavi Domnului care suferã ºi este
glorificat, ca el sã le uºureze suferinþele ºi sã-i mântuiascã, le
este conferitã prin ungerea cu ulei ºi prin rostirea cuvintelor
prescrise de cãrþile liturgice.

CAPITOLUL I
Celebrarea sacramentului

Can. 999 – În afarã de Episcop, pot sã binecuvânteze
uleiul ce trebuie folosit la Ungerea bolnavilor:

1° cei care sunt echivalaþi în drept Episcopului diecezan;
2° în caz de necesitate, orice preot, dar numai în cadrul cele-

brãrii sacramentului.

Can. 1000 – § 1. Ungerile sã fie sãvârºite cu grijã,
rostindu-se cuvintele ºi respectându-se ordinea ºi modul pre-
scrise în cãr-þile liturgice; totuºi, în caz de necesitate, este
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ratio usum instrumenti suadeat.
Can. 1001 – Curent animarum pastores et infirmorum

propinqui, ut tempore opportuno infirmi hoc sacramento sub-
leventur.

Can. 1002 – Celebratio communis unctionis infirmorum,
pro pluribus infirmis simul, qui apte sint praeparati et rite dis-
positi, iuxta Episcopi dioecesani praescripta peragi potest.

CAPUT II
De ministro unctionis infirmorum

Can. 1003 – § 1. Unctionem infirmorum valide admini-
strat omnis et solus sacerdos.

§ 2. Officium et ius unctionis infirmorum ministrandi habent
omnes sacerdotes, quibus demandata est cura animarum, erga
fideles suo pastorali officio commissos; ex rationabili causa,
quilibet alius sacerdos hoc sacramentum ministrare potest de
consensu saltem praesumpto sacerdotis de quo supra.

§ 3. Cuilibet sacerdoti licet oleum benedictum secumferre
ut, in casu necessitatis, sacramentum unctionis infirmorum
ministrare valeat.

CAPUT III
De iis quibus

unctio infirmorum conferenda sit

Can. 1004 – § 1. Unctio infirmorum ministrari potest fide-
li qui, adepto rationis usu, ob infirmitatem vel senium in peri-
culo incipit versari.
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suficientã o sin-gurã ungere, pe frunte sau pe o altã parte a
corpului, rostindu-se în întregime formula.

§ 2. Celebrantul sã facã ungerile cu mâna proprie, dacã
un motiv grav nu recomandã folosirea unui instrument.

Can. 1001 – Pãstorii sufleteºti ºi rudele bolnavilor sã
aibã grijã ca cei bolnavi sã primeascã la timp ajutorul aces-
tui sacrament.

Can. 1002 – Celebrarea comunitarã a Ungerii bolnavilor,
pentru mai mulþi bolnavi în acelaºi timp, pregãtiþi în mod
adecvat ºi dispuºi cum se cuvine, poate fi sãvârºitã în confor-
mitate cu dispoziþiile Episcopului diecezan.

CAPITOLUL II
Slujitorul sacru al Ungerii bolnavilor

Can. 1003 – § 1. Orice preot, ºi numai el, administreazã
în mod valid Ungerea bolnavilor.

§ 2. Toþi preoþii, cãrora le este încredinþatã grija faþã de
suflete, au datoria ºi dreptul de a administra Ungerea bolna-
vilor credincioºilor încredinþaþi oficiului lor pastoral; dintr-un
motiv raþional, oricare alt preot poate administra acest sacra-
ment, cu consimþãmântul, cel puþin presupus, al preoþilor
menþionaþi mai sus.

§ 3. Este permis oricãrui preot sã poarte cu el uleiul bine-
cuvântat, pentru ca, în caz de necesitate, sã poatã administra
Ungerea bolnavilor.

CAPITOLUL III
Cei cãrora trebuie

sã li se dea Ungerea bolnavilor
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§ 2. Hoc sacramentum iterari potest, si infirmus, postquam
convaluerit, denuo in gravem infirmitatem inciderit aut si,
eadem infirmitate perdurante, discrimen factum gravius sit.

Can. 1005 – In dubio utrum infirmus rationis usum attige-
rit, an periculose aegrotet vel mortuus sit, hoc sacramentum
minis-tretur.

Can. 1006 – Infirmis qui, cum suae mentis compotes essent,
hoc sacramentum implicite saltem petierint, conferatur.

Can. 1007 – Unctio infirmorum ne conferatur illis, qui
in manifesto gravi peccato obstinate perseverent.

TITULUS VI
De ordine

Can. 1008 – Sacramento ordinis ex divina institutione
inter christifideles quidam, charactere indelebili quo signan-
tur, con-stituuntur sacri ministri, qui nempe consecrantur et
depu-tantur ut, pro suo quisque gradu, in persona Christi
Capitis munera docendi, sanctificandi et regendi adimplen-
tes, Dei populum pascant.

Can. 1009 – § 1. Ordines sunt episcopatus, presbyteratus et
diaconatus.

§ 2. Conferuntur manuum impositione et precatione conse-
cratoria, quam pro singulis gradibus libri liturgici praescri-
bunt.
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Can. 1004 – § 1. Ungerea bolnavilor poate fi adminis-
tratã credinciosului care, dupã ce a ajuns la uzul raþiunii,
începe sã se afle în pericol de a-ºi pierde viaþa din cauza
îmbolnãvirii sau bãtrâneþii.

§ 2. Acest sacrament poate fi repetat dacã bolnavul, dupã
ce s-a însãnãtoºit, cade din nou într-o boalã gravã sau dacã,
în cursul aceleaºi boli, pericolul devine mai grav.

Can. 1005 – Când existã îndoiala dacã bolnavul a ajuns
la uzul raþiunii, dacã este bolnav în mod periculos sau dacã
este mort, acest sacrament sã fie administrat.

Can. 1006 – Sacramentul sã fie administrat acelor bol-
navi care, atunci când erau conºtienþi, l-au cerut cel puþin în
mod implicit.

Can. 1007 – Sã nu se confere Ungerea bolnavilor acelor
persoane care persevereazã cu încãpãþânare într-un pãcat
grav ºi public.

TITLUL VI
Preoþia

Can. 1008 – Din orânduire divinã, prin sacramentul
Preoþiei, unii credincioºi sunt constituiþi slujitori sacri în vir-
tutea carac-terului de neºters cu care sunt însemnaþi, adicã
sunt consa-craþi ºi destinaþi sã pãstoreascã poporul lui
Dumnezeu, înde-plinind, în persoana lui Cristos Capul, fiecare
conform gradului sãu, funcþiile de a învãþa, de a sfinþi ºi de
a conduce.

PARTEA I: SACRAMENTELE 635



636 CARTEA IV: FUNCÞIA BISERICII DE A SFINÞI



Can. 1009 – § 1. Treptele preoþeºti sunt episcopatul, pres-
bi-teratul ºi diaconatul.

§ 2. Ele sunt conferite prin impunerea mâinilor ºi rugã-
ciunea de consacrare, prescrisã pentru fiecare treaptã de cãr-
þile liturgice.

CAPITOLUL I
Celebrarea ºi slujitorul sacru

al sacramentului Preoþiei

Can. 1010 – Sacramentul Preoþiei sã fie celebrat în tim-
pul Liturghiei solemne, în zi de duminicã sau într-o sãrbã-
toare de poruncã, dar, din motive pastorale, poate fi cele-
brat ºi în alte zile, inclusiv în zilele de lucru.

Can. 1011 – § 1. De regulã, sacramentul Preoþiei sã fie
cele-brat în catedralã; totuºi, din motive pastorale, poate fi cel-
ebrat într-o altã bisericã sau într-un oratoriu.

§ 2. Cu prilejul unei hirotoniri, trebuie ca clericii ºi ceilalþi
credincioºi sã fie invitaþi sã participe în numãr cât mai mare
la celebrare.

Can. 1012 – Slujitorul sacru al Preoþiei este Episcopul
con-sacrat.

Can. 1013 – Nici unui Episcop nu-i este permis sã con-
sacre pe cineva Episcop, dacã nu rezultã cu certitudine cã
existã deja mandatul papal.

Can. 1014 – Dacã nu existã dispensã din partea
Scaunului Apostolic, la consacrarea episcopalã, Episcopul con-
sacrant prin-cipal sã fie însoþit de cel puþin doi Episcopi con-
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CAPUT I
De ordinationis celebratione et ministro

Can. 1010 – Ordinatio intra Missarum sollemnia celebre-
tur, die dominico vel festo de praecepto, sed ob rationes
pasto-rales aliis etiam diebus, ferialibus non exceptis, fieri
potest.

Can. 1011 – § 1. Ordinatio generaliter in cathedrali eccle-
sia celebretur; ob rationes tamen pastorales in alia ecclesia
aut oratorio celebrari potest.

§ 2. Ad ordinationem invitandi sunt clerici aliique christi-
fi-deles, ut quam maxima frequentia celebrationi intersint.

Can. 1012 – Sacrae ordinationis minister est Episcopus
con-secratus.

Can. 1013 – Nulli Episcopo licet quemquam consecrare
in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato.

Can. 1014 – Nisi Sedis Apostolicae dispensatio intercesse-
rit, Episcopus consecrator principalis in consecratione episco-
pali duos saltem Episcopos consecrantes sibi adiungat; valde
con-venit autem, ut una cum iisdem omnes Episcopi prae-
sentes electum consecrent.

Can. 1015 – § 1. Unusquisque ad presbyteratum et ad diaco-
natum a proprio Episcopo ordinetur aut cum legitimis eiusdem
litteris dimissoriis.
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sacranþi; dar e foarte potrivit ca, împreunã cu ei, toþi
Episcopii prezenþi sã-l consacre pe cel ales.

Can. 1015 – § 1. Candidaþii la preoþie ºi la diaconat sã fie
hirotoniþi fiecare în parte de cãtre Episcopul propriu sau pe
baza dimisorialelor legitime ale acestuia.

§ 2. Dacã nu este împiedicat dintr-un motiv just, Epis-
copul propriu sã-i hirotoneascã personal pe supuºii sãi; însã,
fãrã indult apostolic, nu poate sã-l hirotoneascã licit pe un
supus de rit oriental.

§ 3. Cine poate da dimisoriale pentru primirea hirotonirilor
poate conferi ºi personal aceste hirotoniri, dacã are caracterul
episcopal.

Can. 1016 – În ce priveºte hirotonirea diaconalã a acelo-
ra care intenþioneazã sã se înscrie în rândul clerului secular,
Epis-copul propriu este Episcopul diecezei în care candidatul
îºi are domiciliul, sau al diecezei în slujba cãreia el a decis sã se
dedice; în ce priveºte hirotonirea presbiteralã a clericilor secu-
lari, este Episcopul diecezei în care candidatul s-a încardinat
prin dia-conat.

Can. 1017 – Un Episcop nu poate sã confere hirotonirile
în afara cadrului jurisdicþiei sale decât numai cu permisi-
unea Episcopului diecezan.

Can. 1018 – § 1. Pot sã dea dimisoriale pentru seculari:
1° Episcopul propriu, despre care vorbeºte can. 1016;
2° Administratorul apostolic ºi, cu consimþãmântul colegiului

consultanþilor, Administratorul diecezan; Provicarul ºi Propre-
fectul apostolic, cu consimþãmântul consiliului despre care
vorbeºte can. 495, § 2. 
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§ 2. Episcopus proprius, iusta de causa non impeditus, per
se ipse suos subditos ordinet; sed subditum orientalis ritus,
sine apostolico indulto, licite ordinare non potest.

§ 3. Qui potest litteras dimissorias ad ordines recipiendos
dare, potest quoque eosdem ordines per se ipse conferre, si
charactere episcopali polleat.

Can. 1016 – Episcopus proprius, quod attinet ad ordina-
tionem diaconalem eorum qui clero saeculari se adscribi intendant,
est Episcopus dioecesis, in qua promovendus habet domicilium,
aut dioecesis cui promovendus sese devovere statuit; quod
attinet ad ordinationem presbyteralem clericorum saecularium,
est Episcopus dioecesis, cui promovendus per diaconatum est
incardinatus.

Can. 1017 – Episcopus extra propriam dicionem nonnisi
cum licentia Episcopi dioecesani ordines conferre potest.

Can. 1018 – § 1. Litteras dimissorias pro saecularibus
dare possunt:

1° Episcopus proprius, de quo in can. 1016;
2° Administrator apostolicus atque, de consensu collegii con-

sultorum, Administrator dioecesanus; de consensu consilii, de
quo in can. 495, § 2, Pro-vicarius et Pro-praefectus apostolicus.

§ 2. Administrator dioecesanus, Pro-vicarius et Pro-praefectus
apostolicus litteras dimissorias ne iis concedant, quibus ab Epis-
copo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus
ad ordines denegatus fuerit.

Can. 1019 – § 1. Superiori maiori instituti religiosi clerica-
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§ 2. Adminstratorul diecezan, Provicarul ºi Proprefectul
apostolic sã nu acorde dimisoriale celor cãrora le-a fost refuzat
accesul la hirotoniri de cãtre Episcopul diecezan, Vicarul apos-
tolic ºi Prefectul apostolic.

Can. 1019 – § 1. Îi aparþine de drept Superiorului major al
unui institut cãlugãresc clerical de drept pontifical sau al unei
societãþi clericale de viaþã apostolicã de drept pontifical sã
acorde dimi-sorialele pentru diaconat ºi presbiterat supuºilor
proprii care, conform constituþiilor, sunt înscriºi perpetuu
sau definitiv în institut sau în societate.

§ 2. Hirotonirea tuturor celorlalþi seminariºti ai oricãrui
institut sau ai oricãrei societãþi este reglementatã de normele
pentru clericii seculari, revocându-se orice indult acordat Supe-
riorilor.

Can. 1020 – Sã nu se dea dimisoriale decât dacã în preala-
bil existã toate mãrturiile ºi documentele impuse de drept
prin cann. 1050 ºi 1051.

Can. 1021 – Dimisorialele pot fi trimise oricãrui Episcop
care este în comuniune cu Scaunul Apostolic, cu excepþia numai
a Episcopului ce aparþine unui rit diferit de cel al candidatului
ºi care nu are indult apostolic.

Can. 1022 – Dupã ce a primit dimisorialele legitime,
Epis-copul consacrant sã nu procedeze la hirotonire decât
dacã rezultã clar cã dimisorialele sunt autentice.

Can. 1023 – Dimisorialele pot fi limitate de condiþii sau
revocate de cãtre acela care le-a dat sau de cãtre succesorul
lui, dar, o datã acordate, nu înceteazã prin încetarea dreptului
aceluia care le-a dat.
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lis iuris pontificii aut societatis clericalis vitae apostolicae
iuris pontificii competit ut suis subditis, iuxta constitutiones
per-petuo vel definitive instituto aut societati adscriptis, conce-
dat litteras dimissorias ad diaconatum et ad presbyteratum.

§ 2. Ordinatio ceterorum omnium alumnorum cuiusvis insti-
tuti aut societatis regitur iure clericorum saecularium, revocato
quolibet indulto Superioribus concesso.

Can. 1020 – Litterae dimissoriae ne concedantur, nisi habi-
tis antea omnibus testimoniis et documentis, quae iure exigun-
tur ad norma cann. 1050 et 1051.

Can. 1021 – Litterae dimissoriae mitti possunt ad quemli-
bet Episcopum communionem cum Sede Apostolica haben-
tem, excepto tantum, citra apostolicum indultum, Episcopo
ritus diversi a ritu promovendi.

Can. 1022 – Episcopus ordinans, acceptis legitimis litte-
ris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi de germa-
na litterarum fide plane constet.

Can. 1023 – Litterae dimissoriae possunt ab ipso conceden-
te aut ab eius successore limitibus circumscribi aut revocari,
sed semel concessae non extinguuntur resoluto iure conceden-
tis.

CAPUT II
De ordinandis
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CAPITOLUL II
Candidaþii la hirotonire

Can. 1024 – Numai un bãrbat botezat primeºte în mod
valid hirotonirea.

Can. 1025 – § 1. Pentru a conferi în mod licit hirotonirea
prezbiteralã sau diaconalã, este necesar ca respectivul can-
didat, dupã ce a terminat perioada de probã, dupã normele
dreptului, sã fie înzestrat, dupã aprecierea Episcopului propriu
sau a Superiorului major competent, cu calitãþile trebuin-
cioase, sã fie liber de orice iregularitate ºi de orice impediment
ºi sã fi îndeplinit condiþiile prevãzute de cann. 1033-1039; în
afarã de aceasta, sã existe documentele despre care vorbeºte
can. 1050 ºi sã fi fost fãcutã investigaþia despre care vorbeºte
can. 1051.

§ 2. În plus, este necesar ca, dupã aprecierea Superiorului
legitim, candidatul sã fie considerat util în slujba Bisericii.

§ 3. Episcopul care hirotoneºte un supus al sãu destinat
slujirii unei alte dieceze trebuie sã fie sigur cã acesta va fi
atribuit acestei dieceze.

ART. 1
Condiþiile necesare

din partea candidaþilor la hirotonire

Can. 1026 – Ca cineva sã fie hirotonit, trebuie sã se
bucure de libertatea necesarã; este absolut interzis a con-
strânge pe cineva, indiferent în ce mod sau din ce motiv, sã
primeascã hirotonirile sau a îndepãrta de la primirea lor pe
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Can. 1024 – Sacram ordinationem valide recipit solus
vir baptizatus.

Can. 1025 – § 1. Ad licite ordines presbyteratus vel diaco-
natus conferendos requiritur ut candidatus, probatione ad
normam iuris peracta, debitis qualitatibus, iudicio proprii
Epis-copi aut Superioris maioris competentis, praeditus sit,
nulla detineatur irregularitate nulloque impedimento, atque
praere-quisita, ad normam cann. 1033-1039 adimpleverit;
praeterea documenta habeantur, de quibus in can. 1050, atque
scrutinium peractum sit, de quo in can. 1051.

§ 2. Insuper requiritur ut, iudicio eiusdem legitimi Supe-
rioris, ad Ecclesiae ministerium utilis habeatur.

§ 3. Episcopo ordinanti proprium subditum, qui servitio alius
dioecesis destinetur, constare debet ordinandum huic dioecesi
addictum iri.

ART. 1
De requisitis in ordinandis

Can. 1026 – Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat
oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet
causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum
ab iisdem recipiendis avertere.

Can. 1027 – Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum
accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris.
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cineva care este apt din punct de vedere canonic.

Can. 1027 – Aspiranþii la diaconat ºi prezbiterat sã fie
formaþi printr-o pregãtire fãcutã cu grijã, conform normelor
dreptului.

Can. 1028 – Episcopul diecezan sau Superiorul compe-
tent sã aibã grijã ca respectivii candidaþi, înainte de a fi pro-
movaþi la o hirotonire, sã fie instruiþi cum se cuvine cu privire
la acea hirotonire ºi la obligaþiile ce decurg din ea.

Can. 1029 – Sã fie promovaþi la hirotoniri numai aceia
care, dupã aprecierea prudentã a Episcopului propriu sau a
Superio-rului major competent, analizându-se toate cu grijã, au
credinþã intactã, sunt însufleþiþi de intenþie dreaptã, posedã
ºtiinþa necesarã, se bucurã de reputaþie bunã, sunt înzestraþi
cu mora-vuri ireproºabile, cu virtuþi dovedite ºi cu celelalte cal-
itãþi fizice ºi psihice corespunzãtoare hirotonirii pe care o
primesc.

Can. 1030 – Numai dintr-un motiv canonic, chiar ocult,
Epis-copul propriu sau Superiorul major competent poate
interzice diaconilor supuºi lor, destinaþi la prezbiterat, sã
primeascã aceastã sfinþire, rãmânând posibilitatea de
recurs, conform dreptului.

Can. 1031 – § 1. Preoþia sã nu se confere decât acelora
care au împlinit vârsta de douãzeci ºi cinci de ani ºi dispun
de o maturitate suficientã, respectându-se în plus interstiþi-
ul de cel puþin ºase luni între diaconat ºi prezbiterat; cei
care sunt destinaþi la prezbiterat sã fie admiºi la diaconat
numai dupã ce au împlinit vârsta de douãzeci ºi trei de ani.

§ 2. Candidatul la diaconatul permanent, care nu este cãsã-
torit, sã nu fie admis la diaconat decât dupã ce a împlinit cel
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Can. 1028 – Curet Episcopus dioecesanus aut Superior
compe-tens ut candidati, antequam ad ordinem aliquem promo-
veantur, rite edoceantur de iis, quae ad ordinem eiusque obli-
gationes pertinent.

Can. 1029 – Ad ordines ii soli promoveantur qui, pru-
denti iudicio Episcopi proprii aut Superioris maioris com-
petentis, omnibus perpensis, integram habent fidem, recta
moventur intentione, debita pollent scientia, bona gaudent exi-
stimatione, integris moribus probatisque virtutibus atque
aliis qualita-tibus physicis et psychicis ordini recipiendo con-
gruentibus sunt praediti.

Can. 1030 – Nonnisi ex causa canonica, licet occulta, pro-
prius Episcopus vel Superior maior competens diaconis ad
pres-byteratum destinatis, sibi subditis, ascensum ad pre-
sbyte-ratum interdicere potest, salvo recursu ad normam
iuris.

Can. 1031 – § 1. Presbyteratus ne conferatur nisi iis qui
aetatis annum vigesimum quintum expleverint et sufficienti
gaudeant maturitate, servato insuper intervallo sex saltem
mensium inter diaconatum et presbyteratum; qui ad presbyte-
ratum destinantur, ad diaconatus ordinem tantummodo post
expletum aetatis annum vigesimum tertium admittantur.

§ 2. Candidatus ad diaconatum permanentem qui non sit uxo-
ratus ad eundem diaconatum ne admittatur, nisi post expletum
vigesimum quintum saltem aetatis annum; qui matrimonio
coniunctus est, nonnisi post expletum trigesimum quintum
saltem aetatis annum, atque de uxoris consensu.

§ 3. Integrum est Episcoporum conferentiis normam statuere,
qua provectior ad presbyteratum et ad diaconatum perma-
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puþin vârsta de douãzeci ºi cinci de ani; cel cãsãtorit, decât dupã
ce a împlinit cel puþin vârsta de treizeci ºi cinci de ani ºi cu
consimþãmântul soþiei.

§ 3. Conferinþele Episcopilor pot sã stabileascã o normã
conform cãreia vârsta necesarã pentru prezbiterat ºi diaco-
natul permanent sã fie mai mare.

§ 4. Dispensa de la vârstã impusã de §§ 1 ºi 2, pentru mai
mult de un an, este rezervatã Scaunului Apostolic.

Can. 1032 – § 1. Aspiranþii la prezbiterat pot fi pro-
movaþi la diaconat numai dupã terminarea anului cinci al
ciclului de studii filozofico-teologice.

§ 2. Dupã terminarea întregului ciclu de studii, înainte de
a fi promovat la prezbiterat, diaconul sã participe la grija
pastoralã, exercitând hirotonirea diaconalã pentru un timp
adecvat, ce trebuie stabilit de Episcop sau de Superiorul major.

§ 3. Aspirantul la diaconatul permanent sã nu fie promovat
la aceastã hirotonire decât dupã terminarea timpului de
instruire.

ART. 2
Condiþiile necesare anterioare hirotonirii

Can. 1033 – Este promovat în mod licit la hirotoniri
numai cine a primit sacramentul Mirului.

Can. 1034 – § 1. Un aspirant la diaconat sau la prezbiter-
at sã nu fie hirotonit dacã mai întâi nu a obþinut, prin ritul
liturgic al admiterii, de la autoritatea despre care este vorba
în cann. 1016 ºi 1019, înscrierea în rândul candidaþilor, în
urma unei cereri personale, scrisã ºi semnatã cu mâna proprie
ºi aprobatã în scris de aceeaºi autoritate.
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nentem requiratur aetas.

§ 4. Dispensatio ultra annum super aetate requisita ad
normam §§ 1 et 2, Apostolicae Sedi reservatur.

Can. 1032 – § 1. Aspirantes ad presbyteratum promoveri
possunt ad diaconatum solummodo post expletum quintum
curriculi studiorum philosophico-theologicorum annum.

§ 2. Post expletum studiorum curriculum, diaconus per tempus
congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti
definiendum, in cura pastorali partem habeat, diaconalem exer-
cens ordinem, antequam ad presbyteratum promoveatur.

§ 3. Aspirans ad diaconatum permanentem, ad hunc ordinem
ne promoveatur nisi post expletum formationis tempus.

ART. 2
De praerequisitis ad ordinationem

Can. 1033 – Licite ad ordines promovetur tantum qui rece-
pit sacrae confirmationis sacramentum.

Can. 1034 – § 1. Ad diaconatum vel presbyteratum aspi-
rans ne ordinetur, nisi prius per liturgicum admissionis
ritum ab auctoritate, de qua in cann. 1016 et 1019, adscriptio-
nem inter candidatos obtinuerit post praeviam suam petitio-
nem propria manu exaratam et subscriptam, atque ab eadem
auctoritate in scriptis acceptatam.

§ 2. Ad eandem admissionem obtinendam non tenetur, qui
per vota in clericale institutum cooptatus est.

Can. 1035 – § 1. Antequam quis ad diaconatum sive
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§ 2. Nu este þinut la obþinerea acestei admiteri cel care,
prin voturi, a fost primit în rândul unui institut cãlugãresc
clerical.

Can. 1035 – § 1. Înainte ca cineva sã fie promovat fie la
diaconatul permanent, fie la cel tranzitoriu, este necesar sã fi
primit ºi sã fi exercitat o perioadã adecvatã de timp slujirile
de lector ºi de acolit.

§ 2. Între conferirea acolitatului ºi a diaconatului sã existe
un interstiþiu de cel puþin ºase luni.

Can. 1036 – Candidatul, ca sã poatã fi promovat la hiro-
to-nirea diaconalã sau prezbiteralã, sã prezinte Episcopului pro-
priu sau Superiorului major competent o declaraþie scrisã ºi
sem-natã cu mâna proprie, prin care sã depunã mãrturie cã
va primi de bunãvoie ºi în mod liber hirotonirea ºi cã se va ded-
ica pentru totdeauna slujirii ecleziastice, cerând totodatã sã
fie admis sã primeascã hirotonirea.

Can. 1037 – Candidatul la diaconatul permanent ºi care
nu este cãsãtorit, precum ºi cel care trebuie promovat la
presbi-terat sã nu fie admiºi la hirotonirea diaconalã decât
dacã ºi-au asumat, prin ritul stabilit, în mod public, în faþa lui
Dumnezeu ºi a Bisericii, obligaþia celibatului, sau dacã au
depus voturile perpetue într-un institut cãlugãresc.

Can. 1038 – Diaconul care refuzã sã fie promovat la pres-
bi-terat nu poate fi oprit de la exercitarea hirotonirii prim-
ite, în afarã de cazul când este reþinut de un impediment
canonic sau de un alt motiv grav, care trebuie evaluate de
Episcopul diecezan sau de Superiorul major competent.

Can. 1039 – Toþi cei care trebuie promovaþi la o hiroto-
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perma-nentem sive transeuntem promoveatur, requiritur ut
minis-teria lectoris et acolythi receperit et per congruum
tempus exercuerit.

§ 2. Inter acolythatus et diaconatus collationem intervallum
intercedat sex saltem mensium.

Can. 1036 – Candidatus, ut ad ordinem diaconatus aut
pres-byteratus promoveri possit, Episcopo proprio aut
Superiori maiori competenti declarationem tradat propria
manu exaratam et subscriptam, qua testificetur se sponte ac
libere sacrum ordinem suscepturum atque se ministerio eccle-
siastico perpetuo mancipaturum esse, insimul petens ut ad ordi-
nem recipiendum admittatur.

Can. 1037 – Promovendus ad diaconatum permanentem
qui non sit uxoratus, itemque promovendus ad presbyteratum,
ad ordinem diaconatus ne admittantur, nisi ritu praescripto
publice coram Deo et Ecclesia obligationem caelibatus assump-
serint, aut vota perpetua in instituto religioso emiserint.

Can. 1038 – Diaconus, qui ad presbyteratum promoveri
renuat, ab ordinis recepti exercitio prohiberi non potest, nisi
impedimentum detineatur canonico aliave gravi causa, de iudi-
cio Episcopi dioecesani aut Superioris maioris competentis
aesti-manda.

Can. 1039 – Omnes qui ad aliquem ordinem promoven-
di sunt, exercitiis spiritualibus vacent per quinque saltem
dies, loco et modo ab Ordinario determinatis; Episcopus, ante-
quam ad ordinationem procedat, certior factus sit oportet can-
didatos rite iisdem exercitiis vacasse.
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nire sã facã cel puþin cinci zile de exerciþii spirituale, în locul
ºi în modul stabilite de Ordinariu; înainte de a proceda la
hirotonire, Episcopul sã fie înºtiinþat cã respectivii candidaþi
au fãcut în mod reglementar aceste exerciþii.

ART. 3
Iregularitãþile ºi celelalte impedimente

Can. 1040 – Sunt opriþi de la primirea hirotonirilor cei
care au un impediment perpetuu, numit ºi iregularitate,
sau un impediment simplu; nu existã alte impedimente
decât cele care sunt menþionate în canoanele ce urmeazã.

Can. 1041 – Este iregular, cu privire la primirea hirotonir-
ilor:

1° cine suferã de vreo formã de demenþã sau de o altã boalã
psihicã, din cauza cãreia, dupã ce au fost consultaþi specialiºti,
este judecat incapabil sã desfãºoare în mod corect slujirea;

2° cine a comis delictul de apostazie, erezie sau schismã;
3° cine a atentat, chiar ºi numai civil, cãsãtoria, fiind el

însuºi împiedicat sã o încheie fie datoritã legãmântului matri-
monial, fie datoritã unei hirotoniri, fie datoritã votului perpetuu
de castitate, sau pentru cã a atentat cãsãtoria cu o femeie cãsã-
toritã valid sau cu una legatã de acelaºi vot;

4° cine a sãvârºit omor voluntar sau a procurat avort urmat
de efect, ºi toþi aceia care au cooperat pozitiv;

5° cine s-a automutilat sau a mutilat pe altcineva, în mod
grav ºi culpabil, sau cine a încercat sã se sinucidã;

6° cine a îndeplinit un act sacerdotal rezervat Episcopului
sau preotului, fie cã el nu avea aceste hirotoniri, fie cã îi era
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ART. 3
De irregularitatibus aliisque impedimentis

Can. 1040 – A recipiendis ordinibus arcentur qui quovis
impedimento afficiuntur sive perpetuo, quod venit nomine
irregularitatis, sive simplici; nullum autem impedimentum
contrahitur, quod in canonibus qui sequuntur non contineatur.

Can. 1041 – Ad recipiendos ordines sunt irregulares:
1° qui aliqua forma laborat amentiae aliusve psychicae infir-

mitatis, qua, consultis peritis, inhabilis iudicatur ad minis-
terium rite implendum;

2° qui delictum apostasiae, haeresis aut schismatis commiserit;
3° qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit, vel

ipsemet vinculo matrimoniali aut ordine sacro aut voto publico
perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cum
muliere matrimonio valido coniuncta aut eodem voto adstricta;

4° qui voluntarium homicidium perpetraverit aut abortum
procuraverit, effectu secuto, omnesque positive cooperantes;

5° qui seipsum vel alium graviter et dolose mutilaverit vel
sibi vitam adimere tentaverit;

6° qui actum ordinis posuerit constitutis in ordine episco-
patus vel presbyteratus reservatum, vel eodem carens, vel ab
eius exercitio poena aliqua canonica declarata vel irrogata
prohibitus.

Can. 1042 – Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impedi-
ti:

1° vir uxorem habens, nisi ad diaconatum permanentem legi-
time destinetur;

2° qui officium vel administrationem gerit clericis ad normam
cann. 285 et 286 vetitam cuius rationem reddere debet, donec,
depositis officio et administratione atque rationibus redditis,
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interzisã exercitarea lor ca urmare a unei pedepse canonice
declarate sau impuse.

Can. 1042 – Este împiedicat în mod simplu sã primeascã
hirotonirile:

1° bãrbatul care este cãsãtorit, dacã nu este destinat în mod
legitim la diaconatul permanent;

2° cine exercitã un oficiu sau un serviciu administrativ inter-
zise clericilor, conform cann. 285 ºi 286, care comportã dãri
de seamã, pânã când, pãrãsind oficiul ºi serviciul adminis-
trativ ºi fãcând darea de seamã, devine liber;

3° neofitul, dacã, dupã aprecierea Ordinariului, nu a fost
probat suficient.

Can. 1043 – Credincioºii au obligaþia de a dezvãlui,
înainte de hirotonire, Ordinariului sau parohului impedi-
mentele la hirotonirile sacre, pe care eventual le cunosc.

Can. 1044 – § 1. Este iregular pentru a exercita hirotonir-
ile primite:

1° cine a primit în mod nelegitim hirotonirile în timp ce era
împiedicat de o iregularitate sã le primeascã;

2° cine a comis delictul despre care vorbeºte can. 1041, nr. 2,
dacã delictul este public;

3° cine a comis unul dintre delictele prevãzute de can. 1041,
nr. 3, 4, 5, 6. 

§ 2. Este împiedicat de la exercitarea hirotonirilor:
1° cine a primit în mod nelegitim hirotonirile în timp ce

avea un impediment care îl oprea sã le primeascã;
2° cine este afectat de demenþã sau de o altã boalã psihicã

despre care vorbeºte can. 1041, nr. 1, pânã când Ordinariul,
consultând un specialist, îi va permite exercitarea hirotonirii.
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liber factus sit;
3° neophytus, nisi, iudicio Ordinarii, sufficienter probatus

fuerit.

Can. 1043 – Christifideles obligatione tenentur impedimen-
ta ad sacros ordines, si qua norint, Ordinario vel parocho
ante ordinationem revelandi.

Can. 1044 – § 1. Ad exercendos ordines receptos sunt irregu-
lares:

1° qui irregularitate ad ordines recipiendos dum afficiebatur,
illegitime ordines recepit;

2° qui delictum commisit, de quo in can. 1041, n. 2, si delic-
tum est publicum;

3° qui delictum commisit, de quibus in can. 1041, nn. 3, 4,
5, 6.

§ 2. Ab ordinibus exercendis impediuntur:
1° qui impedimento ad ordines recipiendos detentus, illegi-

time ordines recepit;
2° qui amentia aliave infirmitate psychica de qua in can. 1041,

n. 1, afficitur, donec Ordinarius, consulto perito, eiusdem or-
dinis exercitium permiserit.

Can. 1045 – Ignorantia irregularitatum atque impedi-
men-torum ab eisdem non eximit.

Can. 1046 – Irregularitates et impedimenta multiplican-
tur ex diversis eorundem causis, non autem ex repetita
eadem causa, nisi agatur de irregularitate ex homicidio
voluntario aut ex procurato abortu, effectu secuto.

Can. 1047 – § 1. Uni Apostolicae Sedi reservatur dispensa-
tio ab omnibus irregularitatibus, si factum quo innituntur
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Can. 1045 – Necunoaºterea iregularitãþilor ºi a impedi-
men-telor nu scuteºte de ele.

Can. 1046 – Iregularitãþile ºi impedimentele se multi-
plicã din diferitele lor cauze, nu însã din repetarea aceleiaºi
cauze, cu excepþia iregularitãþii provenite din omorul vol-
untar sau din avortul procurat, urmat de efect.

Can. 1047 – § 1. Dispensa de toate iregularitãþile este
rezer-vatã exclusiv Scaunului Apostolic, dacã faptul pe care
ele se bazeazã a fost deferit forului judecãtoresc.

§ 2. Este rezervatã aceluiaºi Scaun ºi dispensa de urmã-
toarele iregularitãþi ºi impedimente de a primi hirotonirile:

1° de iregularitãþile provenite din delicte publice, despre care
este vorba în can. 1041, nr. 2 ºi 3;

2° de iregularitatea provenitã dintr-un delict fie public, fie
ocult, despre care vorbeºte can. 1041, nr. 4;

3° de impedimentul despre care vorbeºte can. 1042, nr. 1.

§ 3. Tot Scaunului Apostolic îi este rezervatã dispensa de
iregularitãþile pentru exercitarea hirotonirii primite, prevã-
zute în can. 1041, nr. 3, numai în cazurile publice, ºi în nr. 4
al aceluiaºi canon, chiar ºi în cazurile oculte.

§ 4. Ordinariul poate sã dispenseze de iregularitãþile ºi impe-
dimentele care nu sunt rezervate Sfântului Scaun.

Can. 1048 – În cazurile oculte mai urgente, dacã nu se
poate recurge la Ordinariu, ori, pentru iregularitãþile
despre care vorbeºte can. 1041, nr. 3 ºi 4, la Penitenþiarie,
ºi existã pericolul iminent al unei daune grave sau
defãimãri, cine este împiedicat de o iregularitate de a exerci-
ta hirotonirea poate sã o exercite, rãmânând valabilã oblig-
aþia de a se recurge cât mai curând la Ordinariu sau la
Penitenþiarie, fãrã a se men-þiona numele ºi prin intermedi-
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ad forum iudiciale deductum fuerit.
§ 2. Eidem etiam reservatur dispensatio ab irregularitatibus

et impedimentis ad ordines recipiendos, quae sequuntur:
1° ab irregularitatibus ex delictis publicis, de quibus in

can. 1041, nn. 2 et 3;
2° ab irregularitate ex delicto sive publico sive occulto, de

quo in can. 1041, n. 4;
3° ab impedimento, de quo in can. 1042, n. 1.

§ 3. Apostolicae Sedi etiam reservatur dispensatio ab irregula-
ritatibus ad exercitium ordinis suscepti, de quibus in can. 1041,
n. 3, in casibus publicis tantum, atque in eodem canone, n. 4,
etiam in casibus occultis.

§ 4. Ab irregularitatibus et impedimentis Sanctae Sedi non
reservatis dispensare valet Ordinarius.

Can. 1048 – In casibus occultis urgentioribus, si adiri
nequeat Ordinarius aut cum de irregularitatibus agatur de
quibus in can. 1041, nn. 3 et 4, Paenitentiaria, et si periculum
immineat gravis damni aut infamiae, potest qui irregularita-
te ab ordine exercendo impeditur eundem exercere, firmo
tamen manente onere quam primum recurrendi ad
Ordinarium aut Paeniten-tiariam, reticito nomine et per con-
fessarium.

Can. 1049 – § 1. In precibus ad obtinendam irregularita-
tum et impedimentorum dispensationem, omnes irregularita-
tes et impedimenta indicanda sunt; attamen, dispensatio
generalis valet etiam pro reticitis bona fide, exceptis irregulari-
tatibus de quibus in can. 1041, n. 4, aliisve ad forum iudicia-
le deductis, non autem pro reticitis mala fide.

§ 2. Si agatur de irregularitate ex voluntario homicidio aut
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ul unui confesor.

Can. 1049 – § 1. În cererile pentru obþinerea dispensei
de iregularitãþi ºi impedimente, trebuie sã fie indicate toate
iregu-laritãþile ºi toate impedimentele; totuºi, dispensa gen-
eralã valoreazã ºi pentru cele omise cu bunã credinþã, cu
excepþia iregularitãþilor despre care vorbeºte can. 1041, nr.
4, sau a acelora deferite forului judecãtoresc, însã nu pentru
cele tre-cute cu rea credinþã sub tãcere.

§ 2. Dacã este vorba de iregularitatea ce derivã din omorul
voluntar sau din avortul procurat, pentru validitatea dispensei
trebuie sã se indice exact ºi numãrul delictelor.

§ 3. Dispensa generalã de iregularitãþile ºi impedimentele
de a primi hirotonirile valoreazã pentru toate hirotonirile.

ART. 4
Documentele necesare ºi investigaþia

Can. 1050 – Ca cineva sã poatã fi promovat la hirotoniri,
sunt necesare urmãtoarele documente:

1° certificatul de studii fãcute în mod regulamentar, conform
can. 1032;

2° în cazul candidaþilor la prezbiterat, certificatul de primire
a diaconatului;

3° în cazul candidaþilor la diaconat, certificatul de primire
a Botezului ºi a Mirului ºi de primire a slujirilor despre care
vorbeºte can. 1035; de asemenea, o dovadã privind efectuarea
declaraþiei despre care vorbeºte can. 1036, iar în cazul când
candidatul ce trebuie promovat la diaconatul permanent este
cãsãtorit, certificatul de cãsãtorie ºi o dovadã privind consim-
þãmântul soþiei.

Can. 1051 – În ce priveºte investigaþia asupra calitãþilor
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ex procurato abortu, etiam numerus delictorum ad validitatem
dispensationis exprimendus est.

§ 3. Dispensatio generalis ab irregularitatibus et impedi-
mentis ad ordines recipiendos valet pro omnibus ordinibus.

ART. 4
De documentis requisitis et de scrutino

Can. 1050 – Ut quis ad sacros ordines promoveri possit,
sequentia requiruntur documenta:

1° testimonium de studiis rite peractis ad normam can. 1032;
2° si agatur de ordinandis ad presbyteratum, testimonium

recepti diaconatus;
3° si agatur de promovendis ad diaconatum testimonium

recepti baptismi et confirmationis, atque receptorum minis-
teriorum de quibus in can. 1035; item testimonium factae
declarationis de qua in can. 1036, necnon, si ordinandus
qui promovendus est ad diaconatum permanentem sit uxora-
tus, testimonia celebrati matrimonii et consensus uxoris.

Can. 1051 – Ad scrutinium de qualitatibus in ordinando
requi-sitis quod attinet, serventur praescripta quae sequun-
tur:

1° habeatur testimonium rectoris seminarii vel domus for-
mationis de qualitatibus ad ordinem recipiendum requisitis,
scilicet de candidati recta doctrina, genuina pietate, bonis
moribus, aptitudine ad ministerium exercendum; itemque,
rite peracta inquisitione, de eius status valetudinis physicae
et psychicae;

2° Episcopus dioecesanus aut Superior maior, ut scrutinium
rite peragatur, potest alia adhibere media quae sibi, pro tem-
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necesare ale candidatului la hirotonire, trebuie respectate
urmãtoarele dispoziþii:

1° rectorul seminarului sau al casei de formare sã ateste cã
respectivul candidat posedã calitãþile necesare pentru a primi
hirotonirea, adicã doctrinã dreaptã, evlavie autenticã, mora-
vuri bune, capacitate pentru a exercita slujirea; de asemenea,
în urma unei investigaþii corecte, sã ateste cu privire la sãnã-
tatea fizicã ºi psihicã a candidatului;

2° pentru ca investigaþia sã fie fãcutã cum trebuie, Epis-
copul diecezan sau Superiorul major pot recurge ºi la alte mij-
loace pe care le considerã utile, în funcþie de circumstanþele
de timp ºi loc, cum sunt scrisorile testimoniale, vestirile sau
alte informaþii.

Can. 1052 – § 1. Ca Episcopul care conferã hirotonirea
în virtutea dreptului propriu sã o poatã începe, trebuie sã
fie sigur cã au fost prezentate documentele prevãzute de can.
1050, ºi cã, dupã ce s-a fãcut investigaþia conform normelor
dreptului, aptitudinea candidatului este doveditã cu argu-
mente pozitive.

§ 2. Ca Episcopul sã procedeze la hirotonirea unui candidat
care este supusul altui Superior, este suficient ca dimisoria-
lele sã menþioneze cã au fost prezentate documentele de mai
sus, cã investigaþia a fost fãcutã conform dreptului ºi cã apti-
tudinea candidatului este evidentã; dacã cel care trebuie pro-
movat este membru al unui institut cãlugãresc sau al unei
societãþi de viaþã apostolicã, dimisorialele trebuie, în plus, sã
ateste cã el a fost cooptat definitiv în institut sau în socie-
tate ºi cã depinde de Superiorul care a dat dimisorialele.

§ 3. Dacã, în ciuda tuturor acestora, Episcopul, ca urmare
a unor motive precise, se îndoieºte cu privire la aptitudinea
candidatului de a primi hirotonirile, sã nu-l promoveze.
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poris et loci adiunctis, utilia videantur, uti sunt litterae testi-
moniales, publicationes vel aliae informationes.

Can. 1052 – § 1. Ut Episcopus ordinationem iure proprio
conferens ad eam procedere possit, ipsi constare debet docu-
menta, de quibus in can. 1050, praesto esse atque, scrutinio
ad normam iuris peracto, idoneitatem candidati positivis
argu-mentis esse probatam.

§ 2. Ut Episcopus ad ordinationem procedat alieni subdi-
ti, sufficit ut litterae dimissoriae referant eadem documenta prae-
sto esse, scrutinium ad normam iuris esse peractum atque de
ido-neitate candidati constare; quod si promovendus sit
sodalis instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae, eaedem
litterae insuper testari debent ipsum in institutum vel societa-
tem defi-nitive cooptatum fuisse et esse subditum Superioris
qui dat litteras.

§ 3. Si, his omnibus non obstantibus, ob certas rationes
Episcopus dubitat num candidatus sit idoneus ad ordines
recipiendos, eundem ne promoveat.

CAPUT III
De adnotatione ac testimonio

peractae ordinationis

Can. 1053 – § 1. Expleta ordinatione, nomina singulo-
rum ordinatorum ac ministri ordinantis, locus et dies ordi-
nationis notentur in peculiari libro apud curiam loci ordina-
tionis dili-genter custodiendo, et omnia singularum ordina-
tionum docu-menta accurate serventur.
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CAPITOLUL III
Înregistrarea ºi certificatul

efectuãrii hirotonirii

Can. 1053 – § 1. Dupã ce s-a sãvârºit o hirotonire,
numele fiecãrui hirotonit ºi al Episcopului care a conferit
hiroto-nirea, locul ºi ziua hirotonirii sã fie înscrise într-un
registru special, ce trebuie pãstrat cu atenþie în curia locu-
lui unde a fost efectuatã hirotonirea ºi sã se pãstreze cu grijã
ºi documen-tele fiecãrei hirotoniri.

§ 2. Episcopul care conferã hirotonirea sã dea fiecãrui
hirotonit un certificat autentic de hirotonire; dacã cineva a
fost hirotonit de un Episcop strãin pe bazã de dimisoriale,
sã prezinte certificatul Ordinariului propriu, pentru adnotarea
hirotonirii în registrul special ce trebuie pãstrat în arhivã.

Can. 1054 – Ordinariul locului – dacã este vorba de cleri-
ci seculari – sau Superiorul major competent – dacã este
vorba de supuºi ai sãi – sã înºtiinþeze despre fiecare hiro-
tonire celebratã pe parohul locului Botezului, care sã o
adnoteze în registrul bote-zaþilor, conform can. 535, § 2. 

TITLUL VII
Cãsãtoria

Can. 1055 – § 1. Legãmântul matrimonial, prin care un
bãrbat ºi o femeie stabilesc între ei o comunitate a întregii
vieþi, rânduit prin caracterul sãu natural spre binele soþilor
ºi spre naºterea ºi educarea copiilor, a fost ridicat de Cristos
Domnul, între cei botezaþi, la demnitatea de sacrament.

§ 2. De aceea, între botezaþi nu poate sã existe un contract
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§ 2. Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticum
ordinationis receptae testimonium; qui, si ab Episcopo extraneo
cum litteris dimissoriis promoti fuerint, illud proprio
Ordinario exhibeant pro ordinationis adnotatione in specia-
li libro in archivo servando.

Can. 1054 – Loci Ordinarius, si agatur de saecularibus,
aut Superior maior competens, si agatur de ipsius subditis,
notitiam uniuscuiusque celebratae ordinationis transmittat
ad parochum loci baptismi, qui id adnotet in suo baptizatorum
libro, ad normam can. 535, § 2.

TITULUS VII
De matrimonio

Can. 1055 – § 1. Matrimoniale foedus, quo vir et mulier
inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua natu-
rali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educa-
tionem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem
inter baptizatos evectum est.

§ 2. Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus
validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum.

Can. 1056 – Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas
et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacra-
menti peculiarem obtinent firmitatem.

Can. 1057 – § 1. Matrimonium facit partium consensus inter
personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana
potestate suppleri valet.
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matrimonial valid care sã nu fie, în acelaºi timp, ºi sacrament.

Can. 1056 – Proprietãþile esenþiale ale cãsãtoriei sunt
uni-tatea ºi indisolubilitatea, care în cãsãtoria creºtinã dobân-
desc, în virtutea sacramentului, o stabilitate deosebitã.

Can. 1057 – § 1. Actul care creeazã cãsãtoria este con-
simþã-mântul pãrþilor, manifestat în mod legitim între per-
soane capa-bile din punct de vedere juridic, care nu poate fi
suplinit de nici o putere omeneascã.

§ 2. Consimþãmântul matrimonial este actul voinþei prin
care un bãrbat ºi o femeie se dãruiesc ºi se primesc reciproc,
printr-un pact irevocabil, pentru a forma cãsãtoria.

Can. 1058 – Pot sã încheie cãsãtoria toþi aceia care nu
sunt opriþi de cãtre drept.

Can. 1059 – Cãsãtoria catolicilor, chiar dacã numai una din-
tre pãrþi este catolicã, este reglementatã nu numai de drep-
tul divin, ci ºi de dreptul canonic, rãmânând valabilã compe-
tenþa autoritãþii civile cu privire la efectele exclusiv civile ale
aceleiaºi cãsãtorii.

Can. 1060 – Cãsãtoria se bucurã de ocrotirea dreptului;
de aceea, în caz de dubiu, ea trebuie consideratã validã
pânã la proba contrarã.

Can. 1061 – § 1. Cãsãtoria validã între botezaþi este
numitã numai validã dacã nu este consumatã; validã ºi con-
sumatã, dacã soþii au sãvârºit împreunã, în mod uman, actul
conjugal, capabil în sine pentru naºterea copiilor ºi în ved-
erea cãruia cãsãtoria este rânduitã din natura sa ºi prin
care soþii devin un singur trup.

§ 2. Dupã ce cãsãtoria a fost celebratã, dacã soþii au locuit
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§ 2. Consensus matrimonialis est actus voluntatis, quo vir
et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt
ad constituendum matrimonium.

Can. 1058 – Omnes possunt matrimonium contrahere, qui
iure non prohibentur.

Can. 1059 – Matrimonium catholicorum, etsi una tan-
tum pars sit catholica, regitur iure non solum divino, sed
etiam canonico, salva competentia civilis potestatis circa mere
civiles eiusdem matrimonii effectus.

Can. 1060 – Matrimonium gaudet favore iuris; quare in
dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium
probetur.

Can. 1061 – § 1. Matrimonium inter baptizatos validum
dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et
consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt
coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad
quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges
fiunt una caro.

§ 2. Celebrato matrimonio, si coniuges cohabitaverint, prae-
sumitur consummatio, donec contrarium probetur.

§ 3. Matrimonium invalidum dicitur putativum, si bona fide
ab una saltem parte celebratum fuerit, donec utraque pars de
eiusdem nullitate certa evadat.

Can. 1062 – § 1. Matrimonii promissio sive unilateralis
sive bilateralis, quam sponsalia vocant, regitur iure particu-
lari, quod ab Episcoporum conferentia, habita ratione con-
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împreunã, pânã la proba contrarã, se presupune cã a avut loc
consumarea.

§ 3. Cãsãtoria invalidã este numai putativã, dacã a fost cele-
bratã cu bunã credinþã de cãtre cel puþin una dintre pãrþi, pânã
când ambele pãrþi ajung la certitudinea nulitãþii ei.

Can. 1062 – § 1. Promisiunea de cãsãtorie, fie unilater-
alã, fie bilateralã, numitã logodnã, este reglementatã de
dreptul particular stabilit de Conferinþa Episcopilor, þinând
seama de cutumele ºi legile civile, dacã existã.

§ 2. Promisiunea de cãsãtorie nu dã dreptul de a cere în
tribunal celebrarea cãsãtoriei; dã totuºi dreptul de a cere repa-
rarea daunelor, dacã este necesar.

CAPITOLUL I
Grija pastoralã

ºi actele preliminare celebrãrii cãsãtoriei

Can. 1063 – Pãstorii sufleteºti au obligaþia de a se îngriji
ca propria lor comunitate eclezialã sã ofere credincioºilor
acea asistenþã prin care starea cãsãtoreascã sã se pãstreze în
spiritul creºtin ºi sã înainteze în perfecþiune. Aceastã asistenþã
trebuie acordatã mai ales:

1° prin predicã, prin catehezã adaptatã minorilor, tinerilor
ºi adulþilor, ba chiar prin folosirea instrumentelor de comuni-
care socialã, prin care credincioºii sã fie instruiþi asupra semni-
ficaþiei cãsãtoriei creºtine ºi asupra rolului soþilor ºi pãrinþilor
creºtini;

2° prin pregãtirea personalã la cãsãtoria ce trebuie înche-
iatã, prin care mirii sã fie dispuºi sã accepte sfinþenia ºi înda-
toririle noii lor stãri;

3° prin celebrarea liturgicã fructuoasã a cãsãtoriei, prin care
sã aparã clar cã soþii semnificã misterul de unire ºi iubire
rodnicã dintre Cristos ºi Bisericã ºi cã participã la el;

4° prin ajutorul dat soþilor, pentru ca ei, respectând ºi apã-
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suetu-dinum et legum civilium, si quae sint, statutum fuit.

§ 2. Ex matrimonii promissione non datur actio ad petendam
matrimonii celebrationem; datur tamen ad reparationem dam-
norum, si qua debeatur.

CAPUT I
De cura pastorali et de iis

quae matrimonii celebrationi praemitii debent

Can. 1063 – Pastores animarum obligatione tenentur curan-
di ut propria ecclesiastica communitas christifidelibus assisten-
tiam praebeat, qua status matrimonialis in spiritu christia-
no ser-vetur et in perfectione progrediatur. Haec assistentia
imprimis praebenda est:

1° praedicatione, catechesi minoribus, iuvenibus et adultis
aptata, immo usu instrumentorum communicationis socialis,
quibus christifideles de significatione matrimonii christiani deque
munere coniugum ac parentum christianorum instituantur;

2° praeparatione personali ad matrimonium ineundum, qua
sponsi ad novi sui status sanctitatem et officia disponantur;

3° fructuosa liturgica matrimonii celebratione, qua eluceat
coniuges mysterium unitatis et fecundi amoris inter Christum
et Ecclesiam significare atque participare;

4° auxilio coniugatis praestito, ut ipsi foedus coniugale fide-
liter servantes atque tuentes, ad sanctiorem in dies plenioremque
in familia vitam ducendam perveniant.

Can. 1064 – Ordinarii loci est curare ut debite ordinetur
eadem assistentia, auditis etiam, si opportunum videatur, viris
et mulieribus experientia et peritia probatis.

Can. 1065 – § 1. Catholici qui sacramentum confirmatio-
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rând cu fidelitate legãmântul conjugal, sã ajungã sã ducã o
viaþã de familie din zi în zi mai sfântã ºi mai deplinã.

Can. 1064 – E de datoria Ordinariului locului de a se îngri-
ji ca aceastã asistenþã sã fie organizatã cum trebuie, dupã
ce a ascultat pãrerea, dacã i se pare oportun, a unor bãrbaþi
ºi femei, apreciaþi pentru experienþa ºi competenþa lor.

Can. 1065 – § 1. Catolicii care nu au primit sacramentul
Mirului sã-l primeascã înainte de a fi admiºi la cãsãtorie, dacã
acest lucru este posibil fãrã un neajuns grav.

§ 2. Pentru ca sacramentul Cãsãtoriei sã fie primit cu
rodnicie, se recomandã foarte mult ca mirii sã se apropie de
sacramentele Pocãinþei ºi Preasfintei Euharistii.

Can. 1066 – Înainte de a se celebra cãsãtoria, trebuie sã
se constate cã nu se opune nimic celebrãrii ei valide ºi licite.

Can. 1067 – Conferinþa Episcopilor sã stabileascã norme
cu privire la examenul mirilor, precum ºi cu privire la vestirile
matrimoniale ºi la alte mijloace pentru efectuarea investiga-
þiilor necesare dinainte de cãsãtorie; dupã ce s-au respectat
toate acestea, parohul poate proceda la asistarea cãsãtoriei.

Can. 1068 – În pericol de moarte, dacã nu pot fi avute
alte dovezi, nici nu existã indicii contrare, este suficient ca
pãrþile sã declare, dacã e cazul, chiar sub jurãmânt, cã sunt
botezate ºi cã nu au nici un impediment.

Can. 1069 – Toþi credincioºii au obligaþia de a dezvãlui
paro-hului sau Ordinariului locului, înainte de celebrarea cãsã-
toriei, impedimentele pe care le-ar cunoaºte.

Can. 1070 – Dacã investigaþiile au fost fãcute de altcine-
va decât de parohul care este competent sã asiste cãsãtoria,
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nis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium
admit-tantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incom-
modo.

§ 2. Ut fructuose sacramentum matrimonii recipiatur, enixe
sponsis commendatur, ut ad sacramenta paenitentiae et sanc-
tissimae Eucharistiae accedant.

Can. 1066 – Antequam matrimonium celebretur, constare
debet nihil eius validae ac licitae celebrationi obsistere.

Can. 1067 – Episcoporum conferentia statuat normas de
examine sponsorum, necnon de publicationibus matrimonia-
libus aliisve opportunis mediis ad investigationes peragendas,
quae ante matrimonium necessaria sunt, quibus diligenter
observatis, parochus procedere possit ad matrimonio assis-
tendum.

Can. 1068 – In periculo mortis, si aliae probationes habe-
ri nequeant, sufficit, nisi contraria adsint indicia, affirma-
tio contrahentium, si casus ferat etiam iurata, se baptizatos
esse et nullo detineri impedimento.

Can. 1069 – Omnes fideles obligatione tenentur impedimenta,
si quae norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii
celebrationem, revelandi.

Can. 1070 – Si alius quam parochus, cuius est assistere
matri-monio, investigationes peregerit, de harum exitu quam
primum per authenticum documentum eundem parochum
certiorem reddat.

Can. 1071 – § 1. Excepto casu necessitatis, sine licentia Ordi-
narii loci ne quis assistat:

1° matrimonio vagorum;
2° matrimonio quod ad normam legis civilis agnosci vel cele-

brari nequeat;
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sã-l informeze cât mai curând, printr-un document auten-
tic, pe acest paroh despre rezultatul investigaþiilor.

Can. 1071 – § 1. Cu excepþia cazului de necesitate,
nimeni sã nu asiste fãrã permisiunea Ordinariului locului:

1° cãsãtoria pribegilor (vagi);
2° cãsãtoria care nu poate fi recunoscutã sau celebratã dupã

legea civilã;
3° cãsãtoria celui care are obligaþii naturale, izvorâte dintr-o

unire anterioarã, faþã de o altã parte sau faþã de copii;
4° cãsãtoria celui care a abandonat în mod notoriu credinþa

catolicã;
5° cãsãtoria celui care a cãzut într-o cenzurã;
6° cãsãtoria unui minor, dacã pãrinþii nu ºtiu despre ea

sau este fãcutã împotriva voinþei lor;
7° cãsãtoria ce trebuie încheiatã printr-un procurator, despre

care vorbeºte can. 1105.

§ 2. Ordinariul locului sã nu acorde permisiunea de a se
asista cãsãtoria celui care a abandonat în mod notoriu cre-
dinþa catolicã, decât dacã s-au respectat normele prevãzute
de can. 1125, fãcându-se adaptãrile de rigoare.

Can. 1072 – Pãstorii sufleteºti sã aibã grijã sã-i îndepãr-
teze pe tineri de la celebrarea cãsãtoriei înainte de vârsta la
care se obiºnuieºte a se încheia potrivit uzanþelor regiunii.

CAPITOLUL II
Impedimentele dirimante în general

Can. 1073 – Impedimentul dirimant face persoana inca-
pa-bilã sã încheie în mod valid cãsãtoria.
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3° matrimonio eius qui obligationibus teneatur naturalibus
erga aliam partem filiosve ex praecedenti unione ortis;

4° matrimonio eius qui notorie catholicam fidem abiecerit;

5° matrimonio eius qui censura innodatus sit;
6° matrimonio filii familias minoris, insciis aut rationabili-

ter invitis parentibus;
7° matrimonio per procuratorem ineundo, de quo in can. 1105.

§ 2. Ordinarius loci licentiam assistendi matrimonio eius
qui notorie catholicam fidem abiecerit ne concedat, nisi servatis
normis de quibus in can. 1125, congrua congruis referendo.

Can. 1072 – Curent animarum pastores a matrimonii
cele-bratione avertere iuvenes ante aetatem, qua secundum
regionis receptos mores matrimonium iniri solet.

CAPUT II
De impedimentis dirimentibus in genere

Can. 1073 – Impedimentum dirimens personam inhabi-
lem reddit ad matrimonium valide contrahendum.

Can. 1074 – Publicum censetur impedimentum, quod proba-
ri in foro externo potest; secus est occultum.

Can. 1075 – § 1. Supremae tantum Ecclesiae auctoritatis
est authentice declarare quandonam ius divinum matrimonium
prohibeat vel dirimat.

§ 2. Uni quoque supremae auctoritati ius est alia impedimenta
pro baptizatis constituere.
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Can. 1074 – Impedimentul este considerat public dacã
poate fi dovedit în forul extern; altminteri, este ocult.

Can. 1075 – § 1. Numai autoritatea supremã a Bisericii
are puterea sã declare în mod autentic când dreptul divin
interzice sau invalideazã o cãsãtorie.

§ 2. Tot numai autoritatea supremã are dreptul exclusiv
sã stabileascã alte impedimente pentru cei botezaþi.

Can. 1076 – Este dezaprobatã cutuma care introduce un
nou impediment sau care este contrarã celor deja existente.

Can. 1077 – § 1. Într-un caz particular, Ordinariul locu-
lui poate interzice propriilor supuºi cãsãtoria, oriunde s-ar
afla ei, precum ºi tuturor celor care locuiesc de fapt pe teritori-
ul sãu, dar numai temporar, dintr-un motiv grav ºi câtã vreme
dureazã acest motiv.

§ 2. Numai autoritatea supremã a Bisericii poate adãuga
acestei interziceri o clauzã dirimantã.

Can. 1078 – § 1. Ordinariul locului îi poate dispensa pe
supuºii sãi, oriunde s-ar afla ei, precum ºi pe toþi cei care de
fapt locuiesc pe teritoriul sãu, de toate impedimentele de drept
ecleziastic, cu excepþia impedimentelor a cãror dispensã este
rezervatã Scaunului Apostolic.

§ 2. Impedimentele a cãror dispensã este rezervatã Scau-
nului Apostolic sunt:

1° impedimentul care provine din hirotonirile sacre sau din
votul public perpetuu de castitate într-un institut cãlugãresc
de drept pontifical;

2° impedimentul de crimã, despre care e vorba în can. 1090.

§ 3. Nu se acordã niciodatã dispensa de impedimentul de
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Can. 1076 – Consuetudo novum impedimentum inducens
aut impedimentis exsistentibus contraria reprobatur.

Can. 1077 – § 1. Ordinarius loci propriis subditis ubique
commorantibus et omnibus in proprio territorio actu degentibus

vetare potest matrimonium in casu peculiari, sed ad tempus
tantum, gravi de causa eaque perdurante.

§ 2. Vetito clausulam dirimentem una suprema Ecclesiae
auctoritas addere potest.

Can. 1078 – § 1. Ordinarius loci proprios subditos ubi-
que commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes
ab omnibus impedimentis iuris ecclesiastici dispensare
potest, exceptis iis, quorum dispensatio Sedi Apostolicae
reservatur.

§ 2. Impedimenta quorum dispensatio Sedi Apostolicae reser-
vatur sunt:

1° impedimentum ortum ex sacris ordinibus aut ex voto
publico perpetuo castitatis in instituto religioso iuris pontificii;

2° impedimentum criminis de quo in can. 1090.

§ 3. Numquam datur dispensatio ab impedimento con-
sanguinitatis in linea recta aut in secundo gradu lineae col-
lateralis.

Can. 1079 – § 1. Urgente mortis periculo, loci Ordinarius
potest tum super forma in matrimonii celebratione servanda,
tum super omnibus et singulis impedimentis iuris ecclesiastici
sive publicis sive occultis, dispensare proprios subditos ubique
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consangvinitate în linie dreaptã, nici în gradul al doilea în
linie colateralã.

Can. 1079 – § 1. Când pericolul de moarte este iminent,
Ordinariul locului îi poate dispensa pe supuºii proprii, oriunde
s-ar afla ei, ºi pe toþi cei care de fapt locuiesc pe teritoriul sãu,
atât de la forma ce trebuie respectatã în celebrarea cãsãtoriei,
cât ºi de toate, ºi de fiecare în parte, impedimentele de drept
ecleziastic, publice ºi oculte, cu excepþia impedimentului ce
provine din hirotonirea prezbiteralã.

§ 2. În aceleaºi circumstanþe prevãzute de § 1, dar numai
în cazurile când nu se poate recurge la Ordinariul locului, au
aceeaºi facultate de a dispensa: parohul, slujitorul sacru delegat
în mod reglementar ºi preotul sau diaconul care asistã la cãsã-
torie conform can. 1116, § 2.

§ 3. În pericol de moarte, confesorul are facultatea de a
dispensa de impedimentele oculte în forul intern, fie în cadrul
actului mãrturisirii sacramentale, fie în afara lui.

§ 4. În cazul despre care vorbeºte § 2, se considerã cã nu
se poate recurge la Ordinariul locului, dacã acest lucru poate
fi fãcut numai prin telegramã sau prin telefon.

Can. 1080 – § 1. Ori de câte ori se descoperã un impedi-
ment când toate sunt deja pregãtite pentru cununie ºi nu este
posibil, fãrã un probabil pericol de rãu grav, sã se amâne cãsã-
toria pânã se obþine dispensa de la autoritatea competentã, au
facultatea de a dispensa de toate impedimentele, cu excepþia
celor indi-cate în can. 1078, § 2, nr. 1, Ordinariul locului ºi
numai când cazul este ocult, toþi cei despre care vorbeºte
can. 1079, §§ 2 ºi 3, respectându-se condiþiile prescrise
acolo.

§ 2. Aceastã facultate valoreazã ºi pentru convalidarea

PARTEA I: SACRAMENTELE 673



commorantes et omnes in proprio territorio actu degentes,
excepto impedimento orto ex sacro ordine presbyteratus.

§ 2. In eisdem rerum adiunctis, de quibus in § 1, sed solum
pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius adiri pos-
sit, eadem dispensandi potestate pollet tum parochus, tum mini-
ster sacer rite delegatus, tum sacerdos vel diaconus qui matri-
monio, ad normam can. 1116, § 2, assistit.

§ 3. In periculo mortis confessarius gaudet potestate dispen-
sandi ab impedimentis occultis pro foro interno sive intra
sive extra actum sacramentalis confessionis.

§ 4. In casu de quo in § 2, loci Ordinarius censetur adiri
non posse, si tantum per telegraphum vel telephonum id fieri
possit.

Can. 1080 – § 1. Quoties impedimentum detegatur cum
iam omnia sunt parata ad nuptias, nec matrimonium sine
probabili gravis mali periculo differri possit usquedum a com-
petenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestate gaudent
dispensandi ab omnibus impedimentis, iis exceptis de quibus
in can. 1078, § 2, n. 1, loci Ordinarius et, dummodo casus sit
occultus, omnes de quibus in can. 1079, §§ 2-3, servatis condi-
cionibus ibidem praescriptis.

§ 2. Haec potestas valet etiam ad matrimonium convali-
dandum, si idem periculum sit in mora nec tempus suppetat
recurrendi ad Sedem Apostolicum vel ad loci Ordinarium,
quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet.

Can. 1081 – Parochus aut sacerdos vel diaconus, de qui-
bus in can. 1079, § 2, de concessa dispensatione pro foro
externo Ordinarium loci statim certiorem faciat; eaque
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cãsãtoriei, când existã acelaºi pericol cauzat de aºteptare ºi
nici nu este timp de a se recurge la Scaunul Apostolic sau la
Ordinariul locului, dacã este vorba de impedimente pe care
el le poate dispensa.

Can. 1081 – Parohul, ori preotul sau diaconul despre
care vorbeºte can. 1079, § 2, sã-l informeze imediat pe
Ordinariul locului despre dispensa acordatã în forul extern;
dispensa sã fie adnotatã în registrul de cãsãtorii.

Can. 1082 – Dacã rescriptul Penitenþiariei nu prevede alt-
fel, dispensa de un impediment ocult, acordatã în forul
intern extrasacramental sã fie adnotatã în registrul ce se
pãstreazã în arhiva secretã a curiei, iar dacã impedimentul
ocult devine ulterior public, nu este necesarã o altã dispen-
sã pentru forul extern.

CAPITOLUL III
Impedimentele dirimante în speþã

Can. 1083 – § 1. Bãrbatul care nu a împlinit vârsta de
ºais-prezece ani ºi femeia care nu a împlinit vârsta de pais-
prezece ani nu pot sã încheie cãsãtorie validã.

§ 2. Conferinþa Episcopilor poate stabili o vârstã superi-
oarã pentru celebrarea licitã a cãsãtoriei.

Can. 1084 – § 1. Impotenþa, adicã incapacitatea de a
sãvârºi actul sexual, antecedentã ºi perpetuã, fie din partea
bãrbatului, fie din partea femeii, fie absolutã, fie relativã, prin
însãºi natura sa face cãsãtoria invalidã.

§ 2. Dacã impedimentul de impotenþã este nesigur, fie cã
e vorba de un dubiu de drept, fie cã e vorba de un dubiu de
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adnotetur in libro matrimoniorum.

Can. 1082 – Nisi aliud ferat Paenitentiariae rescriptum,
dispensatio in foro interno non sacramentali concessa super
impedimento occulto, adnotetur in libro, qui in secreto curiae
archivo asservandus est, nec alia dispensatio pro foro externo
est necessaria, si postea occultum impedimentum publicum
evaserit.

CAPUT III
De impedimentis dirimentibus in specie

Can. 1083 – § 1. Vir ante decimum sextum aetatis annum
completum, mulier ante decimum quartum item completum,
matrimonium valide inire non possunt.

§ 2. Integrum est Episcoporum conferentiae aetatem supe-
riorem ad licitam matrimonii celebrationem statuere.

Can. 1084 – § 1. Impotentia coeundi antecedens et perpetua,
sive ex parte viri sive ex parte mulieris, sive absoluta sive rela-
tiva, matrimonium ex ipsa eius natura dirimit.

§ 2. Si impedimentum impotentiae dubium sit, sive dubio
iuris sive dubio facti, matrimonium non est impediendum nec,
stante dubio, nullum declarandum.

§ 3. Sterilitas matrimonium nec prohibet nec dirimit, firmo
praescripto can. 1098.

Can. 1085 – § 1. Invalide matrimonium attentat qui vincu-
lo tenetur prioris matrimonii, quamquam non consummati.
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fapt, cãsãtoria nu trebuie împiedicatã ºi nici declaratã nulã,
atât timp cât dureazã dubiul.

§ 3. Sterilitatea nu interzice cãsãtoria, nici nu o face nulã,
rãmânând valabilã dispoziþia can. 1098.

Can. 1085 – § 1. Cine este þinut de legãmântul unei cãsã-
torii anterioare, chiar neconsumate, atenteazã invalid cãsã-
toria.

§ 2. Deºi cãsãtoria anterioarã este invalidã sau desfãcutã,
indiferent din ce motiv, nu urmeazã de aici cã este permis
sã încheie o alta înainte de a se fi constatat în mod legal ºi
cert nulitatea sau desfacerea cãsãtoriei anterioare.

Can. 1086 – § 1. Este invalidã cãsãtoria între douã per-
soane, dintre care una a fost botezatã în Biserica Catolicã, sau
a fost primitã în sânul ei, ºi nu s-a îndepãrtat de ea printr-un
act formal, iar cealaltã este nebotezatã.

§ 2. Sã nu se dispenseze de acest impediment dacã nu au
fost îndeplinite condiþiile prevãzute de can. 1125 ºi 1126.

§ 3. Dacã în momentul încheierii cãsãtoriei una dintre pãrþi
era, în general, consideratã botezatã sau Botezul ei era îndo-
ielnic, trebuie sã se presupunã, conform can. 1060, validitatea
cãsãtoriei, pânã când se dovedeºte în mod cert cã una dintre
pãrþi era botezatã, iar cealaltã parte, nebotezatã.

Can. 1087 – Cei care au primit hirotonirile sacre aten-
teazã invalid cãsãtoria.

Can. 1088 – Atenteazã invalid cãsãtoria cei care sunt
legaþi de votul public perpetuu de castitate într-un institut
cãlugãresc.
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§ 2. Quamvis prius matrimonium sit irritum aut solutum
qualibet ex causa, non ideo licet aliud contrahere, antequam
de prioris nullitate aut solutione legitime et certo constiterit.

Can. 1086 – § 1. Matrimonium inter duas personas, qua-
rum altera sit baptizata in Ecclesia catholica vel in eandem
recepta nec actu formali ab ea defecerit, et altera non baptiza-
ta, inva-lidum est.

§ 2. Ab hoc impedimento ne dispensetur, nisi impletis condi-
cionibus de quibus in can. 1125 et 1126.

§ 3. Si pars tempore contracti matrimonii tamquam bapti-
zata communiter habebatur aut eius baptismus erat dubius,
praesumenda est, ad normam can. 1060, validitas matrimonii,
donec certo probetur alteram partem baptizatam esse, alteram
vero non baptizatam.

Can. 1087 – Invalide matrimonium attentant, qui in
sacris ordinibus sunt constituti.

Can. 1088 – Invalide matrimonium attentant, qui voto publi-
co perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt.

Can. 1089 – Inter virum et mulierem abductam vel saltem
retentam intuitu matrimonii cum ea contrahendi, nullum
matrimonium consistere potest, nisi postea mulier a raptore
separata et in loco tuto ac libero constituta, matrimonium
sponte eligat.

Can. 1090 – § 1. Qui intuitu matrimonii cum certa perso-
na ineundi, huius coniugi vel proprio coniugi mortem intu-
lerit, invalide hoc matrimonium attentat.
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Can. 1089 – Nu poate avea loc cãsãtoria între un bãrbat
ºi o femeie rãpitã sau cel puþin reþinutã cu scopul de a încheia
cu ea cãsãtorie, decât dacã ulterior femeia, separatã de cel care
a rãpit-o, aflându-se într-un loc sigur ºi liber, alege de bunãvoie
cãsãtoria.

Can. 1090 – § 1. Persoana care, cu scopul de a se cãsãtori
cu o anumitã persoanã, pricinuieºte moartea soþului (soþiei)
acestei persoane, ori moartea propriului soþ (soþii), atenteazã
invalid cãsãtoria.

§ 2. De asemenea, atenteazã invalid cãsãtoria între ei cei
care au pricinuit moartea soþului (soþiei), acþionând împreunã
fiziceºte sau moraliceºte.

Can. 1091 – § 1. Consangvinitatea în linie dreaptã face
cãsã-toria nulã între toþi ascendenþii ºi descendenþii, atât
legitimi, cât ºi naturali.

§ 2. În linia colateralã, cãsãtoria este nulã pânã la al
patrulea grad inclusiv.

§ 3. Impedimentul de consangvinitate nu se multiplicã.

§ 4. Sã nu se permitã niciodatã cãsãtoria dacã existã vreun
dubiu cã pãrþile sunt consangvine în vreun grad al liniei drepte
sau în gradul al doilea al liniei colaterale.

Can. 1092 – Afinitatea în linie dreaptã în orice grad
invali-deazã cãsãtoria.

Can. 1093 – Impedimentul de onestitate publicã derivã
din cãsãtoria invalidã, dupã ce s-a instaurat viaþa în comun,
sau din concubinajul notoriu ºi public; invalideazã cãsãto-
ria, în primul grad al liniei drepte, între bãrbat ºi consangvinii
femeii ºi invers.
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§ 2. Invalide quoque matrimonium inter se attentant qui
mutua opera physica vel morali mortem coniugi intulerunt.

Can. 1091 – § 1. In linea recta consanguinitatis matrimo-
nium irritum est inter omnes ascendentes et descendentes
tum legitimos tum naturales.

§ 2. In linea collaterali irritum est usque ad quartum gradum
inclusive.

§ 3. Impedimentum consanguinitatis non multiplicatur.

§ 4. Numquam matrimonium permittatur, si quod subest
dubium num partes sint consanguineae in aliquo gradu
lineae rectae aut in secundo gradu lineae collateralis.

Can. 1092 – Affinitas in linea recta dirimit matrimo-
nium in quolibet gradu.

Can. 1093 – Impedimentum publicae honestatis oritur ex
matrimonio invalido post instauratam vitam communem aut
ex notorio vel publico concubinatu; et nuptias dirimit in primo
gradu lineae rectae inter virum et consanguineas mulieris,
ac vice versa.

Can. 1094 – Matrimonium inter se valide contrahere nequeunt
qui cognatione legali ex adoptione orta, in linea recta aut in
secundo gradu lineae collateralis, coniuncti sunt.

CAPUT IV
De consensu matrimoniali

Can. 1095 – Sunt incapaces matrimonii contrahendi:
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Can. 1094 – Nu pot încheia în mod valid cãsãtorie între ei
cei care sunt uniþi prin rudenie legalã provenitã din
adopþie, în linie dreaptã ºi în gradul al doilea al liniei colat-
erale.

CAPITOLUL IV
Consimþãmântul matrimonial

Can. 1095 – Sunt incapabili sã încheie cãsãtorie:
1° cei care sunt lipsiþi de uzul suficient al raþiunii;
2° cei care suferã de un grav defect de discernãmânt cu pri-

vire la drepturile ºi obligaþiile matrimoniale esenþiale, ce trebuie
date ºi acceptate reciproc;

3° cei care, din motive de naturã psihicã, nu pot sã-ºi asume
obligaþiile esenþiale ale cãsãtoriei.

Can. 1096 – § 1. Pentru ca sã poatã exista un con-
simþãmânt matrimonial, este necesar ca pãrþile cel puþin sã
nu ignore cã o cãsãtorie este o permanentã comunitate de
viaþã între un bãrbat ºi o femeie, rânduitã pentru procreare
printr-o anumitã cooperare de ordin sexual.

§ 2. Aceastã ignoranþã nu se presupune dupã pubertate.

Can. 1097 – § 1. Eroarea cu privire la persoanã
invalideazã cãsãtoria.

§ 2. Eroarea cu privire la o calitate a persoanei, chiar dacã
este cauzã a contractului, nu invalideazã cãsãtoria, dacã aceastã
calitate nu este voitã în mod direct ºi principal.

Can. 1098 – Cine încheie cãsãtoria indus în eroare prin
dol provocat pentru a obþine consimþãmântul, cu privire la
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1° qui sufficienti rationis usu carent;
2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et

officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda;

3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii
essentiales assumere non valent.

Can. 1096 – § 1. Ut consensus matrimonialis haberi pos-
sit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimo-
nium

esse consortium permanens inter virum et mulierem ordinatum
ad prolem, cooperatione aliqua sexuali, procreandam.

§ 2. Haec ignorantia post pubertatem non praesumitur.

Can. 1097 – § 1. Error in persona invalidum reddit
matri-monium.

§ 2. Error in qualitate personae, etsi det causam contractui,
matrimonium irritum non reddit, nisi haec qualitas directe et
principaliter intendatur.

Can. 1098 – Qui matrimonium init deceptus dolo, ad
obti-nendum consensum patrato, circa aliquam alterius partis
quali-tatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis
graviter perturbare potest, invalide contrahit.

Can. 1099 – Error circa matrimonii unitatem vel indissolu-
bi-litatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non
deter-minet voluntatem, non vitiat consensum matrimonia-
lem.

Can. 1100 – Scientia aut opinio nullitatis matrimonii
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o calitate a celeilalte pãrþi, care prin natura sa poate perturba
în mod grav comunitatea conjugalã, o încheie în mod invalid.

Can. 1099 – Eroarea cu privire fie la unitatea sau indis-
olu-bilitatea cãsãtoriei, fie la demnitatea sacramentalã, nu
viciazã consimþãmântul matrimonial, cu condiþia sã nu
determine voinþa.

Can. 1100 – Cunoaºterea ori presupunerea nulitãþii
cãsãtoriei nu exclude în mod necesar consimþãmântul matri-
monial.

Can. 1101 – § 1. Consimþãmântul intern al voinþei se
presu-pune cã este conform cu cuvintele sau semnele folosite
în cele-brarea cãsãtoriei.

§ 2. Totuºi, dacã una sau ambele pãrþi exclud printr-un act
pozitiv de voinþã cãsãtoria însãºi, ori un element esenþial sau
o proprietate esenþialã a cãsãtoriei, încheie cãsãtoria în mod
invalid.

Can. 1102 – § 1. Nu poate fi încheiatã în mod valid cãsã-
toria sub o condiþie ce se referã la un lucru viitor.

§ 2. Cãsãtoria încheiatã sub condiþie ce se referã la un lucru
trecut sau la un lucru prezent este validã sau nu, în funcþie
de existenþa sau inexistenþa acelui lucru pus sub condiþie.

§ 3. Totuºi, condiþia despre care vorbeºte § 2 nu poate fi
pusã în mod licit, decât cu permisiunea, datã în scris, a Ordi-
nariului locului.

Can. 1103 – Este invalidã cãsãtoria încheiatã sub vio-
lenþã sau fricã gravã externã, chiar dacã nu este provocatã
în mod intenþionat, de care cineva nu se poate elibera fãrã a
fi nevoit sã aleagã cãsãtoria.
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con-sensum matrimonialem non necessario excludit.

Can. 1101 – § 1. Internus animi consensus praesumitur
conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis.

§ 2. At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu
excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essentiale aliquod
elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide
contrahit.

Can. 1102 – § 1. Matrimonium sub condicione de futuro
valide contrahi nequit.

§ 2. Matrimonium sub condicione de praeterito vel de prae-
senti initum est validum vel non, prout id quod condicioni
subest, exsistit vel non.

§ 3. Condicio autem, de qua in § 2, licite apponi nequit,
nisi cum licentia Ordinarii loci scripto data.

Can. 1103 – Invalidum est matrimonium initum ob vim
vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incus-
sum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.

Can. 1104 – § 1. Ad matrimonium valide contrahendum
necesse est ut contrahentes sint praesentes una simul sive
per se ipsi, sive per procuratorem.

§ 2. Sponsi consensum matrimonialem verbis exprimant;
si vero loqui non possunt, signis aequipollentibus.

Can. 1105 – § 1. Ad matrimonium per procuratorem vali-
de ineundum requiritur:

1° ut adsit mandatum speciale ad contrahendum cum certa

684 CARTEA IV: FUNCÞIA BISERICII DE A SFINÞI



Can. 1104 – § 1. Pentru încheierea validã a cãsãtoriei,
este necesar ca cele douã pãrþi sã fie prezente împreunã în
acelaºi timp, personal sau prin procurator.

§ 2. Mirii sã exprime consimþãmântul matrimonial prin
cuvinte; dacã însã nu pot vorbi, prin semne echivalente.

Can. 1105 – § 1. Pentru a încheia în mod valid cãsãtoria
prin procurator, este necesar:

1° sã existe un mandat special pentru a o încheia cu o per-
soanã precisã;

2° ca procuratorul sã fie desemnat de însuºi mandantul ºi
sã-ºi îndeplineascã funcþia personal.

§ 2. Pentru ca mandatul sã fie valid, trebuie sã fie semnat de
mandant ºi, în plus, fie de cãtre parohul sau Ordinariul locului
în care este dat mandatul, fie de cãtre preotul delegat de unul
dintre ei, fie cel puþin de cãtre doi martori; sau sã fie fãcut
printr-un înscris autentic, conform dispoziþiilor dreptului civil.

§ 3. Dacã mandantul nu poate sã scrie, acest fapt trebuie
consemnat în mandatul însuºi ºi sã se adauge un alt martor,
care sã semneze ºi el mandatul; altminteri, mandatul este
invalid.

§ 4. Dacã mandantul, înainte ca procuratorul sã încheie
în numele lui, a revocat mandatul sau a devenit alienat mintal,
cãsãtoria este invalidã, chiar dacã procuratorul sau cealaltã
parte contractantã nu ºtia acest lucru.

Can. 1106 – Cãsãtoria poate fi încheiatã cu ajutorul unui
traducãtor; totuºi, parohul sã nu asiste la ea, dacã nu este
sigur cã traducãtorul este vrednic de crezare.

Can. 1107 – Chiar dacã o cãsãtorie a fost încheiatã în
mod invalid din cauza unui impediment sau a unui defect de
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persona;
2° ut procurator ab ipso mandante designetur, et munere

suo per se ipse fungatur.
§ 2. Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandan-

te et praeterea a parocho vel Ordinario loci in quo manda-
tum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut a duo-
bus saltem testibus; aut confici debet per documentum ad nor-
mam iuris civilis authenticum.

§ 3. Si mandans scribere nequeat, id in ipso mandato adno-
tetur et alius testis addatur qui scripturam ipse quoque sub-
signet; secus mandatum irritum est.

§ 4. Si mandans, antequam procurator eius nomine con-
trahat, mandatum revocaverit aut in amentiam inciderit, inva-
lidum est matrimonium, licet sive procurator sive altera pars
contrahens haec ignoraverit.

Can. 1106 – Matrimonium per interpretem contrahi potest;
cui tamen parochus ne assistat, nisi de interpretis fide sibi
constet.

Can. 1107 – Etsi matrimonium invalide ratione impedimen-
ti vel defectus formae initum fuerit, consensus praestitus
prae-sumitur perseverare, donec de eius revocatione consti-
terit.

CAPUT V
De forma celebrationis matrimonii

Can. 1108 – § 1. Ea tantum matrimonia valida sunt,
quae contrahuntur coram loci Ordinario aut parocho aut
sacerdote vel diacono ab alterutro delegato qui assistant, nec-
non coram duobus testibus, secundum tamen regulas expres-
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formã, se presupune cã rãmâne consimþãmântul dat, pânã se
constatã revocarea lui.

CAPITOLUL V
Forma celebrãrii cãsãtoriei

Can. 1108 – § 1. Sunt valide numai acele cãsãtorii care
sunt încheiate în faþa Ordinariului locului sau a parohului
locului, ori în faþa unui preot sau diacon delegat de unul din-
tre ei ca sã asiste ºi, în plus, în faþa a doi martori, conform dis-
poziþiilor canoanelor care urmeazã, rãmânând în vigoare
excepþiile pre-vãzute în cann. 144, 1112, § 1, 1116 ºi 1127,
§§ 1 ºi 2.

§ 2. Asistent la cãsãtorie este numai acela care, fiind pre-
zent, cere manifestarea consimþãmântului contractanþilor ºi
o primeºte în numele Bisericii.

Can. 1109 – Dacã nu au fost excomunicaþi sau interziºi
sau suspendaþi de la oficiu, ori declaraþi ca atare, printr-o
sentinþã sau printr-un decret, Ordinariul locului ºi parohul
asistã valid în virtutea oficiului, în cadrul teritoriului lor, nu
numai cãsã-toriile supuºilor, dar ºi cãsãtoriile acelora care nu
sunt supuºii lor, cu condiþia ca unul dintre aceºtia sã fie de
rit latin.

Can. 1110 – Ordinariul personal ºi parohul personal
asistã în mod valid, în virtutea oficiului, numai cãsãtoria
acelor miri dintre care cel puþin unul este supus în cadrul
jurisdicþiei lor.

Can. 1111 – § 1. Atât timp cât îºi exercitã în mod valid
oficiul, Ordinariul locului ºi parohul pot delega, în cadrul
teri-toriului propriu, preoþilor ºi diaconilor facultatea, chiar
gene-ralã, de a asista cãsãtoriile.
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sas in cano-nibus qui sequuntur, et salvis exceptionibus de
quibus in cann. 144, 1112, § 1, 1116 et 1127, §§ 1-2.

§ 2. Assistens matrimonio intellegitur tantum qui praesens
exquirit manifestationem contrahentium consensus eamque
nomine Ecclesiae recipit.

Can. 1109 – Loci Ordinarius et parochus, nisi per senten-
tiam vel per decretum fuerint excommunicati vel interdicti vel
sus-pensi ab officio aut tales declarati, vi officii, intra fines
sui territorii, valide matrimoniis assistunt non tantum subdito-
rum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit
ritus latini.

Can. 1110 – Ordinarius et parochus personalis vi officii
matrimonio solummodo eorum valide assistunt, quorum saltem
alteruter subditus sit intra fines suae dicionis.

Can. 1111 – § 1. Loci Ordinarius et parochus, quamdiu
valide officio funguntur, possunt facultatem intra fines sui
territorii matrimoniis assistendi, etiam generalem, sacerdo-
tibus et diaconis delegare.

§ 2. Ut valida sit delegatio facultatis assistendi matrimoniis,
determinatis personis expresse dari debet; si agitur de dele-
gatione speciali, ad determinatum matrimonium danda est; si
vero agitur de delegatione generali, scripto est concedenda.

Can. 1112 – § 1. Ubi desunt sacerdotes et diaconi, potest
Episcopus dioecesanus, praevio voto favorabili Episcoporum
conferentiae et obtenta licentia Sanctae Sedis, delegare laicos,
qui matrimoniis assistant.

§ 2. Laicus seligatur idoneus, ad institutionem nupturien-
tibus tradendam capax et qui liturgiae matrimoniali rite pera-
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§ 2. Pentru ca delegarea facultãþii de a asista cãsãtoriile sã
fie validã, trebuie datã în mod expres unor persoane precise;
dacã este vorba de o delegare specialã, trebuie datã pentru o
cãsãtorie precisã; dacã însã este vorba de o delegare generalã,
trebuie datã în scris.

Can. 1112 – § 1. Unde nu existã nici preoþi, nici diaconi,
Episcopul diecezan, având pãrerea favorabilã a Conferinþei
Episcopilor ºi obþinând permisiunea de la Sfântul Scaun, poate
delega unii laici sã asiste cãsãtoriile.

§ 2. Sã fie un laic apt, capabil de a-i instrui pe viitorii soþi, ºi
bine pregãtit, pentru a celebra cum se cuvine liturgia cãsãtoriei.

Can. 1113 – Înainte de a se acorda delegaþia specialã, sã
se întreprindã tot ceea ce dreptul stabileºte pentru dovedirea
stãrii libere.

Can. 1114 – Asistentul la cãsãtorie acþioneazã în mod ilic-
it dacã nu are certitudinea cu privire la starea liberã a con-
trac-tanþilor, conform dreptului, ºi, când e posibil, cu privire
la per-misiunea parohului, ori de câte ori asistã în virtutea
delegaþiei generale.

Can. 1115 – Cãsãtoriile sã se celebreze în parohia în care
una dintre pãrþile contractante îºi are domiciliul sau cvasidomi-
ciliul, sau în parohia în care locuieºte de o lunã de zile, iar
dacã este vorba de pribegi, în parohia în care ei locuiesc de
fapt; cu permisiunea Ordinariului propriu sau a parohului
propriu, pot fi celebrate ºi în altã parte.

Can. 1116 – § 1. Dacã nu este posibil sã se aibã, fãrã un
neajuns grav, un asistent competent conform dreptului sau
la care sã se poatã merge, cei care intenþioneazã sã încheie
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gendae aptus sit.
Can. 1113 – Antequam delegatio concedatur specialis,

omnia provideantur, quae ius statuit ad libertatem status
compro-bandam.

Can. 1114 – Assistens matrimonio illicite agit, nisi ipsi
constiterit de libero statu contrahentium ad normam iuris atque,
si fieri potest, de licentia parochi, quoties vi delegationis gene-
ralis assistit.

Can. 1115 – Matrimonia celebrentur in paroecia ubi alteru-
tra pars contrahentium habet domicilium vel quasi-domici-
lium vel menstruam commorationem, aut, si de vagis agi-
tur, in paroecia ubi actu commorantur; cum licentia proprii
Ordinarii aut parochi proprii, alibi celebrari possunt.

Can. 1116 – § 1. Si haberi vel adiri nequeat sine gravi
incom-modo assistens ad normam iuris competens, qui
intendunt verum matrimonium inire, illud valide ac licite
coram solis testibus contrahere possunt:

1° in mortis periculo;
2° extra mortis periculum, dummodo prudenter praevideatur

earum rerum condicionem esse per mensem duraturam.

§ 2. In utroque casu, si praesto sit alius sacerdos vel diaconus
qui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonii cele-
brationi adesse debet, salva coniugii validitate coram solis
testibus.

Can. 1117 – Statuta superius forma servanda est, si sal-
tem alterutra pars matrimonium contrahentium in Ecclesia
catholica baptizata vel in eandem recepta sit neque actu for-
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cãsãtorie o pot încheia valid ºi licit numai în faþa martorilor:
1° în pericol de moarte;
2° în afara pericolului de moarte, cu condiþia sã se prevadã

în mod prudent cã aceastã situaþie va dura o lunã de zile.

§ 2. În ambele cazuri, dacã existã un alt preot sau diacon
care poate fi prezent, trebuie sã fie chemat ºi, împreunã cu
martorii, sã fie prezent la celebrarea cãsãtoriei, rãmâ nând
validã cãsãtoria încheiatã numai în faþa martorilor.

Can. 1117 – Forma stabilitã în canoanele de mai sus tre-
buie respectatã dacã cel puþin una dintre pãrþile care încheie
cãsã-toria este botezatã în Biserica Catolicã, sau a fost
primitã în aceastã Bisericã, ºi nu s-a îndepãrtat de ea printr-un
act formal, rãmânând neschimbate dispoziþiile can. 1127, §
2. 

Can. 1118 – § 1. Cãsãtoria între catolici sau o parte
catolicã ºi o parte necatolicã botezatã sã se celebreze în bis-
erica paro-hialã; va putea fi celebratã într-o altã bisericã sau
într-un ora-toriu cu permisiunea Ordinariului locului sau a
parohului.

§ 2. Ordinariul locului poate permite ca o cãsãtorie sã fie
celebratã într-un alt loc potrivit.

§ 3. Cãsãtoria între o parte catolicã ºi o parte nebotezatã va
putea fi celebratã într-o bisericã sau într-un alt loc potrivit.
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mali ab ea defecerit, salvis praescriptis can. 1127, § 2.

Can. 1118 – § 1. Matrimonium inter catholicos vel inter
partem catholicam et partem non catholicam baptizatam cele-
bretur in ecclesia paroeciali; in alia ecclesia aut oratorio cele-
brari poterit de licentia Ordinarii loci vel parochi.

§ 2. Matrimonium in alio convenienti loco celebrari Ordi-
narius loci permittere potest.

§ 3. Matrimonium inter partem catholicam et partem non
baptizatam in ecclesia vel in alio convenienti loco celebrari
poterit.

Can. 1119 – Extra casum necessitatis, in matrimonii
cele-bratione serventur ritus in libris liturgicis, ab Ecclesia
pro-batis, praescripti aut legitimis consuetudinibus recepti.

Can. 1120 – Episcoporum conferentia exarare potest
ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum,
congruentem locorum et populorum usibus ad spiritum chris-
tianum aptatis, firma tamen lege ut assistens matrimonio
praesens requirat manifestationem consensus contrahentium
eamque recipiat.

Can. 1121 – § 1. Celebrato matrimonio, parochus loci
cele-brationis vel qui eius vices gerit, etsi neuter eidem asti-
terit, quam primum adnotet in matrimoniorum regestis
nomina coniugum, assistentis ac testium, locum et diem cele-
brationis matrimonii, iuxta modum ab Episcoporum confe-
rentia aut ab Episcopo dioecesano praescriptum.

§ 2. Quoties matrimonium ad normam can. 1116 contrahitur,
sacerdos vel diaconus, si celebrationi adfuerit, secus testes
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Can. 1119 – Cu excepþia cazului de necesitate, în cele-
brarea cãsãtoriei sã se respecte rânduielile prescrise de cãrþile
liturgice aprobate de Bisericã sau introduse de cutume legit-
ime.

Can. 1120 – Conferinþa Episcopilor poate sã redacteze
un ritual propriu pentru cãsãtorie, care va trebui sã fie recunos-
cut de Sfântul Scaun, adaptat obiceiurilor locurilor ºi
popoarelor, potrivite cu spiritul creºtin, rãmânând totuºi
neatinsã legea conform cãreia cel care asistã la cãsãtorie,
fiind prezent per-sonal, sã cearã ºi sã primeascã manifestarea
consimþãmântului contractanþilor.

Can. 1121 – § 1. Dupã celebrarea cãsãtoriei, parohul locu-
lui celebrãrii sau cel care îl înlocuieºte, chiar dacã nici unul din-
tre ei nu a fost de faþã, sã înregistreze cât mai curând în reg-
istrul de cãsãtorii numele soþilor, al asistentului ºi al marto-
rilor, locul ºi ziua celebrãrii cãsãtoriei, dupã modelul stabilit de
Conferinþa Episcopilor sau de Episcopul diecezan.

§ 2. Ori de câte ori se încheie o cãsãtorie în conformitate
cu can. 1116, preotul sau diaconul, dacã a fost prezent la cele-
brare, sau, în caz contrar, martorii au obligaþia în mod solidar
cu contractanþii de a informa cât mai urgent parohul sau Ordi-
nariul locului despre cãsãtoria încheiatã.

§ 3. Cât priveºte cãsãtoria încheiatã cu dispensã de la forma
canonicã, Ordinariul locului care a acordat dispensa sã aibã
grijã ca dispensa ºi celebrarea sã fie înregistrate în registrul
de cãsãtorii, atât în cel al curiei, cât ºi în cel al parohiei proprii
a pãrþii catolice, al cãrei paroh a fãcut investigaþiile cu privire
la starea liberã; partea catolicã are obligaþia de a-l informa
cât mai curând pe acelaºi Ordinariu ºi pe paroh despre cele-
brarea cãsãtoriei, indicând ºi locul celebrãrii, precum ºi forma
publicã ce a fost respectatã.
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tenentur in solidum cum contrahentibus parochum aut Ordi-
narium loci de inito coniugio quam primum certiorem redde-
re.

§ 3. Ad matrimonium quod attinet cum dispensatione a
forma canonica contractum, loci Ordinarius, qui dispensationem
concessit, curet ut inscribatur dispensatio et celebratio in
libro matrimoniorum tum curiae tum paroeciae propriae partis
catholicae, cuius parochus inquisitiones de statu libero peregit;
de celebrato matrimonio eundem Ordinarium et parochum
quam primum certiorem reddere tenetur coniux catholicus,
indicans etiam locum celebrationis necnon formam publicam
servatam.

Can. 1122 – § 1. Matrimonium contractum adnotetur
etiam in regestis baptizatorum, in quibus baptismus coniu-
gum inscriptus est.

§ 2. Si coniux matrimonium contraxerit non in paroecia in
qua baptizatus est, parochus loci celebrationis notitiam initi
coniugii ad parochum loci collati baptismi quam primum
transmittat.

Can. 1123 – Quoties matrimonium vel convalidatur pro
foro externo, vel nullum declaratur, vel legitime praeterquam
morte solvitur, parochus loci celebrationis matrimonii cer-
tior fieri debet, ut adnotatio in regestis matrimoniorum et bap-
tizatorum rite fiat.

CAPUT VI
De matrimoniis mixtis

Can. 1124 – Matrimonium inter duas personas baptiza-
tas, quarum altera sit in Ecclesia catholica baptizata vel in
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Can. 1122 – § 1. Cãsãtoria încheiatã sã fie notatã ºi în
registrul de botezaþi, în care este înregistrat Botezul soþilor.

§ 2. Dacã un soþ nu a încheiat cãsãtoria în parohia în care
a fost botezat, parohul locului celebrãrii sã-l informeze cât
mai curând despre cãsãtoria încheiatã pe parohul locului unde
a fost administrat Botezul.

Can. 1123 – Când o cãsãtorie este convalidatã în forul
extern, sau este declaratã nulã, sau este desfãcutã în mod
legitim din alt motiv decât moartea, sã fie informat despre
aceasta parohul locului celebrãrii cãsãtoriei, pentru a face
notarea necesarã în registrele de cãsãtorii ºi de botezaþi.

CAPITOLUL VI
Cãsãtoriile mixte

Can. 1124 – Fãrã permisiunea expresã a autoritãþii com-
petente, este interzisã cãsãtoria între douã persoane botezate,
dintre care una a fost botezatã în Biserica Catolicã, sau a fost
primitã în sânul ei dupã Botez, ºi nu a pãrãsit-o printr-un
act formal, iar cealaltã este înscrisã la o Bisericã sau o comu-
nitate eclezialã ce nu este în comuniune deplinã cu Biserica
Catolicã.

Can. 1125 – Ordinariul locului poate acorda permisi-
unea dacã existã un motiv just ºi raþional; sã o acorde numai
dupã ce au fost îndeplinite urmãtoarele condiþii:

1° partea catolicã sã declare cã este gata sã evite perico-
lele de a pãrãsi credinþa ºi sã promitã cu sinceritate cã va
face tot ce-i stã în putinþã ca toþi copiii sã fie botezaþi ºi edu-
caþi în Biserica Catolicã;
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eandem post baptismum recepta, quaeque nec ab ea actu formali
defecerit, altera vero Ecclesiae vel communitati ecclesiali plenam
commu-nionem cum Ecclesia catholica non habenti adscripta, sine
expressa auctoritatis competentis licentia prohibitum est.

Can. 1125 – Huiusmodi licentiam concedere potest
Ordinarius loci, si iusta et rationabilis causa habeatur; eam
ne concedat, nisi impletis condicionibus quae sequuntur:

1° pars catholica declaret se paratam esse pericula a fide
deficiendi removere atque sinceram promissionem praestet se
omnia pro viribus facturam esse, ut universa proles in Ecclesia
catholica baptizetur et educetur;

2° de his promissionibus a parte catholica faciendis alte-
ra pars tempestive certior fiat, adeo ut constet ipsam vere con-
sciam esse promissionis et obligationis partis catholicae;

3° ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus
essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis.

Can. 1126 – Episcoporum conferentiae est tum modum sta-
tuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper
requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de
ipsis et in foro externo constet et pars non catholica certior
reddatur.

Can. 1127 – § 1. Ad formam quod attinet in matrimonio
mixto adhibendam, serventur praescripta can. 1108; si tamen
pars catholica matrimonium contrahit cum parte non catho-
lica ritus orientalis, forma canonica celebrationis servanda
est ad liceitatem tantum; ad validitatem autem requiritur
interventus ministri sacri, servatis aliis de iure servandis.
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2° cealaltã parte sã fie informatã la momentul potrivit despre
promisiunile ce trebuie sã le facã partea catolicã, astfel încât
sã existe certitudinea cã ea este cu adevãrat conºtientã de pro-
misiunea ºi de obligaþiile pãrþii catolice;

3° ambele pãrþi sã fie instruite cu privire la scopurile ºi pro-
prietãþile esenþiale ale cãsãtoriei, care nu trebuie sã fie excluse
de nici unul dintre cei doi contractanþi.

Can. 1126 – Este datoria Conferinþei Episcopilor de a sta-
bili atât modul cum trebuie fãcute aceste declaraþii ºi promi-
siuni, care sunt mereu necesare, cât ºi modul prin care sã se
constate despre ele în forul extern, precum ºi modul în care sã
fie infor-matã partea necatolicã.

Can. 1127 – § 1. În ce priveºte forma ce trebuie folositã
la cãsãtoria mixtã, sã se respecte dispoziþiile can. 1108;
totuºi, dacã partea catolicã încheie cãsãtorie cu o parte neca-
tolicã de rit oriental, forma canonicã a celebrãrii trebuie
respectatã numai pentru liceitate; pentru validitate, însã, e
necesarã inter-venþia slujitorului sacru, respectându-se cele-
lalte norme pre-scrise de drept.

§ 2. Dacã dificultãþi grave împiedicã respectarea formei
canonice, Ordinariul locului pãrþii catolice are dreptul de a dis-
pensa de la ea în fiecare caz aparte, dupã ce totuºi l-a con-
sultat pe Ordinariul locului în care se celebreazã cãsãtoria,
rãmânând necesarã, pentru validitate, o anumitã formã pub-
licã de celebrare; îi revine Conferinþei Episcopilor datoria de
a stabili norme dupã care sus numita dispensã sã fie acordatã,
urmându-se criterii comune.

§ 3. Este interzis, atât înainte, cât ºi dupã celebrarea cano-
nicã prevãzutã de § 1, de a se sãvârºi o altã celebrare religioasã
a aceleiaºi cãsãtorii pentru a da sau a reînnoi consimþãmântul
matrimonial; de asemenea, sã nu aibã loc o celebrare religioasã
în care asistentul catolic ºi slujitorul necatolic, îndeplinind fie-
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§ 2. Si graves difficultates formae canonicae servandae obstent,
Ordinario loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis
casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matri-
monium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma
celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere,
quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur.

§ 3. Vetatur, ne ante vel post canonicam celebrationem ad
normam § 1, alia habeatur eiusdem matrimonii celebratio
religiosa ad matrimonialem consensum praestandum vel reno-
vandum; item ne fiat celebratio religiosa, in qua assistens catho-
licus et minister non catholicus insimul, suum quisque ritum
peragens, partium consensum exquirant.

Can. 1128 – Locorum Ordinarii aliique animarum pasto-
res curent, ne coniugi catholico et filiis e matrimonio mixto
natis auxilium spirituale desit ad eorum obligationes adim-
plendas atque coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris
fovendam unitatem.

Can. 1129 – Praescripta can. 1127 et 1128 applicanda
sunt quoque matrimoniis, quibus obstat impedimentum dispa-
ritatis cultus, de quo in can. 1086, § 1.

CAPUT VII
De matrimonio secreto celebrando

Can. 1130 – Ex gravi et urgenti causa loci Ordinarius
per-mittere potest, ut matrimonium secreto celebretur.

Can. 1131 – Permissio matrimonium secreto celebrandi
secumfert:
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care ritul propriu, sã cearã consimþãmântul pãrþilor.
Can. 1128 – Ordinariii locului ºi ceilalþi pãstori sufleteºti

sã aibã grijã ca soþului catolic ºi copiilor nãscuþi dintr-o cãsã-
torie mixtã sã nu le lipseascã asistenþa spiritualã, necesarã
pentru îndeplinirea obligaþiilor proprii, ºi sã-i ajute pe soþi sã
pãstreze unitatea vieþii conjugale ºi familiale.

Can. 1129 – Dispoziþiile cann. 1127 ºi 1129 trebuie apli-
cate ºi în cazul cãsãtoriilor cãrora li se opune impedimentul
de dis-paritate de cult, despre care vorbeºte can. 1086, § 1.

CAPITOLUL VII
Celebrarea secretã a cãsãtoriei

Can. 1130 – Dintr-un motiv grav ºi urgent, Ordinariul locu-
lui poate permite ca o cãsãtorie sã fie celebratã în secret.

Can. 1131 – Permisiunea de a celebra cãsãtoria în secret
comportã:

1° obligaþia de a se face în secret investigaþiile ce trebuie
sã aibã loc înainte de cãsãtorie;

2° obligaþia ca secretul privind celebrarea cãsãtoriei sã fie
pãstrat de Ordinariul locului, de asistent, de martori ºi de soþi.

Can. 1132 – Obligaþia de a pãstra secretul, despre care
vor-beºte can. 1131, nr. 2, înceteazã pentru Ordinariul locu-
lui în cazul când pãstrarea secretului poate cauza un scan-
dal grav sau o ofensã gravã faþã de sfinþenia cãsãtoriei, iar
acest lucru sã fie adus la cunoºtinþa pãrþilor înainte de cele-
brarea cãsãtoriei.

Can. 1133 – Cãsãtoria celebratã în secret sã fie înscrisã
numai în registrul special, ce trebuie pãstrat în arhiva secretã

PARTEA II: CELELALTE ACTE ALE CULTULUI DIVIN 699



1° ut secreto fiant investigationes quae ante matrimonium
peragendae sunt;

2° ut secretum de matrimonio celebrato servetur ab Ordinario
loci, assistente, testibus, coniugibus.

Can. 1132 – Obligatio secretum servandi, de qua in can.
1131, n. 2, ex parte Ordinarii loci cessat si grave scandalum aut
gravis erga matrimonii sanctitatem iniuria ex secreti obser-
vantia immineat, idque notum fiat partibus ante matrimo-
nii cele-brationem.

Can. 1133 – Matrimonium secreto celebratum in peculia-
ri tantummodo regesto, servando in secreto curiae archivo,
adnotetur.

CAPUT VIII
De matrimonii effectibus

Can. 1134 – Ex valido matrimonio enascitur inter coniu-
ges vinculum natura sua perpetuum et exclusivum; in matri-
monio praeterea christiano coniuges ad sui status officia et
dignitatem peculiari sacramento roborantur et veluti conse-
crantur.

Can. 1135 – Utrique coniugi aequum officium et ius est
ad ea quae pertinent ad consortium vitae coniugalis.

Can. 1136 – Parentes officium gravissimum et ius prima-
rium habent prolis educationem tum physicam, socialem et cultu-
ralem, tum moralem et religiosam pro viribus curandi.

Can. 1137 – Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matri-
monio valido vel putativo.
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a curiei.

CAPITOLUL VIII
Efectele cãsãtoriei

Can. 1134 – Din cãsãtoria validã ia naºtere între soþi un
legã-mânt, prin natura sa perpetuu ºi exclusiv; în plus, în cãsã-
toria creºtinã, soþii sunt întãriþi ºi într-un fel consacraþi
printr-un sacrament special pentru îndatoririle ºi demni-
tatea stãrii lor.

Can. 1135 – Ambii soþi au drepturi ºi îndatoriri egale cu
privire la tot ceea ce þine de comunitatea vieþii conjugale.

Can. 1136 – Pãrinþii au obligaþia foarte gravã ºi dreptul
primar de a se îngriji, dupã puterile lor, de educaþia copiilor,
atât fizicã, socialã ºi culturalã, cât ºi moralã ºi religioasã.

Can. 1137 – Sunt legitimi copiii zãmisliþi ori nãscuþi
dintr-o cãsãtorie validã sau din una putativã.

Can. 1138 – § 1. Este tatã acela care e dovedit de cãsãto-
ria legitimã, dacã nu se constatã contrariul cu argumente evi-
dente.

§ 2. Se presupune cã sunt legitimi copiii nãscuþi cel puþin
dupã 180 de zile de la data celebrãrii cãsãtoriei, sau în decurs
de 300 zile de la data încetãrii vieþii conjugale.

Can. 1139 – Copiii ilegitimi devin legitimi prin cãsãtoria
ulterioarã a pãrinþilor, fie validã, fie putativã, sau prin rescript
de la Sfântul Scaun.
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Can. 1138 – § 1. Pater is est, quem iustae nuptiae demonstrant,
nisi evidentibus argumentis contrarium probetur.

§ 2. Legitimi praesumuntur filii, qui nati sunt saltem post
dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra dies 300 a die
dissolutae vitae coniugalis.

Can. 1139 – Filii illegitimi legitimantur per subsequens
matrimonium parentum sive validum sive putativum, vel per
rescriptum Sanctae Sedis.

Can. 1140 – Filii legitimati, ad effectus canonicos quod atti-
net, in omnibus aequiparantur legitimis, nisi aliud expresse
iure cautum fuerit.

CAPUT IX
De separatione coniugum

ART.1
De dissolutione vinculi

Can. 1141 – Matrimonium ratum et consummatum
nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte,
dissolvi potest.

Can. 1142 – Matrimonium non consummatum inter bap-
tizatos vel inter partem baptizatam et partem non baptizatam a
Romano Pontifice dissolvi potest iusta de causa, utraque parte
rogante vel alterutra, etsi altera pars sit invita.

Can. 1143 – § 1. Matrimonium initum a duobus non bap-
tizatis solvitur ex privilegio paulino in favorem fidei partis
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Can. 1140 – Cu privire la efectele canonice, copiii
deveniþi legitimi sunt echivalaþi în toate copiilor legitimi,
dacã nu este prevãzut în mod expres altfel de cãtre drept.

CAPITOLUL IX
Separarea soþilor

ART. 1
Desfacerea legãmântului

Can. 1141 – Cãsãtoria validã ºi consumatã nu poate fi
des-fãcutã de nici o putere omeneascã ºi din nici un motiv,
decât de moarte.

Can. 1142 – Cãsãtoria neconsumatã, încheiatã între
bote-zaþi sau între o parte botezatã ºi o parte nebotezatã,
poate fi desfãcutã, dintr-un motiv just, de Pontiful Roman, la
cererea ambelor pãrþi sau a uneia dintre ele, chiar dacã
cealaltã parte nu este de acord.

Can. 1143 – § 1. Cãsãtoria încheiatã de doi nebotezaþi se
desface, în virtutea privilegiului paulin, în favoarea credinþei
pãrþii care a primit Botezul, prin însuºi faptul cã aceastã parte
încheie o nouã cãsãtorie, cu condiþia ca partea nebotezatã sã
se separe.

§ 2. Se considerã cã partea nebotezatã se separã, dacã nu
vrea sã coabiteze cu partea botezatã în mod paºnic fãrã a-l
ofensa pe Creator, în afarã de cazul când partea botezatã i-a
dat, dupã primirea Botezului, pãrþii nebotezate un motiv just
de a se separa.

Can. 1144 – § 1. Ca partea botezatã sã încheie în mod
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quae baptismum recepit, ipso facto quo novum matrimonium
ab eadem parte contrahitur, dummodo pars non baptizata
discedat.

§ 2. Discedere censetur pars non baptizata, si nolit cum parte
baptizata cohabitare vel cohabitare sine contumelia Creatoris,
nisi haec post baptismum receptum iustam illi dederit disceden-
di causam.

Can. 1144 – § 1. Ut pars baptizata novum matrimonium vali-
de contrahat, pars non baptizata semper interpellari debet
an:

1° velit et ipsa baptismum recipere;
2° saltem velit cum parte baptizata pacifice cohabitare, sine

contumelia Creatoris.
§ 2. Haec interpellatio post baptismum fieri debet; at loci

Ordinarius, gravi de causa, permittere potest ut interpellatio
ante baptismum fiat, immo et ab interpellatione dispensare,
sive ante sive post baptismum, dummodo constet modo proce-
dendi saltem summario et extraiudiciali eam fieri non posse
aut fore inutilem.

Can. 1145 – § 1. Interpellatio fiat regulariter de auctorita-
te loci Ordinarii partis conversae; a quo Ordinario conceden-
dae sunt alteri coniugi, si quidem eas petierit, induciae ad
respon-dendum, eodem tamen monito ut, si induciae inutiliter
praeter-labantur, eius silentium pro responsione negativa
habeatur.

§ 2. Interpellatio etiam privatim facta ab ipsa parte conversa
valet, immo est licita, si forma superius praescripta servari
nequeat.
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valid o nouã cãsãtorie, partea nebotezatã trebuie întrebatã
dacã nu cumva:

1° vrea ºi ea sã primeascã Botezul;
2° vrea cel puþin sã coabiteze în mod paºnic cu partea bote-

zatã, fãrã sã-l ofenseze pe Creator.
§ 2. Aceastã interpelare trebuie fãcutã dupã Botez; totuºi,

Ordinariul locului poate permite, dintr-un motiv grav, ca
interpelarea sã aibã loc înainte de Botez; mai mult, poate
dispensa de interpelare, fie înainte fie dupã Botez, numai sã
rezulte, pe baza unei proceduri cel puþin sumare ºi extrajudi-
ciare, cã interpelarea nu poate fi fãcutã sau cã e inutilã.

Can. 1145 – § 1. În mod normal, interpelarea sã fie
fãcutã sub autoritatea Ordinariului locului al pãrþii conver-
tite; acest Ordinariu sã acorde celeilalte pãrþi, dacã ea cere
acest lucru, un termen pentru a rãspunde, avertizând-o totuºi
cã, dacã acest termen a trecut în mod inutil, tãcerea ei va fi
consideratã rãs-puns negativ.

§ 2. Interpelarea este validã chiar dacã este fãcutã în mod
particular de însãºi partea convertitã; mai mult, este ºi licitã,
dacã forma prescrisã mai sus nu poate fi respectatã.

§ 3. În ambele cazuri, trebuie sã se constate în mod legitim
în forul extern cã interpelarea a avut loc ºi care a fost rezul-
tatul ei.

Can. 1146 – Partea botezatã are dreptul de a încheia o
cãsã-torie nouã cu o parte catolicã:

1° dacã cealaltã parte a rãspuns negativ la interpelare sau
interpelarea a fost omisã în mod legitim;

2° dacã partea nebotezatã, consultatã deja sau nu, mai întâi
a perseverat în coabitarea paºnicã fãrã sã-l ofenseze pe Creator,
dar ulterior s-a separat fãrã un motiv just, rãmânând valabile
dispoziþiile cann. 1144 ºi 1145.
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§ 3. In utroque casu de interpellatione facta deque eiusdem
exitu in foro externo legitime constare debet.

Can. 1146 – Pars baptizata ius habet novas nuptias con-
trahendi cum parte catholica:

1° si altera pars negative interpellationi responderit, aut
si interpellatio legitime omissa fuerit;

2° si pars non baptizata, sive iam interpellata sive non,
prius perseverans in pacifica cohabitatione sine contumelia
Creatoris, postea sine iusta causa discesserit, firmis prae-
scriptis cann. 1144 et 1145.

Can. 1147 – Ordinarius loci tamen, gravi de causa, concede-
re potest ut pars baptizata, utens privilegio paulino, con-
trahat matrimonium cum parte non catholica sive baptizata
sive non baptizata, servatis etiam praescriptis canonum de
matrimoniis mixtis.

Can. 1148 – § 1. Non baptizatus, qui plures uxores non bap-
tizatas simul habeat, recepto in Ecclesia catholica baptismo,
si durum ei sit cum earum prima permanere, unam ex illis,
ceteris dimissis, retinere potest. Idem valet de muliere non
baptizata, quae plures maritos non baptizatos simul habeat.

§ 2. In casibus de quibus in § 1, matrimonium, recepto bap-
tismo, forma legitima contrahendum est, servatis etiam, si
opus sit, praescriptis de matrimoniis mixtis et aliis de iure
servandis.

§ 3. Ordinarius loci, prae oculis habita condicione mora-
li, sociali, oeconomica locorum et personarum, curet ut pri-
mae uxoris ceterarumque dimissarum necessitatibus satis provi-
sum sit, iuxta normas iustitiae, christianae caritatis et natu-
ralis aequitatis.
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Can. 1147 – Ordinariul locului poate totuºi permite,
dintr-un motiv grav, ca partea botezatã, prevalându-se de
privilegiul paulin, sã încheie cãsãtorie cu o parte necatolicã,
botezatã sau nebotezatã, respectându-se dispoziþiile
canoanelor despre cãsã-toriile mixte.

Can. 1148 – § 1. Dacã bãrbatului nebotezat care a avut
în acelaºi timp mai multe femei nebotezate îi este greu sã
rãmânã cu prima dintre ele dupã ce a primit Botezul în Biserica
Catolicã, poate reþine una dintre ele, îndepãrtându-le pe cele-
lalte. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru femeia nebotezatã,
care ar avea în acelaºi timp mai mulþi bãrbaþi nebotezaþi.

§ 2. În cazurile prevãzute de § 1, dupã ce s-a primit Botezul,
cãsãtoria trebuie încheiatã dupã forma canonicã, respectându-se,
dacã e necesar, dispoziþiile referitoare la cãsãtoriile mixte ºi
celelalte dispoziþii ale dreptului.

§ 3. Þinându-se seama de condiþia moralã, socialã ºi econo-
micã a locurilor ºi a persoanelor, Ordinariul locului sã aibã
grijã sã fie luate mãsuri suficiente privind nevoile materiale
ale primei soþii ºi ale celorlalte înlãturate, potrivit cu normele
dreptãþii, ale caritãþii creºtine ºi ale echitãþii naturale.

Can. 1149 – Persoana nebotezatã care, dupã ce a primit
Botezul în Biserica Catolicã, nu poate restabili coabitarea cu
partea nebotezatã, din cauza prizonieratului sau a persecuþiei,
poate sã încheie o altã cãsãtorie, chiar dacã între timp cea-
laltã parte a primit Botezul, rãmânând valabilã dispoziþia
can. 1141.

Can. 1150 – În caz de dubiu, privilegiul credinþei se
bucurã de ocrotirea dreptului.

ART. 2
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Can. 1149 – Non baptizatus qui, recepto in Ecclesia catholi-
ca baptismo, cum coniuge non baptizato ratione captivitatis
vel persecutionis cohabitationem restaurare nequeat, aliud
matri-monium contrahere potest, etiamsi altera pars bapti-
smum interea receperit, firmo praescripto can. 1141.

Can. 1150 – In re dubia privilegium fidei gaudet favore
iuris.

ART. 2
De separatione manente vinculo

Can. 1151 – Coniuges habent officium et ius servandi
con-victum coniugalem, nisi legitima causa eos excuset.

Can. 1152 – § 1. Licet enixe commendetur ut coniux, carita-
te christiana motus et boni familiae sollicitus, veniam non
abnuat comparti adulterae atque vitam coniugalem non
disrumpat, si tamen eiusdem culpam expresse aut tacite non
condonaverit, ius ipsi est solvendi coniugalem convictum, nisi
in adulterium consenserit aut eidem causam dederit aut ipse
quoque adul-terium commiserit.

§ 2. Tacita condonatio habetur si coniux innocens, postquam
de adulterio certior factus est, sponte cum altero coniuge mari-
tali affectu conversatus fuerit; praesumitur vero, si per sex
menses coniugalem convictum servaverit, neque recursum
apud auctoritatem ecclesiasticam vel civilem fecerit.

§ 3. Si coniux innocens sponte convictum coniugalem sol-
verit, intra sex menses causam separationis deferat ad com-
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Separarea fãrã desfacerea legãmântului

Can. 1151 – Soþii au datoria ºi dreptul de a respecta con-
vie-þuirea conjugalã, dacã nu-i scuteºte un motiv legitim.

Can. 1152 – § 1. Deºi se recomandã stãruitor ca partea
nevi-novatã, determinatã de dragostea creºtinã ºi preocu-
patã de binele familiei, sã nu refuze pãrþii adultere iertarea
ºi sã nu rupã viaþa conjugalã, totuºi, dacã nu i-a iertat explic-
it sau tacit vinovãþia, are dreptul de a întrerupe convieþuirea
conjugalã, în afarã de cazul când a consimþit la adulter, sau a
constituit cauza acestuia, sau a sãvârºit ea însãºi adulter.

§ 2. Iertarea tacitã are loc dacã partea nevinovatã, dupã ce
a fost informatã despre adulter, a trãit de bunãvoie ºi cu sen-
timent marital cu partea vinovatã; în schimb, se presupune,
dacã a menþinut timp de ºase luni convieþuirea conjugalã ºi
nu a recurs la autoritatea ecleziasticã sau civilã.

§ 3. Dacã partea nevinovatã a întrerupt din proprie iniþia-
tivã convieþuirea conjugalã, sã prezinte, în termen de ºase luni,
cauza de separare în faþa autoritãþii ecleziastice competente
care, examinând toate circumstanþele, va aprecia dacã e posibil
ca partea nevinovatã sã ierte vinovãþia ºi sã nu rãmânã sepa-
ratã la nesfârºit.

Can. 1153 – § 1. Dacã unul dintre soþi constituie un peri-
col grav de ordin fie spiritual, fie trupesc, pentru celãlalt soþ
sau pentru copii, sau face în alt mod ca viaþa în comun sã fie
prea durã, îi dã celuilalt soþ un motiv legitim de a se sepa-
ra, cu permisiunea Ordinariului locului, iar dacã însãºi
aºteptarea constituie un pericol, chiar din proprie iniþia-
tivã.

§ 2. În toate cazurile, încetând motivul de separare, trebuie
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petentem auctoritatem ecclesiasticam, quae, omnibus inspectis
adiunctis, perpendat si coniux innocens adduci possit ad culpam
condonandam et ad separationem in perpetuum non protra-
hendam.

Can. 1153 – § 1. Si alteruter coniugum grave seu animi
seu corporis periculum alteri aut proli facessat, vel aliter vitam
communem nimis duram reddat, alteri legitimam praebet
causam discedendi, decreto Ordinarii loci et, si periculum sit
in mora, etiam propria auctoritate.

§ 2. In omnibus casibus, causa separationis cessante, coniu-
galis convictus restaurandus est, nisi ab auctoritate ecclesiastica
aliter statuatur.

Can. 1154 – Instituta separatione coniugum, opportune
semper cavendum est debitae filiorum sustentationi et edu-
cationi.

Can. 1155 – Coniux innocens laudabiliter alterum coniu-
gem ad vitam coniugalem rursus admittere potest, quo in casu
iuri separationis renuntiat.

CAPUT X
De matrimonii convalidatione

ART. 1
De convalidatione simplici

Can. 1156 – § 1. Ad convalidandum matrimonium irri-
tum ob impedimentum dirimens, requiritur ut cesset impedimen-
tum vel ab eodem dispensetur, et consensum renovet saltem
pars impedimenti conscia.
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restauratã convieþuirea conjugalã, dacã autoritatea eclezias-
ticã nu stabileºte altfel.

Can. 1154 – Dupã ce s-a stabilit separarea soþilor, tre-
buie întotdeauna sã se ia mãsuri corespunzãtoare privind
între-þinerea necesarã ºi educarea copiilor.

Can. 1155 – Soþul nevinovat poate în chip lãudabil sã-l
ad-mitã din nou pe celãlalt soþ la viaþa conjugalã, iar în acest
caz, sã renunþe la dreptul de separare.

CAPITOLUL X
Convalidarea cãsãtoriei

ART. 1
Convalidarea simplã

Can. 1156 – § 1. Pentru a convalida o cãsãtorie nulã din
cauza unui impediment dirimant, este necesar sã înceteze
impedi-mentul sau sã se dea dispensã ºi ca cel puþin partea
conºtientã de impediment sã reînnoiascã consimþãmântul.

§ 2. Aceastã reînnoire este impusã de dreptul ecleziastic
pentru validitatea cãsãtoriei, chiar dacã iniþial ambele pãrþi
au dat consimþãmântul ºi nu l-au revocat ulterior.

Can. 1157 – Reînnoirea consimþãmântului trebuie sã fie
un nou act de voinþã faþã de cãsãtoria pe care persoana care
o reînnoieºte ºtie sau opineazã cã a fost nulã chiar de la
început.

Can. 1158 – § 1. Dacã impedimentul este public, consim-
þãmântul trebuie reînnoit de ambele pãrþi dupã forma cano-
nicã, rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 1127, § 2. 
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§ 2. Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validi-
tatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum
praestiterit nec postea revocaverit.

Can. 1157 – Renovatio consensus debet esse novus volun-
tatis actus in matrimonium, quod pars renovans scit aut opi-
natur ab initio nullum fuisse.

Can. 1158 – § 1. Si impedimentum sit publicum, consen-
sus ab utraque parte renovandus est forma canonica, salvo
prae-scripto can. 1127, § 2.

§ 2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus
renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti
conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret,
aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum.

Can. 1159 – § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus
convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat,
dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret.

§ 2. Si defectus consensus probari nequeat, satis est ut pars,
quae non consenserat, privatim et secreto consensum praestet.

§ 3. Si defectus consensus probari potest, necesse est ut
consensus forma canonica praestetur.

Can. 1160 – Matrimonium nullum ob defectum formae,
ut validum fiat, contrahi denuo debet forma canonica, salvo
prae-scripto can. 1127, § 2.
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§ 2. Dacã impedimentul nu poate fi dovedit, este suficientã
reînnoirea consimþãmântului în particular ºi în secret, ºi anume,
de cãtre partea care este conºtientã de el, cu condiþia ca partea
cealaltã sã persevereze în consimþãmântul dat, sau de cãtre
ambele pãrþi, dacã impedimentul este cunoscut de amândouã
pãrþile.

Can. 1159 – § 1. Cãsãtoria nulã din cauza unui defect de
consimþãmânt este convalidatã dacã partea care nu consimþise
consimte în prezent, cu condiþia sã rãmânã consimþãmântul
dat de partea cealaltã.

§ 2. Dacã defectul de consimþãmânt nu poate fi dovedit,
este suficient ca partea care nu consimþise sã-ºi dea consim-
þãmântul în particular ºi în secret.

§ 3. Dacã defectul de consimþãmânt poate fi dovedit, este
necesar sã fie dat consimþãmântul dupã forma canonicã.

Can. 1160 – Cãsãtoria nulã din cauza unui defect de
formã, ca sã devinã validã, trebuie sã fie încheiatã din nou
dupã forma canonicã, rãmânând neschimbatã dispoziþia
can. 1127, § 2.

ART. 2
Convalidarea radicalã

Can. 1161 – § 1. Convalidarea radicalã a unei cãsãtorii
nule este convalidarea ei fãrã reînnoirea consimþãmântului,
acor-datã de autoritatea competentã, ºi include dispensa de
impe-diment, dacã existã, ºi de forma canonicã, dacã nu a
fost res-pectatã, precum ºi retroactivitatea efectelor canon-
ice.

§ 2. Convalidarea are loc din momentul acordãrii favorului,
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ART. 2
De sanatione in radice

Can. 1161 – § 1. Matrimonii irriti sanatio in radice est
eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti
auctoritate concessa, secumferens dispensationem ab impe-
dimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non fue-
rit, necnon retrotractionem effectuum canonicorum ad praeteri-
tum.

§ 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retro-
tractio vero intellegitur facta ad momentum celebrationis matri-
monii, nisi aliud expresse caveatur.

§ 3. Sanatio in radice ne concedatur, nisi probabile sit partes
in vita coniugali perseverare velle.

Can. 1162 – § 1. Si in utraque vel alterutra parte deficiat
consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive con-
sensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit
revocatus.

§ 2. Quod si consensus ab initio quidem defuerat, sed postea
praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti
consensus.

Can. 1163 – § 1. Matrimonium irritum ob impedimen-
tum vel ob defectum legitimae formae sanari potest, dum-
modo consensus utriusque partis perseveret.

§ 2. Matrimonium irritum ob impedimentum iuris natu-
ralis aut divini positivi sanari potest solummodo postquam
impedimentum cessavit.

Can. 1164 – Sanatio valide concedi potest etiam alteru-
tra vel utraque parte inscia; ne autem concedatur nisi ob gra-
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în schimb, retroactivitatea, dacã nu este stabilit în mod expres
altfel, merge înapoi pânã la momentul celebrãrii cãsãtoriei.

§ 3. Sã nu se acorde convalidarea radicalã, dacã nu este pro-
babil cã pãrþile vor sã persevereze în viaþa conjugalã.

Can. 1162 – § 1. Dacã lipseºte consimþãmântul ambelor
pãrþi, sau al uneia dintre ele, cãsãtoria nu poate fi convalidatã
radical, fie cã la început consimþãmântul nu a fost dat, fie
cã a fost dat, dar ulterior a fost revocat.

§ 2. Dacã însã consimþãmântul a lipsit la început, dar a fost
dat ulterior, convalidarea poate fi acordatã din momentul în
care a fost dat consimþãmântul.

Can. 1163 – § 1. Cãsãtoria nulã din cauza unui impedi-
ment sau din cauza unui defect privind forma legitimã
poate fi convalidatã radical, cu condiþia sã rãmânã con-
simþãmântul ambelor pãrþi.

§ 2. Cãsãtoria nulã din cauza unui impediment de drept
natural sau de drept divin pozitiv poate fi convalidatã radical
numai dupã ce a încetat impedimentul.

Can. 1164 – Convalidarea radicalã poate fi acordatã în
mod valid chiar ºi fãrã ºtirea uneia sau a ambelor pãrþi; însã
sã nu se acorde decât dintr-un motiv grav.

Can. 1165 – § 1. Convalidarea radicalã poate fi acordatã
de Scaunul Apostolic.

§ 2. Poate fi acordatã de Episcopul diecezan pentru fiecare
caz în parte, chiar dacã în aceeaºi cãsãtorie existã împreunã
mai multe cauze de nulitate, îndeplinindu-se, în cazul conva-
lidãrii unei cãsãtorii mixte, condiþiile prevãzute de can. 1125;
în schimb nu poate fi acordatã de Episcopul diecezan dacã
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vem causam.

Can. 1165 – § 1. Sanatio in radice concedi potest ab
Apos-tolica Sede.

§ 2. Concedi potest ab Episcopo dioecesano in singulis
casibus, etiam si plures nullitatis rationes in eodem matrimonio
concurrant, impletis condicionibus, de quibus in can. 1125, pro
sanatione matrimonii mixti; concedi autem ab eodem nequit,
si adsit impedimentum cuius dispensatio Sedi Apostolicae
reservatur ad normam can. 1078, § 2, aut agatur de impedimento
iuris naturalis aut divini positivi quod iam cessavit.
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existã un impediment a cãrui dispensã este rezervatã Scau-
nului Apostolic, conform can. 1078, § 2, sau dacã este vorba
de un impediment de drept natural sau de drept divin pozitiv
care deja a încetat.
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PARS II
De ceteris actibus cultus divini

TITULUS I
De sacramentalibus

Can. 1166 – Sacramentalia sunt signa sacra, quibus, ad
aliquam sacramentorum imitationem, effectus praesertim spi-
rituales significantur et ex Ecclesiae impetratione obtinentur.

Can. 1167 – § 1. Nova sacramentalia constituere aut recep-
ta authentice interpretari, ex eis aliqua abolere aut mutare,
sola potest Sedes Apostolica.

§ 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis
accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate
probata.

Can. 1168 – Sacramentalium minister est clericus debi-
ta potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad nor-
mam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis
quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari pos-
sunt.

Can. 1169 – § 1. Consecrationes et dedicationes valide pera-
gere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon
presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur.

§ 2. Benedictiones, exceptis iis quae Romano Pontifici aut
Episcopis reservantur, impertire potest quilibet presbyter.

§ 3. Diaconus illas tantum benedictiones impertire potest,
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PARTEA A II-A
Celelalte acte ale cultului divin

TITLUL I
Sacramentaliile

Can. 1166 – Sacramentaliile sunt semne sacre prin care,
datoritã unei asemãnãri cu sacramentele, sunt semnificate
ºi, prin puterea de mijlocire a Bisericii, sunt obþinute efecte
mai ales spirituale.

Can. 1167 – § 1. Numai Scaunul Apostolic poate sã stabi-
leascã noi sacramentalii ori sã le interpreteze în mod autentic
pe cele deja acceptate, sã desfiinþeze sau sã schimbe vreunul
dintre ele.

§ 2. La celebrarea sau administrarea sacramentaliilor sã se
respecte cu grijã ritualurile ºi formulele aprobate de autori-
tatea Bisericii.

Can. 1168 – Slujitorul sacramentaliilor este clericul înzes-
trat cu puterea necesarã; unele sacramentalii pot fi adminis-
trate, conform normelor cãrþilor liturgice, dupã aprecierea
Ordi-nariului locului, chiar ºi de laici, înzestraþi cu calitãþi
adecvate.

Can. 1169 – § 1. Pot sãvârºi în mod valid consacrãrile ºi
dedicãrile cei care sunt însemnaþi cu caracterul episcopal,
precum ºi preoþii care au permisiunea din partea dreptului
sau printr-o concesiune legalã.

§ 2. Binecuvântãrile pot fi împãrþite de orice preot, cu excepþia
acelora care sunt rezervate Pontifului Roman sau Episcopului.

§ 3. Diaconul poate împãrþi numai binecuvântãrile permise
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quae ipsi expresse iure permittuntur.
Can. 1170 – Benedictiones, imprimis impertiendae catholi-

cis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet
Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis.

Can. 1171 – Res sacrae, quae dedicatione vel benedictio-
ne ad divinum cultum destinatae sunt, reverenter tractentur
nec ad usum profanum vel non proprium adhibeantur,
etiamsi in dominio sint privatorum.

Can. 1172 – § 1. Nemo exorcismos in obsessos proferre legi-
time potest, nisi ab Ordinario loci peculiarem et expressam
licentiam obtinuerit.

§ 2. Haec licentia ab Ordinario loci concedatur tantummodo
presbytero pietate, scientia, prudentia ac vitae integritate
praedito.

TITULUS II
De liturgia horarum

Can. 1173 – Ecclesia, sacerdotale munus Christi adim-
plens, liturgiam horarum celebrat, qua Deum ad populum
suum loquentem audiens et memoriam mysterii salutis agens,
Ipsum sine intermissione, cantu et oratione, laudat atque
interpellat pro totius mundi salute.

Can. 1174 – § 1. Obligatione liturgiae horarum persolven-
dae adstringuntur clerici, ad normam can. 276, § 2, n. 3;
sodales vero institutorum vitae consecratae necnon societa-
tum vitae apostolicae, ad normam suarum constitutionum.

§ 2. Ad participandam liturgiam horarum, utpote actionem
Ecclesiae, etiam ceteri christifideles, pro adiunctis, enixe invi-
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în mod expres de cãtre drept.
Can. 1170 – Binecuvântãrile, care, în primul rând, tre-

buie împãrþite catolicilor, pot fi date ºi catecumenilor, ba
chiar ºi necatolicilor, dacã nu existã o opreliºte din partea
Bisericii.

Can. 1171 – Lucrurile sacre, care sunt destinate cultului
divin prin dedicare sau binecuvântare, sã fie tratate cu respect
ºi sã nu fie folosite în scopuri profane sau improprii, chiar
dacã aparþin unor persoane private.

Can. 1172 – § 1. Nimeni nu poate sãvârºi în mod legitim
exorcisme asupra celor posedaþi, dacã nu a obþinut permisiunea
specialã ºi expresã de la Ordinariul locului.

§ 2. Ordinariul locului sã acorde aceastã permisiune numai
preotului înzestrat cu evlavie, ºtiinþã, prudenþã ºi integritate
moralã.

TITLUL II
Liturgia orelor

Can. 1173 – Biserica, îndeplinind funcþia sacerdotalã a
lui Cristos, celebreazã liturgia orelor prin care, ascultându-l
pe Dumnezeu care vorbeºte poporului sãu ºi actualizând
eveni-mentul mântuirii, îl laudã ºi îl implorã fãrã încetare
prin cânt ºi rugãciune, pentru mântuirea lumii întregi.

Can. 1174 – § 1. Au obligaþia de a celebra liturgia orelor
clericii, conform can. 276, § 2, nr. 3; în schimb, membrii insti-
tutelor de viaþã consacratã ºi ai societãþilor de viaþã apostolicã,
conform constituþiilor proprii.

§ 2. Chiar ºi ceilalþi credincioºi sunt invitaþi stãruitor sã
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tantur.
Can. 1175 – In liturgia horarum persolvenda, quantum

fieri potest, verum tempus servetur uniuscuiusque horae.

TITULUS III
De exequiis ecclesiasticis

Can. 1176 – § 1. Christifideles defuncti exequiis ecclesiasti-
cis ad normam iuris donandi sunt.

§ 2. Exequiae ecclesiasticae, quibus Ecclesia defunctis spiri-
tualem opem impetrat eorumque corpora honorat ac simul
vivis spei solacium affert, celebrandae sunt ad normam legum
liturgicarum.

§ 3. Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunc-
torum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet crema-
tionem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa
fuerit.

CAPUT I
De exequiarum celebratione

Can. 1177 – § 1. Exequiae pro quolibet fideli defuncto gene-
ratim in propriae paroeciae ecclesia celebrari debent.

§ 2. Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defunc-
ti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere
de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho pro-
prio.
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participe, în funcþie de împrejurãri, la liturgia orelor, deoarece
este vorba de o acþiune a Bisericii.

Can. 1175 – La celebrarea liturgiei orelor sã se respecte,
pe cât e posibil, timpul real al fiecãrei ore.

TITLUL III
Funeraliile ecleziastice

Can. 1176 – § 1. Credincioºii creºtini decedaþi trebuie sã
beneficieze de funeralii ecleziastice, conform dreptului.

§ 2. Funeraliile ecleziastice, prin care Biserica cere ajutorul
spiritual pentru cei morþi, cinsteºte trupurile acestora ºi, în
acelaºi timp, le dã celor vii mângâierea speranþei, trebuie cele-
brate conform legilor liturgice.

§ 3. Biserica recomandã stãruitor ca sã pãstreze piosul obicei
de a se înhuma trupurile celor morþi; totuºi, nu interzice inci-
nerarea, în afarã de cazul când aceasta a fost aleasã din
motive contrare învãþãturii creºtine.

CAPITOLUL I
Celebrarea funeraliilor

Can. 1177 – § 1. Pentru fiecare credincios decedat,
funera-liile trebuie celebrate, în general, în biserica parohiei
proprii.

§ 2. Este totuºi permis ca fiecare credincios, sau cei care au
datoria de a se îngriji de funeraliile unui credincios decedat,
sã aleagã pentru funeralii o altã bisericã, cu consimþãmântul
responsabilului acesteia, fiind informat parohul propriu al celui
decedat.
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§ 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver
ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesia funeris legitime
electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors
accidit, nisi alia iure particulari designata sit.

Can. 1178 – Exequiae Episcopi dioecesani in propria eccle-
sia cathedrali celebrentur, nisi ipse aliam ecclesiam elegerit.

Can. 1179 – Exequiae religiosorum aut sodalium societa-
tis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia
aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint cleri-
calia, secus a cappellano.

Can. 1180 – § 1. Si paroecia proprium habeat coemeterium,
in eo tumulandi sunt fideles defuncti, nisi aliud coemeterium
legitime electum fuerit ab ipso defuncto vel ab iis quibus defuncti
sepulturam curare competit.

§ 2. Omnibus autem licet, nisi iure prohibeantur, eligere
coemeterium sepulturae.

Can. 1181 – Ad oblationes occasione funerum quod atti-
net, serventur praescripta can. 1264, cauto tamen ne ulla
fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis
exequiis priventur.

Can. 1182 – Expleta tumulatione, inscriptio in librum
defunctorum fiat ad normam iuris particularis.
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§ 3. Dacã moartea a survenit în afara parohiei proprii, iar
trupul neînsufleþit nu a fost transportat în aceastã parohie
ºi nici nu a fost aleasã în mod legitim o altã bisericã pentru
funeralii, acestea sã fie celebrate în biserica parohiei în care
a survenit moartea, în afarã de cazul când dreptul particular
a desemnat o altã bisericã.

Can. 1178 – Funeraliile Episcopului diecezan sã fie cele-
brate în biserica catedralã proprie, dacã el nu a ales o altã bis-
ericã.

Can. 1179 – Funeraliile cãlugãrilor sau ale membrilor
unei societãþi de viaþã apostolicã sã fie celebrate, în gener-
al, în biserica proprie sau în oratoriul propriu, de cãtre
Superior, dacã institutul ºi societatea sunt clericale, alt-
minteri, de cãtre capelan.

Can. 1180 – § 1. Dacã parohia are cimitir propriu, cred-
incioºii decedaþi sã fie înmormântaþi în acesta, în afarã de
cazul când însuºi defunctul sau cei care au datoria de a se
îngriji de înmormântarea lui au ales în mod legitim un alt
cimitir.

§ 2. Dacã nu sunt opriþi de cãtre drept, tuturor li se permite
sã-ºi aleagã cimitirul unde sã fie înmormântaþi.

Can. 1181 – Referitor la ofertele fãcute cu ocazia funerali-
ilor, sã se respecte dispoziþiile can. 1264, avându-se totuºi
grijã ca la înmormântãri sã nu se facã nici o preferinþã de
persoane, iar cei nevoiaºi sã nu fie lipsiþi de funeraliile ce li
se cuvin.

Can. 1182 – Dupã ce a avut loc înmormântarea, sã se
facã înregistrarea în registrul decedaþilor, conform normelor
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CAPUT II
De iis quibus exequiae ecclesiasticae

concedendae sunt aut denegandae

Can. 1183 – § 1. Ad exequias quod attinet, christifideli-
bus catechumeni accensendi sunt.

§ 2. Ordinarius loci permittere potest ut parvuli, quos parentes
baptizare intendebant quique autem ante baptismum mortui
sunt, exequiis ecclesiasticis donentur.

§ 3. Baptizatis alicui Ecclesiae aut communitati ecclesia-
li non catholicae adscriptis, exequiae ecclesiasticae concedi pos-
sunt de prudenti Ordinarii loci iudicio, nisi constet de contraria
eorum voluntate et dummodo minister proprius haberi
nequeat.

Can. 1184 – § 1. Exequiis ecclesiasticis privandi sunt,
nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa:

1° notorie apostatae, haeretici et schismatici;
2° qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei

christianae adversas;
3° alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae

non sine publico fidelium scandalo concedi possunt.

§ 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius,
cuius iudicio standum est.

Can. 1185 – Excluso ab ecclesiasticis exequiis deneganda
quoque est quaelibet Missa exequialis.
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drep-tului particular.

CAPITOLUL II
Persoanele cãrora trebuie sã li se aprobe
sau sã li se refuze funeraliile ecleziastice

Can. 1183 – § 1. În privinþa funeraliilor, catecumenii
sunt echivalaþi credincioºilor creºtini.

§ 2. Ordinariul locului poate permite sã se acorde funeralii
ecleziastice copiilor, pe care pãrinþii intenþionau sã-i boteze,
dar care au decedat înainte de Botez.

§ 3. Dupã aprecierea prudentã a Ordinariului locului, pot fi
acordate funeralii ecleziastice botezaþilor înscriºi la o Bisericã
sau la o comunitate eclezialã necatolicã, dacã nu se constatã
cã voinþa lor este contrarã ºi numai dacã nu e posibil sã se
aibã un slujitor propriu.

Can. 1184 – § 1. Dacã înainte de moarte nu au dat nici
un semn de pocãinþã, trebuie sã fie lipsiþi de funeralii eclezias-
tice:

1° apostaþii, ereticii ºi schismaticii notorii;
2° cei care au ales incinerarea propriului trup din motive

contrare credinþei creºtine;
3° ceilalþi pãcãtoºi învederaþi, cãrora nu este posibil sã li

se acorde funeralii ecleziastice fãrã scandal public pentru
credincioºi.

§ 2. Dacã existã vreun dubiu, sã fie consultat Ordinariul
locului ºi sã se rãmânã la decizia lui.
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TITULUS IV
De cultu sanctorum,

sacrarum imaginum et reliquiarum

Can. 1186 – Ad sanctificationem populi Dei fovendam,
Ecclesia peculiari et filiali christifidelium venerationi commendat
Beatam Mariam semper Virginem, Dei Matrem, quam Christus
hominum omnium Matrem constituit, atque verum et authen-
ticum promovet cultum aliorum Sanctorum, quorum quidem
exemplo christifideles aedificantur et intercessione sustentantur.

Can. 1187 – Cultu publico eos tantum Dei servos venera-
ri licet, qui auctoritate Ecclesiae in album Sanctorum vel
Beatorum relati sint.

Can. 1188 – Firma maneat praxis in ecclesiis sacras
ima-gines fidelium venerationi proponendi; attamen moderato
numero et congruo ordine exponantur, ne populi christiani
admiratio excitetur, neve devotioni minus rectae ansa prae-
beatur.

Can. 1189 – Imagines pretiosae, idest vetustate, arte, aut
cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis fidelium venerationi
expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restau-
rentur sine data scripto licentia ab Ordinario; qui, antequam
eam concedat, peritos consulat.

Can. 1190 – § 1. Sacras reliquias vendere nefas est.

§ 2. Insignes reliquiae itemque aliae, quae magna populi
veneratione honorantur, nequeunt quoquo modo valide alienari
neque perpetuo transferri sine Apostolicae Sedis licentia.

§ 3. Praescriptum § 2 valet etiam pro imaginibus, quae in
aliqua ecclesia magna populi veneratione honorantur.

TITULUS V



Can. 1185 – Celui exclus de la înmormântarea eclezias-
ticã trebuie sã i se refuze ºi orice Liturghie de înmor-
mântare.

TITLUL IV
Cultul sfinþilor,

al imaginilor sacre ºi al relicvelor

Can. 1186 – Pentru a favoriza sfinþenia poporului lui
Dum-nezeu, Biserica încredinþeazã credincioºilor creºtini o
specialã ºi filialã cinstire a Sfintei Maria, pururea Fecioarã,
Maica lui Dumnezeu, pe care Cristos a stabilit-o Mamã a
tuturor oamenilor ºi promoveazã cultul adevãrat ºi autentic
al altor Sfinþi, care îi edificã cu exemplul lor pe credincioºii
creºtini ºi îi ocrotesc cu mijlocirea lor.

Can. 1187 – Este permis ca numai acei slujitori ai lui
Dum-nezeu sã fie cinstiþi prin cult public, care au fost
înscriºi, prin autoritatea Bisericii, în rândul Sfinþilor sau al
Fericiþilor.

Can. 1188 – Sã se pãstreze practica de a se expune în
bise-rici imagini sacre spre a fi cinstite de credincioºi; totuºi,
sã fie expuse în numãr moderat ºi într-o ordine adecvatã, ca
sã nu trezeascã admiraþia exageratã din partea poporului
creºtin ºi sã nu se dea ocazia unei devoþiuni mai puþin
corecte.

Can. 1189 – Imaginile preþioase, adicã acelea care se remar-
cã prin vechime, prin valoare artisticã sau prin cult, expuse
în biserici sau oratorii spre a fi cinstite de credincioºi, când
nece-sitã reparaþii, sã nu fie niciodatã restaurate fãrã permi-
siunea, datã în scris, a Ordinariului care, înainte de a o acor-
da, trebuie sã consulte specialiºti.



De voto et iureiurando 

CAPUT I
De voto

Can. 1191 – § 1. Votum, idest promissio deliberata ac libe-
ra Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religio-
nis impleri debet.

§ 2. Nisi iure prohibeantur, omnes congruenti rationis usu
pollentes, sunt voti capaces.

§ 3. Votum metu gravi et iniusto vel dolo emissum ipso iure
nullum est.

Can. 1192 – § 1. Votum est publicum, si nomine Ecclesiae
a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim.

§ 2. Sollemne, si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus
simplex.

§ 3. Personale, quo actio voventis promittitur; reale, quo
promittitur res aliqua; mixtum, quod personalis et realis naturam
participat.

Can. 1193 – Votum non obligat, ratione sui, nisi emittentem.

Can. 1194 – Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obli-
ga-tionem appositi, mutatione substantiali materiae promis-
sae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem
causa finali, dispensatione, commutatione.

Can. 1195 – Qui potestatem in voti materiam habet, pote-
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Can. 1190 – § 1. Este absolut interzisã vânzarea relicvelor
sacre.

§ 2. Relicvele importante, ca ºi cele ce sunt foarte cinstite de
popor, nu pot fi în nici un fel înstrãinate în mod valid ºi nici nu
pot fi transferate definitiv fãrã permisiunea Scaunului Apostolic.

§ 3. Dispoziþia § 2 este valabilã ºi pentru imaginile care,
într-o bisericã, sunt foarte venerate de popor.

TITLUL V
Votul ºi jurãmântul

CAPITOLUL I
Votul

Can. 1191 – § 1. Votul, adicã fãgãduinþa deliberatã ºi
liberã fãcutã lui Dumnezeu cu privire la un bun posibil ºi
superior, trebuie împlinit pe temeiul virtuþii religiei.

§ 2. Dacã nu sunt opriþi de cãtre drept, pot face vot toþi cei
care au uzul suficient al raþiunii.

§ 3. Votul fãcut sub frica gravã ºi injustã sau prin dol este
nul ipso iure.

Can. 1192 – § 1. Votul este public, dacã este acceptat de
Superiorul legitim în numele Bisericii, altminteri este privat.

§ 2. Este solemn dacã este recunoscut ca atare de Bisericã;
altminteri, este simplu.

§ 3. Este personal, dacã cel care îl face fãgãduieºte o
faptã; este real, dacã cel care îl face fãgãduieºte un lucru;
este mixt votul personal ºi real în acelaºi timp.

Can. 1193 – Prin natura sa, votul nu-l obligã decât pe
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st voti obligationem tamdiu suspendere, quamdiu voti adimple-
tio sibi praeiudicium afferat.

Can. 1196 – Praeter Romanum Pontificem, vota privata possunt
iusta de causa dispensare, dummodo dispensatio ne laedat ius
aliis quaesitum:

1° loci Ordinarius et parochus, quod attinet ad omnes ipsorum
subditos atque etiam peregrinos;

2° Superior instituti religiosi aut societatis vitae apostolicae,
si sint clericalia iuris pontificii, quod attinet ad sodales, novi-
tios atque personas, quae diu noctuque in domo instituti aut
socie-tatis degunt;

3° ii quibus ab Apostolica Sede vel ab Ordinario loci delega-
ta fuerit dispensandi potestas.

Can. 1197 – Opus voto privato promissum potest in maius
vel in aequale bonum ab ipso vovente commutari; in minus vero
bonum, ab illo cui potestas est dispensandi ad normam can. 1196.

Can. 1198 – Vota ante professionem religiosam emissa
sus-penduntur, donec vovens in instituto religioso perman-
serit.
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acela care îl face.

Can. 1194 – Votul înceteazã: prin expirarea timpului
fixat pentru îndeplinirea obligaþiei, prin schimbarea sub-
stanþialã a materiei promise, prin lipsa condiþiei de care
votul depinde sau prin încetarea cauzei lui finale, prin dis-
pensã ºi prin comutare.

Can. 1195 – Cine are putere asupra materiei votului poate
suspenda obligativitatea votului atât timp cât împlinirea lui
îi aduce un prejudiciu.

Can. 1196 – În afarã de Pontiful Roman, mai pot dispen-
sa de voturile private, dintr-un motiv just ºi cu condiþia ca
dispensa sã nu lezeze un drept câºtigat de terþe persoane:

1° Ordinariul locului ºi parohul, în cazul tuturor supuºilor
lor ºi al strãinilor;

2° Superiorul unui institut cãlugãresc sau al unei socie-
tãþi de viaþã apostolicã, dacã sunt clericale ºi de drept ponti-
fical, în cazul membrilor, al novicilor ºi al persoanelor care
trãiesc zi ºi noapte în casa institutului sau a societãþii;

3° cei cãrora le-a fost delegatã puterea de a dispensa de cãtre
Scaunul Apostolic sau de cãtre Ordinariul locului.

Can. 1197 – Ceea ce a fost fãgãduit printr-un vot privat
poate fi schimbat într-un bun superior sau în unul egal de
cãtre persoana care a fãcut votul; într-un bun mai mic, numai
de cãtre cel care are facultatea de a dispensa în conformitate
cu can. 1196.

Can. 1198 – Voturile fãcute înainte de profesiunea
cãlugã-reascã sunt suspendate câtã vreme cel care le-a fãcut
rãmâne în institut.
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CAPUT II
De iureiurando

Can. 1199 – § 1. Iusiurandum, idest invocatio Nominis divi-
ni in testem veritatis, praestari nequit, nisi in veritate, in iudi-
cio et in iustitia.

§ 2. Iusiurandum quod canones exigunt vel admittunt, per
procuratorem praestari valide nequit.

Can. 1200 – § 1. Qui libere iurat se aliquid facturum,
pecu-liari religionis obligatione tenetur implendi, quod
iureiurando firmaverit.

§ 2. Iusiurandum dolo, vi aut metu gravi extortum, ipso iure
nullum est.

Can. 1201 – § 1. Iusiurandum promissorium sequitur natu-
ram et condiciones actus cui adicitur.

§ 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in prae-
iudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur,
nullam exinde actus consequitur firmitatem.

Can. 1202 – Obligatio iureiurando promissorio inducta desi-
nit:

1° si remittatur ab eo in cuius commodum iusiurandum
emissum fuerat;

2° si res iurata substantialiter mutetur, aut, mutatis adiunctis,
fiat vel mala vel omnino indifferens, vel denique maius bonum
impediat;

3° deficiente causa finali aut condicione sub qua forte iusiu-
randum datum est;
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CAPITOLUL II
Jurãmântul

Can. 1199 – § 1. Jurãmântul, adicã invocarea Numelui
divin ca martor al adevãrului, nu poate fi fãcut decât în adevãr,
cu discernãmânt ºi dupã dreptate.

§ 2. Jurãmântul pe care îl cer sau îl admit canoanele nu
poate fi fãcut în mod valid prin procurator.

Can. 1200 – § 1. Cine jurã în mod liber cã va face ceva are
o obligaþie specialã de religiune de a îndeplini ceea ce a
întãrit prin jurãmânt.

§ 2. Jurãmântul obþinut prin dol, violenþã sau fricã gravã
este nul ipso iure.

Can. 1201 – § 1. Jurãmântul promisoriu urmeazã natu-
ra ºi condiþiile actului de care este legat.

§ 2. Dacã jurãmântul este legat de un act care aduce direct
o pagubã altora sau prejudiciazã binele public sau mântuirea
veºnicã, prin aceasta un astfel de act nu dobândeºte nici o
putere.

Can. 1202 – Obligaþia ce rezultã dintr-un jurãmânt
promi-soriu înceteazã:
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4° dispensatione, commutatione, ad normam can. 1203.
Can. 1203 – Qui suspendere, dispensare, commutare pos-

sunt votum, eandem potestatem eademque ratione habent
circa iusiurandum promissorium; sed si iurisiurandi
dispensatio vergat in praeiudicium aliorum qui obligationem
remittere recu-sent, una Apostolica Sedes potest iusiurandum
dispensare.

Can. 1204 – Iusiurandum stricte est interpretandum secundum
ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat,
secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur.

PARS III
De locis et temporibus sacris

TITULUS I
De locis sacris

Can. 1205 – Loca sacra ea sunt quae divino cultui fidelium-
ve sepulturae deputantur dedicatione vel benedictione, quam
litur-gici libri ad hoc praescribunt.

Can. 1206 – Dedicatio alicuius loci spectat ad
Episcopum dioecesanum et ad eos qui ipsi iure aequiparantur;
iidem possunt cuilibet Episcopo vel, in casibus exceptionalibus, pre-
sbytero munus committere dedicationem peragendi in suo ter-
ritorio.

Can. 1207 – Loca sacra benedicuntur ab Ordinario; benedic-
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1° dacã este iertatã de cãtre cel în interesul cãruia fusese
fãcut jurãmântul;

2° dacã materia jurãmântului se schimbã în mod substanþial,
sau dacã, schimbându-se circumstanþele, devine sau rea sau
complet indiferentã, sau, în sfârºit, împiedicã un bine superior;

3° dacã înceteazã motivul final sau condiþia sub care, even-
tual, a fost fãcut jurãmântul;

4° prin dispensã, prin comutare, în conformitate cu can. 1203.
Can. 1203 – Cei care pot sã suspende, sã dispenseze ºi sã

schimbe votul au aceeaºi putere ºi sub aceleaºi condiþii ºi cu
privire la jurãmântul promisoriu; dacã însã dispensa de un
jurãmânt constituie o daunã pentru alþii care refuzã sã ierte
obligaþia, numai Scaunul Apostolic poate dispensa de acest
jurãmânt.

Can. 1204 – Jurãmântul trebuie interpretat în mod
strict dupã drept ºi dupã intenþia celui care jurã sau, dacã
acesta acþioneazã din dol, dupã intenþia aceluia cãruia îi
este fãcut jurãmântul.

PARTEA A III-A
Locurile ºi timpurile sacre

TITLUL I
Locurile sacre

Can. 1205 – Locurile sacre sunt locurile destinate cultu-
lui divin sau înmormântãrii credincioºilor, prin dedicarea sau
bine-cuvântarea prescrisã pentru aceasta de cãrþile litur-
gice.

Can. 1206 – Dedicarea unui loc revine de drept
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tio tamen ecclesiarum reservatur Episcopo dioecesano; uter-
que vero potest alium sacerdotem ad hoc delegare.

Can. 1208 – De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae,
itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum,
cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in ecclesiae
archivo servetur.

Can. 1209 – Dedicatio vel benedictio alicuius loci, modo nemi-
ni damnum fiat, satis probatur etiam per unum testem omni
excep-tione maiorem.

Can. 1210 – In loco sacra ea tantum admittantur quae cul-
tui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt,
ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit.
Ordinarius vero per modum actus alios usus, sanctitati
tamen loci non contrarios, permittere potest.

Can. 1211 – Loca sacra violantur per actiones graviter
iniu-riosas cum scandalo fidelium ibi positas, quae, de iudicio
Ordi-narii loci, ita graves et sanctitati loci contrariae sunt
ut non liceat in eis cultum exercere, donec ritu paenitentiali ad
normam librorum liturgicorum iniuria reparetur.

Can. 1212 – Dedicationem vel benedictionem amittunt loca
sacra, si magna ex parte destructa fuerint, vel ad usus profanos
permanenter decreto competentis Ordinarii vel de facto reducta.

Can. 1213 – Potestates suas et munera auctoritas ecclesiastica
in locis sacris libere exercet.
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Episcopului diecezan ºi celor pe care dreptul îi echivaleazã
Episcopului diecezan; aceiaºi pot încredinþa oricãrui Episcop
sau, în cazuri excepþionale, unui preot misiunea de a sãvârºi
o dedicare în teritoriul lor.

Can. 1207 – Locurile sacre sunt binecuvântate de Ordi-
nariu; totuºi, binecuvântarea bisericilor este rezervatã Epis-
copului diecezan; amândoi însã pot delega pentru aceasta un
alt preot.

Can. 1208 – Despre efectuarea dedicãrii sau binecuvân-
tãrii unei biserici, de asemenea, despre efectuarea binecuvân-
tãrii unui cimitir, sã se întocmeascã un document în dublu
exemplar, dintre care unul sã fie pãstrat în curia diecezanã,
iar celãlalt în arhiva bisericii.

Can. 1209 – Dedicarea sau binecuvântarea unui loc este
doveditã suficient chiar de un singur martor în afara ori-
cãrei bãnuieli, numai sã nu fie pentru nimeni o daunã.

Can. 1210 – În locul sacru sã fie admise numai acele acþiu-
ni care slujesc exercitãrii ºi promovãrii cultului, evlaviei,
religiei, ºi sã fie interzis ceea ce nu concordã cu sfinþenia
locului. Totuºi, Ordinariul poate permite în mod ocazional
alte întrebuinþãri, care sã nu fie contrare sfinþeniei locului.

Can. 1211 – Locurile sacre sunt violate prin îndeplinirea
în ele, cu scandalizarea credincioºilor, a unor acþiuni grav inju-
rioase care, dupã aprecierea Ordinariului locului, sunt aºa
grave ºi de contrare sfinþeniei locului, încât sã nu se mai
permitã în ele sãvârºirea cultului, pânã când nu se reparã
fãrãdelegea prin ritualul penitenþial conform cãrþilor liturgice.

Can. 1212 – Locurile sacre îºi pierd dedicarea sau
binecuvântarea dacã au fost distruse în mare parte sau au
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fost reduse pentru totdeauna la întrebuinþãri profane
printr-un decret al Ordinariului competent, sau de fapt.

Can. 1213 – Autoritatea ecleziasticã îºi exercitã în mod
liber puterile ºi funcþiile în locurile sacre.

CAPITOLUL I
Bisericile

Can. 1214 – Prin termenul de bisericã se înþelege edifici-
ul sacru destinat cultului divin, în care credincioºii au dreptul
sã intre pentru a exercita, mai ales în mod public, cultul
divin.

Can. 1215 – § 1. Sã nu se construiascã nici o bisericã fãrã
consimþãmântul expres al Episcopului diecezan, dat în scris.

§ 2. Episcopul diecezan sã nu-ºi dea consimþãmântul dacã,
ascultând pãrerea consiliului prezbiteral ºi a responsabililor
bisericilor învecinate, considerã cã noua bisericã nu poate sã
slujeascã binelui sufletelor ºi cã nu vor exista mijloacele nece-
sare pentru construcþie ºi pentru cultul divin.

§ 3. Chiar ºi institutele cãlugãreºti, deºi au obþinut consim-
þãmântul Episcopului diecezan de a înfiinþa o nouã casã în
diecezã sau într-o localitate, trebuie totuºi sã dobândeascã de
la acelaºi Episcop permisiunea înainte sã construiascã o bise-
ricã într-un loc precis ºi determinat.

Can. 1216 – În construirea ºi repararea bisericilor,
cerându-se pãrerea specialiºtilor, sã se respecte principiile ºi
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CAPUT I
De ecclesiis

Can. 1214 – Ecclesiae nomine intellegitur aedes sacra divi-
no cultui destinata, ad quam fidelibus ius est adeundi ad divi-
num cultum praesertim publice exercendum.

Can. 1215 – § 1. Nulla ecclesia aedificetur sine expresso
Epis-copi dioecesani consensu scriptis dato.

§ 2. Episcopus dioecesanus consensum ne praebeat nisi, audi-
to consilio presbyterali et vicinarum ecclesiarum rectoribus, cen-
seat novam ecclesiam bono animarum inservire posse, et
media ad ecclesiae aedificationem et ad cultum divinum
necessaria non esse defutura.

§ 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae
novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioecesano rettu-
lerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco
aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent.

Can. 1216 – In ecclesiarum aedificatione et refectione, adhibi-
to peritorum consilio, serventur principia et normae liturgiae
et artis sacrae.

Can. 1217 – § 1. Aedificatione rite peracta, nova ecclesia
quam primum dedicetur aut saltem benedicatur, sacrae
liturgiae legibus servatis.

§ 2. Sollemni ritu dedicentur ecclesiae, praesertim cathedrales
et paroeciales.

Can. 1218 – Unaquaeque ecclesia suum habeat titulum
qui, peracta ecclesiae dedicatione, mutari nequit.
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normele liturgiei ºi ale artei sacre.

Can. 1217 – § 1. Dupã ce construcþia a fost terminatã
cum trebuie, noua bisericã sã fie cât mai curând dedicatã
sau cel puþin binecuvântatã, respectându-se normele
liturgiei sacre.

§ 2. Bisericile, mai ales cele catedrale ºi parohiale, sã fie
dedicate printr-un ritual solemn.

Can. 1218 – Fiecare bisericã sã aibã un titlu propriu
care, dupã ce a avut loc dedicarea, nu poate fi schimbat.

Can. 1219 – În biserica dedicatã sau binecuvântatã în
mod legitim pot fi sãvârºite toate actele cultului divin,
rãmânând inviolabile drepturile parohiale.

Can. 1220 – § 1. Toþi care rãspund de biserici sã aibã
grijã ca în ele sã fie pãstratã acea curãþenie ºi frumuseþe ce
se cuvine casei lui Dumnezeu ºi sã înlãture tot ceea ce con-
travine sfinþeniei locului.

§ 2. Pentru a proteja bunurile sacre ºi preþioase, sã se
recurgã la grija obiºnuitã de întreþinere ºi la mijloacele de
siguranþã adecvate.

Can. 1221 – Intrarea în bisericã în timpul celebrãrilor
sacre sã fie liberã ºi gratuitã.

Can. 1222 – § 1. Dacã o bisericã nu mai poate fi folositã
în nici un fel pentru cultul divin ºi nu existã posibilitatea de
a o repara, Episcopul diecezan o poate reduce la o între-
buin-þare profanã demnã.

§ 2. Când alte motive grave fac ca o bisericã sã nu mai fie
folositã pentru cultul divin, Episcopul diecezan, ascultând
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Can. 1219 – In ecclesia legitime dedicata vel benedicta
omnes actus cultus divini perfici possunt, salvis iuribus paroe-
cialibus.

Can. 1220 – § 1. Curent omnes ad quos res pertinet, ut in
ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei
addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci
absonum sit.

§ 2. Ad bona sacra et pretiosa tuenda ordinaria conserva-
tionis cura et opportuna securitatis media adhibeantur.

Can. 1221 – Ingressus in ecclesiam tempore sacrarum
cele-brationum sit liber et gratuitus.

Can. 1222 – § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divi-
num adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in
usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi
potest.

§ 2. Ubi aliae graves causae suadeant ut aliqua ecclesia ad
divinum cultum amplius non adhibeatur, eam Episcopus dioece-
sanus, audito consilio presbyterali, in usum profanum non sor-
didum redigere potest, de consensu eorum qui iura in eadem
sibi legitime vindicent, et dummodo animarum bonum nullum
inde detrimentum capiat.

CAPUT II
De oratoriis et de sacellis privatis
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pãrerea consiliului prezbiteral, o poate reduce la o întrebuin-
þare profanã demnã, cu consimþãmântul acelora care îºi reven-
dicã în mod legitim drepturile asupra ei ºi cu condiþia ca binele
sufletelor sã nu sufere vreo daunã.

CAPITOLUL II
Oratoriile ºi capelele private

Can. 1223 – Prin termenul de oratoriu se înþelege un
lãcaº destinat cultului divin, în folosul unei comunitãþi sau al
unui grup de credincioºi ce se reunesc acolo cu permisiunea
Ordi-nariului, ºi unde pot veni ºi alþi credincioºi, cu con-
simþãmântul Superiorului competent.

Can. 1224 – § 1. Ordinariul sã nu acorde permisiunea de
înfiinþare a unui oratoriu dacã nu a vizitat în prealabil, per-
sonal sau prin altcineva, locul destinat oratoriului ºi nu s-a
convins de înzestrarea lui demnã.

§ 2. Dupã ce a fost acordatã permisiunea, oratoriul nu
poate fi redat unei întrebuinþãri profane, fãrã autorizarea
aceluiaºi Ordinariu.

Can. 1225 – În oratoriile înfiinþate în mod legitim pot fi
sãvârºite toate celebrãrile sacre, cu excepþia celor excluse de
cãtre drept sau printr-o decizie a Ordinariului locului, sau
care sunt contrare normelor liturgice.

Can. 1226 – Prin termenul de capelã privatã se înþelege
un lãcaº destinat cultului divin, cu permisiunea Ordinariului
locului, în folosul uneia sau mai multor persoane fizice.

Can. 1227 – Episcopii pot avea o capelã privatã proprie,
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Can. 1223 – Oratorii nomine intellegitur locus divino cul-
tui, in commodum alicuius communitatis vel coetus fide-
lium eo convenientium de licentia Ordinarii destinatus, ad
quem etiam alii fideles de consensu Superioris competentis acce-
dere possunt.

Can. 1224 – § 1. Ordinarius licentiam ad constituendum
ora-torium requisitam ne concedat, nisi prius per se vel per
alium locum ad oratorium destinatum visitaverit et decenter
instructum reppererit.

§ 2. Data autem licentia, oratorium ad usus profanos conver-
ti nequit sine eiusdem Ordinarii auctoritate.

Can. 1225 – In oratoriis legitime constitutis omnes celebra-
tiones sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci
praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae.

Can. 1226 – Nomine sacelli privati intellegitur locus divi-
no cultui, in commodum unius vel plurium personarum physica-
rum, de licentia Ordinarii loci destinatus.

Can. 1227 – Episcopi sacellum privatum sibi constituere
possunt, quod iisdem iuribus ac oratorium gaudet.

Can. 1228 – Firmo praescripto can. 1227, ad Missam alia-
sve sacras celebrationes in aliquo sacello privato peragendas
requi-ritur Ordinarii loci licentia.

Can. 1229 – Oratoria et sacella privata benedici convenit
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care se bucurã de aceleaºi drepturi ca ºi oratoriul.

Can. 1228 – Rãmânând valabilã dispoziþia can. 1227, pen-
tru a celebra Sfânta Liturghie sau pentru a îndeplini alte funcþi-
uni sacre într-o capelã privatã, este necesarã permisiunea
Ordi-nariului locului.

Can. 1229 – Se cuvine ca oratoriile ºi capelele private sã
fie binecuvântate conform ritualului prescris de cãrþile litur-
gice; trebuie însã sã fie rezervate exclusiv cultului divin ºi
libere de orice întrebuinþare casnicã.

CAPITOLUL III
Sanctuarele

Can. 1230 – Prin termenul de sanctuar se înþelege o
bise-ricã sau un alt loc sacru unde credincioºii se duc în
numãr mare în pelerinaj, dintr-un motiv special de evlavie, cu
aprobarea Ordinariului locului.

Can. 1231 – Ca un sanctuar sã poatã fi numit naþional,
este necesarã aprobarea Conferinþei Episcopilor; ca sã poatã
fi numit internaþional este necesarã aprobarea Sfântului Scaun.

Can. 1232 – § 1. Pentru aprobarea statutelor unui sanctu-
ar diecezan este competent Ordinariului locului; pentru
statutele unui sanctuar naþional, Conferinþa Episcopilor; pen-
tru statu-tele unui sanctuar internaþional, numai Sfântul
Scaun.

§ 2. În statute trebuie sã se specifice mai ales scopul, auto-
ritatea rectorului, proprietatea ºi administrarea bunurilor.

Can. 1233 – Se va putea acorda sanctuarelor unele priv-
ilegii, când se considerã cã acest lucru îl recomandã circum-
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secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem
esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis
usibus libera.

CAPUT III
De sanctuariis

Can. 1230 – Sanctuarii nomine intelleguntur ecclesia vel
alius locus sacer ad quos, ob peculiarem pietatis causam, fide-
les frequentes, approbante Ordinario loci, peregrinantur.

Can. 1231 – Ut sanctuarium dici possit nationale, accede-
re debet approbatio Episcoporum conferentiae; ut dici possit
inter-nationale, requiritur approbatio Sanctae Sedis.

Can. 1232 – § 1. Ad approbanda statuta sanctuarii dioe-
cesani, competens est Ordinarius loci; ad statuta sanctuarii
nationalis, Episcoporum conferentia; ad statuta sanctuarii
internationalis, sola Sancta Sedes.

§ 2. In statutis determinentur praesertim finis, auctoritas
rectoris, dominium et administratio bonorum.

Can. 1233 – Sanctuariis quaedam privilegia concedi pote-
runt, quoties locorum circumstantiae, peregrinantium fre-
quentia et praesertim fidelium bonum id suadere videantur.

Can. 1234 – § 1. In sanctuariis abundantius fidelibus
suppeditentur media salutis, verbum Dei sedulo annuntiando,
vitam liturgicam praesertim per Eucharistiae et paenitentiae
celebrationem apte fovendo, necnon probatas pietatis popularis
formas colendo.
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stanþele locurilor, afluxul de pelerini ºi, mai cu seamã, binele
credincioºilor.

Can. 1234 – § 1. În sanctuare sã se ofere mai din belºug
cre-dincioºilor mijloacele de mântuire, vestindu-se cu zel
cuvântul lui Dumnezeu, favorizându-se în mod adecvat viaþa
liturgicã, mai ales prin celebrarea Euharistiei ºi a Pocãinþei
ºi culti-vându-se practicile de pietate popularã aprobate.

§ 2. Mãrturiile ex-voto ale artei populare ºi ale evlaviei sã
fie expuse în mod vizibil ºi pãzite în siguranþã în sanctuare
sau în locuri alãturate.

CAPITOLUL IV
Altarele

Can. 1235 – § 1. Altarul, adicã masa pe care se cele-
breazã Jertfa euharisticã, este numit fix, dacã este constru-
it astfel încât sã facã aderenþã cu pardoseala ºi, de aceea, sã nu
poatã fi deplasat; în schimb, este numit mobil, dacã poate fi
mutat.

§ 2. Este bine ca în orice bisericã sã existe un altar fix; în
celelalte locuri destinate celebrãrii sacre, altarul poate sã fie
fix ori mobil.

Can. 1236 – § 1. Dupã obiceiul tradiþional al Bisericii,
masa altarului fix sã fie din piatrã, ºi anume, dintr-o singurã
piatrã naturalã; cu toate acestea, dupã aprecierea
Conferinþei Epis-copilor, poate fi folosit ºi un alt material fru-
mos ºi solid. Corpul ºi baza pot fi fãcute din orice fel de mate-
rial.

§ 2. Altarul mobil poate fi fãcut din orice fel de material
solid, corespunzãtor uzului liturgic.
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§ 2. Votiva artis popularis et pietatis documenta in sanctuariis
aut locis adiacentibus spectabilia serventur atque secure cus-
todiantur.

CAPUT IV
De altaribus

Can. 1235 – § 1. Altare, seu mensa super quam
Sacrificium eucharisticum celebratur, fixum dicitur, si ita
exstruatur ut cum pavimento cohaereat ideoque amoveri
nequeat; mobile vero, si transferri possit.

§ 2. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse; ceteris
vero in locis, sacris celebrationibus destinatis, altare fixum vel
mobile.

Can. 1236 – § 1. Iuxta traditum Ecclesiae morem mensa
altaris fixi sit lapidea, et quidem ex unico lapide naturali;
attamen etiam alia materia digna et solida, de iudicio
Episco-porum conferentiae, adhiberi potest. Stipites vero seu
basis ex qualibet materia confici possunt.

§ 2. Altare mobile ex qualibet materia solida, usui liturgico
congruenti, exstrui potest.

Can. 1237 – § 1. Altaria fixa dedicanda sunt, mobilia
vero dedicanda aut benedicenda, iuxta ritus in liturgicis libris
prae-scriptos.

§ 2. Antiqua traditio Martyrum aliorumve Sanctorum reli-
quias sub altari fixo condendi servetur, iuxta normas in libris
liturgicis traditas.

Can. 1238 – § 1. Altare dedicationem vel benedictionem amit-
tit ad normam can. 1212.
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Can. 1237 – § 1. Altarele fixe trebuie sã fie dedicate, iar
cele mobile, dedicate sau binecuvântate, conform ritualurilor
pre-scrise de cãrþile liturgice.

§ 2. Sã se pãstreze vechea tradiþie de a se aºeza sub altarul
fix relicvele Martirilor sau ale altor Sfinþi, conform normelor
transmise în cãrþile liturgice.

Can. 1238 – § 1. Altarul îºi pierde dedicarea sau binecu-
vân-tarea în conformitate cu dispoziþiile can. 1212.

§ 2. Prin reducerea unei biserici sau a altui loc sacru la între-
buinþãri profane, altarele, fie fixe, fie mobile, nu-ºi pierd dedi-
carea sau binecuvântarea.

Can. 1239 – § 1. Altarul, atât cel fix, cât ºi cel mobil, tre-
buie rezervat numai cultului divin, fiind exclusã orice fel de
între-buinþare profanã.

§ 2. Nici un mort sã nu fie înmormântat sub altar; în caz
contrar, nu este permis a se celebra Sfânta Liturghie pe acel
altar.

CAPITOLUL V
Cimitirele

Can. 1240 – § 1. Unde este posibil, sã existe cimitire pro-
prii ale Bisericii sau, cel puþin, în cimitirele civile, spaþii rez-
ervate credincioºilor decedaþi, care trebuie binecuvântate
conform ritualului.

§ 2. Dacã acest lucru nu poate fi dobândit, sã se binecuvân-
teze de fiecare datã fiecare mormânt, conform ritualului.

Can. 1241 – § 1. Parohiile ºi institutele cãlugãreºti pot
avea un cimitir propriu.
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§ 2. Per reductionem ecclesiae vel alius loci sacri ad usus
profanos, altaria sive fixa sive mobilia non amittunt dedica-
tionem vel benedictionem.

Can. 1239 – § 1. Altare tum fixum tum mobile divino
dum-taxat cultui reservandum est, quolibet profano usu
prorsus excluso.

§ 2. Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; secus
Missam super illud celebrare non licet.

CAPUT V
De coemeteriis

Can. 1240 – § 1. Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri pote-
st, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fideli-
bus defunctis destinata, rite benedicenda.

§ 2. Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli
rite benedicantur.

Can. 1241 – § 1. Paroeciae et instituta religiosa coemeterium
proprium habere possunt.

§ 2. Etiam aliae personae iuridicae vel familiae habere possunt
peculiare coemeterium seu sepulcrum, de iudicio Ordinarii loci
benedicendum.

Can. 1242 – In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi aga-
tur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioece-
sanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis.

Can. 1243 – Opportunae normae de disciplina in coemeteriis
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§ 2. Chiar ºi alte persoane juridice sau familiile pot avea
un cimitir propriu sau un cavou, care trebuie binecuvântat,
dacã Ordinariului locului crede de cuviinþã.

Can. 1242 – Sã nu se înmormânteze cadavre în biserici,
în afarã de cazul când e vorba de înmormântarea Pontifului
Roman ori, în propria lor bisericã, de Cardinali sau Episcopi
diecezani, chiar emeriþi.

Can. 1243 – Dreptul particular sã stabileascã norme
adec-vate referitoare la disciplina ce trebuie respectatã în
cimitire, mai cu seamã cu privire la apãrarea ºi menþinerea
caracterului lor sacru.

TITLUL II
Timpurile sacre

Can. 1244 – § 1. Rãmânând neschimbatã dispoziþia can.
1246, § 2, numai autoritatea ecleziasticã supremã are drep-
tul de a stabili, de a transfera ºi de a desfiinþa zilele de sãr-
bãtoare ºi zilele de pocãinþã, comune întregii Biserici.

§ 2. Episcopii diecezani pot fixa, dar numai în mod ocazional,
zile speciale de sãrbãtoare sau de pocãinþã în diecezele lor sau
în anumite locuri din diecezele lor.

Can. 1245 – Rãmânând neatins dreptul Episcopilor
diece-zani prevãzut de can. 87, parohul poate sã acorde,
dintr-un motiv just ºi în conformitate cu dispoziþiile
Episcopului diece-zan, în cazuri particulare, dispensã de la
obligaþia de a se res-pecta ziua de sãrbãtoare sau ziua de
pocãinþã, ori înlocuirea acesteia cu alte fapte de pietate;
acelaºi lucru îl poate face ºi Superiorul unui institut
cãlugãresc sau al unei societãþi de viaþã apostolicã, clericale
de drept pontifical, cu privire la supuºii proprii ºi la celelalte

TITLUL IV: VOINÞELE PIOASE... 753



servanda, praesertim ad eorum indolem sacram tuendam et
fovendam quod attinet, iure particulari statuantur.

TITULUS II
De temporibus sacris

Can. 1244 – § 1. Dies festos itemque dies paenitentiae,
universae Ecclesiae communes, constituere, transferre, abolere,
unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis, firmo praescripto
can. 1246, § 2.

§ 2. Episcopi dioecesani peculiares suis dioecesibus seu locis
dies festos aut dies paenitentiae possunt, per modum tantum
actus, indicere.

Can. 1245 – Firmo iure Episcoporum dioecesanorum de
quo in can. 87, parochus, iusta de causa et secundum Episcopi
dioe-cesani praescripta, singulis in casibus concedere potest
dispen-sationem ab obligatione servandi diem festum vel diem
paeni-tentiae aut commutationem eiusdem in alia pia opera;
idque potest etiam Superior instituti religiosi aut societatis vitae
apos-tolicae, si sint clericalia iuris pontificii, quoad proprios
subditos aliosque in domo diu noctuque degentes.

CAPUT I
De diebus festis

Can. 1246 – § 1. Dies dominica in qua mysterium pascha-
le celebratur, ex apostolica traditione, in universa Ecclesia
uti primordialis dies festus de praecepto servanda est.
Itemque servari debent dies Nativitatis Domini Nostri Iesu
Christi, Epi-phaniae, Ascensionis et sanctissimi Corporis et
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persoane care locuiesc zi ºi noapte în casã.

CAPITOLUL I
Zilele de sãrbãtoare

Can. 1246 – § 1. Duminica, zi în care, în numele tradiþiei
apostolice, este celebrat misterul pascal, trebuie respectatã în
Biserica întreagã ca principala zi de sãrbãtoare de poruncã.
Tot astfel trebuie respectatã ziua Naºterii Domnului nostru
Isus Cristos, ziua Epifaniei, a Înãlþãrii ºi a Preasfântului Trup
ºi Sânge al lui Cristos; ziua Sfintei Maria, Nãscãtoare de Dum-
nezeu, a Neprihãnitei sale Zãmisliri ºi a Adormirii ei, a Sfântului
Iosif, a Sfinþilor Apostoli Petru ºi Paul ºi a tuturor Sfinþilor.

§ 2. Totuºi, Conferinþa Episcopilor poate, cu aprobarea prea-
labilã a Scaunului Apostolic, sã desfiinþeze anumite sãrbãtori
de poruncã sau sã le transfere într-o zi de duminicã.

Can. 1247 – Duminica ºi în celelalte zile de sãrbãtoare
de poruncã, credincioºii sunt obligaþi sã participe la sfânta
Litur-ghie; în plus, trebuie sã se abþinã de la acele munci ºi
activi-tãþi care împiedicã cultul datorat lui Dumnezeu, bucuria
proprie zilei Domnului ºi destinderea necesarã a minþii ºi a
trupului.

Can. 1248 – § 1. Porunca de a participa la sfânta Liturghie
o îndeplineºte cel care asistã la o Liturghie, oriunde este ea
celebratã dupã ritul catolic, în ziua sãrbãtorii sau în seara
zilei precedente.

§ 2. Dacã, lipsind slujitorul sacru sau din alt motiv grav,
participarea la celebrarea euharisticã este imposibilã, se reco-
mandã foarte mult credincioºilor sã participe la Liturgia Cuvân-
tului, dacã aceasta se celebreazã în biserica parohialã sau
într-un alt loc sacru, în conformitate cu dispoziþiile Episcopului
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Sanguinis Christi, Sanctae Genetricis Mariae, eiusdem
Immaculatae Conceptionis et Assumptionis, sancti Ioseph,
sanctorum Petri et Pauli Apos-tolorum, omnium denique
Sanctorum.

§ 2. Episcoporum conferentia tamen potest, praevia Apos-
tolicae Sedis approbatione, quosdam ex diebus festis de prae-
cepto abolere vel ad diem dominicam transferre.

Can. 1247 – Die dominica aliisque diebus festis de praecep-
to fideles obligatione tenentur Missam participandi; absti-
neant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo red-
dendum, laetitiam diei Domini propriam, aut debitam mentis
ac corporis relaxationem impediant.

Can. 1248 – § 1. Praecepto de Missa participanda satisfa-
cit qui Missae assistit ubicumque celebratur ritu catholico vel
ipso die festo vel vespere diei praecedentis.

§ 2. Si deficiente ministro sacro aliave gravi de causa parti-
cipatio eucharisticae celebrationis impossibilis evadat, valde
commendatur ut fideles in liturgia Verbi, si quae sit in ecclesia
paroeciali aliove sacro loco, iuxta Episcopi dioecesani praescripta
celebrata, partem habeant, aut orationi per debitum tempus
personaliter aut in familia vel pro opportunitate in familiarum
coetibus vacent.

CAPUT II
De diebus paenitentiae

Can. 1249 – Omnes christifideles, suo quisque modo,
paeni-tentiam agere ex lege divina tenentur; ut vero cuncti com-
muni quadam paenitentiae observatione inter se coniungantur,
dies paenitentiales praescribuntur, in quibus christifideles spe-
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diecezan, sau sã consacre un timp adecvat rugãciunii, singuri
sau în familie, sau, dacã e posibil, în grupuri de familii.

CAPITOLUL II
Zilele de pocãinþã

Can. 1249 – Toþi credincioºii creºtini sunt þinuþi, prin
lege divinã, sã facã pocãinþã, fiecare dupã felul sãu; dar pen-
tru ca toþi sã se uneascã într-o anumitã respectare a
pocãinþei, sunt stabilite zile de pocãinþã în care credincioºii
sã se dedice în chip deosebit rugãciunii, sã îndeplineascã
fapte de pietate ºi de caritate, sã se mortifice pe ei înºiºi,
îndeplinindu-ºi cu mai mare fidelitate obligaþiile proprii ºi, mai
ales, respectând postul ºi abstinenþa, conform canoanelor
care urmeazã.

Can. 1250 – Zilele ºi timpurile de pocãinþã în Biserica
întreagã sunt toate vinerile din an ºi timpul Postului Mare.

Can. 1251 – Abstinenþa de la consumul de carne sau de
la alt aliment în conformitate cu dispoziþiile Conferinþei
Epis-copilor, sã fie respectatã în toate vinerile din an, dacã
ele nu coincid cu o zi cuprinsã în rândul solemnitãþilor; în
schimb, abstinenþa ºi postul sã fie respectate în Miercurea
Cenuºii ºi în Vinerea Pãtimirii ºi Morþii Domnului nostru Isus
Cristos.

Can. 1252 – La legea abstinenþei sunt þinuþi toþi cei care
au împlinit vârsta de paisprezece ani; în schimb, la legea
pos-tului sunt obligaþi toþi cei majori pânã la vârsta de ºaize-
ci de ani împliniþi. Totuºi, pãstorii sufleteºti ºi pãrinþii sã aibã
grijã ca ºi cei care nu sunt obligaþi la legea postului ºi a absti-
nenþei, datoritã vârstei lor mai mici, sã fie educaþi cu privire la
sensul adevãrat al pocãinþei.
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ciali modo orationi vacent, opera pietatis et caritatis exer-
ceant, se ipsos abnegent, proprias obligationes fidelius
adimplendo et praesertim ieiunium et abstinentiam, ad nor-
mam canonum qui sequuntur, observando.

Can. 1250 – Dies et tempora paenitentialia in universa
Ecclesia sunt singulae feriae sextae totius anni et tempus
quadragesimae.

Can. 1251 – Abstinentia a carnis comestione vel ab alio
cibo iuxta conferentiae Episcoporum praescripta, servetur sin-
gulis anni sextis feriis, nisi cum aliquo die inter sollemni-
tates recensito occurrant; abstinentia vero et ieiunium, feria
quarta Cinerum et feria sexta in Passione et Morte Domini Nostri
Iesu Christi.

Can. 1252 – Lege abstinentiae tenentur qui decimum quartum
aetatis annum expleverint; lege vero ieiunii adstringuntur
omnes aetate maiores usque ad annum inceptum sexagesimum.
Curent tamen animarum pastores et parentes ut etiam ii qui,
ratione minoris aetatis ad legem ieiunii et abstinentiae non
tenentur, ad genuinum paenitentiae sensum informentur.

Can. 1253 – Episcoporum conferentia potest pressius deter-
minare observantiam ieiunii et abstinentiae, necnon alias formas
paenitentiae, praesertim opera caritatis et exercitationes pietatis,
ex toto vel ex parte pro abstinentia et ieiunio substituere.
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Can. 1253 – Conferinþa Episcopilor poate sã stabileascã
cu mai mare precizie modul de respectare a postului ºi absti-
nenþei ºi sã înlocuiascã total sau parþial postul ºi abstinenþa
cu alte forme de pocãinþã, mai cu seamã cu fapte de caritate
ºi cu practici de pietate.
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LIBER V
DE BONIS ECCLESIAE TEMPO-

RALIBUS

Can. 1254 – § 1. Ecclesia catholica bona temporalia iure nati-
vo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, admini-
strare et alienare valet ad fines sibi proprios prosequendos.

§ 2. Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordi-
nandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio pro-
curanda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga
egenos, exercenda.

Can. 1255 – Ecclesia universa atque Apostolica Sedes,
Ecclesiae particulares necnon alia quaevis persona iuridica,
sive publica sive privata, subiecta sunt capacia bona temporalia
acquirendi, retinendi, administrandi et alienandi ad nor-
mam iuris.

Can. 1256 – Dominium bonorum, sub suprema auctorita-
te Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam,
quae eadem bona legitime acquisiverit.

Can. 1257 – § 1. Bona temporalia omnia quae ad
Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in
Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona eccle-
siastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon pro-
priis statutis.
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CARTEA A V-A
BUNURILE MATERIALE

ALE BISERICII

Can. 1254 – § 1. Prin drept înnãscut, în mod independ-
ent de puterea civilã, Biserica Catolicã poate sã dobân-
deascã, sã posede, sã administreze ºi sã înstrãineze bunuri
materiale, pentru a-ºi atinge scopurile proprii.

§ 2. Principalele scopuri proprii sunt: necesitatea de a organiza
cultul divin, de a asigura întreþinerea demnã a clerului ºi a
altor slujitori, de a exercita opere de apostolat sacru ºi de cari-
tate, mai ales faþã de sãraci.

Can. 1255 – Biserica întreagã ºi Scaunul apostolic,
Bisericile particulare ºi orice altã persoanã juridicã, fie publicã,
fie privatã, sunt subiecte capabile de a dobândi, de a poseda,
de a admi-nistra ºi de a înstrãina bunuri materiale, conform
dreptului.

Can. 1256 – Proprietatea bunurilor aparþine, sub autori-
tatea supremã a Pontifului Roman, acelei persoane juridice
care a dobândit bunurile în mod legitim.

Can. 1257 – § 1. Toate bunurile materiale ce aparþin
Bise-ricii universale, Scaunului Apostolic ºi altor persoane
juridice publice în Bisericã sunt bunuri ecleziastice ºi sunt
reglemen-tate de canoanele care urmeazã, precum ºi de
statutele proprii.
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§ 2. Bona temporalia personae iuridicae privatae reguntur
propriis statutis, non autem hisce canonibus, nisi expresse
aliud caveatur.

Can. 1258 – In canonibus qui sequuntur nomine
Ecclesiae significatur non solum Ecclesia universa aut Sedes
Apostolica, sed etiam quaelibet persona iuridica publica in
Ecclesia, nisi ex contextu sermonis vel ex natura rei aliud
appareat.

TITULUS I
De acquisitione bonorum

Can. 1259 – Ecclesia acquirere bona temporalia potest omni-
bus iustis modis iuris sive naturalis sive positivi, quibus aliis
licet.

Can. 1260 – Ecclesiae nativum ius est exigendi a christi-
fi-delibus, quae ad fines sibi proprios sint necessaria.

Can. 1261 – § 1. Integrum est christifidelibus bona tem-
poralia in favorem Ecclesiae conferre.

§ 2. Episcopus dioecesanus fideles de obligatione, de qua in
can. 222, § 1, monere tenetur et opportuno modo eam urgere.

Can. 1262 – Fideles subsidia Ecclesiae conferant per subven-
tiones rogatas et iuxta normas ab Episcoporum conferentia latas.

Can. 1263 – Ius est Episcopo dioecesano, auditis consilio
a rebus oeconomicis et consilio presbyterali, pro dioecesis neces-
sitatibus, personis iuridicis publicis suo regimini subiectis
moderatum tributum, earum redditibus proportionatum,



§ 2. Bunurile materiale ale unei persoane juridice private
sunt reglementate de statutele proprii, ºi nu de aceste canoane,
dacã nu existã o dispoziþie contrarã expresã.

Can. 1258 – În canoanele care urmeazã, prin termenul
de Bisericã se înþelege nu numai Biserica întreagã ori
Scaunul Apostolic, ci ºi fiecare persoanã juridicã publicã în
Bisericã, dacã din contextul expresiei sau din natura
lucrurilor nu rezultã altfel.

TITLUL I
Dobândirea bunurilor

Can. 1259 – Biserica poate sã dobândeascã bunuri mate-
riale în toate modurile juste conforme cu dreptul fie natural,
fie pozitiv, care sunt permise altora.

Can. 1260 – Biserica are dreptul înnãscut de a cere de la
cre-dincioºi cele ce sunt necesare scopurilor sale proprii.

Can. 1261 – § 1. Credincioºii au dreptul inviolabil de a
oferi bunuri materiale în favoarea Bisericii.

§ 2. Episcopul diecezan este þinut sã atragã atenþia credin-
cioºilor asupra obligaþiei despre care vorbeºte can. 222, § 1,
ºi sã insiste asupra ei într-un mod adecvat.

Can. 1262 – Credincioºii sã contribuie la nevoile Bisericii
prin subvenþiile cerute, dupã normele date de Conferinþa
Episcopilor.

Can. 1263 – Episcopul diecezan are dreptul de a impune,
dupã ce a ascultat pãrerea consiliului cu problemele econo-
mice ºi a consiliului prezbiteral, persoanelor juridice publice
ce se aflã sub jurisdicþia sa, o contribuþie nu prea mare ºi pro-
porþionatã cu veniturile lor, pentru necesitãþile diecezei; îi este



imponendi; ceteris personis physicis et iuridicis ipsi licet
tantum, in casu gravis necessitatis et sub iisdem condicio-
nibus, extraordinariam et moderatam exactionem imponere,
salvis legibus et consuetudinibus particularibus quae eidem
potiora iura tribuant.

Can. 1264 – Nisi aliud iure cautum sit, conventus
Episco-porum provinciae est:

1° praefinire taxas pro actibus potestatis exsecutivae gra-
tiosae vel pro exsecutione rescriptorum Sedis Apostolicae, ad
ipsa Sede Apostolica approbandas;

2° definire oblationes occasione ministrationis sacramen-
torum et sacramentalium.

Can. 1265 – § 1. Salvo iure religiosorum mendicantium,
vetatur persona quaevis privata, sive physica sive iuridica, sine
proprii Ordinarii et Ordinarii loci licentia, in scriptis data,
stipem cogere pro quolibet pio aut ecclesiastico instituto vel fine.

§ 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quae-
ritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non
exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur et sunt.

Can. 1266 – In omnibus ecclesiis et oratoriis, etiam ad
instituta religiosa pertinentibus, quae de facto habitualiter
christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut
specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecia-
libus, dioecesanis, nationalibus vel universalibus, ad curiam
dioecesanam postea sedulo mittenda.

Can. 1267 – § 1. Nisi contrarium constet, oblationes quae
fiunt Superioribus vel administratoribus cuiusvis personae
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numai permis sã impunã celorlalte persoane fizice ºi juridice,
în caz de necesitate gravã ºi sub aceleaºi condiþii, o con-
tribuþie extraordinarã ºi nu prea mare, rãmânând inviolabile
legile ºi cutumele particulare care îi atribuie drepturi mai
mari.

Can. 1264 – Dacã nu este prevãzut altfel de cãtre drept,
este de datoria adunãrii Episcopilor provinciei:

1° sã stabileascã taxele pentru actele de putere executivã
fãcute ca o favoare sau pentru executarea rescriptelor Scau-
nului Apostolic, care trebuie sã fie aprobate de însuºi Scaunul
Apostolic;

2° sã stabileascã ofertele ce trebuie fãcute cu ocazia admi-
nistrãrii sacramentelor sau sacramentaliilor.

Can. 1265 – § 1. Rãmânând neatins dreptul cãlugãrilor
men-dicanþi, este interzis oricãrei persoane private, fie fiz-
ice, fie juridice, sã adune ofrande în bani pentru orice institut
pios sau ecleziastic sau pentru orice scop, fãrã permisiunea,
datã în scris, a Ordinariului propriu ºi a Ordinariului locu-
lui.

§ 2. Conferinþa Episcopilor poate sã stabileascã norme refe-
ritoare la strângerea de colecte în bani, care trebuie respectate
de cãtre toþi, inclusiv de cãtre cei care prin instituire se numesc
ºi sunt mendicanþi.

Can. 1266 – Ordinariul locului poate sã ordone ca în
toate bisericile ºi oratoriile, care, de fapt, sunt în mod obiº-
nuit des-chise credincioºilor, chiar ºi în cele care aparþin
institutelor cãlugãreºti, sã se facã colecte speciale pentru
iniþiative paro-hiale, diecezane, naþionale sau internaþionale
precise, care apoi trebuie trimise în mod conºtiincios curiei
diecezane.
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iuridicae ecclesiasticae, etiam privatae, praesumuntur ipsi
personae iuridicae factae.

§ 2. Oblationes, de quibus in § 1, repudiari nequeunt nisi
iusta de causa et, in rebus maioris momenti, de licentia Ordi-
narii, si agitur de persona iuridica publica; eiusdem
Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere
modali vel con-dicione gravantur, firmo praescripto can.
1295.

§ 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae, nonni-
si ad eundem finem destinari possunt.

Can. 1268 – Praescriptionem, tamquam acquirendi et se
libe-randi modum, Ecclesia pro bonis temporalibus recipit,
ad normam cann. 197-199.

Can. 1269 – Res sacrae, si in dominio privatorum sunt,
praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed eas adhi-
bere ad usus profanos non licet, nisi dedicationem vel bene-
dictionem amiserint; si vero ad personam iuridicam ecclesias-
ticam publicam pertinent, tantum ab alia persona iuridica
ecclesiastica publica acquiri possunt.

Can. 1270 – Res immobiles, mobiles pretiosae, iura et actio-
nes sive personales sive reales, quae pertinent ad Sedem
Aposto-licam, spatio centum annorum praescribuntur; quae
ad aliam personam iuridicam publicam ecclesiasticam perti-
nent, spatio triginta annorum.

Can. 1271 – Episcopi, ratione vinculi unitatis et carita-
tis, pro suae dioecesis facultatibus, conferant ad media procu-
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Can. 1267 – § 1. Dacã nu rezultã în mod clar contrariul,
ofertele fãcute Superiorilor sau administratorilor oricãrei per-
soane juridice ecleziastice, chiar uneia private, se presupune
cã sunt fãcute însãºi persoanei juridice.

§ 2. Ofertele despre care vorbeºte § 1 nu pot fi refuzate
decât dintr-un motiv just, iar ofertele mai importante nu pot
fi refuzate decât cu permisiunea Ordinariului, dacã este vorba
de o persoanã juridicã publicã; este necesarã permisiunea
aceluiaºi Ordinariu pentru a fi acceptate oferte ce sunt împo-
vãrate de o obligaþie specialã sau de o condiþie, rãmânând
neschimbatã dispoziþia can. 1295.

§ 3. Ofertele fãcute de credincioºi pentru un scop precis
nu pot fi destinate decât acestui scop.

Can. 1268 – Biserica admite prescripþia ca modalitate de
dobândire sau de eliberare pentru bunurile materiale, conform
cann. 197- 199.

Can. 1269 – Bunurile sacre ce sunt în proprietatea per-
soa-nelor private pot fi dobândite prin prescripþie de cãtre
persoane private, dar nu este permisã folosirea lor în scop-
uri profane, decât dacã au pierdut dedicarea sau binecu-
vântarea; însã dacã aparþin unei persoane juridice eclezias-
tice publice, pot fi dobândite numai de cãtre o altã persoanã
juridicã ecle-ziasticã publicã.

Can. 1270 – Bunurile imobile, cele mobile preþioase,
drep-turile ºi acþiunile, fie personale, fie reale, care aparþin
Scaunului Apostolic, se prescriu dupã o sutã de ani; cele care
aparþin unei alte persoane juridice ecleziastice publice, dupã
treizeci de ani.
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randa, quibus Sedes Apostolica secundum temporum condiciones
indiget, ut servitium erga Ecclesiam universam rite praestare
valeat.

Can. 1272 – In regionibus ubi beneficia proprie dicta
adhuc exsistunt, Episcoporum conferentiae est, opportunis
normis cum Apostolica Sede concordatis et ab ea approbatis,
huiusmodi beneficiorum regimen moderari, ita ut reditus,
immo quatenus possibile sit ipsa dos beneficiorum ad insti-
tutum, de quo in can. 1274, § 1, paulatim deferatur.

TITULUS II
De administratione bonorum

Can. 1273 – Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est
omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator
et dispensator.

Can. 1274 – § 1. Habeatur in singulis dioecesibus specia-
le institutum, quod bona vel oblationes colligat eum in finem
ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servi-
tium praestant, ad normam can. 281 provideatur, nisi aliter
eisdem provisum sit.

§ 2. Ubi praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte
ordinata est, curet Episcoporum conferentia ut habeatur insti-
tutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur.

§ 3. In singulis dioecesibus constituatur, quatenus opus sit,
massa communis qua valeant Episcopi obligationibus erga
alias personas Ecclesiae deservientes satisfacere variisque dioe-
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Can. 1271 – În virtutea legãturii unitãþii ºi a caritãþii ºi
în funcþie de posibilitãþile diecezei lor, Episcopii sã con-
tribuie la procurarea mijloacelor de care Scaunul Apostolic are
nevoie, potrivit cu condiþiile timpurilor, ca sã poatã îndepli-
ni în mod corespunzãtor slujirea faþã de Biserica întreagã.

Can. 1272 – În regiunile unde mai existã încã beneficii
propriu-zise, este de datoria Conferinþei Episcopilor sã le regle-
menteze administrarea prin norme adecvate, concordate cu
Scaunul Apostolic ºi aprobate de acesta, astfel încât veniturile,
ba chiar, în limita posibilitãþilor, însãºi dota beneficiului, sã fie
transferate treptat la institutul despre care vorbeºte can. 1274,
§ 1.

TITLUL II
Administrarea bunurilor

Can. 1273 – Pontiful Roman, în virtutea primatului de
juris-dicþie, este administratorul ºi distribuitorul suprem al
tuturor bunurilor ecleziastice.

Can. 1274 – § 1. În fiecare diecezã sã existe un institut
special care sã adune bunurile ºi ofertele cu scopul de a se asi-
gura întreþinerea clericilor care presteazã serviciu în favoarea
diecezei conform can. 281, în afarã de cazul când s-au luat alte
mãsuri cu privire la întreþinere.

§ 2. Acolo unde încã nu a fost organizatã cum se cuvine
asistenþa socialã a clerului, Conferinþa Episcopilor sã se îngri-
jeascã de înfiinþarea unui institut care sã asigure suficient
aceastã asistenþã.

§ 3. În mãsura în care e nevoie, în fiecare diecezã sã se insti-
tuie un fond comun, cu care Episcopii sã-ºi poatã îndeplini obli-
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cesis necessitatibus occurrere, quaque etiam dioeceses divitiores
possint pauperioribus subvenire.

§ 4. Pro diversis locorum adiunctis, fines de quibus in §§ 2
et 3 aptius obtineri possunt per instituta dioecesana inter se
foederata, vel per cooperationem aut etiam per convenientem
consociationem pro variis dioecesibus, immo et pro toto terri-
torio ipsius Episcoporum conferentiae constitutam.

§ 5. Haec instituta, si fieri possit, ita constituenda sunt, ut
efficaciam quoque in iure civili obtineant.

Can. 1275 – Massa bonorum ex diversis dioecesibus
prove-nientium administratur secundum normas ab Episcopis,
quorum interest, opportune concordatas.

Can. 1276 – § 1. Ordinarii est sedulo advigilare admini-
stra-tioni omnium bonorum, quae ad personas iuridicas
publicas sibi subiectas pertinent, salvis legitimis titulis qui-
bus eidem Ordinario potiora iura tribuantur.

§ 2. Habita ratione iurium, legitimarum consuetudinum et
circumstantiarum, Ordinarii, editis pecularibus instructionibus
intra fines iuris universalis et particularis, universum admini-
stra-tionis bonorum ecclesiasticorum negotium ordinandum
curent.

Can. 1277 – Episcopus dioecesanus quod attinet ad actus
administrationis ponendos, qui, attento statu oeconomico dioe-
cesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et
collegium consultorum audire debet; eiusdem tamen consilii
atque etiam collegii consultorum consensu eget, praeterquam
in casibus iure universali vel tabulis fundationis specialiter
expressis, ad ponendos actus extraordinariae administrationis.
Conferentiae autem Episcoporum est definire quinam actus

770 CARTEA VI: SANCÞIUNILE ÎN BISERICÃ



gaþiile faþã de alte persoane care slujesc Bisericii ºi sã facã
faþã diferitelor nevoi ale diecezei, ºi prin care diecezele mai
înstãrite sã le poatã ajuta pe cele mai sãrace.

§ 4. În funcþie de diferitele circumstanþe locale, scopurile
prevãzute de §§ 2 ºi 3 pot fi atinse în cadrul unei federaþii
de institute diecezane ori printr-o cooperare sau chiar o alianþã
adecvatã, constituitã pentru diferite dieceze, ba chiar pentru
întregul teritoriu al Conferinþei Episcopilor.

§ 5. Dacã e posibil, aceste institute trebuie sã fie astfel con-
stituite încât sã obþinã recunoaºtere ºi din partea dreptului civil.

Can. 1275 – Fondul bunurilor ce provin din diferite
dieceze este administrat dupã normele concordate de
Episcopii inte-resaþi.

Can. 1276 – § 1. Ordinariul are obligaþia sã supraveg-
heze cu atenþie administrarea tuturor bunurilor care
aparþin per-soanelor juridice publice supuse lui, rãmânând
inviolabile tit-lurile legitime ce îi acordã aceluiaºi Ordinariu
drepturi mai ample.

§ 2. Luând în considerare drepturile, cutumele legitime ºi
împrejurãrile, Ordinariii sã aibã grijã sã reglementeze întreaga
chestiune a administrãrii bunurilor, dând instrucþiuni speciale
în limitele dreptului universal ºi particular.

Can. 1277 – În ce priveºte îndeplinirea actelor de admin-
is-traþie, care, avându-se în vedere situaþia economicã a
diecezei, sunt de o importanþã mai mare, Episcopul
diecezan trebuie sã asculte pãrerea consiliului cu prob-
lemele economice ºi a colegiului consultanþilor; are, însã,
nevoie de consimþãmântul aceluiaºi consiliu ºi chiar al
colegiului consultanþilor, atât în cazurile prevãzute în mod
special de dreptul universal sau de documentele fundaþiei,
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habendi sint extraordinariae administrationis.

Can. 1278 – Praeter munera de quibus in can. 494, §§ 3 et 4,
oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera
de quibus in cann. 1276, § 1 et 1279, § 2.

Can. 1279 – § 1. Administratio bonorum ecclesiastico-
rum ei competit, qui immediate regit personam ad quam
eadem bona pertinent, nisi aliud ferant ius particulare, sta-
tuta aut legitima consuetudo, et salvo iure Ordinarii inter-
veniendi in casu neglegentiae administratoris.

§ 2. In administratione bonorum personae iuridicae publicae,
quae ex iure vel tabulis fundationis aut propriis statutis suos
non habeat administratores, Ordinarius, cui eadem subiecta
est, personas idoneas ad triennium assumat; eaedem ab Ordi-
nario iterum nominari possunt.

Can. 1280 – Quaevis persona iuridica suum habeat consi-
lium a rebus oeconomicis vel saltem duos consiliarios, qui
admi-nistratorem, ad normam statutorum, in munere adim-
plendo adiuvent.

Can. 1281 – § 1. Firmis statutorum praescriptis, admi-
nis-tratores invalide ponunt actus qui fines modumque ordi-
nariae administrationis excedunt, nisi prius ab Ordinario
facultatem scripto datam obtinuerint.

§ 2. In statutis definiantur actus qui finem et modum ordi-
nariae administrationis excedunt; si vero de hac re sileant
statuta, competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus
oeconomicis, huiusmodi actus pro personis sibi subiectis
determinare.

§ 3. Nisi quando et quatenus in rem suam versum sit, perso-
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cât ºi pentru îndeplinirea actelor de administraþie extraordi-
narã. E de datoria Conferinþei Epis-copilor sã determine care
acte trebuie considerate ca fiind de administraþie extraordi-
narã.

Can. 1278 – Pe lângã sarcinile stabilite de can. 494, §§ 3
ºi 4, Episcopul diecezan poate sã-i încredinþeze economului
ºi sarcinile prevãzute de cann. 1276, § 1 ºi 1279, § 2.

Can. 1279 – § 1. Administrarea bunurilor ecleziale
aparþine de drept aceluia care conduce direct persoana care
posedã bunurile respective, dacã dreptul particular,
statutele sau o cutumã legitimã nu prevãd altfel, ºi
rãmânând inviolabil dreptul Ordinariului de a interveni în
caz de neglijenþã din partea administratorului.

§ 2. Pentru administrarea bunurilor unei persoane juridice
publice care, potrivit dreptului sau documentelor fundaþiei
sau statutelor, nu are administratori proprii, Ordinariul, de care
acea persoanã juridicã depinde, sã numeascã persoane capa-
bile, pentru o perioadã de trei ani, pe care le poate reconfirma.

Can. 1280 – Orice persoanã juridicã sã-ºi aibã propriul
con-siliu pentru problemele economice sau cel puþin doi con-
silieri, care sã-l ajute pe administrator în îndeplinirea
funcþiei sale, în conformitate cu statutele.

Can. 1281 – § 1. Rãmânând neschimbate dispoziþiile sta-
tutelor, administratorii îndeplinesc invalid actele ce depãºesc
limitele ºi modalitãþile administraþiei obiºnuite, dacã, în prea-
labil, nu au obþinut permisiunea scrisã din partea Ordinariului.

§ 2. În statute sã fie stabilite actele care depãºesc limitele ºi
modalitãþile administraþiei obiºnuite; dacã statutele nu prevãd
acest lucru, îi revine de drept Episcopului diecezan, ascultând
pãrerea consiliului pentru problemele economice, sã stabileascã,
pentru persoanele ce depind de el, care sunt aceste acte.
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na iuridica non tenetur respondere de actibus ab administrato-
ribus invalide positis; de actibus autem ab administratori-
bus ille-gitime sed valide positis respondebit ipsa persona
iuridica, salva eius actione seu recursu adversus admini-
stratores qui damna eidem intulerint.

Can. 1282 – Omnes, sive clerici sive laici, qui legitimo titu-
lo partes habent in administratione bonorum ecclesiastico-
rum, munera sua adimplere tenentur nomine Ecclesiae, ad
normam iuris.

Can. 1283 – Antequam administratores suum munus
ineant:

1° debent se bene et fideliter administraturos coram Ordi-
nario vel eius delegato iureiurando spondere;

2° accuratum ac distinctum inventarium, ab ipsis subscri-
bendum, rerum immobilium, rerum mobilium sive pretiosarum
sive utcumque ad bona culturalia pertinentium aliarumve cum
descriptione atque aestimatione earundem redigatur, redac-
tumque recognoscatur;

3° huius inventarii alterum exemplar conservetur in tabu-
lario administrationis, alterum in archivo curiae; et in utroque
quaelibet immutatio adnotetur, quam patrimonium subire
contingat.

Can. 1284 – § 1. Omnes administratores diligentia boni
patrisfamilias suum munus implere tenentur.

§ 2. Exinde debent:
1° vigilare ne bona suae curae concredita quoquo modo pereant

aut detrimentum capiant, initis in hunc finem, quatenus opus
sit, contractibus assecurationis;

2° curare ut proprietas bonorum ecclesiasticorum modis civi-
liter validis in tuto ponatur;

3° praescripta servare iuris tam canonici quam civilis, aut
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§ 3. Persoana juridicã nu este obligatã sã rãspundã de actele
pe care administratorii le îndeplinesc în mod invalid, decât
atunci când a tras avantaje în urma acestui fapt ºi în mãsura
în care a fost avantajatã; în schimb, ea va rãspunde direct de
actele îndeplinite în mod valid, dar ilicit, de cãtre administra-
tori, rãmânându-i inviolabilã posibilitatea de a deschide acþiune
sau de a face recurs împotriva administratorilor care i-au pri-
cinuit pagube.

Can. 1282 – Toþi, fie clerici, fie laici, care participã în vir-
tutea unui titlu legitim la administrarea bunurilor eclezias-
tice, sunt obligaþi sã-ºi îndeplineascã îndatoririle în numele
Bisericii, conform dreptului.

Can. 1283 – Înainte ca administratorii sã-ºi înceapã misi-
unea:

1° trebuie sã promitã prin jurãmânt în faþa Ordinariului
sau a unui delegat al sãu cã vor administra bine ºi cu fidelitate;

2° sã se întocmeascã un inventar îngrijit ºi clar, ce trebuie
semnat de ei, al bunurilor imobile, al bunurilor mobile, fie cele
preþioase, fie cele ce aparþin în vreun fel patrimoniului cultural,
fie alte bunuri, cu descrierea ºi valoarea lor, iar dupã ce a fost
redactat, sã fie revizuit.

3° un exemplar al acestui inventar sã se pãstreze în arhiva
administraþiei, iar un altul în arhiva curiei; în ambele sã se
noteze orice eventualã modificare ce o suferã patrimoniul.

Can. 1284 – § 1. Toþi administratorii sunt þinuþi sã-ºi
înde-plineascã funcþia cu grija unui bun tatã de familie.

§ 2. Prin urmare, ei trebuie:
1° sã vegheze ca bunurile încredinþate grijii lor sã nu dis-

parã în vreun fel sau sã sufere vreo daunã, încheind în acest
scop, în mãsura în care e necesar, contracte de asigurare;

2° sã aibã grijã ca proprietatea bunurilor ecleziastice sã fie
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quae a fundatore vel donatore vel legitima auctoritate impo-
sita sint, ac praesertim cavere ne ex legum civilium inobser-
vantia damnum Ecclesiae obveniat;

4° reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore
exigere exactosque tuto servare et secundum fundatoris mentem
aut legitimas normas impendere;

5° foenus vel mutui vel hypothecae causa solvendum, statuto
tempore solvere, ipsamque debiti summam capitalem opportune
reddendam curare;

6° pecuniam, quae de expensis supersit et utiliter collocari
possit, de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupa-
re;

7° accepti et expensi libros bene ordinatos habere;
8° rationem administrationis singulis exeuntibus annis com-

ponere;
9° documenta et instrumenta, quibus Ecclesiae aut instituti

iura in bona nituntur, rite ordinare et in archivo convenienti
et apto custodire; authentica vero eorum exemplaria, ubi com-
mode fieri potest, in archivo curiae deponere.

§ 3. Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus
quotannis componantur, enixe commendatur; iuri autem parti-
culari relinquitur eas praecipere et pressius determinare modos
quibus exhibendae sint.

Can. 1285 – Intra limites dumtaxat ordinariae admini-
stra-tionis fas est administratoribus de bonis mobilibus,
quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad
fines pie-tatis aut christianae caritatis facere.

Can. 1286 – Administratores bonorum:
1° in operarum locatione leges etiam civiles, quae ad laborem

et vitam socialem attinent, adamussim servent, iuxta principia
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ocrotitã cu mijloace valide ºi din punct de vedere civil;
3° sã respecte prevederile dreptului canonic ºi civil, sau cele

ce sunt impuse de fondator, de donator sau de autoritatea legi-
timã, ºi mai ales sã fie atenþi ca nu cumva Biserica sã sufere
vreo pagubã din cauza nerespectãrii legilor civile;

4° sã încaseze cu grijã ºi la timpul cuvenit veniturile ºi
profiturile bunurilor, iar pe cele primite sã le pãstreze în sigu-
ranþã ºi sã le foloseascã dupã intenþia fondatorului sau dupã
normele legitime;

5° sã plãteascã la timpul prescris dobânzile unui împrumut
sau ale unei ipoteci ºi întregul capital sã fie restituit la mo-
mentul oportun;

6° cu consimþãmântul Ordinariului, sã întrebuinþeze în
scopurile persoanei juridice banii rãmaºi în urma cheltuielilor
ºi care pot fi investiþi cu folos;

7° sã þinã în bunã ordine registrele de venituri ºi cheltuieli;
8° sã întocmeascã la sfârºitul fiecãrui an darea se seamã

a administraþiei;
9° sã catalogheze corect ºi sã pãstreze într-o arhivã cores-

punzãtoare documentele ºi actele pe care se bazeazã drepturile
Bisericii sau ale institutului asupra bunurilor, iar acolo unde
e posibil fãrã dificultate, sã depunã o copie a lor în arhiva curiei.

§ 3. Se recomandã foarte mult ca administratorii sã întoc-
meascã în fiecare an un plan de venituri ºi cheltuieli; se lasã
dreptului particular posibilitatea de a-l impune ºi de a stabili
mai precis modul cum trebuie fãcut.

Can. 1285 – Numai în limitele administraþiei obiºnuite
admi-nistratorii pot sã facã donaþii în scopuri de pietate sau de
caritate creºtinã, din bunurile mobile ce nu aparþin patrimoniu-
lui stabil.

Can. 1286 – Administratorii bunurilor:
1° în contractele de muncã, sã respecte cu exactitate ºi legis-
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ab Ecclesia tradita;
2° iis, qui operam ex condicto praestant, iustam et honestam

mercedem tribuant, ita ut iidem suis et suorum necessitatibus
convenienter providere valeant.

Can. 1287 – § 1. Reprobata contraria consuetudine,
admi-nistratores tam clerici quam laici quorumvis bonorum
eccle-siasticorum, quae ab Episcopi dioecesani potestate regi-
minis non sint legitime subducta, singulis annis officio
tenentur rationes Ordinario loci exhibendi, qui eas consilio
a rebus oeconomicis examinandas committat.

§ 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, adminis-
tratores rationes fidelibus reddant iuxta normas iure parti-
culari statuendas.

Can. 1288 – Administratores litem nomine personae
iuri-dicae publicae ne inchoent neve contestentur in foro civili,
nisi licentiam scripto datam Ordinarii proprii obtinuerint.

Can. 1289 – Quamvis ad administrationem non tenean-
tur titulo officii ecclesiastici, administratores munus suspec-
tum arbitratu suo dimittere nequeunt; quod si ex arbitraria
dimis-sione damnum Ecclesiae obveniat, ad restitutionem
tenentur.

TITULUS III
De contractibus

ac praesertim de alienatione
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laþia civilã a muncii ºi ocrotirii sociale, potrivit cu principiile
trasate de Bisericã;

2° sã dea un salar just ºi demn celor care presteazã o muncã
în baza unui contract, astfel încât aceºtia sã poatã face faþã
în mod corespunzãtor nevoilor personale ºi familiale.

Can. 1287 – § 1. Fiind dezaprobatã cutuma contrarã,
admi-nistratorii, atât clerici, cât ºi laici, ai tuturor
bunurilor ecle-ziastice, care nu sunt scoºi în mod legitim de
sub puterea de conducere a Episcopului diecezan, au oblig-
aþia de a prezenta anual Ordinariul locului darea de seamã, iar
acesta sã o supunã spre examinare consiliului cu problemele
economice.

§ 2. În conformitate cu normele ce trebuie stabilite de dreptul
particular, administratorii sã prezinte credincioºilor dãri de
seamã cu privire la bunurile ce sunt oferite Bisericii de cãtre
credincioºi.

Can. 1288 – Administratorii sã nu deschidã acþiune la
tribu-nalul civil în numele persoanei juridice publice ºi nici
sã nu comparã ca pârâþi, dacã nu au obþinut permisiunea
Ordina-riului propriu, datã în scris.

Can. 1289 – Chiar dacã nu sunt obligaþi la administraþie
în virtutea unui oficiu ecleziastic, administratorii nu pot aban-
dona din proprie iniþiativã funcþia primitã; în cazul în care
Biserica suferã vreo daunã din cauza demisiei lor abuzive, ei
sunt obligaþi la restituþie.

TITLUL III
Contractele

ºi, în special, înstrãinarea
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Can. 1290 – Quae ius civile in territorio statuit de con-
trac-tibus tam in genere, quam in specie et de solutionibus,
eadem iure canonico quoad res potestati regiminis Ecclesiae
subiectas iisdem cum effectibus serventur, nisi iuri divino con-
traria sint aut aliud iure canonico caveatur, et firmo iure canoni-
co caveatur, et firmo praescripto can. 1547.

Can. 1291 – Ad valide alienanda bona, quae personae
iuri-dicae publicae ex legitima assignatione patrimonium
stabile constituunt et quorum valor summam iure definitam
excedit, requiritur licentia auctoritatis ad normam iuris com-
petentis.

Can. 1292 – § 1. Salvo praescripto can. 638, § 3, cum
valor bonorum, quorum alienatio proponitur, continetur intra sum-
mam minimam et summam maximam ab Episcoporum confe-
rentia pro sua cuiusque regione definiendas, auctoritas com-
petens, si agatur de personis iuridicis Episcopo dioecesano non
subiectis, propriis determinatur statutis; secus, auctoritas com-
petens est Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a
rebus oecono-micis et collegii consultorum necnon eorum
quorum interest. Eorundem quoque consensu eget ipse
Episcopus dioecesanus ad bona dioecesis alienanda.

§ 2. Si tamen agatur de rebus quarum valor summam ma-
ximam excedit, vel de rebus ex voto Ecclesiae donatis, vel de
rebus pretiosis artis vel historiae causa, ad validitatem aliena-
tionis requiritur insuper licentia Sanctae Sedis.

§ 3. Si res alienanda sit divisibilis, in petenda licentia pro
alienatione exprimi debent partes antea alienatae; secus licentia
irrita est.
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Can. 1290 – Ceea ce a stabilit dreptul civil într-o þarã
despre contracte, atât în general, cât ºi în speþã, ºi despre
desfacerea lor, sã fie respectat, cu aceleaºi efecte, ºi în drep-
tul canonic cu privire la lucrurile supuse puterii de conduc-
ere a Bisericii, în afarã de cazul când sunt contrare dreptu-
lui divin sau când în dreptul canonic este prevãzut altfel,
rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 1547.

Can. 1291- Pentru a înstrãina în mod valid bunurile
care, printr-o concesiune legitimã, constituie patrimoniul
stabil al unei persoane juridice publice ºi a cãror valoare
depãºeºte suma stabilitã de drept, este necesarã permisiunea
autoritãþii competente dupã drept.

Can. 1292 – § 1. Fãcând excepþie dispoziþia can. 638, § 3,
când valoarea bunurilor, a cãror înstrãinare este propusã, este
cuprinsã între suma minimã ºi suma maximã, care trebuie
stabilitã de fiecare Conferinþã a Episcopilor pentru regiunea
ei, în cazul persoanelor juridice ce nu sunt supuse Episcopului
diecezan, autoritatea competentã este stabilitã de statutele
proprii; în caz contrar, autoritatea competentã este Episcopul
diecezan, cu consimþãmântul consiliului pentru problemele
economice ºi al colegiului consultanþilor, precum ºi al acelora
care sunt interesaþi. Episcopul diecezan are nevoie de consim-
þãmântul lor ºi pentru a înstrãina bunurile diecezei.

§ 2. Dacã este vorba de lucruri a cãror valoare depãºeºte suma
maximã stabilitã sau de lucruri oferite Bisericii ex-voto, sau
de obiecte preþioase artistice sau istorice, pentru validitatea
înstrãinãrii este necesarã în plus permisiunea Sfântului Scaun.

§ 3. Dacã lucrul ce trebuie înstrãinat este divizibil, în cererea
de obþinere a permisiunii de înstrãinare trebuie indicate pãr-
þile înstrãinate anterior; altminteri, permisiunea este invalidã.

PARTEA I: DELICTELE ªI PEDEPSELE ÎN GENERAL 781



§ 4. Ii, qui in alienandis bonis consilio vel consensu partem
habere debent, ne praebeant consilium vel consensum nisi prius
exacte fuerint edocti tam de statu oeconomico personae iuri-
dicae cuius bona alienanda proponuntur, quam de alienatio-
nibus iam peractis.

Can. 1293 – § 1. Ad alienanda bona, quorum valor sum-
mam minimam definitam excedit, requiritur insuper:

1° iusta causa, veluti urgens necessitas, evidens utilitas, pietas,
caritas vel gravis alia ratio pastoralis;

2° aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta.

§ 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae
serventur, ut Ecclesiae damnum vitetur.

Can. 1294 – § 1. Res alienari minore pretio ordinarie non
debet, quam quod in aestimatione indicatur.

§ 2. Pecunia ex alienatione percepta vel in commodum
Ecclesiae caute collocetur vel, iuxta alienationis fines, pru-
denter erogetur.

Can. 1295 – Requisita ad normam cann. 1291-1294, qui-
bus etiam statuta personarum iuridicarum conformanda
sunt, servari debent non solum in alienatione, sed etiam in
quolibet negotio, quo condicio patrimonialis personae iuri-
dicae peior fieri possit.

Can. 1296 – Si quando bona ecclesiastica sine debitis qui-
dem sollemnitatibus canonicis alienata fuerint, sed alienatio sit
civi-liter valida, auctoritatis competentis est decernere, omni-
bus mature perpensis, an et qualis actio, personalis scilicet vel
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§ 4. Aceia care trebuie sã intervinã cu pãrerea sau cu consen-
sul lor, în cazul înstrãinãrii bunurilor, sã nu-ºi dea pãrerea
sau consimþãmântul dacã mai întâi nu au fost infor-maþi cu
precizie atât asupra situaþiei economice a persoanei juridice
ale cãrei bunuri sunt propuse spre înstrãinare, cât ºi asupra
înstrãinãrilor deja efectuate.

Can. 1293 – § 1. Pentru a înstrãina bunuri a cãror val-
oare depãºeºte suma minimã stabilitã, este necesar în plus:

1° un motiv just, cum ar fi necesitatea urgentã, utilitatea
evidentã, caritatea sau un alt motiv pastoral grav;

2° o evaluare a lucrului ce trebuie înstrãinat, fãcutã în scris
de cãtre specialiºti.

§ 2. Sã se respecte ºi alte garanþii prescrise de autoritatea
legitimã, spre a se evita vreo pagubã pentru Bisericã.

Can. 1294 – § 1. În mod obiºnuit, un lucru nu trebuie sã
fie înstrãinat la un preþ inferior celui indicat în evaluare.

§ 2. Banii obþinuþi din înstrãinare sã fie investiþi cu grijã
spre binele Bisericii sau cheltuiþi cu prudenþã potrivit cu sco-
purile înstrãinãrii.

Can. 1295 – Dispoziþiile stabilite de cann. 1291- 1294, cãro-
ra trebuie sã se conformeze ºi statutele persoanelor
juridice, trebuie sã fie respectate nu numai în cazul
înstrãinãrii, ci ºi în cazul oricãrei operaþiuni [comerciale sau
financiare], prin care situaþia patrimonialã a persoanei
juridice ar putea sã se înrãutãþeascã.

Can. 1296 – În cazul în care bunurile ecleziastice au fost
înstrãinate fãrã formalitãþile canonice necesare, dar înstrãi-
narea este validã din punct de vedere al dreptului civil, este de
datoria autoritãþii competente sã decidã, analizând totul cu
atenþie, dacã ºi ce acþiune legalã, adicã personalã sau realã,
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realis, a quonam et contra quemnam instituenda sit ad
Ecclesiae iura vindicanda.

Can. 1297 – Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum
adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, prae-
sertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obti-
nenda.

Can. 1298 – Nisi res sit minimi momenti, bona ecclesiasti-
ca propriis administratoribus eorumve propinquis usque ad quar-
tum consanguinitatis vel affinitatis gradum non sunt venden-
da aut locanda sine speciali competentis auctoritatis licentia
scripto data.

TITULUS IV
De piis voluntatibus in genere

et de piis fundationibus

Can. 1299 – § 1. Qui ex iure naturae et canonico libere valet
de suis bonis statuere, potest ad causas pias, sive per actum
inter vivos sive per actum mortis causa, bona relinquere.

§ 2. In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesiae ser-
ventur, si fieri possit, sollemnitates iuris civilis; quae si omissae
fuerint, heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur,
adimplendi testatoris voluntatem.

Can. 1300 – Voluntates fidelium facultates suas in pias cau-
sas donantium vel relinquentium, sive per actum inter vivos
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trebuie sã se întreprindã, de cãtre cine ºi împotriva cui, pentru
a revendica drepturile Bisericii.

Can. 1297 – Este de datoria Conferinþei Episcopilor,
þinând seama de circumstanþele locale, sã stabileascã norme cu
privire la închirierea bunurilor Bisericii, mai cu seamã cu
privire la permisiunea ce trebuie obþinutã de la autoritatea
ecleziasticã competentã.

Can. 1298 – Bunurile ecleziastice nu trebuie vândute
sau închiriate propriilor administratori sau rudelor acestora
pânã la al patrulea grad de consangvinitate sau de afinitate,
fãrã permisiunea specialã a autoritãþii competente, datã în
scris, în afarã de cazul când lucrul are o valoare foarte micã.

TITLUL IV
Voinþele pioase în general

ºi fundaþiile pioase

Can. 1299 – § 1. Cine, prin drept natural ºi canonic,
poate sã dispunã în mod liber de bunurile proprii poate sã
le lase pentru cauze pioase fie printr-un act între cei vii, fie
prin testament.

§ 2. În dispoziþiile testamentare fãcute în beneficiul Bisericii
sã se respecte, dacã e posibil, formalitãþile dreptului civil; dacã
aceste formalitãþi au fost omise, moºtenitorii trebuie sã fie
avertizaþi asupra obligaþiei la care sunt þinuþi de a îndeplini
voinþa testatorului.

Can. 1300 – Voinþele credincioºilor care dau sau lasã
bunu-rile proprii pentru cauze pioase, fie printr-un act între
cei vii, fie prin testament, dacã au fost acceptate în mod
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sive per actum mortis causa, legitime acceptatae, diligentis-
sime impleantur etiam circa modum administrationis et ero-
gationis bonorum, firmo praescripto can. 1301, § 3.

Can. 1301 – § 1. Ordinarius omnium piarum voluntatum
tam mortis causa quam inter vivos exsecutor est.

§ 2. Hoc ex iure Ordinarius vigilare potest ac debet, etiam
per visitationem, ut piae voluntates impleantur, eique ceteri
exsecutores, perfuncti munere, reddere rationem tenentur.

§ 3. Clausulae huic Ordinarii iuri contrariae, ultimis
volun-tatibus adiectae, tamquam non appositae habeantur.

Can. 1302 – § 1. Qui bona ad pias causas sive per actum
inter vivos sive ex testamento fiduciarie accepit, debet de sua
fiducia Ordinarium certiorem reddere, eique omnia istiusmo-
di bona mobilia vel immobilia cum oneribus adiunctis indi-
care; quod si donator id expresse et omnino prohibuerit, fidu-
ciam ne acceptet.

§ 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria in tuto collo-
centur, itemque vigilare pro exsecutione piae voluntatis ad
normam can. 1301.

§ 3. Bonis fiduciariis alicui sodali instituti religiosi aut
socie-tatis vitae apostolicae commissis, si quidem bona sint
attributa loco seu dioecesi eorumve incolis aut piis causis
iuvandis, Ordi-narius, de quo in §§ 1 et 2, est loci Ordinarius;
secus est Superior maior in instituto clericali iuris pontificii et
in clericalibus socie-tatibus vitae apostolicae iuris pontificii, aut
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legitim, trebuie îndeplinite cu cea mai mare atenþie, chiar
cu privire la modul de administrare ºi de distribuire a
bunurilor, rãmâ-nând neatinsã dispoziþia can. 1301, § 3. 

Can. 1301 – § 1. Executorul tuturor voinþelor pioase,
atât celor lãsate prin testament, cât ºi al celor lãsate
printr-un act între vii, este Ordinariul.

§ 2. În virtutea acestui drept, Ordinariul poate ºi trebuie
sã supravegheze, chiar prin vizitã, ca voinþele pioase sã fie
îndeplinite, iar ceilalþi executori sunt obligaþi ca, la expirarea
funcþiei lor, sã-i prezinte o dare de seamã.

§ 3. Eventualele clauze contrare acestui drept al Ordina-
riului, adãugate la ultimele voinþe, sã fie considerate ca fiind
inexistente.

Can. 1302 – § 1. Cine a primit ca fiduciar bunuri pentru cau-
zele pioase, fie printr-un act între cei vii, fie prin testament,
trebuie sã-l înºtiinþeze pe Ordinariu despre aceastã dispoziþie
fiduciarã ºi sã-i indice toate aceste bunuri, atât mobile, cât ºi
imobile, împreunã cu obligaþiile prevãzute; dacã însã donatorul
i-a interzis acest lucru în mod expres ºi total, sã nu accepte dis-
poziþia fiduciarã.

§ 2. Ordinariul trebuie sã cearã ca bunurile primite cu dis-
poziþie fiduciarã sã fie puse în siguranþã ºi sã vegheze ca voinþa
pioasã sã fie executatã conform dispoziþiilor can. 1301.

§ 3. Pentru bunurile încredinþate cu dispoziþie fiduciarã unui
membru al unui institut cãlugãresc sau al unei societãþi de
viaþã apostolicã, Ordinariul despre care vorbesc §§ 1 ºi 2 este
Ordinariul locului, dacã bunurile au fost într-adevãr încre-
dinþate locului sau diecezei sau locuitorilor lor, ori pentru a
ajuta cauzele pioase; altminteri, într-un institut clerical de
drept pontifical ºi în societãþile clericale de viaþã apostolicã de
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Ordinarius eiusdem sodalis proprius in aliis institutis reli-
giosis.

Can. 1303 – § 1. Nomine piarum fundationum in iure
veniunt:

1° piae fundationes autonomae, scilicet universitates rerum
ad fines de quibus in can. 114, § 2 destinatae et a competenti
auctoritate ecclesiastica in per-sonam iuridicam erectae;

2° piae fundationes non autonomae, scilicet bona temporalia
alicui personae iuridicae publicae quoquo modo data cum onere
in diuturnum tempus, iure particulari determinandum, ex redi-
tibus annuis Missas celebrandi aliasque praefinitas functiones
ecclesiasticas peragendi, aut fines de quibus in can. 114, § 2
aliter persequendi.

§ 2. Bona piae fundationis non autonomae, si concredita
fuerint personae iuridicae Episcopo dioecesano subiectae, expleto
tempore, ad institutum de quo in can. 1274, § 1, destinari debent,
nisi alia fuerit fundatoris voluntas expresse manifestata; secus
ipsi personae iuridicae cedunt.

Can. 1304 – § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide
accep-tari possit, requiritur licentia Ordinarii in scriptis data;
qui eam ne praebeat, antequam legitime compererit personam
iuridicam tum novo oneri suscipiendo, tum iam susceptis satisfa-
cere posse; maximeque caveat ut reditus omnino respondeant
oneribus adiunctis, secundum cuiusque loci vel regionis
morem.
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drept pontifical este Superiorul major; în alte institute cãlu-
gãreºti este Ordinariul propriu al membrilor acestora.

Can. 1303 – § 1. În dreptul canonic, sub denumirea de
fun-daþii pioase se înþeleg:

1° fundaþiile pioase autonome, adicã ansamblurile de bunuri
destinate scopurilor prevãzute de can. 114, § 2 ºi recunoscute
ca persoane juridice de cãtre autoritatea ecleziasticã competentã;

2° fundaþiile pioase neautonome, adicã bunurile materiale
date în vreun fel oarecare unei persoane juridice publice, cu
obligaþia de lungã duratã, ce trebuie stabilitã de dreptul parti-
cular, de a se celebra Liturghii sau de a sãvârºi alte funcþiuni
ecleziastice, fixate dinainte, din veniturile anuale, ori de a se
urmãri scopurile despre care vorbeºte can. 114, § 2.

§ 2. Dacã au fost încredinþate unei persoane juridice supuse
Episcopului diecezan, bunurile fundaþiei pioase neautonome
trebuie, la expirarea timpului, sã fie destinate institutului
despre care vorbeºte can. 1274, § 1, dacã fondatorul nu ºi-a
exprimat în mod expres o altã dorinþã; altminteri, revin însãºi
persoanei juridice.

Can. 1304 – § 1. Ca o persoanã juridicã sã poatã accepta
în mod valid o fundaþie, este necesarã permisiunea Ordina-
riului, datã în scris; acesta, însã, sã nu o dea înainte de a se fi
convins cã persoana juridicã poate sã îndeplineascã atât noua
obligaþie ce trebuie sã ºi-o asume, cât ºi pe cele deja asumate,
ºi mai ales sã se asigure cã veniturile corespund în întregime
cu obligaþiile anexate lor, dupã obiceiul locului sau al fiecãrei
regiuni.

§ 2. Dreptul particular sã stabileascã ºi alte condiþii referi-
toare la constituirea ºi acceptarea de fundaþii pioase.

Can. 1305 – Banii ºi bunurile mobile, încredinþate ca
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§ 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et accepta-
tionem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur.

Can. 1305 – Pecunia et bona mobilia, dotationis nomine
assig-nata, statim in loco tuto ab Ordinario approbando depo-
nantur eum in finem, ut eadem pecunia vel bonorum mobilium
pretium custodiantur et quam primum caute et utiliter secundum
prudens eiusdem Ordinarii iudicium, auditis et iis quorum
interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur in
commodum eiusdem fundationis cum expressa et individua
mentione oneris.

Can. 1306 – § 1. Fundationes, etiam viva voce factae, scrip-
to consignentur.

§ 2. Alterum tabularum exemplar in curiae archivo, alterum
in archivo personae iuridicae ad quam fundatio spectat, tuto
asserventur.

Can. 1307 – § 1. Servatis praescriptis cann. 1300-1302, et
1287, onerum ex piis fundationibus incumbentium tabella confi-
ciatur, quae in loco patenti exponatur, ne obligationes adim-
plendae in oblivionem cadant.

§ 2. Praeter librum de quo in can. 958, § 1, alter liber reti-
neatur et apud parochum vel rectorem servetur, in quo singula
onera eorumque adimpletio et eleemosynae adnotentur.

Can. 1308 – § 1. Reductio onerum Missarum, ex iusta tantum
et necessaria causa facienda, reservatur Sedi Apostolicae, salvis
praescriptis quae sequuntur.

§ 2. Sibi in tabulis fundationum id expresse caveatur, Ordi-
narius ob imminutos reditus onera Missarum reducere valet.
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dotã, sã fie imediat depuse într-un loc sigur, ce trebuie apro-
bat de Ordinariu, pentru ca aceiaºi bani sau valoarea bunurilor
mobile sã se pãstreze ºi sã se investeascã cu grijã ºi cu folos,
dupã apre cierea prudentã a aceluiaºi Ordinariu, fiind audi-
atã ºi pãrerea celor interesaþi ºi a consiliului cu problemele
economice, spre binele aceleiaºi fundaþii, cu menþionarea
expresã ºi detaliatã a obligaþiilor.

Can. 1306 – § 1. Fundaþiile, chiar cele fãcute verbal, sã
fie confirmate în scris.

§ 2. Un exemplar al actelor sã fie pãstrat în arhiva curiei, iar
un altul în arhiva persoanei juridice de care aparþine fundaþia.

Can. 1307 – § 1. Respectându-se dispoziþiile cann. 1300
-1302 ºi 1287, sã se întocmeascã un tabel cu obligaþiile
provenite din fundaþiile pioase, care sã fie expus la loc vizibil,
ca sã nu se uite obligaþiile ce trebuie îndeplinite.

§ 2. Pe lângã registrul despre care vorbeºte can. 958, § 1,
sã se þinã ºi un alt registru, pãstrat la paroh sau la rectorul
bisericii, în care sã se noteze fiecare obligaþie, îndeplinirea ei
ºi ofertele.

Can. 1308 – § 1. Reducerea obligaþiilor de Liturghii, ce
tre-buie fãcutã numai dintr-un motiv just ºi necesar, este
rezer-vatã Scaunului Apostolic, rãmânând valabile dispoziþi-
ile care urmeazã.

§ 2. Ordinariul poate sã reducã obligaþiile de Liturghii ca
urmare a micºorãrii veniturilor, dacã acest lucru este stabilit
în mod expres în actele fundaþiilor.

§ 3. Ca urmare a diminuãrii veniturilor ºi câtã vreme dureazã
acest lucru, Episcopul diecezan are puterea sã reducã Litur-
ghiile legatelor testamentare sau pe cele fundate în vreun fel
oarecare, care sunt autonome, în proporþie cu ofertele ce sunt
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§ 3. Episcopo dioecesano competit potestas reducendi ob
deminutionem redituum, quamdiu causa perduret, ad rationem
eleemosynae in dioecesi legitime vigentis, Missas legatorum vel
quoquo modo fundatas, quae sint per se stantia, dummodo
nemo sit qui obligatione teneatur et utiliter cogi possit ad
eleemosynae augmentum faciendum.

§ 4. Eidem competit potestas reducendi onera seu legata
Missarum gravantia institutum ecclesiasticum, si reditus insuf-
ficientes evaserint ad finem proprium eiusdem instituti con-
gruenter consequendum.

§ 5. Iisdem potestatibus, de quibus in §§ 3 et 4, gaudet
supremus Moderator instituti religiosi clericalis iuris pon-
tificii.

Can. 1309 – Iisdem auctoritatibus, de quibus in can.
1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de causa,
onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis,
quae in fundationibus sunt statuta.

Can. 1310 – § 1. Fidelium voluntatum pro piis causis reduc-
tio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc
Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta
tantum et necessaria causa.

§ 2. Si exsecutio onerum impositorum, ob imminutos reditus
aliamve causam, nulla administratorum culpa, impossibi-
lis evaserit, Ordinarius, auditis iis quorum interest et pro-
prio consilio a rebus oeconomicis atque servata, meliore quo
fieri potest modo, fundatoris voluntate, poterit eadem onera
aeque imminuere, excepta Missarum reductione, quae prae-
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în vigoare în mod legitim în diecezã, cu condiþia ca nimeni
sã nu fie obligat ºi nici sã nu poatã fi constrâns efectiv sã
mãreascã valoarea ofertei.

§ 4. Acelaºi Episcop are puterea sã reducã obligaþiile sau
legatele de Liturghii care împovãreazã institutele ecleziastice,
dacã veniturile au devenit insuficiente pentru a mai putea fi
atins în mod corespunzãtor scopul propriu al institutului.

§ 5. Aceleaºi puteri, prevãzute de §§ 3 ºi 4, le are ºi Supe-
riorul general al unui institut cãlugãresc clerical de drept
pontifical.

Can. 1309 – Aceleaºi autoritãþi, despre care vorbeºte
can. 1308, au, în plus, puterea de a transfera, dintr-un motiv
adecvat, obligaþiile de celebrare a Liturghiilor în alte zile, în
alte bise-rici sau la alte altare decât cele stabilite în actele
fundaþiei.

Can. 1310 – § 1. Reducerea, moderarea ºi comutarea
voin-þelor credincioºilor pentru cauzele pioase pot fi efectu-
ate de cãtre Ordinariu, numai dacã fondatorul i-a acordat
în mod expres aceastã putere ºi dacã existã un motiv just ºi
necesar.

§ 2. Dacã executarea obligaþiilor impuse a devenit imposibilã
din cauza diminuãrii veniturilor sau din cauza unui alt motiv,
fãrã vina administratorilor, Ordinariul, ascultând pãrerea celor
interesaþi ºi a consiliului sãu pentru problemele economice,
ºi respectându-se cât mai bine voinþa fondatorului, va putea
micºora cu echitate aceste obligaþii, cu excepþia reducerii Litur-
ghiilor, reglementatã de can. 1308.

§ 3. În toate celelalte cazuri, trebuie sã se recurgã la Scaunul
Apostolic.
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scriptis can. 1308 regitur.

§ 3. In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apos-
tolicam.
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CARTEA A VI-A
SANCÞIUNILE ÎN BISERICÃ

PARTEA I
Delictele ºi pedepsele în general

TITLUL I
Pedepsirea delictelor în general

Can. 1311 – Biserica are dreptul înnãscut ºi propriu de a-
i constrânge prin sancþiuni penale pe credincioºii creºtini
care sãvârºesc delicte.

Can. 1312 – § 1. Sancþiunile penale în Bisericã sunt:
1° pedepsele medicinale sau cenzurile, ce sunt trecute în

revistã în cann. 1331-1333.
2° pedepsele expiatoare, despre care vorbeºte can. 1336.

§ 2. Legea poate sã stabileascã alte pedepse expiatoare,
care sã-l priveze pe credincios de un bun spiritual sau material
ºi care sã fie conforme cu scopul supranatural al Bisericii.

§ 3. În plus, sunt folosite remedii penale ºi penitenþe; pri-
mele, mai ales pentru a preveni delictele, celelalte, mai degrabã
pentru a înlocui o pedeapsã sau pentru a o mãri.

TITLUL II
Legea penalã ºi preceptul penal
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LIBER VI
DE SANCTIONIBUS IN ECCLE-

SIA

PARS I
De delictis et poenis in genere

TITULUS I
De delictorum punitione generatim

Can. 1311 – Nativum et proprium Ecclesiae ius est christi-
fi-deles delinquentes poenalibus sanctionibus coercere.

Can. 1312 – § 1. Sanctiones poenales in Ecclesia sunt:
1° poenae medicinales seu censurae, quae in cann. 1331-1333

recensentur;
2° poenae expiatoriae, de quibus in can. 1336.

§ 2. Lex alias poenas expiatorias constituere potest, quae
christifidelem aliquo bono spirituali vel temporali privent et
supernaturali Ecclesiae fini sint consentaneae.

§ 3. Praeterea remedia poenalia et paenitentiae adhibentur,
illa quidem praesertim ad delicta praecavenda, hae potius
ad poenam substituendam vel augendam.

TITULUS II
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Can. 1313 – § 1. Dacã, dupã sãvârºirea delictului, legea
este modificatã, trebuie sã i se aplice vinovatului legea mai favor-
abilã.

§ 2. Dacã legea ulterioarã eliminã legea anterioarã sau cel
puþin pedeapsa, aceasta înceteazã imediat.

Can. 1314 – Îndeobºte pedeapsa este ferendae sententi-
ae, adicã îl obligã pe cel vinovat numai dupã ce a fost
impusã; este, însã, latae sententiae când cineva cade în ea
prin însuºi faptul comiterii delictului, dacã legea sau precep-
tul stabilesc acest lucru în mod expres.

Can. 1315 – § 1. Cine are putere legislativã poate sã dea
ºi legi penale; în afarã de aceasta, el poate proteja, prin legi
proprii, stabilind o pedeapsã cuvenitã, ºi legea divinã sau legea
ecleziasticã promulgatã de autoritatea superioarã, pãstrând
limitele propriei competenþe teritoriale sau personale.

§ 2. Legea însãºi poate sã determine pedeapsa sau sã o
lase la aprecierea prudentã a judecãtorului.

§ 3. Pentru un anumit delict, legea particularã poate sã
adauge ºi alte pedepse la cele stabilite de legea universalã, dar
sã nu facã acest lucru decât dintr-o necesitate foarte gravã.
Dacã legea universalã prevede o pedeapsã nedeterminatã
sau una facultativã, legea particularã o poate înlocui cu una
determinatã ºi obligatorie.

Can. 1316 – Episcopii diecezani sã aibã grijã ca, pe cât posi-
bil, în aceeaºi þarã sau în aceeaºi regiune sã fie date, dacã e
cazul, legi penale uniforme.

Can. 1317 – Sã fie stabilite pedepse numai în mãsura în
care sunt cu adevãrat necesare pentru a se apãra mai bine
disciplina ecleziasticã. Destituirea din starea clericalã nu poate
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De lege poenali ac de praecepto poenali

Can. 1313 – § 1. Si post delictum commissum lex mutetur,
applicanda est lex reo favorabilior.

§ 2. Quod si lex posterior tollat legem vel saltem poenam,
haec statim cessat.

Can. 1314 – Poena plerumque est ferendae sententiae, ita
ut reum non teneat, nisi postquam irrogata sit; est autem latae
sententiae, ita ut in eam incurratur ipso facto commissi delicti,
si lex vel praeceptum id expresse statuat.

Can. 1315 – § 1. Qui legislativam habet potestatem, pote-
st etiam poenales leges ferre; potest autem suis legibus etiam
legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate
latam, congrua poena munire, servatis suae competentiae limi-
tibus ratione territorii vel personarum.

§ 2. Lex ipsa potest poenam determinare vel prudenti iudicis
aestimatione determinandam relinquere.

§ 3. Lex particularis potest etiam poenis universali lege consti-
tutis in aliquod delictum alias addere; id autem ne faciat,
nisi ex gravissima necessitate. Quod si lex universalis inde-
termi-natam vel facultativam poenam comminetur, lex parti-
cularis potest etiam in illius locum poenam determinatam vel
obliga-toriam constituere.

Can. 1316 – Curent Episcopi dioecesani ut, quatenus
fieri potest, in eadem civitate vel regione uniformes ferantur, si
quae ferendae sint, poenales leges.

Can. 1317 – Poenae eatenus constituantur, quatenus vere
necessariae sint ad aptius providendum ecclesiasticae disci-
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fi stabilitã prin lege particularã.

Can. 1318 – Legiuitorul sã nu stabileascã pedepse latae
sententiae decât pentru anumite delicte sãvârºite din dol, care
pot provoca un scandal mai mare sau nu pot fi sancþionate
în mod eficace cu pedepse ferendae sententiae; sã nu se stabi-
leascã însã cenzuri, mai ales excomunicarea, decât cu foarte
mare moderaþie ºi numai împotriva unor delicte mai grave.

Can. 1319 – § 1. Când cineva poate sã stabileascã pre-
cepte în forul extern în virtutea puterii de conducere, poate
sã sta-bileascã, prin precept, ºi pedepse determinate, cu
excepþia celor expiatoare perpetue.

§ 2. Preceptul penal sã fie dat numai dupã ce chestiunea
a fost chibzuitã îndeajuns, respectându-se dispoziþiile stabilite
de cann. 1317 ºi 1318 privind legile particulare.

Can. 1320 – În toate chestiunile în care depind de
Ordinariul locului, cãlugãrii pot fi constrânºi de el cu
pedepse.

TITLUL III
Subiectul pasibil de sancþiuni penale

Can. 1321 – § 1. Nimeni nu este pedepsit dacã violarea
externã a legii sau a preceptului sãvârºitã de el nu este impu-
tabilã în mod grav din dol sau din culpã.

§ 2. Este pasibil de pedeapsa stabilitã de lege sau de precept
cel care a încãlcat legea sau preceptul în mod deliberat; în
schimb, cel care a încãlcat legea sau preceptul ca urmare a
lipsei de atenþie necesarã nu este pasibil dacã legea ºi preceptul
nu stabilesc altfel.
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plinae. Dimissio autem e statu clericali lege particulari constitui
nequit.

Can. 1318 – Latae sententiae poenas ne comminetur legis-
lator, nisi forte in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel
graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis
ferendae sententiae non possint; censuras autem, praesertim
excommunicationem, ne constituat, nisi maxima cum mode-
ratione et in sola delicta graviora.

Can. 1319 – § 1. Quatenus quis potest vi potestatis regi-
minis in foro externo praecepta imponere, eatenus potest etiam
poenas determinatas, exceptis expiatoriis perpetuis, per prae-
ceptum comminari.

§ 2. Praeceptum poenale ne feratur, nisi re mature perpensa,
et iis servatis, quae in cann. 1317 et 1318 de legibus particu-
laribus statuuntur.

Can. 1320 – In omnibus in quibus religiosi subsunt
Ordi-nario loci, possunt ab eodem poenis coerceri.

TITULUS III
De subiecto poenalibus sanctionibus

obnoxio

Can. 1321 – § 1. Nemo punitur, nisi externa legis vel prae-
cepti violatio, ab eo commissa, sit graviter imputabilis ex dolo
vel ex culpa.

§ 2. Poena lege vel praecepto statuta is tenetur, qui legem
vel praeceptum deliberate violavit; qui vero id egit ex omissione
debitae diligentiae, non punitur, nisi lex vel praeceptum aliter
caveat.
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§ 3. Când are loc violarea externã, imputabilitatea se presu-
pune, dacã nu rezultã altfel.

Can. 1322 – Cei lipsiþi în mod obiºnuit de uzul raþiunii,
chiar dacã au încãlcat legea sau preceptul în momentele în care
pãreau sãnãtoºi, sunt consideraþi incapabili de comiterea
delictului.

Can. 1323 – Nu este pasibil de nici o pedeapsã cel care,
în momentul când a violat legea sau preceptul:

1° nu avea încã ºaisprezece ani împliniþi;
2° a ignorat fãrã vinã cã încalcã o lege sau un precept; inad-

vertenþa ºi eroarea sunt echivalate ignoranþei;
3° a acþionat din constrângere fizicã sau ca urmare a unui

caz întâmplãtor pe care nu putea sã-l prevadã sau, chiar dacã
îl putea prevedea, nu putea sã-l evite;

4° a acþionat constrâns de o fricã gravã, fie ºi numai relativã,
ori din necesitate sau dintr-un inconvenient grav, în afarã de
cazul când actul este rãu în sine sau aduce o daunã sufletelor.

5° a acþionat în legitimã apãrare, pãstrând moderaþia nece-
sarã, împotriva unuia care l-a agresat pe nedrept pe el însuºi
sau pe alþii;

6° era lipsit de uzul raþiunii, rãmânând neatinse dispoziþiile
cann. 1324, § 1, nr. 2 ºi 1325;

7° fãrã vinã, a considerat cã existã una dintre circumstan-
þele prevãzute la nr. 4 ºi 5.

Can. 1324 – § 1. Autorul violãrii legii sau preceptului nu
este scutit de pedeapsã, dar pedeapsa stabilitã de lege sau de
precept trebuie atenuatã sau înlocuitã cu o penitenþã, dacã
delictul a fost sãvârºit:

1° de cel care avea numai în mod imperfect uzul raþiunii;
2° de cel care era lipsit de uzul raþiunii din cauza beþiei sau

din cauza unei alte tulburãri mentale asemãnãtoare;
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§ 3. Posita externa violatione, imputabilitas praesumitur,
nisi aliud appareat.

Can. 1322 – Qui habitualiter rationis usu carent, etsi
legem vel praeceptum violaverint dum sani videbantur, delicti
in inca-paces habentur.

Can. 1323 – Nulli poenae est obnoxius qui, cum legem vel
praeceptum violavit:

1° sextum decimum aetatis annum nondum explevit;
2° sine culpa ignoravit se legem vel praeceptum violare; igno-

rantiae autem inadvertentia et error aequiparantur;
3° egit ex vi physica vel ex casu fortuito, quem praevidere vel

cui praeviso occurrere non potuit;

4° metu gravi, quamvis relative tantum, coactus egit, aut ex
necessitate vel gravi incommodo, nisi tamen actus sit intrin-
sece malus aut vergat in animarum damnum;

5° legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel alterius
aggressorem egit, debitum servans moderamen;

6° rationis usu carebat, firmis praescriptis cann. 1324, § 1,
n. 2 et 1325;

7° sine culpa putavit aliquam adesse ex circumstantiis, de
quibus in nn. 4 vel 5.

Can. 1324 – § 1. Violationis auctor non eximitur a poena,
sed poena lege vel praecepto statuta temperari debet vel in
eius locum paenitentia adhiberi,si delictum patratum sit:

1° ab eo, qui rationis usum imperfectum tantum habuerit;
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3° dintr-un grav impuls al pasiunii, care totuºi nu a precedat
ºi nu a împiedicat complet raþiunea ºi consimþãmântul voinþei,
ºi cu condiþia ca pasiunea sã nu fi fost provocatã în mod voluntar
sau întreþinutã;

4° de cãtre un minor care a împlinit ºaisprezece ani;
5° de cel care a fost constrâns, chiar numai parþial, de o fricã

gravã, de o necesitate sau de un inconvenient grav, dacã delictul
este rãu în sine sau aduce o daunã sufletelor;

6° de cel care a acþionat în legitimã apãrare împotriva celui
care l-a agresat pe nedrept pe el însuºi sau pe alþii, dar fãrã
sã fi pãstrat moderaþia necesarã;

7° împotriva unuia care provoacã în mod grav ºi nedrept;
8° de cel care, din eroare, dar din vina sa, considerã cã a

existat una dintre circumstanþele prevãzute în can. 1323,
nr. 4 ºi 5;

9° de cel care, fãrã vinã, a ignorat cã legii sau preceptului
îi este anexatã o pedeapsã;

10° de cel care a acþionat fãrã imputabilitate deplinã, cu
condiþia ca aceasta sã fi rãmas gravã.

§ 2. Acelaºi lucru îl poate face judecãtorul, dacã existã o
altã circumstanþã care sã atenueze gravitatea delictului.

§ 3. În circumstanþele prevãzute de § 1, vinovatul nu este
pasibil de pedeapsa latae sententiae.

Can. 1325 – În aplicarea dispoziþiilor din cann. 1323 ºi
1324, niciodatã nu se poate þine seama de ignoranþa crasã,
supinã sau afectatã; de asemenea, nici de beþie sau de alte
tulburãri mintale, voite în mod deliberat pentru a sãvârºi sau
a justifica delictul, nici de pasiunea provocatã sau întreþin-
utã în mod deliberat.

Can. 1326 – § 1. Judecãtorul îl poate pedepsi mai aspru
decât stabileºte legea sau preceptul:

1° pe cel care, dupã o condamnare sau o declarare a pedepsei,
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2° ab eo qui rationis usu carebat propter ebrietatem aliamve
similem mentis perturbationem, quae culpabilis fuerit;

3° ex gravi passionis aestu, qui non omnem tamen mentis
deliberationem et voluntatis consensum praecesserit et impe-
dierit, et dummodo passio ipsa ne fuerit voluntarie excitata
vel nutrita;

4° a minore, qui aetatem sedecim annorum explevit;
5° ab eo, qui metu gravi, quamvis relative tantum, coactus

est, aut ex necessitate vel gravi incommodo, si delictum sit intrin-
sece malum vel in animarum damnum vergat;

6° ab eo, qui legitimae tutelae causa contra iniustum sui vel
alterius aggressorem egit, nec tamen debitum servavit mode-
ramen;

7° adversus aliquem graviter et iniuste provocantem;
8° ab eo, qui per errorem, ex sua tamen culpa, putavit aliquam

adesse ex circumstantiis, de quibus in can. 1323, nn. 4 vel 5;

9° ab eo, qui sine culpa ignoravit poenam legi vel praecep-
to esse adnexam;

10° ab eo, qui egit sine plena imputabilitate, dummodo haec
gravis permanserit.

§ 2. Idem potest iudex facere, si qua alia adsit circumstantia,
quae delicti gravitatem deminuat.

§ 3. In circumstantiis, de quibus in § 1, reus poena latae sen-
tentiae non tenetur.

Can. 1325 – Ignorantia crassa vel supina vel affectata
num-quam considerari potest in applicandis praescriptis cann.
1323 et 1324; item ebrietas aliaeve mentis perturbationes, si
sint de industria ad delictum patrandum vel excusandum
quae-sitae, et passio, quae voluntarie excitata vel nutrita sit.
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continuã sã greºeascã, aºa încât din circumstanþele concomi-
tente se poate presupune cu prudenþã încãpãþânarea în reaua
credinþã;

2° pe cel care este înzestrat cu o demnitate, sau care a abuzat
de autoritatea sa sau de oficiul sãu pentru a sãvârºi un delict;

3° pe vinovatul care, cu toate cã este stabilitã o pedeapsã
pentru un delict deliberat, a prevãzut întâmplarea, ºi totuºi,
pentru a o evita, nu a luat precauþiile pe care orice persoanã
atentã le-ar fi luat.

§ 2. Dacã în cazurile prevãzute de § 1 pedeapsa este latae
sententiae, se poate adãuga ºi o altã pedeapsã sau penitenþã.

Can. 1327 – Pe lângã cazurile prevãzute de cann. 1323-
1326, legea particularã poate sã stabileascã ºi alte circum-
stanþe exi-mante, atenuante ºi agravante, fie printr-o
normã generalã, fie pentru fiecare delict aparte. De aseme-
nea, într-un precept pot fi stabilite circumstanþe care sã
eximeze pedeapsa prevã-zutã de precept, sau sã o atenueze,
sau sã o agraveze.

Can. 1328 – § 1. Cine a fãcut sau a omis ceva pentru a
sãvârºi un delict, dar, ulterior, independent de voinþa sa, nu
l-a sãvârºit, nu este pasibil de pedeapsa stabilitã pentru delictul
consumat, în afarã de cazul când este prevãzut altfel de cãtre
lege sau precept.

§ 2. Dacã acþiunile sau omisiunile duc din natura lor la
înfãptuirea delictului, autorul poate fi pedepsit cu o penitenþã
sau cu un remediu penal, în afarã de cazul când a renunþat
de bunãvoie la înfãptuirea deja începutã a delictului. Dar dacã
ar urma un scandal, sau o daunã gravã, sau un pericol, chiar
dacã autorul a renunþat de bunãvoie, el poate fi sancþionat cu
o pedeapsã justã, totuºi mai uºoarã decât cea prevãzutã pentru
delictul consumat.
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Can. 1326 – § 1. Iudex gravius punire potest quam lex vel
praeceptum statuit:

1° eum, qui post condemnationem vel poenae declarationem
ita delinquere pergit, ut ex adiunctis prudenter eius pertinacia
in mala voluntate conici possit;

2° eum, qui in dignitate aliqua constitutus est, vel qui aucto-
ritate aut officio abusus est ad delictum patrandum;

3° reum, qui, cum poena in delictum culposum constituta sit,
eventum praevidit et nihilominus cautiones ad eum vitandum
omisit, quas diligens quilibet adhibuisset.

§ 2. In casibus, de quibus in § 1, si poena constituta sit latae
sententiae, alia poena addi potest vel paenitentia.

Can. 1327 – Lex particularis potest alias circumstantias exi-
mentes, attenuantes vel aggravantes, praeter casus in cann.
1323-1326, statuere, sive generali norma, sive pro singulis
delictis. Item in praecepto possunt circumstantiae statui, quae
a poena praecepto constituta eximant, vel eam attenuent vel
aggravent.

Can. 1328 – § 1. Qui aliquid ad delictum patrandum egit
vel omisit, nec tamen, praeter suam voluntatem, delictum con-
sum-mavit, non tenetur poena in delictum consummatum sta-
tuta, nisi lex vel praeceptum aliter caveat.

§ 2. Quod si actus vel omissiones natura sua ad delicti exse-
cutionem conducant, auctor potest paenitentiae vel remedio
poenali subici, nisi sponte ab incepta delicti exsecutione desti-
terit. Si autem scandalum aliudve grave damnum vel periculum
evenerit, auctor, etsi sponte destiterit, iusta potest poena puniri,
leviore tamen quam quae in delictum consummatum consti-
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Can. 1329 – § 1. Dacã au fost stabilite pedepse ferendae
sententiae împotriva autorului principal, cei care coopereazã
de comun acord la delict, dar care nu sunt menþionaþi nici în
lege, nici în precept, sunt pasibili de aceleaºi pedepse sau de
altele de aceeaºi gravitate sau de o gravitate mai micã.

§ 2. Complicii care nu sunt menþionaþi în lege sau în precept
cad în pedeapsa latae sententiae anexatã unui delict, dacã
delictul nu putea fi sãvârºit fãrã participarea lor, iar pedeapsa
sã fie de aºa naturã încât sã poatã fi aplicatã lor; în caz contrar,
pot fi sancþionaþi cu pedepse ferendae sententiae.

Can. 1330 – Delictul care constã într-o declaraþie sau
într-o altã manifestare a voinþei, a doctrinei sau a ºtiinþei,
trebuie considerat ca nefiind sãvârºit, dacã nimeni nu a per-
ceput acea declaraþie sau manifestare.

TITLUL IV
Pedepsele ºi celelalte sancþiuni

CAPITOLUL I
Cenzurile

Can. 1331 – § 1. Celui excomunicat nu i se permite:
1° sã participe în vreun fel, ca slujitor, la celebrarea Jertfei

Euharistice ºi la orice alt act de cult;
2° sã celebreze sacramentele sau sacramentaliile ºi sã pri-

meascã sacramentele;
3° sã îndeplineascã oficii ecleziastice, slujiri sau orice altã

funcþie ecleziasticã, sau sã îndeplineascã acte ale puterii de
conducere.

§ 2. Dacã însã excomunicarea a fost impusã sau declaratã
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tuta est.

Can. 1329 – § 1. Qui communi delinquendi consilio in
delictum concurrunt, neque in lege vel praecepto expresse nomi-
nantur, si poenae ferendae sententiae in auctorem principalem
constitutae sint, iisdem poenis subiciuntur vel aliis eiusdem
vel minoris gravitatis.

§ 2. In poenam latae sententiae delicto adnexam incurrunt
complices,qui in lege vel praecepto non nominantur, si sine
eorum opera delictum patratum non esset, et poena sit talis
naturae, ut ipsos afficere possit; secus poenis ferendae sen-
tentiae puniri possunt.

Can. 1330 – Delictum quod in declaratione consistat vel
in alia voluntatis vel doctrinae vel scientiae manifestatione,
tamquam non consummatum censendum est, si nemo eam
declarationem vel manifestationem percipiat.

TITULUS IV
De poenis aliisque punitionibus

CAPUT I
De censuris

Can. 1331 – § 1. Excommunicatus vetatur:
1° ullam habere participationem ministerialem in celebrandis

Eucharistiae Sacrificio vel quibuslibet aliis cultus caerimoniis;
2° sacramenta vel sacramentalia celebrare et sacramenta

recipere;
3° ecclesiasticis officiis vel ministeriis vel muneribus quibus-

libet fungi vel actus regiminis ponere.
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cel vinovat:
1° dacã vrea sã acþioneze contrar dispoziþiei din § 1, nr. 1,

trebuie îndepãrtat ori acþiunea liturgicã trebuie întreruptã,
dacã nu se opune un motiv grav;

2° îndeplineºte invalid actele puterii de conducere, care,
conform § 1, nr. 3, sunt numai ilicite;

3° nu-i este permis sã se foloseascã de privilegiile ce i-au
fost acordate anterior;

4° nu poate obþine în mod valid o demnitate, un oficiu sau
o altã funcþie în Bisericã;

5° nu-ºi poate însuºi roadele provenite dintr-o demnitate,
dintr-un oficiu, din oricare altã funcþie, din pensie, pe care le
are în Bisericã.

Can. 1332 – Cine a cãzut în interdict este þinut la opre-
liºtile din can. 1331, § 1, nr. 1 ºi 2; dacã interdictul a fost
impus sau declarat, trebuie respectatã dispoziþia can. 1331,
§ 2, nr. 1.

Can. 1333 – § 1. Suspendarea, care poate sã-i afecteze
numai pe clerici, interzice:

1° toate sau unele acte ale puterii preoþeºti;
2° toate sau unele acte ale puterii de conducere;
3° exercitarea tuturor sau numai a unor drepturi sau funcþii

legate de un oficiu.

§ 2. În lege sau în precept poate fi stabilit ca, dupã sen-
tinþa condamnatoare sau declaratoare, cel suspendat sã nu
poatã îndeplini în mod valid actele puterii de conducere.

§ 3. Opreliºtea nu atinge niciodatã:
1° oficiile sau puterea de conducere care nu depind de auto-

ritatea Superiorului care a stabilit pedeapsa;
2° dreptul la locuinþã, dacã cel vinovat îl are în virtutea

oficiului;
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§ 2. Quod si excommunicatio irrogata vel declarata sit, reus:

1° si agere velit contra praescriptum § 1, n. 1, est arcendus
aut a liturgica actione est cessandum, nisi gravis obstet causa;

2° invalide ponit actus regiminis, qui ad normam § 1, n. 3,
sunt illiciti;

3° vetatur frui privilegiis antea concessis;

4° nequit valide consequi dignitatem, officium aliudve munus
in Ecclesia;

5° fructus dignitatis, officii, muneris cuiuslibet, pensionis,
quam quidem habeat in Ecclesia, non facit suos.

Can. 1332 – Interdictus tenetur vetitis, de quibus in can. 1331,
§ 1 nn. 1 et 2; quod si interdictum irrogatum vel declaratum
sit, praescriptum can. 1331, § 2, n. 1 servandum est.

Can. 1333 – § 1. Suspensio, quae clericos tantum affice-
re potest, vetat:

1° vel omnes vel aliquos actus potestatis ordinis;
2° vel omnes vel aliquos actus potestatis regiminis;
3° exercitium vel omnium vel aliquorum iurium vel munerum

officio inhaerentium.

§ 2. In lege vel praecepto statui potest, ut post sententiam
condemnatoriam vel declaratoriam actus regiminis suspensus
valide ponere nequeat.

§ 3. Vetitum numquam afficit:
1° officia vel regiminis potestatem, quae non sint sub potes-

tate Superioris poenam constituentis;
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3° dreptul de a administra bunurile care ar aparþine de
oficiul celui suspendat, dacã pedeapsa este latae sententiae.

§ 4. Suspendarea care opreºte însuºirea veniturilor, a sala-
riului, a pensiei ºi a altor bunuri de acest fel comportã obligaþia
de a se restitui tot ceea ce a fost însuºit, chiar cu bunã credinþã,
în mod ilegitim.

Can. 1334 – § 1. Sfera suspendãrii în limitele stabilite de
canonul precedent este determinatã fie de cãtre lege sau precept,
fie de sentinþa sau decretul prin care este impusã pedeapsa.

§ 2. Legea, nu însã preceptul, poate sã stabileascã o suspen-
dare latae sententiae, fãrã a mai adãuga vreo restricþie sau
vreo limitã; o asemenea pedeapsã are toate efectele enume-
rate în can. 1331, § 1.

Can. 1335 – Dacã o cenzurã interzice celebrarea sacra-
men-telor sau a sacramentaliilor, sau îndeplinirea vreunui
act al puterii de conducere, opreliºtea este suspendatã ori de
câte ori acest lucru este necesar pentru îngrijirea credin-
cioºilor care se aflã în pericol de moarte; dacã însã cenzura
latae sententiae nu a fost declaratã, opreliºtea este suspendatã
ºi în cazul când un credincios cere un sacrament sau un sacra-
mental, sau exer-citarea unui act de conducere; acest lucru
este permis sã fie cerut din orice motiv just.

CAPITOLUL II
Pedepsele expiatoare

Can. 1336 – § 1. Pedepsele expiatoare, prin care delincven-
tul poate fi sancþionat fie pentru totdeauna, fie pentru un
timp determinat, fie pentru un timp nedeterminat, pe
lângã cele stabilite eventual de o lege, sunt ºi urmãtoarele:

1° interzicerea ori ordinul de a locui într-un loc sau teri-
toriu determinat;
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2° ius habitandi, si quod reus ratione officii habeat;

3° ius administrandi bona, quae ad ipsius suspensi officium
forte pertineant, si poena sit latae sententiae.

§ 4. Suspensio vetans fructus, stipendium, pensiones aliave
eiusmodi percipere, obligationem secumfert restituendi quidquid
illegitime, quamvis bona fide, perceptum sit.

Can. 1334 – § 1. Suspensionis ambitus, intra limites cano-
ne praecedenti statutos, aut ipsa lege vel praecepto definitur,
aut sententia vel decreto quo poena irrogatur.

§ 2. Lex, non autem praeceptum, potest latae sententiae
suspensionem, nulla addita determinatione vel limitatione,
constituere; eiusmodi autem poena omnes effectus habet, qui
in can. 1333, § 1 recensentur.

Can. 1335 – Si censura vetet celebrare sacramenta vel sacra-
mentalia vel ponere actum regiminis, vetitum suspenditur,
quoties id necessarium sit ad consulendum fidelibus in mor-
tis periculo constitutis; quod si censura latae sententiae non
sit declarata, vetitum praeterea suspenditur, quoties fidelis
petit sacramentum vel sacramentale vel actum regiminis; id
autem petere ex qualibet iusta causa licet.

CAPUT II
De poenis expiatoriis

Can. 1336 – § 1. Poenae expiatoriae, quae delinquentem
affi-cere possunt aut in perpetuum aut in tempus praefini-
tum aut in tempus indeterminatum, praeter alias, quas forte
lex constituerit, hae sunt:

1° prohibitio vel praescriptio commorandi in certo loco vel
territorio;



2° privarea de o putere, de un oficiu, de o funcþie, de un drept,
de un privilegiu, de o facultate, de o favoare, de un titlu, de un
semn distinctiv, chiar numai onorific;

3° interzicerea de a exercita cele ce sunt indicate la nr. 2,
sau interzicerea de a le exercita într-un anumit loc sau în
afara acelui loc; aceste interziceri nu sunt niciodatã sub
pedeapsa nulitãþii;

4° transferarea penalã într-un alt oficiu;
5° demiterea din starea clericalã.

§ 2. Numai acele pedepse expiatoare pot fi latae sententiae,
care sunt indicate în § 1, nr. 3.

Can. 1337 – § 1, Interzicerea de a locui într-un loc sau
teri-toriu determinat poate fi impusã atât clericilor, cât ºi
cãlugã-rilor; în schimb, ordinul de a locui într-un loc sau
teritoriu determinat poate fi impus clericilor seculari ºi, în
limitele con-stituþiilor, cãlugãrilor.

§ 2. Pentru a impune ordinul de a locui într-un loc sau
teritoriu determinat, este necesar consimþãmântul Ordina-
riului acelui loc, dacã nu este vorba de o casã destinatã ºi clericilor
extradiecezani care fac pocãinþã sau trebuie sã se corijeze.

Can. 1338 – § 1. Privãrile ºi interzicerile enumerate în
can. 1336, § 1, nr. 2 ºi 3, nu afecteazã niciodatã puterile, ofi-
ciile, funcþiile, drepturile, privilegiile, facultãþile, favorurile,
titlurile ºi semnele distinctive care nu depind de autoritatea
Superiorului care stabileºte pedeapsa.

§ 2. Nu poate fi impusã privarea de puterea preoþeascã, ci
numai interzicerea de a o exercita sau de a exercita anumite
acte ale acestei puteri; de asemenea, nu poate fi impusã pri-
varea de gradele academice.

§ 3. Pentru interzicerile indicate în can. 1336, § 1, nr. 3,
trebuie sã se respecte norma din can. 1335 privind cenzurile.



2° privatio potestatis, officii, muneris, iuris, privilegii, facul-
tatis, gratiae, tituli, insignis, etiam mere honorifici;

3° prohibitio ea exercendi, quae sub n. 2 recensentur, vel pro-
hibitio ea in certo loco vel extra certum locum exercendi; quae
prohibitiones numquam sunt sub poena nullitatis;

4° translatio poenalis ad aliud officium;
5° dimissio e statu clericali.

§ 2. Latae sententiae eae tantum poenae expiatoriae esse
possunt, quae in § 1, n. 3 recensentur.

Can. 1337 – § 1. Prohibitio commorandi in certo loco vel terri-
torio sive clericos sive religiosos afficere potest; praescriptio
autem commorandi, clericos saeculares et, intra limites consti-
tutionum, religiosos.

§ 2. Ut praescriptio commorandi in certo loco vel territorio
irrogetur, accedat oportet consensus Ordinarii illius loci, nisi
agatur de domo extradioecesanis quoque clericis paenitentibus
vel emendandis destinata.

Can. 1338 – § 1. Privationes et prohibitiones, quae in
can. 1336, § 1 nn. 2 et 3 recensentur, numquam afficiunt
potes-tates, officia, munera, iura, privilegia, facultates, gratias,
titulos, insignia, quae non sint sub potestate Superioris poenam
consti-tuentis.

§ 2. Potestatis ordinis privatio dari nequit, sed tantum pro-
hibitio eam vel aliquos eius actus exercendi; item dari nequit
privatio graduum academicorum.

§ 3. De prohibitionibus, quae in can. 1336, § 1, n. 3 indicantur,
norma servanda est, quae de censuris datur in can. 1335.
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CAPITOLUL III
Remediile penale ºi penitenþele

Can. 1339 – § 1. Ordinariul poate, personal sau prin
altci-neva, sã-l avertizeze pe cel care se aflã într-o ocazie
proximã de a sãvârºi un delict, sau pe cel care, dupã ce a
avut loc o investigaþie, este suspectat în mod grav de a fi
sãvârºit un delict.

§ 2. Dar poate ºi sã-l mustre, într-o manierã adecvatã condi-
þiilor speciale ale persoanei ºi ale faptului, pe cel care prin com-
portarea sa dã motiv de scandal sau tulburã grav ordinea publicã.

§ 3. Trebuie întotdeauna sã se constate cel puþin pe baza
unui document, care trebuie sã fie pãstrat în arhiva secretã
a curiei, cã a avut loc avertismentul sau mustrarea.

Can. 1340 – § 1. Penitenþa, care poate fi impusã în forul
extern, este fie un act religios, fie unul de pietate sau de cari-
tate, ce trebuie îndeplinit.

§ 2. Sã nu se impunã niciodatã o penitenþã publicã pentru
o infracþiune ocultã.

§ 3. Ordinariul poate sã adauge cu prudenþã penitenþe la
remediul penal al avertismentului sau mustrãrii.

TITLUL V
Aplicarea pedepselor

Can. 1341 – Ordinariul sã aibã grijã sã dea curs proce-
durii judiciare sau administrative pentru impunerea sau
decla-rarea pedepselor, numai când e convins cã nici cori-
jarea frã-þeascã, nici mustrarea, nici alte mijloace specifice gri-
jii pastorale nu sunt suficiente pentru repararea scandalului,
pentru resta-bilirea justiþiei ºi pentru corijarea celui incul-
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CAPUT III
De remediis poenalibus et paenitentiis

Can. 1339 – § 1. Eum, qui versatur in proxima delinquen-
di occasione, vel in quem, ex investigatione peracta, gravis
cadit suspicio delicti commissi, Ordinarius per se vel per
alium monere potest.

§ 2. Eum vero, ex cuius conversatione scandalum vel gravis
ordinis perturbatio oriatur, etiam corripere potest, modo pecu-
liaribus personae et facti condicionibus accommodato.

§ 3. De monitione et correptione constare semper debet sal-
tem ex aliquo documento, quod in secreto curiae archivo ser-
vetur.

Can. 1340 – § 1. Paenitentia, quae imponi potest in foro
externo, est aliquod religionis vel pietatis vel caritatis opus
peragendum.

§ 2. Ob transgressionem occultam numquam publica impo-
natur paenitentia.

§ 3. Paenitentias Ordinarius pro sua prudentia addere potest
poenali remedio monitionis vel correptionis.

TITULUS V
De poenis applicandis

Can. 1341 – Ordinarius proceduram iudicialem vel
admi-nistrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc
tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna
correc-tione neque correptione neque aliis pastoralis sollici-
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pat.

Can. 1342 – § 1. Ori de câte ori se opun motive juste efec-
tuãrii unui proces judiciar, pedeapsa poate sã fie impusã sau
declaratã prin decret extrajudiciar; remediile penale ºi peni-
tenþele pot fi aplicate în oricare caz prin decret.

§ 2. Nu pot fi impuse sau declarate prin decret pedepsele
perpetue ºi nici pedepsele pe care legea sau preceptul ce le
stabileºte nu permite sã fie aplicate prin decret.

§ 3. Ceea ce se spune în lege sau precept despre judecãtor
cu privire la pedeapsa ce trebuie sã o impunã sau sã o declare
în cadrul unui proces, acelaºi lucru trebuie aplicat ºi în cazul
Superiorului care impune sau declarã o pedeapsã prin decret
extrajudiciar, dacã nu se constatã altfel ºi nici nu este vorba
de dispoziþii ce se referã numai la procedurã.

Can. 1343 – Dacã o lege sau un precept îi acordã judecã-
to-rului puterea de a aplica sau de a nu aplica pedeapsa,
jude-cãtorul poate, dupã conºtiinþa ºi discreþionalitatea sa, sã
mode-reze pedeapsa sau sã impunã în locul ei o penitenþã.

Can. 1344 – Chiar dacã legea foloseºte termeni porunci-
tori, judecãtorul poate, dupã conºtiinþa ºi discreþionalitatea
sa:

1° sã amâne impunerea pedepsei la o datã mai potrivitã, în
cazul când se prevede cã, din cauza unei pedepsiri grabnice a
vinovatului, ar putea lua naºtere rele mai mari;

2° sã se abþinã de a impune pedeapsa, sau sã impunã o
pedeapsã mai uºoarã, sau sã recurgã la o penitenþã, dacã vino-
vatul s-a îndreptat ºi a reparat scandalul, sau dacã a fost
pedepsit destul de autoritatea civilã sau se prevede cã va fi
pedepsit;

3° sã suspende obligaþia de a fi respectatã o pedeapsã expia-
toare, dacã vinovatul, dupã ce a dus o viaþã corectã, a sãvârºit
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tudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam resti-
tui, reum emendari.

Can. 1342 – § 1. Quoties iustae obstent causae ne iudicia-
lis processus fiat, poena irrogari vel declarari potest per decre-
tum extra iudicium; remedia poenalia autem et paenitentiae
appli-cari possunt per decretum in quolibet casu.

§ 2. Per decretum irrogari vel declarari non possunt poenae
perpetuae, neque poenae quas lex vel praeceptum eas consti-
tuens vetet per decretum applicare.

§ 3. Quae in lege vel praecepto dicuntur de iudice, quod attinet
ad poenam irrogandam vel declarandam in iudicio, applican-
da sunt ad Superiorem, qui per decretum extra iudicium poe-
nam irroget vel declaret, nisi aliter constet neque agatur de
prae-scriptis quae ad procedendi tantum rationem atti-
neant.

Can. 1343 – Si lex vel praeceptum iudici det potestatem appli-
candi vel non applicandi poenam, iudex potest etiam, pro sua
conscientia et prudentia, poenam temperare vel in eius locum
paenitentiam imponere.

Can. 1344 – Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex
pro sua conscientia et prudentia potest:

1° poenae irrogationem in tempus magis opportunum differre,
si ex praepropera rei punitione maiora mala eventura praevi-
deantur;

2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irroga-
re aut paenitentiam adhibere, si reus emendatus sit et scanda-
lum reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus
sit vel punitum iri praevideatur;

3° si reus primum post vitam laudabiliter peractam deliquerit
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pentru prima datã un delict, ºi nu existã necesitatea imperioasã
de a fi reparat scandalul, cu condiþia, totuºi, ca în cazul când
vinovatul sãvârºeºte iarãºi un delict, în spaþiul de timp stabilit
de acelaºi judecãtor, sã ispãºeascã pedeapsa ce îi este impusã
pentru ambele delicte, în afarã de cazul când între timp s-a
scurs timpul pentru prescripþia acþiunii penale privind delictul
precedent.

Can. 1345 – Când delincventul a avut numai în mod
parþial uzul raþiunii sau a sãvârºit delictul din fricã, din
necesitate, din impuls pasional, din cauza beþiei sau a altei
tulburãri men-tale asemãnãtoare, judecãtorul se poate chiar
abþine de a-i aplica vreo pedeapsã, dacã apreciazã cã pot fi luate
în alt mod mãsuri mai bune pentru corijarea lui.

Can. 1346 – Când un delincvent a sãvârºit mai multe
delicte, iar cumulul de pedepse ferendae sententiae pare
prea sever, este lãsatã la discreþionalitatea judecãtorului
posibilitatea de a stabili pedepsele în limite echitabile.

Can. 1347 – § 1. O cenzurã nu poate fi impusã în mod
valid dacã vinovatul nu a fost avertizat în prealabil cel puþin
o sin-gurã datã ca sã abandoneze încãpãþânarea, dându-i-se
un timp suficient pentru cãinþã.

§ 2. Trebuie sã se considere cã a abandonat încãpãþânarea
vinovatul care s-a cãit cu adevãrat de delict ºi care, în plus,
a reparat în mod adecvat daunele ºi scandalul, sau cel puþin
a promis în mod serios cã va face acest lucru.

Can. 1348 – Când vinovatul este achitat de acuzaþie sau
nu i se impune nici o pedeapsã, Ordinariul poate sã se îngri-
jeascã de binele acestuia ºi de binele public prin avertismente
potri-vite ºi prin alte mijloace specifice grijii pastorale, sau
chiar, dacã este cazul, prin remedii penale.
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neque necessitas urgeat reparandi scandalum, obligationem
servandi poenam expiatoriam suspendere, ita tamen ut, si reus
intra tempus ab ipso iudice determinatum rursus deliquerit,
poenam utrique delicto debitam luat, nisi interim tempus decur-
rerit ad actionis poenalis pro priore delicto praescriptionem.

Can. 1345 – Quoties delinquens vel usum rationis imper-
fectum tantum habuerit, vel delictum ex metu vel necessitate
vel passionis aestu vel in ebrietate aliave simili mentis pertur-
batione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione
irroganda abstinere, si censeat aliter posse melius consuli eius
emendationi.

Can. 1346 – Quoties reus plura delicta patraverit, si
nimius videatur poenarum ferendae sententiae cumulus,
prudenti iudicis arbitrio relinquitur poenas intra aequos termi-
nos mode-rari.

Can. 1347 – § 1. Censura irrogari valide nequit, nisi
antea reus semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat,
dato congruo ad resipiscentiam tempore.

§ 2. A contumacia recessisse dicendus est reus, quem delicti
vere paenituerit, quique praetera congruam damnorum et
scandali reparationem dederit vel saltem serio promiserit.

Can. 1348 – Cum reus ab accusatione absolvitur vel
nulla poena ei irrogatur, Ordinarius potest opportunis monitis
aliisque pastoralis sollicitudinis viis, vel etiam, si res ferat,
poenalibus remediis eius utilitati et publico bono consulere.
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Can. 1349 – Dacã pedeapsa este nedeterminatã ºi nici
legea nu prevede altfel, judecãtorul sã nu impunã pedepse mai
grele, mai ales cenzuri, decât doar atunci când gravitatea
cazului cere în mod absolut acest lucru; nu poate, însã, sã
impunã pedepse perpetue.

Can. 1350 – § 1. În impunerea de pedepse unui cleric, tre-
buie întotdeauna sã se ia mãsuri ca acesta sã nu fie lipsit de
cele necesare întreþinerii sale demne, în afarã de cazul când
este vorba de demiterea din starea clericalã.

§ 2. Totuºi, dacã cel demis din starea clericalã devine, din
cauza acestei pedepse, cu adevãrat sãrac, Ordinariul sã aibã
grijã sã se ia mãsuri în modul cel mai bun posibil.

Can. 1351 – Pedeapsa îl obligã pe cel vinovat pretutin-
deni, chiar când a încetat dreptul celui care a stabilit-o sau a
impus-o, dacã nu este stabilit în mod expres altfel.

Can. 1352 – § 1. Dacã pedeapsa interzice primirea sacra-
mentelor sau a sacramentaliilor, opreliºtea este suspendatã
câtã vreme cel vinovat se aflã în pericol de moarte.

§ 2. Obligaþia de a ispãºi o pedeapsã latae sententiae care
nu a fost declaratã ºi nu este cunoscutã în locul unde delinc-
ventul se aflã, este total sau parþial suspendatã în mãsura în
care el nu o poate ispãºi fãrã pericol de scandal grav sau dezo-
noare.

Can. 1353 – Apelul împotriva sentinþelor judecãtoreºti
sau recursul împotriva decretelor, care impun sau declarã
orice fel de pedeapsã, au efect suspensiv.
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Can. 1349 – Si poena sit indeterminata neque aliud lex caveat,
iudex poenas graviores, praesertim censuras, ne irroget, nisi
casus gravitas id omnino postulet; perpetuas autem poenas
irrogare non potest.

Can. 1350 – § 1. In poenis clerico irrogandis semper caven-
dum est, ne iis quae ad honestam sustentationem sunt neces-
saria ipse careat, nisi agatur de dimissione e statu clericali.

§ 2. Dimissio autem e statu clericali, qui propter poenam vere
indigeat, Ordinarius meliore quo fieri potest modo providere
curet.

Can. 1351 – Poena reum ubique tenet, etiam resoluto iure
eius qui poenam constituit vel irrogavit, nisi aliud expresse
caveatur.

Can. 1352 – § 1. Si poena vetet recipere sacramenta vel sacra-
mentalia, vetitum suspenditur, quamdiu reus in mortis periculo
versatur.

§ 2. Obligatio servandi poenam latae sententiae, quae neque
declarata sit neque sit notoria in loco ubi delinquens versatur,
eatenus ex toto vel ex parte suspenditur, quatenus reus eam
servare nequeat sine periculo gravis scandali vel infamiae.

Can. 1353 – Appellatio vel recursus a sententiis iudiciali-
bus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogent vel decla-
rent, habent effectum suspensivum.
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TITLUL VI
Încetarea pedepselor

Can. 1354 – § 1. Pe lângã cei indicaþi în cann. 1355-1356,
toþi cei care pot dispensa de o lege prevãzutã cu pedeapsã
sau pot sã scuteascã de un precept care impune o pedeapsã
pot ºi sã ierte aceastã pedeapsã.

§ 2. În plus, legea sau preceptul care stabileºte o pedeapsã
poate sã acorde ºi altora puterea de a o ierta.

§ 3. Dacã Scaunul Apostolic ºi-a rezervat sieºi sau a rezervat
altora iertarea unei pedepse, rezervarea trebuie interpretatã
în sens strict.

Can. 1355 – § 1. Pot sã ierte pedeapsa stabilitã de lege,
dacã a fost impusã sau declaratã, numai sã nu fie rezervatã
Scau-nului Apostolic:

1° Ordinariul care a deschis acþiunea pentru a impune sau
a declara pedeapsa, sau care a impus-o sau a declarat-o, per-
sonal sau prin alþii, prin decret;

2° Ordinariul locului în care se aflã delincventul, dar numai
dupã ce s-a consultat cu Ordinariul despre care este vorba la
nr. 1, dacã acest lucru nu este imposibil din cauza unor circum-
stanþe extraordinare.

§ 2. Dacã nu a fost rezervatã Scaunului Apostolic, Ordinariul
poate sã ierte pedeapsa latae sententiae stabilitã de o lege,
dar încã nedeclaratã, a propriilor supuºi ºi al acelora care se
aflã în teritoriul sãu sau care au sãvârºit aici delictul; aceeaºi
putere o are ºi orice Episcop, dar numai în cadrul mãrturisirii
sacramentale.

Can. 1356 – § 1. Pot sã ierte pedeapsa ferendae sau latae
sententiae stabilitã de un precept ce nu a fost dat de Scaunul
Apostolic:

1° Ordinariul locului în care se aflã delincventul;
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TITULUS VI
De poenarum cessatione

Can. 1354 – § 1. Praeter eos, qui in cann. 1355-1356 recen-
sentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est, dispensare
possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possunt
etiam eam poenam remittere.

§ 2. Potest praeterea lex vel praeceptum, poenam constituens,
aliis quoque potestatem facere remittendi.

§ 3. Si Apostolica Sedes poenae remissionem sibi vel aliis
reservaverit, reservatio stricte est interpretanda.

Can. 1355 – § 1. Poenam lege constitutam, si sit irrogata
vel declarata, remittere possunt, dummodo non sit Apostolicae
Sedi reservata:

1° Ordinarius, qui iudicium ad poenam irrogandam vel
declarandam promovit vel decreto eam per se vel per alium irro-
gavit vel declaravit;

2° Ordinarius loci in quo delinquens versatur, consulto tamen,
nisi propter extraordinarias circumstantias impossibile sit,
Ordinario, de quo sub n. 1.

§ 2. Poenam latae sententiae nondum declaratam lege con-
stitutam, si Sedi Apostolicae non sit reservata, potest Ordi-
narius remittere suis subditis et iis qui in ipsius territorio
versantur vel ibi deliquerint, et etiam quilibet Episcopus in
actu tamen sacramentalis confessionis.

Can. 1356 – § 1. Poenam ferendae vel latae sententiae con-
stitutam praecepto quod non sit ab Apostolica Sede latum,
remittere possunt:
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2° dacã pedeapsa a fost impusã sau declaratã, chiar ºi Ordi-
nariul care a deschis acþiunea legalã pentru a impune sau a
declara pedeapsa, sau care a impus-o sau a declarat-o, personal
sau prin alþii, printr-un decret.

§ 2. Înainte de a se acorda iertarea, trebuie consultat autorul
preceptului, dacã acest lucru nu este imposibil din cauza unor
circumstanþe extraordinare.

Can. 1357 – § 1. Rãmânând valabile dispoziþiile cann.
508 ºi 976, confesorul poate ierta în forul intern sacramental
cen-zura latae sententiae a excomunicãrii sau a interdictului,
nede-claratã, dacã penitentului îi este greu sã rãmânã în
starea de pãcat grav în perioada de timp necesarã ca
Superiorul competent sã poatã interveni.

§ 2. Acordând iertarea, confesorul sã impunã penitentului
obligaþia de a recurge în termen de o lunã, sub pedeapsa de
a cãdea din nou în cenzurã, la Superiorul competent sau la
un preot care are facultatea necesarã ºi de a se conforma dispo-
ziþiilor acestora; între timp, sã impunã penitentului o pocãinþã
adecvatã ºi, dacã e cazul, obligaþia de a repara scandalul sau
dauna cauzatã; recursul poate fi fãcut ºi de cãtre confesor,
fãrã a se menþiona numele penitentului.

§ 3. Au aceeaºi obligaþie de a recurge, dupã ce s-au vindecat,
cei care, conform can. 976, au fost iertaþi de o cenzurã impusã
sau declaratã, ori de una rezervatã Scaunului Apostolic.

Can. 1358 – § 1. Iertarea de cenzurã nu poate fi acordatã
decât dacã delincventul a renunþat la încãpãþânare în confor-
mitate cu can. 1347, § 2; celui care a renunþat nu i se poate nega
iertarea.

§ 2. Cine iartã o cenzurã poate sã procedeze aºa cum e sta-
bilit de can. 1348 sau poate sã impunã o pocãinþã.
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1° Ordinarius loci, in quo delinquens versatur;
2° si poena sit irrogata vel declarata, etiam Ordinarius qui

iudicium ad poenam irrogandam vel declarandam promo-
vit vel decreto eam per se vel per alium irrogavit vel decla-
ravit.

§ 2. Antequam remissio fiat, consulendus est, nisi propter
extraordinarias circumstantias impossibile sit, praecepti auctor.

Can. 1357 – § 1. Firmis praescriptis cann. 508 et 976,
cen-suram latae sententiae excommunicationis vel interdicti
non declaratam confessarius remittere potest in foro interno
sacra-mentali, si paenitenti durum sit in statu gravis peccati
perma-nere per tempus necessarium ut Superior competens pro-
videat.

§ 2. In remissione concedenda confessarius paenitenti onus
iniungat recurrendi intra mensem sub poena reincidentiae ad
Superiorem competentem vel ad sacerdotem facultate praeditum,
et standi huius mandatis; interim imponat congruam paeni-
tentiam et, quatenus urgeat, scandali et damni reparationem;
recursus autem fieri potest etiam per confessarium, sine nominis
mentione.

§ 3. Eodem onere recurrendi tenentur, postquam conva-
luerint, ii quibus ad normam can. 976 remissa est censura
irrogata vel declarata vel Sedi Apostolicae reservata.

Can. 1358 – § 1. Remissio censurae dari non potest nisi
delin-quenti qui a contumacia, ad normam can. 1347, § 2,
recesserit; recedenti autem denegari nequit.
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Can. 1359 – Dacã cineva este sancþionat cu mai multe
pedepse, iertarea este valabilã numai pentru pedepsele specifi-
cate în ea; iertarea generalã face sã înceteze toate pedepsele,
cu excepþia acelora pe care delincventul, în cerere, le-a trecut
sub tãcere cu rea credinþã.

Can. 1360 – Iertarea de o pedeapsã obþinutã sub fricã
gravã este nulã.

Can. 1361 – § 1. Iertarea poate fi datã ºi unei persoane
absente, precum ºi sub condiþie.

§ 2. Iertarea în forul extern sã fie datã în scris, dacã un
motiv grav nu sugereazã contrariul.

§ 3. Sã se aibã grijã ca atât cererea de iertare, cât ºi ier-
tarea însãºi sã nu fie date în vileag, în afarã de cazul când
acest lucru este util pentru tutelarea bunei reputaþii a vino-
vatului sau este necesar pentru repararea scandalului.

Can. 1362 – § 1. Acþiunea criminalã se stinge prin pre-
scripþie în trei ani, dacã nu este vorba:

1° de delicte rezervate Congregaþiei pentru Doctrina Cre-
dinþei;

2° de o acþiune datoratã delictelor prevãzute în cann. 1394,
1395, 1397, 1398, care se prescrie în cinci ani;

3° de delicte care nu sunt pedepsite de dreptul comun, dacã
legea particularã a stabilit un alt termen de prescripþie.

§ 2. Prescripþia începe sã se scurgã din ziua când a fost
sãvârºit delictul, ori, dacã delictul e permanent sau habitual,
din ziua în care a încetat.

Can. 1363 – § 1. Dacã vinovatului nu i s-a notificat decre-
tul executiv al judecãtorului, despre care vorbeºte can.
1651, în termenele fixate, prevãzute de can. 1362, care trebuie
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§ 2. Qui censuram remittit, potest ad normam can. 1348
providere vel etiam paenitentiam imponere.

Can. 1359 – Si quis pluribus poenis detineatur, remissio
valet tantummodo pro poenis in ipsa expressis; generalis
autem remissio omnes aufert poenas, iis exceptis quas in
petitione reus mala fide reticuerit.

Can. 1360 – Poenae remissio metu gravi extorta irrita est.

Can. 1361 – § 1. Remissio dari potest etiam absenti vel
sub condicione.

§ 2. Remissio in foro externo detur scripto, nisi gravis causa
aliud suadeat.

§ 3. Caveatur ne remissionis petitio vel ipsa remissio divul-
getur, nisi quatenus id vel utile sit ad rei famam tuendam vel
necessarium ad scandalum reparandum.

Can. 1362 – § 1. Actio criminalis praescriptione extingui-
tur triennio, nisi agatur:

1° de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis;

2° de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397,
1398, quae quinquennio praescribitur;

3° de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex
particularis alium praescriptionis terminum statuerit.

§ 2. Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est,
vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit.
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calculate din ziua când sentinþa de condamnare a devenit
definitivã, acþiunea pentru a executa pedeapsa se stinge prin
prescripþie.

§ 2. Acelaºi lucru este valabil, respectându-se ceea ce trebuie
respectat, ºi în cazul în care pedeapsa a fost impusã prin
decret extrajudiciar.

PARTEA A II-A
Pedepsele pentru fiecare delict

TITLUL I
Delictele împotriva religiei

ºi unitãþii Bisericii

Can. 1364 – § 1. Apostatul de la credinþã, ereticul sau
schis-maticul cad în excomunicare latae sententiae, rãmânând
valabil can. 194, § 1, nr. 2; clericul poate fi sancþionat în plus
ºi cu alte pedepse, prevãzute de can. 1336, § 1, nr. 1, 2 ºi 3.

§ 2. Dacã încãpãþânarea de lungã duratã sau gravitatea
scandalului cer aceasta, pot fi adãugate alte pedepse, inclusiv
demiterea din starea clericalã.

Can. 1365 – Vinovatul de participare interzisã la cele-
brãrile sacre sã fie sancþionat cu o pedeapsã justã.

Can. 1366 – Pãrinþii sau cei care þin locul pãrinþilor, care
prezintã copiii spre a fi botezaþi sau educaþi într-o religie
necatolicã, sã fie sancþionaþi cu cenzurã sau cu o altã pedeapsã
justã.
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Can. 1363 – § 1. Si intra terminos de quibus in can. 1362,
ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transie-
rit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudi-
cis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequen-
dam praescriptione extinguitur.

§ 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum
extra iudicium irrogata sit.
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Can. 1367 – Cine aruncã speciile consacrate ori le ia sau
le pãstreazã cu scop sacrileg cade în excomunicare latae sen-
tentiae rezervatã Scaunului Apostolic; clericul poate fi sanc-
þionat în plus ºi cu o altã pedeapsã, inclusiv demiterea din
starea clericalã.

Can. 1368 – Dacã cineva, afirmând sau fãgãduind ceva
în faþa autoritãþii ecleziastice, sãvârºeºte sperjur, sã fie
sanc-þionat cu o pedeapsã justã.

Can. 1369 – Cine profereazã blasfemie sau lezeazã în
mod grav bunele moravuri, exprimã injurii sau provoacã
urã sau dispreþ faþã de religie sau faþã de Bisericã în cadrul
unui spec-tacol public sau într-o adunare, sau într-o scriere
difuzatã public, sau folosind alte instrumente de comuni-
care socialã, sã fie sancþionat cu o pedeapsã justã.

TITLUL II
Delicte împotriva autoritãþii ecleziastice

ºi libertãþii Bisericii

Can. 1370 – § 1. Cine foloseºte violenþa fizicã împotriva
Pontifului Roman cade în excomunicare latae sententiae rezer-
vatã Scaunului Apostolic, cãreia, dacã este vorba de un cleric,
i se poate adãuga, în funcþie de gravitatea delictului, ºi o altã
pedeapsã, inclusiv demiterea din starea clericalã.

§ 2. Cine face acest lucru împotriva celui care are caracterul
episcopal cade în interdict latae sententiae, iar dacã este vorba
de un cleric, ºi în suspendare latae sententiae.

§ 3. Cine foloseºte forþa fizicã împotriva unui cleric sau a
unui cãlugãr din dispreþ faþã de credinþã, faþã de Bisericã, faþã
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PARS II
De poenis in singula delicta

TITULUS I
De delictis contra religionem

et Ecclesiae unitatem

Can. 1364 – § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismati-
cus in excommunicationem latae sententiae incurrit, firmo
prae-scripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poe-
nis, de quibus in can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3, puniri.

§ 2. Si diuturna contumacia vel scandali gravitas postulet,
aliae poenae addi possunt, non excepta dimissione e statu
clericali.

Can. 1365 – Reus vetitae communicationis in sacris
iusta poena puniatur.

Can. 1366 – Parentes vel parentum locum tenentes, qui
liberos in religione acatholica baptizandos vel educandos
tradunt, censura aliave iusta poena puniantur.

Can. 1367 – Qui species consecratas abicit aut in sacrile-
gum finem abducit vel retinet, in excommunicationem latae
sen-tentiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit; clericus
prae-terea alia poena, non exclusa dimissione e statu clericali,
puniri potest.

Can. 1368 – Si quis, asserens vel promittens aliquid
coram ecclesiastica auctoritate, periurium committit, iusta
poena puniatur.
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de puterea ecleziasticã sau faþã de o slujire, sã fie sancþionat
cu o pedeapsã justã.

Can. 1371 – Sã fie sancþionat cu o pedeapsã justã:
1° cel care, pe lângã cazul prevãzut de can. 1364, § 1, învaþã

o învãþãturã condamnatã de Pontiful Roman sau de Conciliul
Ecumenic, sau respinge cu încãpãþânare învãþãtura prevã-
zutã de can. 750 § 2 sau de can. 752, ºi, dupã ce a fost avertizat
de Scaunul Apostolic sau de Ordinariu, nu retracteazã;

2° cel care, într-o altã manierã decât cea prevãzutã la nr. 1,
nu se supune Scaunului Apostolic, Ordinariului sau Superio-
rului, când ei poruncesc sau interzic ceva în mod legitim, ºi,
dupã ce a fost avertizat, persistã în nesupunere.

Can. 1372 – Cine recurge la Conciliul Ecumenic sau la
Cole-giul Episcopilor împotriva unui act al Pontifului
Roman sã fie pedepsit cu o cenzurã.

Can. 1373 – Cine provoacã în mod public aversiunea ºi
ura subalternilor împotriva Scaunului Apostolic sau a Ordi-
nariului pentru un act al puterii sau al slujirii ecleziastice, sau
incitã subalternii la nesupunere, sã fie sancþionat cu interdict
sau cu alte pedepse juste.

Can. 1374 – Cine se înscrie într-o asociaþie ce unelteºte
împo-triva Bisericii sã fie sancþionat cu o pedeapsã justã;
cine pro-moveazã sau conduce o asemenea asociaþie sã fie
pedepsit cu interdict.

Can. 1375 – Cei care împiedicã libertatea de slujire, de
ale-gere, de putere ecleziasticã, sau folosirea legitimã a
bunurilor sacre sau a altor bunuri ecleziastice, sau
înspãimântã un ale-gãtor sau un ales sau pe unul care a
exercitat o putere sau o slujire ecleziasticã, pot fi sancþion-
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Can. 1369 – Qui in publico spectaculo vel concione, vel in
scripto publice evulgato, vel aliter instrumentis communicationis
socialis utens, blasphemiam profert, aut bonos mores graviter
laedit, aut in religionem vel Ecclesiam iniurias exprimit vel
odium contemptumve excitat, iusta poena puniatur.

TITULUS II
De delictis contra ecclesiasticam auctorita-

tem
et Ecclesiae libertatem

Can. 1370 – § 1. Qui vim physicam in Romanum
Pontificem adhibet, in excommunicationem latae sententiae
Sedi Apos-tolicae reservatam incurrit, cui, si clericus sit, alia
poena, non exclusa dimissione e statu clericali, pro delicti
gravitate addi potest.

§ 2. Qui id agit in eum qui episcopali charactere pollet, in
interdictum latae sententiae et, si sit clericus, etiam in sus-
pensionem latae sententiae incurrit.

§ 3. Qui vim physicam in clericum vel religiosum adhibet
in fidei vel Ecclesiae vel ecclesiasticae potestatis vel ministerii
contemptum, iusta poena puniatur.

Can. 1371 – Iusta poena puniatur:
1° qui, praeter casum de quo in can. 1364, § 1, doctrinam a

Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet
vel doctrinam, de qua in can. 750, § 2 vel in can. 752, perti-
na-citer respuit, et ab Apostolica Sede vel ab Ordinario admo-
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aþi cu o pedeapsã justã.

Can. 1376 – Cine profaneazã un lucru sacru, mobil sau
imobil, sã fie sancþionat cu o pedeapsã justã.

Can. 1377 – Cine înstrãineazã bunuri ecleziastice fãrã
per-misiunea necesarã sã fie sancþionat cu o pedeapsã justã.

TITLUL III
Uzurparea de funcþii ecleziastice

ºi delictele în exercitarea lor

Can. 1378 – § 1. Preotul care acþioneazã împotriva
dispo-ziþiei can. 977 cade în excomunicarea latae sententiae
rezer-vatã Scaunului Apostolic.

§ 2. Cade în interdict latae sententiae sau, dacã e vorba de
un cleric, în suspendare latae sententiae:

1° cel care, nefiind promovat la treapta preoþeascã, atenteazã
acþiunea liturgicã a Jertfei euharistice;

2° cel care, în afarã de cazul prevãzut de § 1, neputând da
în mod valid dezlegarea sacramentalã, încearcã sã o dea sau
ascultã o mãrturisire sacramentalã.

§ 3. În cazurile despre care vorbeºte § 2, pot fi adãugate, în
funcþie de gravitatea delictului, ºi alte pedepse, nefiind exclusã
excomunicarea.

Can. 1379 – Cine, în afarã de cazurile prevãzute de can.
1378, simuleazã administrarea unui sacrament, sã fie
sancþionat cu o pedeapsã justã.
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nitus non retractat;

2° qui aliter Sedi Apostolicae, Ordinario, vel Superiori legitime
praecipienti vel prohibenti non obtemperat, et post monitum
in inoboedientia persistit.

Can. 1372 – Qui contra Romani Pontificis actum ad
Con-cilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium
recurrit censura puniatur.

Can. 1373 – Qui publice aut subditorum simultates vel
odia adversus Sedem Apostolicam vel Ordinarium excitat
propter aliquem potestatis vel ministerii ecclesiastici actum, aut
subditos ad inoboedientiam in eos provocat, interdicto vel
aliis iustis poenis puniatur.

Can. 1374 – Qui nomen dat consociationi, quae contra
Ecclesiam machinatur, iusta poena puniatur; qui autem eiusmodi
consociationem promovet vel moderatur, interdicto puniatur.

Can. 1375 – Qui impediunt libertatem ministerii vel elec-
tionis vel potestatis ecclesiasticae aut legitimum bonorum
sacrorum aliorumve ecclesiasticorum bonorum usum, aut per-
terrent electorem vel electum vel eum qui potestatem vel minis-
terium ecclesiasticum exercuit, iusta poena puniri possunt.

Can. 1376 – Qui rem sacram, mobilem vel immobilem,
pro-fanat iusta poena puniatur.

Can. 1377 – Qui sine praescripta licentia bona ecclesiasti-
ca alienat, iusta poena puniatur.
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Can. 1380 – Cine celebreazã sau primeºte un sacrament
în mod simoniac sã fie pedepsit cu interdict sau cu sus-
pendare.

Can. 1381 – § 1. Oricine uzurpeazã un oficiu ecleziastic
sã fie sancþionat cu o pedeapsã justã.

§ 2. Este echivalatã uzurpãrii reþinerea nelegitimã a funcþiei
dupã privarea de aceastã funcþie sau dupã încetarea ei.

Can. 1382 – Episcopul care consacrã pe cineva întru
Episcop fãrã mandat papal, de asemenea, ºi cel care
primeºte de la el consacrarea, cad în excomunicarea latae sen-
tentiae rezervatã Scaunului Apostolic.

Can. 1383 – Episcopul care, contrar prevederii can.
1015, a hirotonit fãrã scrisori dimisoriale un supus
aparþinând alt-cuiva este oprit timp de un an de a conferi sacra-
mentul Preoþiei. Cine a primit hirotonirea este suspendat ipso
facto de la exer-citarea ei.

Can. 1384 – Cine, în afarã de cazurile prevãzute în cann.
1378-1383, îndeplineºte în mod ilegal o funcþie preoþeascã sau
o slujire sacrã poate fi sancþionat cu pedeapsã justã.

Can. 1385 – Cine trage un câºtig nelegitim din ofertele
de Liturghie sã fie pedepsit cu o cenzurã sau cu altã pedeap-
sã justã.

Can. 1386 – Cine dã sau promite ceva, pentru ca cineva,
exercitând o funcþie în Bisericã, sã facã sau sã omitã în mod
nelegitim ceva, sã fie pedepsit cu o pedeapsã justã; tot astfel,
cine acceptã aceste daruri sau promisiuni.

Can. 1387 – Preotul care, în timpul, sau cu ocazia, sau
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TITULUS III
De munerum ecclesiasticorum usurpatione

deque delictis in iis exercendis

Can. 1378 – § 1. Sacerdos qui contra praescriptum can.
977 agit, in excommunicationem latae sententiae Sedi
Apostolicae reservatam incurrit.

§ 2. In poenam latae sententiae interdicti vel, si sit clericus,
suspensionis incurrit:

1° qui ad ordinem sacerdotalem non promotus liturgicam
eucharistici Sacrificii actionem attentat;

2° qui, praeter casum de quo in § 1, cum sacramentalem
absolutionem dare valide nequeat, eam impertire attentat, vel
sacramentalem confessionem audit.

§ 3. In casibus de quibus in § 2, pro delicti gravitate, aliae
poenae, non exclusa excommunicatione, addi possunt.

Can. 1379 – Qui, praeter casus de quibus in can. 1378,
sacra-mentum se administrare simulat, iusta poena punia-
tur.

Can. 1380 – Qui per simoniam sacramentum celebrat vel
recipit, interdicto vel suspensione puniatur.

Can. 1381 – § 1. Quicumque officium ecclesiasticum usur-
pat, iusta poena puniatur.

§ 2. Usurpationi aequiparatur illegitima, post privationem
vel cessationem a munere, eiusdem retentio.

Can. 1382 – Episcopus qui sine pontificio mandato ali-
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sub pretextul mãrturisirii, solicitã penitentul la pãcat
împotriva poruncii a ºasea a Decalogului sã fie pedepsit, în
funcþie de gravitatea delictului, cu suspendare, cu interz-
iceri ºi privãri, iar în cazuri mai grele, sã fie destituit din
starea clericalã.

Can. 1388 – § 1. Confesorul care violeazã direct sigiliul
sacra-mental cade în excomunicare latae sententiae, rezervatã
Scau-nului Apostolic; în schimb, cine îl violeazã numai indi-
rect sã fie pedepsit în funcþie de gravitatea delictului.

§ 2. Traducãtorul ºi ceilalþi despre care este vorba în can. 983,
§ 2, care violeazã secretul, sã fie sancþionaþi cu o pedeapsã justã,
nefiind exclusã excomunicarea.

Can. 1389 – § 1. Cine abuzeazã de puterea ecleziasticã
sau de o funcþie sã fie pedepsit conform cu gravitatea actu-
lui sau a omisiunii, nefiind exclusã privarea de oficiu, dacã
împotriva acestui abuz nu a fost deja stabilitã o pedeapsã
printr-o lege sau printr-un precept.

§ 2. Cine din neglijenþã culpabilã îndeplineºte sau omite
în mod nelegitim, provocând daunã cuiva, un act de putere
ecleziasticã, de slujire sau de funcþie, sã fie sancþionat cu o
pedeapsã justã.

TITLUL IV
Delictul de fals

Can. 1390 – § 1. Cine denunþã în mod fals la Superiorul
ecleziastic un confesor pentru delictul despre care vorbeºte
can. 1387 cade în interdict latae sententiae, iar dacã este cleric,
ºi în suspendare.

§ 2. Cine prezintã Superiorului ecleziastic vreo altã denun-
þare calomnioasã de delict, sau lezeazã în alt mod buna repu-
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quem consecrat in Episcopum, itemque qui ab eo consecra-
tionem recipit, in excommunicationem latae sententiae Sedi
Apostolicae reservatam incurrunt.

Can. 1383 – Episcopus qui, contra praescriptum can.
1015, alienum subditum sine legitimis litteris dimissoriis
ordinavit, prohibetur per annum ordinem conferre. Qui vero
ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspen-
sus.

Can. 1384 – Qui, praeter casus, de quibus in cann. 1378-
1383, sacerdotale munus vel aliud sacrum ministerium ille-
gitime exsequitur, iusta poena puniri potest.

Can. 1385 – Qui quaestum illegitime facit ex Missae stipe,
censura vel alia iusta poena puniatur.

Can. 1386 – Qui quidvis donat vel pollicetur ut quis,
munus in Ecclesia exercens, illegitime quid agat vel omittat,
iusta poena puniatur; item qui ea dona vel pollicitationes
acceptat.

Can. 1387 – Sacerdos, qui in actu vel occasione vel prae-
textu confessionis paenitentem ad peccatum contra sextum
Decalogi praeceptum sollicitat, pro delicti gravitate, suspen-
sione, prohibitionibus, privationibus puniatur, et in casibus
gravioribus dimittatur e statu clericali.

Can. 1388 – § 1. Confessarius, qui sacramentale sigillum
directe violat, in excommunicationem latae sententiae Sedi
Apostolicae reservatam incurrit; qui vero indirecte tantum,
pro delicti gravitate puniatur.
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taþie a cuiva, poate fi sancþionat cu o pedeapsã justã, nefiind
exclusã cenzura.

§ 3. Calomniatorul poate fi chiar constrâns sã dea o despã-
gubire adecvatã.

Can. 1391 – În funcþie de gravitatea delictului, poate fi
sanc-þionat cu o pedeapsã justã:

1° cine întocmeºte un înscris public ecleziastic fals, schimbã,
distruge sau ascunde un înscris adevãrat, ori se foloseºte de
un înscris fals sau schimbat;

2° cine afirmã un lucru fals într-un înscris ecleziastic public;
3° cine a afirmat ceva neadevãrat într-un document ecle-

ziastic public.
TITLUL V

Delicte împotriva
unor obligaþii speciale

Can. 1392 – Clericii sau cãlugãrii care, contrar preveder-
ilor canoanelor, practicã negustoria sau se dedicã afacerilor
sã fie pedepsiþi în funcþie de gravitatea delictului.

Can. 1393 – Cine violeazã obligaþiile ce i-au fost impuse
ca urmare a unei pedepse poate fi sancþionat cu o pedeapsã
justã.

Can. 1394 – § 1. Rãmânând valabilã dispoziþia can. 194, §
1, nr. 3, clericul care atenteazã cãsãtoria, chiar numai civilã,
cade în suspendare latae sententiae; dacã, dupã ce a fost aver-
tizat, nu a revenit ºi a continuat sã dea scandal, poate fi
pedepsit în mod treptat cu diferite privaþiuni, mergându-se
chiar pânã la demiterea din starea clericalã.

§ 2. Cãlugãrul cu voturi perpetue, care nu este cleric, dar
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§ 2. Interpres aliique, de quibus in can. 983, § 2, qui secretum
violant, iusta poena puniantur, non exclusa excommunicatione.

Can. 1389 – § 1. Ecclesiastica potestate vel munere abutens
pro actus vel omissionis gravitate puniatur, non exclusa officii
privatione, nisi in eum abusum iam poena sit lege vel praecep-
to constituta.

§ 2. Qui vero, ex culpabili neglegentia, ecclesiasticae potes-
tatis vel ministerii vel muneris actum illegitime cum damno
alieno ponit vel omittit, iusta poena puniatur.

TITULUS IV
De crimine falsi

Can. 1390 – § 1. Qui confessarium de delicto, de quo in
can. 1387, apud ecclesiasticum Superiorem falso denuntiat,
in interdictum latae sententiae incurrit et, si sit clericus, etiam
in suspensionem.

§ 2. Qui aliam ecclesiastico Superiori calumniosam praebet
delicti denuntiationem, vel aliter alterius bonam famam laedit,
iusta poena, non exclusa censura, puniri potest.

§ 3. Calumniator potest cogi etiam ad congruam satisfac-
tionem praestandam.

Can. 1391 – Iusta poena pro delicti gravitate puniri pote-
st:

1° qui ecclesiasticum documentum publicum falsum conficit,
vel verum mutat, destruit, occultat, vel falso vel mutato utitur;
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care atenteazã cãsãtoria, chiar numai civilã, cade în interdict
latae sententiae, rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 694.

Can. 1395 – § 1. Clericul concubinar, în afarã de cazul
despre care vorbeºte can. 1394, ºi clericul care rãmâne, dând
scandal, într-un pãcat extern împotriva poruncii a ºasea a
Decalogului, sã fie pedepsit cu suspendare, cãreia îi pot fi
adãugate în mod treptat alte pedepse, mergându-se pânã la
demiterea din starea clericalã, dacã delictul persistã ºi dupã
avertismentul dat.

§ 2. Clericul care a comis în alt mod un delict împotriva
poruncii a ºasea a Decalogului, dacã delictul a fost într-adevãr
sãvârºit prin violenþã, sub ameninþãri, în mod public sau cu un
minor sub ºaisprezece ani, sã fie sancþionat cu pedepse juste,
nefiind exclusã, dacã e cazul, demiterea din starea clericalã.

Can. 1396 – Cine violeazã în mod grav obligaþia privind
reºedinþa, la care e þinut în virtutea unui oficiu ecleziastic, sã
fie sancþionat cu o pedeapsã justã, nefiind exclusã, dupã aver-
tisment, privarea de oficiu.

TITLUL VI
Delicte împotriva vieþii

ºi libertãþii omului

Can. 1397 – Cine sãvârºeºte omucidere, ori rãpeºte sau
reþine cu forþa sau cu înºelãciune o persoanã, o mutileazã sau
o rãneºte grav, sã fie pedepsit, în funcþie de gravitatea actului,
cu privaþiunile ºi opreliºtile prevãzute în can. 1336; uciderea
persoanelor, despre care vorbeºte can. 1370, este sancþionatã
cu pedepsele prevãzute acolo.

Can. 1398 – Cine procurã avort, urmat de efect, cade în
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2° qui alio falso vel mutato documento utitur in re ecclesiastica;
3° qui in publico ecclesiastico documento falsum asserit.

TITULUS V
De delictis

contra speciales obligationes

Can. 1392 – Clerici vel religiosi mercaturam vel negotia-
tionem contra canonum praescripta exercentes pro delicti gra-
vitate puniantur.

Can. 1393 – Qui obligationes sibi ex poena impositas vio-
lat, iusta poena puniri potest.

Can. 1394 – § 1. Firmo praescripto can. 194, § 1, n. 3, cleri-
cus matrimonium, etiam civiliter tantum, attentans, in
suspen-sionem latae sententiae incurrit; quod si monitus
non resi-puerit et scandalum dare perrexerit, gradatim pri-
vationibus ac vel etiam dimissione e statu clericali puniri
potest.

§ 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit clericus, matri-
monium etiam civiliter tantum attentans, in interdictum latae
sententiae incurrit, firmo praescripto can. 694.

Can. 1395 – § 1. Clericus concubinarius, praeter casum
de quo in can. 1394, et clericus in alio peccato externo contra sex-
tum Decalogi praeceptum cum scandalo permanens, suspen-
sione puniantur, cui persistente post monitionem delicto, aliae
poenae gradatim addi possunt usque ad dimissionem e statu
clericali.
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exco-municare latae sententiae.

TITLUL VII
Normã generalã

Can. 1399 – În afarã de cazurile stabilite în aceastã lege
sau în alte legi, încãlcarea externã a unei legi divine sau a uneia
canonice numai atunci poate fi sancþionatã cu o pedeapsã justã
când gravitatea deosebitã a încãlcãrii cere o pedeapsã ºi existã
o necesitate urgentã de a preveni sau de a repara scandalurile.
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§ 2. Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum
deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum
minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis
poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu
clericali.

Can. 1396 – Qui graviter violat residentiae obligationem
cui ratione ecclesiastici officii tenetur, iusta poena puniatur,
non exclusa, post monitionem, officii privatione.

TITULUS VI
De delictis

contra hominis vitam et libertatem

Can. 1397 – Qui homicidium patrat, vel hominem vi aut
fraude rapit vel detinet vel mutilat vel graviter vulnerat, priva-
tionibus et prohibitionibus, de quibus in can. 1336, pro delicti
gravitate puniatur; homicidium autem in personas de quibus
in can. 1370, poenis ibi statutis punitur.

Can. 1398 – Qui abortum procurat, effectu secuto, in excom-
municationem latae sententiae incurrit.

TITULUS VII
Norma generalis

Can. 1399 – Praeter casus hac vel aliis legibus statutos,
divinae vel canonicae legis externa violatio tunc tantum potest
iusta quidem poena puniri, cum specialis violationis gravi-
tas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeve-
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CARTEA A VII-A
PROCESELE

PARTEA I
Judecãþile în general

Can. 1400 – § 1. Sunt obiectul judecãþii:
1° drepturile de dobândit sau de revendicat ale persoanelor

fizice sau juridice, sau faptele juridice de declarat;
2° delictele, pentru care trebuie impusã sau declaratã o

pedeapsã.

§ 2. Controversele provenite dintr-un act al puterii admi-
nistrative pot fi totuºi deferite numai Superiorului sau numai
tribunalului administrativ.

Can. 1401 – Biserica judecã din drept propriu ºi exclusiv:
1° cauzele care privesc lucrurile spirituale ºi lucrurile legate

de cele spirituale;
2° violarea legilor ecleziastice ºi tot ceea ce include noþiunea

de pãcat, cât priveºte determinarea culpei ºi impunerea pedep-
selor ecleziastice.

Can. 1402 – Toate tribunalele Bisericii sunt reglemen-
tate de canoanele care urmeazã, rãmânând neschimbate
normele tribunalelor Scaunului Apostolic.

Can. 1403 – § 1. Cauzele privind canonizarea Slujitorilor
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niendi vel reparandi.
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lui Dumnezeu sunt reglementate de o lege pontificalã spe-
cialã.

§ 2. În plus, acestor cauze li se aplicã dispoziþiile prezen-
tului Cod ori de câte ori în acea lege se face trimitere la dreptul
universal, sau este vorba de norme care, din însãºi natura
lucrului, se referã ºi la aceste cauze.

TITLUL I
Forul competent

Can. 1404 – Primul Scaun nu e judecat de nimeni.

Can. 1405 – § 1. Numai Pontiful Roman are dreptul sã-i
ju-dece, în cauzele despre care vorbeºte can. 1401:

1° pe conducãtorii de state;
2° pe Pãrinþii Cardinali;
3° pe Legaþii Scaunului Apostolic ºi, în cauzele penale, pe

Episcopi;
4° în alte cauze pe care el însuºi le-a chemat la judecata sa.

§ 2. Un judecãtor nu are nici o competenþã asupra unui act
sau document confirmat formal de Pontiful Roman, dacã în
prealabil nu a primit mandat de la dânsul.

§ 3. Rotei Romane îi este rezervat sã judece:
1° Episcopii în cauzele contencioase, rãmânând valabilã dis-

poziþia can. 1419, § 2; 
2° pe Abatele primat sau Abatele superior al unei congregaþii

monahale ºi pe Superiorul general al institutelor cãlugãreºti
de drept pontifical;

3° diecezele ºi alte persoane ecleziastice, fie fizice, fie juri-
dice, care nu au un Superior sub Pontiful Roman.
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LIBER VII
DE PROCESSIBUS

PARS I
De iudiciis in genere

Can. 1400 – § 1. Obiectum iudicii sunt:
1° personarum physicarum vel iuridicarum iura persequenda

aut vindicanda, vel facta iuridica declaranda;
2° delicta, quod spectat ad poenam irrogandam vel decla-

randam.

§ 2. Attamen controversiae ortae ex actu potestatis adminis-
trativae deferri possunt solummodo ad Superiorem vel ad tri-
bunal administrativum.

Can. 1401 – Ecclesia iure proprio et exclusivo cognoscit:
1° de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus

adnexas;
2° de violatione legum ecclesiasticarum deque omnibus in

quibus inest ratio peccati, quod attinet ad culpae definitionem
et poenarum ecclesiasticarum irrogationem.

Can. 1402 – Omnia Ecclesiae tribunalia reguntur canoni-
bus qui sequuntur, salvis normis tribunalium Apostolicae
Sedis.
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Can. 1406 – § 1. Dacã este încãlcatã dispoziþia can. 1404,
actele ºi deciziile sunt considerate ca neavenite.

§ 2. În cauzele despre care vorbeºte can. 1405, incompe-
tenþa altor judecãtori este absolutã.

Can. 1407 – § 1. Nimeni nu poate fi chemat la judecatã
în prima instanþã decât în faþa judecãtorului ecleziastic ce
este competent în virtutea unuia dintre motivele specificate
în cann. 1408- 1414.

§ 2. Incompetenþa judecãtorului care nu se poate sprijini
pe nici unul dintre aceste motive este numitã relativã.

§ 3. Reclamantul urmeazã forul pãrþii pârâte; dacã partea
pârâtã are mai multe foruri, reclamantul poate alege unul
dintre ele.

Can. 1408 – Oricine poate fi chemat la judecatã în faþa
tri-bunalului domiciliului sau cvasidomiciliului.

Can. 1409 – § 1. Pribeagul (vagus) are forul în locul
unde se aflã de fapt.

§ 2. Persoana cãreia nu i se cunoaºte nici domiciliul sau
cvasidomiciliul, nici locul de ºedere, poate fi chematã la jude-
catã în tribunalul reclamantului, numai sã nu aibã un alt for
legitim.

Can. 1410 – În cauzele privind lucrurile, partea poate fi
che-matã la judecatã în faþa tribunalului locului unde lucrul
se aflã în litigiu, când acþiunea este îndreptatã împotriva
lucrului sau este vorba de o acþiune de repunere în posesie.

Can. 1411 – § 1. În cauzele privind contractele, partea
poate fi chematã la judecatã în tribunalul locului unde con-
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Can. 1403 – § 1. Causae canonizationis Servorum Dei re-
guntur peculiari lege pontificia.

§ 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius
Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit
vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque
afficiunt.

TITULUS I
De foro competenti

Can. 1404 – Prima Sedes a nemine iudicatur.

Can. 1405 – § 1. Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius
est iudicandi in causis de quibus in can. 1401:

1° eos qui supremum tenent civitatis magistratum;
2° Patres Cardinales;
3° Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Epis-

copos;
4° alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium.

§ 2. Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in
forma specifica confirmato videre non potest, nisi ipsius prae-
cesserit mandatum.

§ 3. Rotae Romanae reservatur iudicare:
1° Episcopos in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2;

2° Abbatem primatem, vel Abbatem superiorem congrega-
tionis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum
religiosorum iuris pontificii;

3° dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas
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tractul a fost încheiat sau trebuie sã fie îndeplinit, în afarã
de cazul când pãrþile au ales de comun acord un alt tribu-
nal.

§ 2. Dacã o cauzã se referã la obligaþii care provin dintr-un
alt titlu, partea poate fi chematã la judecatã în faþa tribu-
nalului locului în care obligaþia a fost asumatã sau trebuie
îndeplinitã.

Can. 1412 – În cauzele penale, inculpatul, chiar dacã e
absent, poate fi chemat la judecatã în faþa tribunalului locu-
lui în care delictul a fost sãvârºit.

Can. 1413 – Partea poate fi chematã la judecatã:
1° în cauzele care au ca obiect administrarea bunurilor, în

faþa tribunalului unde a avut loc administrarea;
2° în cauzele care privesc moºtenirile sau legatele pioase,

în faþa tribunalului ultimului domiciliu sau cvasidomiciliu
sau al locului de ºedere, conform cann. 1408-1409, al persoanei
despre a cãrei moºtenire sau despre al cãrui legat pios este
vorba, în afarã de cazul când este vorba de o simplã executare
a legatului, care trebuie examinatã în conformitate cu normele
obiºnuite ale competenþei.

Can. 1414 – Când este vorba de conexiune, cauzele
legate între ele trebuie instruite de unul ºi acelaºi tribunal
ºi în cadrul aceluiaºi proces, dacã nu se opune o dispoziþie de
lege.

Can. 1415 – În caz de prevenþie, când douã sau mai
multe tribunale sunt la fel de competente, are dreptul de a
instrui cauza tribunalul care a citat cel dintâi în mod legitim
partea pârâtã.

Can. 1416 – Conflictele de competenþã între tribunalele
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sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem
non habent.

Can. 1406 – § 1. Violato praescripto can. 1404, acta et deci-
siones pro infectis habentur.

§ 2. In causis, de quibus in can. 1405, aliorum iudicum
incompetentia est absoluta.

Can. 1407 – § 1. Nemo in prima instantia conveniri pote-
st, nisi coram iudice ecclesiastico qui competens sit ob unum
ex titulis qui in cann. 1408-1414 determinantur.

§ 2. Incompetentia iudicis, cui nullus ex his titulis suffra-
gatur, dicitur relativa.

§ 3. Actor sequitur forum partis conventae; quod si pars
conventa multiplex forum habet, optio fori actori conceditur.

Can. 1408 – Quilibet conveniri potest coram tribunali domi-
cilii vel quasi-domicilii.

Can. 1409 – § 1. Vagus forum habet in loco ubi actu
commo-ratur.

§ 2. Is, cuius neque domicilium aut quasi-domicilium neque
locus commorationis nota sint, conveniri potest in foro actoris,
dummodo aliud forum legitimum non suppetat.

Can. 1410 – Ratione rei sitae, pars conveniri potest coram
tribunali loci, ubi res litigiosa sita est, quoties actio in rem direc-
ta sit, aut de spolio agatur.

854 CARTEA VII: PROCESELE



supuse aceluiaºi tribunal de apel sunt rezolvate de acest tri-
bunal; dacã tribunalele nu depind de acelaºi tribunal de apel,
conflictele sunt rezolvate de Signatura Apostolicã.

TITLUL II
Diferite grade

ºi specii de tribunale

Can. 1417 – § 1. În virtutea primatului Pontifului
Roman, fiecare credincios are dreptul inviolabil de a deferi sau
de a intro-duce la Sfântul Scaun cauza proprie, atât con-
tencioasã, cât ºi penalã, în orice grad de judecatã ºi în orice sta-
diu al procesului.

§ 2. Totuºi, cu excepþia cazului de apel, recurgerea la Scaunul
Apostolic nu suspendã exercitarea jurisdicþiei judecãtorului
care a început deja instruirea cauzei; de aceea, el va putea sã
continue judecata pânã la sentinþa definitivã, dacã Scaunul
Apostolic nu i-a comunicat cã a luat asupra sa cauza spre a
o judeca.

Can. 1418 – Orice tribunal are dreptul de a apela la aju-
torul unui alt tribunal pentru a instrui cauza sau pentru a
intima acte juridice.

CAPITOLUL I
Tribunalul primei instanþe

ART. 1
Judecãtorul

Can. 1419 – § 1. În fiecare diecezã ºi pentru toate
cauzele care nu sunt excluse în mod expres de cãtre drept,
judecãtorul primei instanþe este Episcopul diecezan, care îºi
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Can. 1411 – § 1. Ratione contractus pars conveniri pote-
st coram tribunali loci in quo contractus initus est vel adim-
pleri debet, nisi partes concorditer aliud tribunal elegerint.

§ 2. Si causa versetur circa obligationes quae ex alio titulo
proveniant, pars conveniri potest coram tribunali loci, in quo
obligatio vel orta est vel est adimplenda.

Can. 1412 – In causis poenalibus accusatus, licet absens,
con-veniri potest coram tribunali loci, in quo delictum patratum
est.

Can. 1413 – Pars conveniri potest:
1° in causis quae circa administrationem versantur, coram

tribunali loci ubi administratio gesta est;
2° in causis quae respiciunt hereditates vel legata pia, coram

tribunali ultimi domicilii vel quasi-domicilii vel commoratio-
nis, ad normam cann. 1408-1409, illius de cuius hereditate vel
legato pio agitur, nisi agatur de mera exsecutione legati, quae
videnda est secundum ordinarias competentiae normas.

Can. 1414 – Ratione conexionis, ab uno eodemque tribunali et
in eodem processu cognoscendae sunt causae inter se conexae,
nisi legis praescriptum obstet.

Can. 1415 – Ratione praeventionis, si duo vel plura
tribu-nalia aeque competentia sunt, ei ius est causam cogno-
scendi, quod prius partem conventam legitime citaverit.
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poate exercita puterea judiciarã personal sau prin alþii, în
conformitate cu canoanele care urmeazã.

§ 2. Dacã însã este vorba de drepturi sau de bunuri materiale
care aparþin unei persoane juridice reprezentate de Episcop,
judecã în primul grad tribunalul de apel.

Can. 1420 – § 1. Fiecare Episcop diecezan este þinut sã
numeascã un Vicar judecãtoresc sau Oficial care sã judece cu
putere ordinarã, altul decât Vicarul general, în afarã de cazul
când dimensiunile mici ale diecezei sau numãrul mic de cauze
sugereazã altfel.

§ 2. Vicarul judecãtoresc constituie un singur tribunal cu
Episcopul, dar nu poate sã judece cauzele pe care Episcopul
ºi le rezervã personal.

§ 3. Vicarului judecãtoresc îi pot fi daþi ajutãtori, numiþi
Vicari judecãtoreºti adjuncþi sau Viceoficiali.

§ 4. Atât Vicarul judecãtoresc, cât ºi Vicarii judecãtoreºti
adjuncþi trebuie sã fie preoþi, de reputaþie bunã, doctori sau cel
puþin licenþiaþi în dreptul canonic ºi sã fi împlinit vârsta de
treizeci de ani.

§ 5. Când scaunul episcopal devine vacant, ei nu-ºi înceteazã
funcþia ºi nici nu pot fi înlãturaþi de Administratorul die-
cezan; venind însã noul Episcop, au nevoie de confirmare.

Can. 1421 – § 1. Episcopul sã numeascã în diecezã judecã-
tori diecezani care sã fie clerici.

§ 2. Conferinþa Episcopilor poate permite ca ºi laicii sã fie
numiþi judecãtori; în caz de necesitate, unul dintre ei poate
fi ales pentru a forma colegiul.

§ 3. Judecãtorii sã fie de reputaþie bunã ºi doctori sau cel
puþin licenþiaþi în dreptul canonic.
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Can. 1416 – Conflictus competentiae inter tribunalia eidem
tribunali appellationis subiecta, ab hoc tribunali solvuntur;
a Signatura Apostolica, si eidem tribunali appellationis non
subsunt.

TITULUS II
De variis tribunalium
gradibus et speciebus

Can. 1417 – § 1. Ob primatum Romani Pontificis inte-
grum est cuilibet fideli causam suam sive contentiosam sive
poe-nalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu,
cognos-cendam ad Sanctam Sedem deferre vel apud eandem
intro-ducere.

§ 2. Provocatio tamen ad Sedem Apostolicam interposita
non suspendit, praeter casum appellationis, exercitium iurisdic-
tionis in iudice qui causam iam cognoscere coepit; quique
idcirco poterit iudicium prosequi usque ad definitivam sen-
tentiam, nisi Sedes Apostolica iudici significaverit se cau-
sam advocasse.

Can. 1418 – Quodlibet tribunal ius habet in auxilium
vocandi aliud tribunal ad causam instruendam vel ad actus
intimandos.

CAPUT I
De tribunali primae instantiae

ART. 1
De iudice

Can. 1419 – § 1. In unaquaque dioecesi et pro omnibus cau-
sis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est
Epis-copus dioecesanus, qui iudicialem potestatem exercere
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Can. 1422 – Vicarul judecãtoresc, Vicarii judecãtoreºti
ad-juncþi ºi ceilalþi judecãtori sã fie numiþi pentru un timp
deter-minat, rãmânând valabilã dispoziþia can. 1420, § 5, ºi
nici nu pot fi înlãturaþi decât dintr-un motiv legitim ºi grav.

Can. 1423 – § 1. Mai mulþi Episcopi diecezani pot, de
comun acord, cu aprobarea Scaunului Apostolic, sã înfi-
inþeze în die-cezele lor, în loc de tribunale diecezane pre-
vãzute de cann. 1419-1421, un singur tribunal de instanþa
întâi; în acest caz, grupul de Episcopi sau Episcopul desemnat
de ei are toate pute-rile pe care Episcopul diecezan le are asupra
propriului tribunal.

§ 2. Tribunalele despre care vorbeºte § 1 pot fi înfiinþate
fie pentru toate cauzele, fie pentru anumite feluri de cauze.

Can. 1424 – În orice fel de judecatã, judecãtorul unic îºi
poate alege doi asesori, în calitate de consilieri, clerici sau laici,
persoane cu comportare bunã.

Can. 1425 – § 1. Dezaprobându-se orice cutumã contrarã,
tri-bunalului colegial, format din trei judecãtori, îi sunt rezer-
vate:

1° cauzele contencioase privind: a) legãmântul hirotonirii
sacre; b) legãmântul cãsãtoriei, rãmânând neschimbate dispo-
ziþiile cann. 1686 ºi 1688;

2° cauzele penale privind: a) delictele care pot atrage dupã
sine pedeapsa destituirii din starea clericalã; b) impunerea sau
declararea excomunicãrii.

§ 2. Episcopul poate încredinþa cauzele mai dificile ºi de
importanþã mai mare unui tribunal format din trei sau cinci
judecãtori.

§ 3. Vicarul judecãtoresc, pentru a judeca fiecare cauzã,
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potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui
sequuntur.

§ 2. Si vero agatur de iuribus aut bonis temporalibus per-
sonae iuridicae ab Episcopo repraesentatae, iudicat in primo
gradu tribunal appellationis.

Can. 1420 – § 1. Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur
Vicarium iudicialem seu Officialem constituere cum potestate
ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvi-
tas dioecesis aut paucitas causarum aliud suadeat.

§ 2. Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum
Epis-copo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi
reservat.

§ 3. Vicario iudiciali dari possunt adiutores, quibus
nomen est Vicariorum iudicialium adiunctorum seu Vice-offi-
cialium.

§ 4. Tum Vicarius iudicialis tum Vicarii iudiciales
adiuncti esse debent sacerdotes, integrae famae, in iure cano-
nico doc-tores vel saltem licentiati, annos nati non minus
triginta.

§ 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Admi-
nistratore dioecesano amoveri possunt; adveniente autem novo
Episcopo, indigent confirmatione.

Can. 1421 – § 1. In dioecesi constituantur ab Episcopo iudi-
ces dioecesani, qui sint clerici.

§ 2. Episcoporum conferentia permittere potest ut etiam
laici iudices constituantur, e quibus, suadente necessitate, unus
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sã cheme judecãtorii în ordine, prin rotaþie, dacã Episcopul
diecezan nu a stabilit altfel în fiecare caz aparte.

§ 4. În primul grad al judecãþii, dacã eventual nu este posi-
bilã constituirea unui colegiu, Conferinþa Episcopilor poate
permite ca, pe durata acestei imposibilitãþi, Episcopul sã încre-
dinþeze cauzele unui singur judecãtor, cleric, care, unde e posibil,
sã-ºi ia ca asociaþi un asesor ºi un judecãtor de instrucþie.

§ 5. Vicarul judecãtoresc sã nu-i înlocuiascã pe judecãtorii ce
au fost desemnaþi, decât dintr-un motiv foarte grav ce trebuie
consemnat în decret.

Can. 1426 – § 1. Tribunalul colegial trebuie sã procedeze
în mod colegial ºi sã pronunþe sentinþele cu majoritate de
voturi.

§ 2. În mãsura în care este posibil, tribunalul colegial trebuie
prezidat de Vicarul judecãtoresc sau de Vicarul judecãtoresc
adjunct.

Can. 1427 – § 1. Dacã are loc un proces între cãlugãrii
sau casele aceluiaºi institut cãlugãresc de drept pontifical,
judecã-torul primei instanþe este, dacã eventual constituþiile nu
prevãd altfel, Superiorul major, sau, dacã mãnãstirea este
autonomã, Abatele local.

§ 2. În afarã de cazul când constituþiile stabilesc altfel, dacã
este vorba de o chestiune contencioasã între douã provincii,
în prima instanþã va judeca Superiorul general, personal sau
printr-un delegat; dacã este vorba de o chestiune contencioasã
între douã mãnãstiri, Abatele superior al congregaþiei monahale.

§ 3. În sfârºit, dacã apare un proces între persoane cãlu-
gãreºti fizice sau juridice aparþinând unor institute cãlugãreºti
diferite, sau chiar aceluiaºi institut clerical de drept diecezan
sau unui institut laical, sau între o persoanã cãlugãreascã ºi
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assumi potest ad collegium efformandum.

§ 3. Iudices sint integrae famae et in iure canonico doctores
vel saltem licentiati.

Can. 1422 – Vicarius iudicialis, Vicarii iudiciales
adiuncti et ceteri iudices nominantur ad definitum tempus,
firmo prae-scripto can. 1420, § 5, nec removeri possunt nisi
ex legitima gravique causa.

Can. 1423 – § 1. Plures dioecesani Episcopi, probante Sede
Apostolica, possunt concordes, in locum tribunalium dioece-
sanorum de quibus in cann. 1419-1421, unicum constituere in
suis dioecesibus tribunal primae instantiae; quo in casu ipsorum
Episcoporum coetui vel Episcopo ab eisdem designato omnes
competunt potestates, quas Episcopus dioecesanus habet circa
suum tribunal.

§ 2. Tribunalia, de quibus in § 1, constitui possunt vel ad
causas quaslibet vel ad aliqua tantum causarum genera.

Can. 1424 – Unicus iudex in quolibet iudicio duos assesso-
res, clericos vel laicos probatae vitae, sibi consulentes asci-
scere potest.

Can. 1425 – § 1. Reprobata contraria consuetudine, tribuna-
li collegiali trium iudicum reservantur:

1° causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis;
b) de vinculo matrimonii, firmis praescriptis cann. 1686 et 1688;

2° causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis
e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel decla-
randa excommunicatione.

§ 2. Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti
com-mittere potest iudicio trium vel quinque iudicum.
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un cleric secular sau un laic sau o persoanã juridicã necãlugã-
reascã, în prima instanþã judecã tribunalul diecezan.

ART. 2
Judecãtorii de instrucþie ºi raportorii

Can. 1428 – § 1. Judecãtorul sau preºedintele tribunalu-
lui colegial poate sã desemneze un judecãtor pentru a instrui
cauza, alegându-l dintre judecãtorii tribunalului sau dintre
persoanele aprobate de Episcop pentru aceastã funcþie.

§ 2. Pentru funcþia de judecãtor de instrucþie, Episcopul
poate aproba clerici sau laici, care sã se remarce prin moralitate,
prudenþã ºi cunoºtinþe juridice.

§ 3. E de datoria judecãtorului de instrucþie, în confor-
mitate cu mandatul judecãtorului, numai sã adune dovezile
ºi sã le transmitã judecãtorului; poate totuºi, dacã mandatul
judecãtorului nu interzice aceasta, sã decidã uneori care dovezi
trebuie adunate ºi în ce mod, în cazul cã s-ar ivi o problemã de
acest fel în timp ce îºi exercitã funcþia.

Can. 1429 – Preºedintele tribunalului colegial trebuie sã
desemneze, din rândul judecãtorilor colegiului, un prezentator
sau raportor care, atunci când se reuneºte grupul judecãtorilor,
sã relateze asupra cauzei ºi sã formuleze în scris sentinþele;
dintr-un motiv just, preºedintele poate sã-l înlocuiascã cu un
altul.

ART. 3
Promotorul de justiþie,

apãrãtorul legãmântului ºi notarul

Can. 1430 – Pentru cauzele contencioase, în care binele pub-
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§ 3. Vicarius iudicialis ad singulas causas cognoscendas
iudices ex ordine per turnum advocet, nisi Episcopus in sin-
gulis casibus aliter statuerit.

§ 4. In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui
nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impos-
sibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico
iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et audi-
torem sibi asciscat.

§ 5. Iudices semel designatos ne subroget Vicarius iudicialis,
nisi ex gravissima causa in decreto exprimenda.

Can. 1426 – § 1. Tribunal collegiale collegialiter procede-
re debet, et per maiorem suffragiorum partem sententias
ferre.

§ 2. Eidem praeesse debet, quatenus fieri potest, Vicarius
iudicialis vel Vicarius iudicialis adiunctus.

Can. 1427 – § 1. Si controversia sit inter religiosos vel
domos eiusdem instituti religiosi clericalis iuris pontificii, iudex
primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est
Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris,
Abbas localis.

§ 2. Salvo diverso constitutionum praescripto, si res con-
tentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudi-
cabit per se ipse vel per delegatum supremus Moderator; si inter
duo monasteria, Abbas superior congregationis monasticae.

§ 3. Si demum controversia enascatur inter religiosas per-
sonas physicas vel iuridicas diversorum institutorum religio-
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lic ar putea fi pus în primejdie, ºi pentru cauzele penale, sã
fie numit în diecezã un promotor de justiþie, care are din
oficiu obligaþia de a se îngriji de binele public.

Can. 1431 – § 1. În cauzele contencioase e de datoria
Epis-copului diecezan sã judece dacã poate fi pus sau nu în
pericol binele public, dacã intervenþia promotorului de justiþie
nu este stabilitã de lege sau dacã nu este în mod evident nece-
sarã din natura lucrului.

§ 2. Dacã în instanþa anterioarã a intervenit promotorul de
justiþie, intervenþia lui se presupune a fi necesarã ºi în gradul
urmãtor.

Can. 1432 – Pentru cauzele în care este vorba de nuli-
tatea sfintei hirotoniri sau de nulitatea sau desfacerea cãsã-
toriei, sã fie numit în diecezã un apãrãtor al legãmântului,
care este obligat din oficiu sã prezinte ºi sã expunã tot ceea
ce se poate invoca în mod raþional împotriva nulitãþii sau a
desfacerii.

Can. 1433 – În cauzele în care este necesarã prezenþa
promo-torului de justiþie sau a apãrãtorului legãmântului, dacã
aceºtia nu sunt citaþi, actele sunt nule, în afarã de cazul în care,
deºi nu au fost citaþi, au fost de fapt prezenþi sau, cel puþin
înainte de sentinþã, examinând actele, au putut sã-ºi îndeplin-
eascã funcþia.

Can. 1434 – Dacã nu este stabilit în mod expres altfel:
1° ori de câte ori legea porunceºte ca judecãtorul sã audieze

pãrþile sau pe una din ele, trebuie sã fie audiaþi ºi promotorul
de justiþie, ºi apãrãtorul legãmântului, dacã asistã la judecatã;

2° ori de câte ori este necesarã intervenþia unei pãrþi ca jude-
cãtorul sã poatã decide ceva, intervenþia promotorului de jus-
tiþie sau apãrãtorului legãmântului, prezenþi la judecatã, are
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sorum, aut etiam eiusdem instituti clericalis iuris dioecesa-
ni vel laicalis, aut inter personam religiosam et clericum
saecu-larem vel laicum vel personam iuridicam non religiosam,
iudicat in prima instantia tribunal dioecesanum.

ART. 2
De auditoribus et relatoribus

Can. 1428 – § 1. Iudex vel tribunalis collegialis praeses pos-
sunt auditorem designare ad causae instructionem peragen-
dam, eum seligentes aut ex tribunalis iudicibus aut ex perso-
nis ab Episcopo ad hoc munus approbatis.

§ 2. Episcopus potest ad auditoris munus approbare clericos
vel laicos, qui bonis moribus, prudentia et doctrina fulgeant.

§ 3. Auditoris est, secundum iudicis mandatum, probationes
tantum colligere easque collectas iudici tradere; potest autem,
nisi iudicis mandatum obstet, interim decidere quae et quomodo
probationes colligendae sint, si forte de hac re quaestio oriatur,
dum ipse munus suum exercet.

Can. 1429 – Tribunalis collegialis praeses debet unum ex
iudicibus collegii ponentem seu relatorem designare, qui in coetu
iudicum de causa referat et sententias in scriptis redigat; in ipsius
locum idem praeses alium ex iusta causa substituere potest.

ART. 3
De promotore iustitiae,
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aceeaºi valoare.

Can. 1435 – E de datoria Episcopului sã numeascã
promo-torul de justiþie ºi apãrãtorul legãmântului, care pot fi
clerici sau laici, de reputaþie bunã, doctori sau licenþiaþi în
dreptul ca-nonic ºi apreciaþi pentru prudenþa ºi zelul lor pen-
tru dreptate.

Can. 1436 – § 1. Aceeaºi persoanã, dar nu în aceeaºi
cauzã, poate îndeplini ºi oficiul de promotor de justiþie ºi pe
acela de apãrãtor al legãmântului.

§ 2. Promotorul ºi apãrãtorul pot fi numiþi fie pentru toate
cauzele, fie pentru fiecare cauzã în parte; pot fi însã înlãturaþi
de Episcop dintr-un motiv just.

Can. 1437 – § 1. La orice proces sã fie prezent ºi notarul;
prin urmare, actele care nu au fost semnate de el sã fie consi-
derate nule.

§ 2. Actele pe care le întocmesc notarii au putere probatoare
publicã.

CAPITOLUL II
Tribunalul instanþei a doua

Can. 1438 – Rãmânând valabilã dispoziþia can. 1444, § 1, nr.
1:

1° de la tribunalul Episcopului sufragan se face apel la tri-
bunalul Mitropolitului, rãmânând neatinsã dispoziþia can. 1439;

2° pentru cauzele examinate în prima instanþã în faþa Mitro-
politului, se face apel la tribunalul pe care l-a desemnat în mod
stabil el însuºi, cu aprobarea Scaunului Apostolic;

3° pentru cauzele tratate în faþa Superiorului provincial,
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vinculi defensore et notario

Can. 1430 – Ad causas contentiosas, in quibus bonum
pub-licum in discrimen vocari potest, et ad causas poenales
consti-tuatur in dioecesi promotor iustitiae, qui officio tenetur
provi-dendi bono publico.

Can. 1431 – § 1. In causis contentiosis, Episcopi dioecesa-
ni est iudicare utrum bonum publicum in discrimen vocari
possit necne, nisi interventus promotoris iustitiae lege praeci-
piatur vel ex natura rei evidenter necessarius sit.

§ 2. Si in praecedenti instantia intervenerit promotor iusti-
tiae, in ulteriore gradu huius interventus praesumitur neces-
sarius.

Can. 1432 – Ad causas, in quibus agitur de nullitate
sacrae ordinationis aut de nullitate vel solutione matrimonii,
consti-tuatur in dioecesi defensor vinculi, qui officio tenetur pro-
ponendi et exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint
adversus nullitatem vel solutionem.

Can. 1433 – In causis in quibus promotoris iustitiae aut
defensoris vinculi praesentia requiritur, iis non citatis, acta irrita
sunt, nisi ipsi, etsi non citati, revera interfuerint, aut saltem
ante sententiam, actis inspectis, munere suo fungi potuerint.

Can. 1434 – Nisi aliud expresse caveatur:
1° quoties lex praecipit ut iudex partes earumve alteram

audiat, etiam promotor iustitiae et vinculi defensor, si iudicio
intersint, audiendi sunt;

2° quoties instantia partis requiritur ut iudex aliquid decer-
nere possit, instantia promotoris iustitiae vel vinculi defensoris,
qui iudicio intersint, eandem vim habet.
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tribunalul instanþei a doua este cel al Superiorului general;
pentru cauzele tratate în faþa Abatelui local, este cel al Abatelui
superior al congregaþiei monahale.

Can. 1439 – § 1. Dacã însã a fost constituit un singur tribu-
nal de instanþa întâi pentru mai multe dieceze, conform can.
1423, Conferinþa Episcopilor trebuie sã constituie, cu aprobarea
Scau-nului Apostolic, un tribunal de instanþa a doua, dacã
diecezele nu sunt toate sufragane ale aceleiaºi arhiepiscopii.

§ 2. Conferinþa Episcopilor poate sã înfiinþeze, cu apro-
barea Scaunului Apostolic, unul sau mai multe tribunale de
instanþa a doua, chiar în afara cazurilor prevãzute de § 1.

§ 3. Cât priveºte tribunalele de instanþa a doua, despre
care este vorba în §§ 1-2, Conferinþa Episcopilor sau Episcopul
desemnat de ea are toate puterile pe care le are un Episcop
diecezan asupra tribunalului sãu.

Can. 1440 – Dacã nu este respectatã competenþa cu
privire la grad, conform cann. 1438 ºi 1439, incompetenþa
judecãto-rului este absolutã.

Can. 1441 – Tribunalul instanþei a doua trebuie sã fie for-
mat în acelaºi fel ca ºi tribunalul primei instanþe. Totuºi,
dacã în primul grad al judecãþii, conform can. 1425, § 4, pro-
nunþã sen-tinþa un singur judecãtor, tribunalul instanþei a
doua sã pro-cedeze colegial.

CAPITOLUL III
Tribunalele Scaunului Apostolic

Can. 1442 – Pontiful Roman este judecãtorul suprem pen-
tru întreaga lume catolicã, care administreazã dreptatea fie
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Can. 1435 – Episcopi est promotorem iustitiae et vinculi
defensorem nominare, qui sint clerici vel laici, integrae famae,
in iure canonico doctores vel licentiati, ac prudentia et iustitiae
zelo probati.

Can. 1436 – § 1. Eadem persona, non autem in eadem
causa, officium promotoris iustitiae et defensoris vinculi gerere
potest.

§ 2. Promotor et defensor constitui possunt tum ad univer-
sitatem causarum tum ad singulas causas; possunt autem ab
Episcopo, iusta de causa, removeri.

Can. 1437 – § 1. Cuilibet processui intersit notarius, adeo ut
nulla habeantur acta, si non fuerint ab eo subscripta.

§ 2. Acta, quae notarii conficiunt, publicam fidem faciunt.

CAPUT II
De tribunali secundae instantiae

Can. 1438 – Firmo praescripto can. 1444, § 1, n. 1:
1° a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad tribunal

Metropolitae, salvo praescripto can. 1439;
2° in causis in prima instantia pertractatis coram Metropolita

fit appellatio ad tribunal quod ipse, probante Sede Apostolica,
stabiliter designaverit;

3° pro causis coram Superiore provinciali actis tribunal se-
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per-sonal, fie prin intermediul tribunalelor obiºnuite ale
Scaunului Apostolic, fie prin judecãtorii desemnaþi de el.

Can. 1443 – Tribunalul obiºnuit, constituit de Pontiful
Roman pentru a primi apelurile, este Rota Romanã.

Can. 1444 – § 1. Rota Romanã judecã:
1° în instanþa a doua, cauzele care au fost judecate de tri-

bunalele obiºnuite de instanþa întâi ºi sunt deferite Sfântului
Scaun prin apel legitim;

2° în instanþa a treia sau una ulterioarã, cauzele tratate
deja de aceeaºi Rota Romanã sau de oricare alt tribunal, dacã
chestiunea nu este judecatã definitiv.

§ 2. Acest tribunal judecã ºi în instanþa întâi cauzele indi-
cate în can. 1405, § 3 sau alte cauze pe care Pontiful Roman,
fie din proprie iniþiativã, fie la cererea pãrþilor, le-a preluat
la tribunalul sãu ºi le-a încredinþat Rotei Romane; ºi, dacã
nu a fost prevãzut altfel în rescriptul de încredinþare, însãºi
Rota le judecã chiar ºi în instanþa a doua ºi în cea ulterioarã.

Can. 1445 – § 1. Supremul Tribunal al Signaturii
Apostolice judecã:

1° contestaþiile în anulare (quarelae nullitatis) ºi cererile
de repunere în situaþia anterioarã (restitutio in integrum) ºi
alte recursuri împotriva sentinþelor rotale;

2° recursurile în cauzele privind starea persoanelor, pe care
Rota Romanã a refuzat sã le admitã la o nouã examinare;

3° excepþiile de suspiciune ºi alte cauze împotriva jude-
cãtorilor de instrucþie ai Rotei Romane pentru actele îndeplinite
în timpul exercitãrii funcþiei lor;

4° conflictele de competenþã prevãzute de can. 1416.

§ 2. Acelaºi Tribunal rezolvã litigiile apãrute în urma unui
act al puterii administrative ecleziastice ºi deferite lui în mod
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cundae instantiae est penes supremum Moderatorem; pro
causis actis coram Abbate locali, penes Abbatem superiorem
congregationis monasticae.

Can. 1439 – § 1. Si quod tribunal primae instantiae uni-
cum pro pluribus dioecesibus, ad normam can. 1423, consti-
tutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae
instan-tiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioece-
ses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganeae.

§ 2. Episcoporum conferentia potest, probante Sede Apos-
tolica, unum vel plura tribunalia secundae instantiae consti-
tuere, etiam praeter casus de quibus in § 1.

§ 3. Quod attinet ad tribunalia secundae instantiae, de quibus
in §§ 1-2, Episcoporum conferentia vel Episcopus ab ea desig-
natus omnes habent potestates, quae Episcopo dioecesano com-
petunt circa suum tribunal.

Can. 1440 – Si competentia ratione gradus, ad normam
cann. 1438 et 1439 non servetur, incompetentia iudicis est
absoluta.

Can. 1441 – Tribunal secundae instantiae eodem modo
quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in
primo iudicii gradu, secundum can. 1425, § 4, iudex unicus
senten-tiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter
procedat.

CAPUT III
De Apostolicae Sedis tribunalis

Can. 1442 – Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex
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legitim; alte controverse administrative deferite lui de Pontiful
Roman sau de congregaþiile Curiei romane, precum ºi conflictul
de competenþã între aceste congregaþii.

§ 3. În plus, este de datoria acestui Tribunal suprem:
1° sã vegheze asupra administrãrii corecte a justiþiei ºi, dacã

e necesar, sã ia mãsuri împotriva avocaþilor ºi procuratorilor;
2° sã proroge competenþa tribunalelor;
3° sã promoveze ºi sã aprobe înfiinþarea tribunalelor prevã-

zute în cann. 1423 ºi 1439.

TITLUL III
Disciplina

ce trebuie respectatã în tribunale

CAPITOLUL I
Obligaþiile judecãtorilor

ºi ale funcþionarilor tribunalelor

Can. 1446 – § 1. Toþi credincioºii, dar, în primul rând,
Epis-copii, sã-ºi dea toatã strãduinþa ca, pe cât posibil, în
rândul poporului lui Dumnezeu, litigiile sã fie evitate ºi
aplanate în mod paºnic cât mai repede posibil.

§ 2. La începutul litigiului, dar ºi în oricare alt moment,
ori de câte ori întrevede o oarecare speranþã de bunã reuºitã,
judecãtorul sã nu omitã de a îndemna ºi de a ajuta pãrþile
sã caute de comun acord o rezolvare echitabilã a controversei
ºi sã le indice cãile potrivite în acest sens, recurgând chiar la
mijlocirea unor persoane prestigioase.
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est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis
Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos.

Can. 1443 – Tribunal ordinarium a Romano Pontifice con-
sti-tutum appellationibus recipiendis est Rota Romana.

Can. 1444 – § 1. Rota Romana iudicat:
1° in secunda instantia, causas quae ab ordinariis tribu-

na-libus primae instantiae diiudicatae fuerint et ad Sanctam
Sedem per appellationem legitimam deferantur;

2° in tertia vel ulteriore instantia, causas ab ipsa Rota Romana
et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitas, nisi res iudica-
ta habeatur.

§ 2. Hoc tribunal iudicat etiam in prima instantia causas de
quibus in can. 1405, § 3, aliasve quas Romanus Pontifex sive
motu proprio, sive ad instantiam partium ad suum tribunal advo-
caverit et Rotae Romanae commiserit; easque, nisi aliud cautum
sit in commissi muneris rescripto, ipsa Rota iudicat etiam in
secunda et ulteriore instantia.

Can. 1445 – § 1. Supremum Signaturae Apostolicae
Tribunal cognoscit:

1° querelas nullitatis et petititones restitutionis in integrum
et alios recursus contra sententias rotales;

2° recursus in causis de statu personarum, quas ad novum
examen Rota Romana admittere renuit;

3° exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores
Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;

4° conflictus competentiae de quibus in can. 1416.

§ 2. Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu
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§ 3. Când litigiul priveºte interesele personale ale pãrþilor,
judecãtorul sã examineze dacã nu cumva controversa ar putea
sã se încheie cu folos prin tranzacþie sau prin arbitraj, conform
cann. 1713-1716.

Can. 1447 – Cine a intervenit într-o cauzã în calitate de
judecãtor, promotor de justiþie, apãrãtor al legãmântului, procu-
rator, avocat, martor sau expert, nu poate ulterior sã rezolve
în mod valid aceeaºi cauzã într-o altã instanþã în calitate de
judecãtor sau sã îndeplineascã în cadrul ei funcþia de asesor.

Can. 1448 – § 1. Judecãtorul sã nu accepte sã judece o
cauzã în care ar avea vreun interes personal din cauza con-
sangvinitãþii sau afinitãþii în orice grad al liniei drepte ºi pânã
în gradul al patrulea al liniei colaterale ori din cauza tutelei sau
curatelei, din cauza unor raporturi strânse de prietenie, din
cauza unei mari duºmãnii, ori pentru a trage un câºtig sau pen-
tru a evita un rãu.

§ 2. În aceleaºi circumstanþe trebuie sã se abþinã de a-ºi
îndeplini funcþia promotorul de justiþie, apãrãtorul legãmân-
tului, asesorul ºi judecãtorul de instrucþie.

Can. 1449 – § 1. În cazurile prevãzute în can. 1448, dacã
jude-cãtorul nu renunþã de la sine, partea poate sã-l recuze.

§ 2. În ce priveºte recuzarea, decide Vicarul judecãtoresc;
dacã el însuºi este recuzat, decide Episcopul care prezideazã
tribunalul.

§ 3. Dacã Episcopul este judecãtorul, iar recuzarea este împo-
triva lui, sã se abþinã de a judeca.

§ 4. Dacã recuzarea este împotriva promotorului de justiþie,
apãrãtorului legãmântului ºi împotriva altor funcþionari ai
tribunalului, asupra acestei cereri decide preºedintele tribu-
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potestatis administrativae ecclesiasticae ad eam legitime delatis,
de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice
vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu
competentiae inter eadem dicasteria.

§ 3. Supremi huius Tribunalis praeterea est:
1° rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos

vel procuratores, si opus sit, animadvertere;
2° tribunalium competentiam prorogare;
3° promovere et approbare erectionem tribunalium, de quibus

in cann. 1423 et 1439.
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nalului colegial sau judecãtorul însuºi, dacã este unic.

Can. 1450 – Dacã recuzarea a fost admisã, persoanele tre-
buie înlocuite, fãrã a fi schimbat gradul de judecatã.

Can. 1451 – § 1. Problema recuzãrii trebuie rezolvatã
cât mai repede posibil, audiindu-se pãrþile, promotorul de
justiþie sau apãrãtorul legãmântului, dacã intervin în cauzã ºi
nu sunt ei înºiºi recuzaþi.

§ 2. Actele îndeplinite de judecãtor înainte de a fi recuzat
sunt valide; în schimb, cele îndeplinite dupã recuzare trebuie
anulate, dacã partea cere aceasta în decurs de zece zile de la
admiterea recuzãrii.

Can. 1452 – § 1. Într-o chestiune în care se urmãresc
numai interesele persoanelor particulare, judecãtorul poate
acþiona numai la cererea pãrþii. Judecãtorul poate ºi trebuie
chiar sã acþioneze din oficiu în cauzele penale ºi în cele care
privesc binele public al Bisericii sau mântuirea sufletelor,
dupã ce cauza a fost introdusã în mod legitim.

§ 2. În plus, judecãtorul poate sã suplineascã neglijenþa
pãrþilor în ce priveºte prezentarea de dovezi ºi opunerea de
excepþii, când considerã cã acest lucru este necesar pentru a
se evita o sentinþã în mod grav injustã, rãmânând valabile
dispoziþiile can. 1600.

Can. 1453 – Judecãtorii ºi tribunalele sã aibã grijã ca,
fãrã a fi pusã în pericol dreptatea, toate cauzele sã se
încheie cât mai repede ºi ca în tribunalul primei instanþe ele
sã nu dureze mai mult de un an, iar în tribunalul instanþei a
doua, mai mult de ºase luni.

Can. 1454 – Toþi cei care formeazã tribunalul sau colabore-
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TITULUS III
De disciplina

in tribunalibus servanda

CAPUT I
De disciplina iudicium

et tribunalium ministrorum

Can. 1446 – § 1. Christifideles omnes, in primis autem
Epis-copi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in popu-
lo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam pri-
mum com-ponantur.

§ 2. Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento,
quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes hor-
tari et adiuvare ne omittat, ut de aequa controversiae solutione
quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propo-
situm idoneas ipsis indicet, gravibus quoque hominibus ad
media-tionem adhibitis.

§ 3. Quod si circa privatum partium bonum lis versetur,
dispiciat iudex num transactione vel arbitrorum iudicio, ad
normam cann. 1713-1716, controversia finem habere utiliter
possit.

Can. 1447 – Qui causae interfuit tamquam iudex, promo-
tor iustitiae, defensor vinculi, procurator, advocatus, testis
aut peritus, nequit postea valide eandem causam in alia
instantia tamquam iudex definire aut in eadem munus
assessoris sus-tinere.

Can. 1448 – § 1. Iudex cognoscendam ne suscipiat cau-
sam, in qua ratione consanguinitatis vel affinitatis in quolibet
gradu lineae rectae et usque ad quartum gradum lineae col-
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azã cu el trebuie sã presteze jurãmânt de îndeplinire corec-
tã ºi fidelã a funcþiei lor.

Can. 1455 – § 1. Judecãtorii ºi colaboratorii tribunalului
sunt obligaþi sã pãstreze întotdeauna secretul profesional în
procesul penal, iar în cel contencios, atunci când din revelarea
unui act procesual s-ar putea aduce vreun prejudiciu
pãrþilor.

§ 2. De asemenea, au obligaþia de a pãstra întotdeauna
secretul asupra dezbaterii ce are loc între judecãtori în tribu-
nalul colegial înainte de pronunþarea sentinþei, precum ºi asupra
voturilor ºi opiniilor exprimate acolo, rãmânând valabilã dis-
poziþia can. 1609, § 4.

§ 3. Mai mult, ori de câte ori cauzele sau dovezile sunt de
aºa naturã încât divulgarea actelor sau a dovezilor ar pune în
pericol buna reputaþie a altora sau ar da naºtere la disensiuni,
sau ar apare vreun scandal sau un alt inconvenient de acest fel,
judecãtorul poate obliga sub jurãmânt martorii, experþii, pãrþile
ºi avocaþii sau procuratorii lor sã pãstreze secretul.

Can. 1456 – Judecãtorului ºi tuturor funcþionarilor
tribu-nalului le este interzis sã primeascã daruri, de orice
naturã, cu ocazia desfãºurãrii judecãþii.

Can. 1457 – § 1. Judecãtorii care, deºi sunt în mod cert
ºi evident competenþi, refuzã sã administreze justiþia, sau
cei care, lipsiþi de orice mandat juridic, se declarã compe-
tenþi ºi instruiesc ºi decid cauzele, sau cei care violeazã
legea secretului, sau din dol sau din neglijenþã gravã cauzeazã
o altã daunã pãrþilor în cauzã, pot fi sancþionaþi de cãtre
autoritatea competentã cu pedepsele adecvate, nefiind exclusã
privarea de oficiu.

§ 2. Sunt pasibili de aceleaºi sancþiuni funcþionarii ºi cola-
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lateralis, vel ratione tutelae et curatelae, intimae vitae con-
suetudinis, magnae simultatis, vel lucri faciendi aut damni
vitandi, aliquid ipsius intersit.

§ 2. In iisdem adiunctis ab officio suo abstinere debent iusti-
tiae promotor, defensor vinculi, assessor et auditor.

Can. 1449 – § 1. In casibus, de quibus in can. 1448, nisi
iudex ipse abstineat, pars potest eum recusare.

§ 2. De recusatione videt Vicarius iudicialis; si ipse recusetur,
videt Episcopus qui tribunali praeest.

§ 3. Si Episcopus sit iudex et contra eum recusatio oppo-
natur, ipse abstineat a iudicando.

§ 4. Si recusatio opponatur contra promotorem iustitiae,
defensorem vinculi aut alios tribunalis administros, de hac
exceptione videt praeses in tribunali collegiali vel ipse iudex,
si unicus sit.

Can. 1450 – Recusatione admissa, personae mutari
debent, non vero iudicii gradus.

Can. 1451 – § 1. Quaestio de recusatione expeditissime
defi-nienda est, auditis partibus, promotore iustitiae vel vin-
culi defensore, si intersint, neque ipsi recusati sint.

§ 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt;
qui autem positi sunt post propositam recusationem, rescindi
debent, si pars petat intra decem dies ab admissa recusatione.
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boratorii tribunalului, dacã nu-ºi îndeplinesc datoria aºa cum
e prevãzut mai sus; pe toþi aceºtia îi poate pedepsi ºi judecãtorul.

CAPITOLUL II
Ordinea judecãrii cauzelor

Can. 1458 – Cauzele trebuie sã fie judecate în ordinea în
care au fost prezentate ºi înscrise pe rol, în afarã de cazul când
vreuna dintre ele necesitã o rezolvare mai rapidã decât celelalte,
lucru ce trebuie hotãrât printr-un decret special bine motivat.

Can. 1459 – § 1. Viciile, din cauza cãrora s-ar putea ca
sen-tinþa sã fie nulã, pot fi aduse ca argumente împotrivã în
orice fazã sau în orice grad al judecãþii, ºi chiar pot fi
declarate din oficiu de cãtre judecãtor.

§ 2. Pe lângã cazurile despre care vorbeºte § 1, excepþiile
dilatorii, mai cu seamã cele care privesc persoanele ºi modali-
tatea judecãrii, trebuie prezentate înainte de întâmpinare
(contestatio litis), dacã nu au apãrut dupã întâmpinare, ºi
trebuie soluþionate cât mai urgent.

Can. 1460 – § 1. Dacã este prezentatã o excepþie împotri-
va competenþei judecãtorului, judecãtorul însuºi trebuie sã
decidã despre acest lucru.

§ 2. În cazul unei excepþii privind incompetenþa relativã,
dacã judecãtorul se declarã competent, decizia lui nu admite
apel, dar nu sunt oprite contestaþia în anulare ºi repunerea
în situaþia anterioarã.

§ 3. Dacã însã judecãtorul se declarã incompetent, partea
care se considerã nedreptãþitã poate sã recurgã la tribunalul
de apel în termen de cincisprezece zile utile.
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Can. 1452 – § 1. In negotio quod privatorum solummodo
interest, iudex procedere potest dumtaxat ad instantiam partis.
Causa autem legitime introducta, iudex procedere potest et
debet etiam ex officio in causis poenalibus aliisque, quae pub-
licum Ecclesiae bonum aut animarum salutem respiciunt.

§ 2. Potest autem praeterea iudex partium neglegentiam
in probationibus afferendis vel in exceptionibus opponendis
supplere, quoties id necessarium censeat ad vitandam graviter
iniustam sententiam, firmis praescriptis can. 1600.

Can. 1453 – Iudices et tribunalia curent ut quam pri-
mum, salva iustitia, causae omnes terminentur, utque in tri-
bunali primae instantiae ultra annum ne protrahantur, in
tribunali vero secundae instantiae, ultra sex menses.

Can. 1454 – Omnes qui tribunal constituunt aut eidem opem
ferunt, iusiurandum de munere rite et fideliter implendo prae-
stare debent.

Can. 1455 – § 1. In iudicio poenali semper, in contentio-
so autem si ex revelatione alicuius actus processualis praeiudi-
cium partibus obvenire possit, iudices et tribunalis adiutores
tenentur ad secretum officii servandum.

§ 2. Tenentur etiam semper ad secretum servandum de dis-
cussione quae inter iudices in tribunali collegiali ante ferendam
sententiam habetur, tum etiam de variis suffragiis et opinio-
nibus ibidem prolatis, firmo praescripto can. 1609, § 4.

§ 3. Immo, quoties natura causae vel probationum talis sit
ut ex actorum vel probationum evulgatione aliorum fama
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Can. 1461- Judecãtorul care, în orice fazã a cauzei, se
recu-noaºte ca fiind absolut incompetent, trebuie sã declare
propria incompetenþã.

Can. 1462 – § 1. Excepþiile referitoare la lucrul judecat,
la tranzacþie ºi alte excepþii peremptorii numite litis finitae
(ale cauzei încheiate) trebuie sã fie prezentate ºi examinate
înainte de întâmpinare; cine le-ar invoca mai târziu nu trebuie
respins, dar sã fie condamnat sã plãteascã cheltuielile, în afarã
de cazul când se dovedeºte cã nu ºi-a amânat opoziþia din rea
credinþã.

§ 2. Celelalte excepþii peremptorii sã fie prezentate în cadrul
întâmpinãrii ºi trebuie tratate la timpul stabilit, în conformi-
tate cu regulile privind chestiunile incidentale.

Can. 1463 – § 1. Acþiunile reconvenþionale nu pot fi prezen-
tate în mod valid decât în termen de treizeci de zile de la întâmp-
inare.

§ 2. Aceste acþiuni însã trebuie sã fie examinate împreunã
cu acþiunea convenþionalã, adicã în acelaºi grad cu ea, în afarã
de cazul când este necesar sã fie examinate separat sau jude-
cãtorul a considerat cã e mai oportun acest lucru.

Can. 1464 – Chestiunile privind cauþiunea ce trebuie
datã pentru cheltuielile de judecatã sau cele privind acor-
darea asis-tenþei juridice gratuite, ce a fost cerutã îndatã de
la început, ºi altele de acest fel, trebuie soluþionate în mod
reglementar înainte de întâmpinare.

CAPITOLUL III
Termene ºi prorogãri

Can. 1465 – § 1. Aºa-zisele fatalia legis, adicã termenele
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periclitetur, vel praebeatur ansa dissidiis, aut scandalum
aliudve id genus incommodum oriatur, iudex poterit testes,
peritos, partes earumque advocatos vel procuratores iureiu-
rando astringere ad secretum servandum.

Can. 1456 – Iudex et omnes tribunalis administri, occasio-
ne agendi iudicii, dona quaevis acceptare prohibentur.

Can. 1457 – § 1. Iudices qui, cum certe et evidenter compe-
tentes sint, ius reddere recusent, vel nullo suffragante iuris
praescripto se competentes declarent atque causas cognoscant
ac definiant, vel secreti legem violent, vel ex dolo aut gravi negle-
gentia aliud litigantibus damnum inferant, congruis poenis
a competenti auctoritate puniri possunt, non exclusa officii
privatione.

§ 2. Iisdem sanctionibus subsunt tribunalis ministri et adiu-
tores, si officio suo, ut supra, defuerint; quos omnes etiam iudex
punire potest.

CAPUT II
De ordine cognitionum

Can. 1458 – Causae cognoscendae sunt eo ordine quo fuerunt
propositae et in albo inscriptae, nisi ex iis aliqua celerem prae
ceteris expeditionem exigat, quod quidem peculiari decreto,
rationibus suffulto, statuendum est.

Can. 1459 – § 1. Vitia, quibus sententiae nullitas haberi
potest, in quolibet iudicii statu vel gradu excipi possunt itemque
a iudice ex officio declarari.
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stabilite de lege pentru perempþiunea drepturilor, nu pot fi
prorogate; de asemenea, nu pot fi reduse în mod valid decât la
cererea pãrþilor.

§ 2. În schimb, termenele judiciare ºi convenþionale, înainte
de expirarea lor, pot fi prorogate de judecãtor când intervine
un motiv just, fiind ascultate pãrþile sau la cererea lor, dar nu
pot fi niciodatã reduse în mod valid decât cu consimþãmântul
pãrþilor.

§ 3. Judecãtorul sã aibã totuºi grijã ca procesul sã nu
dureze prea mult din cauza prorogãrii.

Can. 1466 – Când legea nu stabileºte nici un termen pen-
tru îndeplinirea actelor procesuale, trebuie sã-l stabileascã
jude-cãtorul, þinând seama de natura fiecãrui act.

Can. 1467 – Dacã în ziua fixatã pentru un act procesual
tribu-nalul a rãmas închis, termenul se înþelege a fi prorogat
pânã la urmãtoarea primã zi nefestivã.

CAPITOLUL IV
Locul judecãþii

Can. 1468 – Pe cât e posibil, fiecare tribunal sã aibã un
sediu stabil, care sã fie deschis la orele stabilite.

Can. 1469 – § 1. Judecãtorul expulzat cu forþa din teritori-
ul sãu sau împiedicat sã exercite acolo jurisdicþia poate sã-ºi
exer-cite jurisdicþia în afara teritoriului ºi sã dea sentinþa,
dupã ce l-a informat totuºi despre acest lucru pe Episcopul
diecezan.

§ 2. În afara cazului despre care vorbeºte § 1, judecãtorul,
dintr-un motiv just ºi dupã ce a ascultat pãrþile, poate sã se
deplaseze ºi în afara teritoriului propriu pentru a aduna dove-
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§ 2. Praeter casus de quibus in § 1, exceptiones dilatoriae,
eae praesertim quae respiciunt personas et modum iudicii, pro-
ponendae sunt ante contestationem litis, nisi contestata iam
lite emerserint, et quam primum definiendae.

Can. 1460 – § 1. Si exceptio proponatur contra iudicis
compe-tentiam, hac de re ipse iudex videre debet.

§ 2. In casu exceptionis de incompetentia relativa, si iudex
se competentem pronuntiet, eius decisio non admittit appella-
tionem, at non prohibentur querela nullitatis et restitutio in
integrum.

§ 3. Quod si iudex se incompetentem declaret, pars qua se
gravatam reputat, potest intra quindecim dies utiles provo-
care ad tribunal appellationis.

Can. 1461 – Iudex in quovis stadio causae se absolute
incom-petentem agnoscens, suam incompetentiam declarare
debet.

Can. 1462 – § 1. Exceptiones rei iudicatae, transactionis
et aliae peremptoriae quae dicuntur litis finitae, proponi et
cognosci debent ante contestationem litis; qui serius eas oppo-
suerit, non est reiciendus, sed condemnetur ad expensas, nisi
probet se oppositionem malitiose non distulisse.

§ 2. Aliae exceptiones peremptoriae proponantur in contes-
tatione litis, et suo tempore tractandae sunt secundum regulas
circa quaestiones incidentes.

Can. 1463 – § 1. Actiones reconventionales proponi vali-
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zile, cu permisiunea Episcopului diecezan al locului unde inten-
þioneazã sã meargã ºi în sediul desemnat de acesta.

CAPITOLUL V
Persoanele care trebuie admise în aulã

ºi modul de a redacta ºi de a pãstra actele

Can. 1470 – § 1. Dacã legea particularã nu prevede alt-
fel, în timpul dezbaterii cauzelor în faþa tribunalului sã fie
pre-zente în aulã acele persoane pe care legea sau judecã-
torul le-au stabilit cã sunt necesare pentru desfãºurarea pro-
cesului.

§ 2. Judecãtorul îi poate readuce la respectarea datoriei lor,
prin pedepse corespunzãtoare, pe toþi aceia care, luând parte
la proces, au dovedit o gravã lipsã de respect ºi de ascultare
datorate tribunalului, ºi sã suspende avocaþi ºi procuratori
chiar de la exercitarea funcþiei lor pe lângã tribunalele ecle-
ziastice.

Can. 1471 – Dacã o persoanã ce trebuie sã fie interogatã
vorbeºte o limbã pe care judecãtorul sau pãrþile nu o cunosc,
sã fie folosit un traducãtor, care trebuie sã depunã jurãmânt
ºi sã fie aprobat de judecãtor. Totuºi declaraþiile sã fie scrise în
limba originalã, la care sã se adauge traducerea. Sã fie folosit
un traducãtor chiar ºi atunci când trebuie interogat un surd
sau un mut, dacã eventual judecãtorul nu preferã ca la între-
bãrile sale cel interogat sã rãspundã în scris.

Can. 1472 – § 1. Actele judiciare, atât cele care privesc
esenþa problemei, sau actele cauzei, cât ºi cele care privesc pro-
cedura, sau actele procesuale, trebuie fãcute în scris.
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de nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata.
§ 2. Eaedem autem cognoscantur simul cum conventionali

actione, hoc est pari gradu cum ea, nisi eas separatim cognos-
cere necessarium sit aut iudex id opportunius existimaverit.

Can. 1464 – Quaestiones de cautione pro expensis iudicia-
libus praestanda aut de concessione gratuiti patrocinii, quod
statim ab initio postulatum fuerit, et aliae huiusmodi regu-
lariter videndae sunt ante litis contestationem.

CAPUT III
De terminis et dilationibus

Can. 1465 – § 1. Fatalia legis quae dicuntur, id est termi-
ni perimendis iuribus lege constituti, prorogari non possunt,
neque valide, nisi petentibus partibus, coarctari.

§ 2. Termini autem iudiciales et conventionales, ante eorum
lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel
petentibus partibus, prorogari, numquam autem, nisi partibus
consentientibus, valide coarctari.

§ 3. Caveat tamen iudex ne nimis diuturna lis fiat ex proro-
gatione.

Can. 1466 – Ubi lex terminos haud statuat ad actus pro-
ces-suales peragendos, iudex illos praefinire debet, habita
ratione naturae uniuscuiusque actus.

Can. 1467 – Si die ad actum iudicialem indicto vacaverit
tri-bunal, terminus intellegitur prorogatus ad primum sequen-
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§ 2. Fiecare foaie a actelor sã fie numerotatã ºi autentificatã.

Can. 1473 – Ori de câte ori în actele juridice este nece-
sarã semnãtura pãrþilor sau a martorilor, dacã partea sau
martorul nu poate sau nu vrea sã semneze, acest lucru sã fie
notat în aceleaºi acte ºi, totodatã, judecãtorul sau notarul sã
ateste cã actul a fost citit cuvânt cu cuvânt pãrþii sau mar-
torului ºi cã partea sau martorul nu a putut sau nu a vrut
sã semneze.

Can. 1474 – § 1. În caz de apel, un exemplar al actelor,
dupã ce notarul i-a atestat autenticitatea, sã fie trimis tri-
bunalului superior.

§ 2. Dacã actele au fost scrise într-o limbã necunoscutã de
tribunalul superior, ele sã fie traduse într-o limbã cunoscutã
de acesta, luându-se precauþiile necesare ca fidelitatea tradu-
cerii sã fie asiguratã.

Can. 1475 – § 1. La terminarea judecãþii, documentele
care aparþin persoanelor particulare trebuie sã fie restituite,
pãs-trându-se totuºi o copie a lor.

§ 2. Notarul ºi cancelarul nu au voie sã elibereze fãrã apro-
barea judecãtorului copii dupã actele judiciare ºi dupã docu-
mentele dobândite la proces.

TITLUL IV
Pãrþile în cauzã

CAPITOLUL I
Reclamantul ºi pârâtul
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tem diem non feriatum.
CAPUT IV

De loco iudicii

Can. 1468 – Uniuscuiusque tribunalis sedes sit, quan-
tum fieri potest, stabilis, quae statutis horis pateat.

Can. 1469 – § 1. Iudex e territorio suo vi expulsus vel a iuris-
dictione ibi exercenda impeditus, potest extra territorium iuris-
dictionem suam exercere et sententiam ferre, certiore tamen
hac de re facto Episcopo dioecesano.

§ 2. Praeter casum de quo in § 1, iudex, ex iusta causa et
auditis partibus, potest ad probationes acquirendas etiam extra
proprium territorium se conferre, de licentia tamen Episcopi
dioecesani loci adeundi et in sede ab eodem designata.

CAPUT V
De personis in aulam admittendis

et de modo conficiendi et conservandi acta

Can. 1470 – § 1. Nisi aliter lex particularis caveat, dum cau-
sae coram tribunali aguntur, ii tantummodo adsint in aula
quos lex aut iudex ad processum expediendum necessarios
esse sta-tuerit.

§ 2. Omnes iudicio assistentes, qui reverentiae et oboedientiae
tribunali debitae graviter defuerint, iudex potest congruis
poenis ad officium reducere, advocatos praeterea et procuratores
etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendo sus-
pendere.
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Can. 1476 – Orice persoanã, botezatã sau nebotezatã,
poate sã dea în judecatã, iar partea acuzatã în mod legitim
trebuie sã rãspundã.

Can. 1477 – Chiar dacã reclamantul sau pârâtul ºi-au
numit un procurator sau un avocat, totuºi sunt obligaþi întot-
deauna sã fie prezenþi personal la proces, când acest lucru
este stabilit de drept sau de judecãtor.

Can. 1478 – § 1. Minorii ºi cei care sunt lipsiþi de uzul raþiu-
nii pot sã comparã numai prin pãrinþii lor sau prin tutori
sau curatori, exceptând dispoziþia din § 3.

§ 2. Dacã judecãtorul considerã cã drepturile minorilor
sunt în conflict cu drepturile pãrinþilor sau al tutorilor sau
curatorilor, sau cã aceºtia nu pot sã le apere suficient drep-
turile, atunci minorii sã comparã printr-un tutore sau curator
desemnat de judecãtor.

§ 3. Totuºi, în cauzele spirituale ºi în cauzele conexe cu cele
spirituale, dacã minorii au deja uzul raþiunii, pot sã acþioneze
ºi sã rãspundã fãrã consimþãmântul pãrinþilor sau al tutorelui,
ci personal, dacã au împlinit vârsta de paisprezece ani; altmin-
teri, printr-un curator desemnat de judecãtor.

§ 4. Cei interziºi de la administrarea bunurilor, precum ºi
cei slabi de minte, pot sã comparã personal numai pentru a
rãspunde de propriile delicte, sau la dispoziþia judecãtorului;
în celelalte cazuri, trebuie sã acþioneze ºi sã rãspundã prin
curatorii lor.

Can. 1479 – Ori de câte ori e prezent un tutore sau cura-
tor numit de autoritatea civilã, judecãtorul ecleziastic îl
poate admite, ascultând, dacã e posibil, pãrerea Episcopului
diecezan al celui cãruia i-a fost desemnat; dacã însã nu
existã sau nu se considerã cã trebuie admis, judecãtorul
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Can. 1471 – Si qua persona interroganda utatur lingua
iudici vel partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice
desig-natus. Declarationes tamen scripto redigantur lingua ori-
ginaria et translatio addatur. Interpres etiam adhibeatur si
surdus vel mutus interrogari debet, nisi forte malit iudex
quaestionibus a se datis scripto respondeatur.

Can. 1472 – § 1. Acta iudicialia, tum quae meritum
quaes-tionis respiciunt, seu acta causae, tum quae ad formam
proce-dendi pertinent, seu acta processus, scripto redacta esse
debent.

§ 2. Singula folia actorum numerentur et authenticitatis signo
muniantur.

Can. 1473 – Quoties in actis iudicialibus partium aut
testium subscriptio requiritur, si pars aut testis subscribere
nequeat vel nolit, id in ipsis actis adnotetur, simulque iudex et
notarius fidem faciant actum ipsum de verbo ad verbum parti
aut testi perlectum fuisse, et partem aut testem vel non
potuisse vel noluisse subscribere.

Can. 1474 – § 1. In casu appellationis, actorum exemplar,
fide facta a notario de eius authenticitate, ad tribunal supe-
rius mittatur.

§ 2. Si acta exarata fuerint lingua tribunali superiori igno-
ta, transferantur in aliam eidem tribunali cognitam, cautelis
adhi-bitis, ut de fideli translatione constet.

Can. 1475 – § 1. Iudicio expleto, documenta quae in priva-
torum dominio sunt, restitui debent, retento tamen eorum
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însuºi va desemna din oficiu un tutore sau curator pentru
cauzã.

Can. 1480 – § 1. Persoanele juridice compar prin
reprezen-tanþii lor legitimi.

§ 2. În cazul când nu existã reprezentant sau, deºi existã,
se dovedeºte neglijent, Ordinariul însuºi, personal sau prin
altcineva, poate sã comparã în numele persoanelor juridice
care se aflã sub jurisdicþia sa.

CAPITOLUL II
Procuratorii ºi avocaþii

Can. 1481 – § 1. Partea poate sã-ºi aleagã în mod liber
un avocat ºi un procurator; totuºi, cu excepþia cazurilor pre-
vãzute de §§ 2 ºi 3, poate sã acþioneze ºi sã rãspundã ºi per-
sonal, dacã judecãtorul nu a considerat necesarã asistenþa unui
avocat sau a unui procurator.

§ 2. În procesul penal, acuzatul trebuie întotdeauna sã aibã
un avocat desemnat de el însuºi sau numit din oficiu de jude-
cãtor.

§ 3. În procesul contencios, dacã este vorba de minori sau
de o cauzã care priveºte binele public, cu excepþia cauzelor
matrimoniale, judecãtorul sã stabileascã din oficiu un apãrãtor
pentru partea care nu îl are.

Can. 1482 – § 1. Fiecare poate sã-ºi aleagã numai un
procu-rator, care nu poate sã punã pe altul în locul sãu, dacã
nu i s-a dat în mod expres aceastã facultate.

§ 2. În schimb dacã, dintr-un motiv just, aceeaºi persoanã
a ales mai mulþi, aceºtia sã fie desemnaþi în aºa fel încât sã
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exemplari.

§ 2. Notarii et cancellarius sine iudicis mandato tradere
prohibentur exemplar actorum iudicialium et documentorum,
quae sunt processui acquisita.

TITULUS IV
De partibus in causa

CAPUT I
De actore et de parte conventa

Can. 1476 – Quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus,
potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respon-
dere debet.

Can. 1477 – Licet actor vel pars conventa procuratorem
vel advocatum constituerit, semper tamen tenetur in iudicio
ipsemet adesse ad praescriptum iuris vel iudicis.

Can. 1478 – § 1. Minores et ii, qui rationis usu destituti
sunt, stare in iudicio tantummodo possunt per eorum paren-
tes aut tutores vel curatores, salvo praescripto § 3.

§ 2. Si iudex existimet minorum iura esse in conflictu cum
iuribus parentum vel tutorum vel curatorum, aut hos non satis
tueri posse ipsorum iura, tunc stent in iudicio per tutorem
vel curatorem a iudice datum.

§ 3. Sed in causis spiritualibus et cum spiritualibus conexis,
si minores usum rationis assecuti sint, agere et respondere
queunt sine parentum vel tutoris consensu, et quidem per se
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se verifice între ei prevenþia.

§ 3. Pot fi însã numiþi mai mulþi avocaþi împreunã.

Can. 1483 – Procuratorul ºi avocatul trebuie sã fie per-
soane majore ºi sã se bucure de reputaþie bunã; în plus, avo-
catul trebuie sã fie catolic, dacã Episcopul diecezan nu permite
altfel, ºi doctor în dreptul canonic sau, în caz contrar, cu
adevãrat expert, ºi sã fie aprobat de acelaºi Episcop.

Can. 1484 – § 1. Înainte de a-ºi asuma rolul, procura-
torul ºi avocatul trebuie sã depunã la tribunal un mandat
autentic.

§ 2. Pentru a împiedica totuºi dispariþia unui drept, jude-
cãtorul poate admite un procurator chiar ºi fãrã prezentarea
mandatului, cerând totuºi, dacã e cazul, o garanþie suficientã;
dar actul rãmâne lipsit de orice valoare dacã procuratorul nu
prezintã mandatul în mod reglementar ºi în termenul peremp-
toriu stabilit de judecãtor.

Can. 1485 – Fãrã un mandat special, procuratorul nu
poate renunþa în mod valid la acþiune, la instanþã sau la
actele judi-ciare ºi nici sã facã tranzacþii, acorduri, compro-
misuri arbitrale ºi în general acele acte pentru care dreptul
cere un mandat special.

Can. 1486 – § 1. Pentru ca înlãturarea unui procurator
sau avocat sã fie validã, este necesar sã fie intimatã lor ºi,
dacã a avut loc deja întâmpinarea, judecãtorul ºi partea adversã
sã fie informaþi despre înlãturare.

§ 2. Dupã ce a fost pronunþatã sentinþa definitivã, procura-
torul continuã sã aibã dreptul ºi datoria de a face apel, dacã
mandantul nu se opune.
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ipsi, si aetatem quattuordecim annorum expleverint; secus per
curatorem a iudice constitutum.

§ 4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt,
stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis
delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris
agere et respondere debent per suos curatores.

Can. 1479 – Quoties adest tutor aut curator ab auctorita-
te civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admit-
ti, audito, si fieri potest, Episcopo dioecesano eius cui datus
est; quod si non adsit aut non videatur admittendus, ipse
iudex tutorem aut curatorem pro causa designabit.

Can. 1480 – § 1. Personae iuridicae in iudicio stant per
suos legitimos repraesentantes.

§ 2. In casu vero defectus vel neglegentiae repraesentantis,
potest ipse Ordinarius per se vel per alium stare in iudicio nomi-
ne personarum iuridicarum, quae sub eius potestate sunt.

CAPUT II
De procuratoribus ad lites et advocatis

Can. 1481 – § 1. Pars libere potest advocatum et procura-
torem sibi constituere; sed praeter casus in §§ 2 et 3 statutos,
potest etiam per se ipsa agere et respondere, nisi iudex procura-
toris vel advocati ministerium necessarium existimaverit.

§ 2. In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut
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Can. 1487 – Atât procuratorul, cât ºi avocatul pot fi înlã-
tu-raþi, prin decret, de cãtre judecãtor, fie din oficiu, fie la cer-
erea pãrþii, dar numai dintr-un motiv grav.

Can. 1488 – § 1. Le este interzis amândurora sã cumpere
cauza, sau sã pactizeze în avantajul lor un onorariu excesiv
sau o parte a lucrului revendicat prin proces. Dacã au procedat
astfel, acordul este nul ºi vor putea fi sancþionaþi de judecãtor
cu o amendã. În plus, avocatul poate fi suspendat din funcþie
ºi, dacã e recidivist, chiar ºters de pe lista avocaþilor de cãtre
Episcopul care prezideazã tribunalul.

§ 2. În acelaºi fel pot fi pedepsiþi avocaþii ºi procuratorii care,
eludând legea, sustrag cauzele de la tribunalele competente
pentru a fi judecate în mod mai favorabil de cãtre alte tribunale.

Can. 1489 – Avocaþii ºi procuratorii care, din cauza
darurilor, promisiunilor sau altor mijloace nepermise, ºi-au
încãlcat datoria, sã fie suspendaþi de la exercitarea apãrãrii
ºi sancþio-naþi cu amenzi sau cu alte pedepse adecvate.

Can. 1490 – În mãsura posibilitãþilor, în fiecare tribunal
sã fie numiþi apãrãtori stabili care, stipendiaþi de tribunal, sã
exercite funcþia de avocat sau de procurator pentru pãrþile care
preferã sã-i aleagã, mai ales în cauzele matrimoniale.

TITLUL V
Acþiunile ºi excepþiile

CAPITOLUL I
Acþiunile ºi excepþiile în general

Can. 1491 – Orice drept este apãrat nu numai de o acþi-
une, ci ºi de o excepþie, dacã nu este stabilit altfel în mod
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a iudice datum semper habere debet advocatum.

§ 3. In iudicio contentioso, si agatur de minoribus aut de
iudicio in quo bonum publicum vertitur, exceptis causis matri-
monialibus, iudex parti carenti defensorem ex officio constituat.

Can. 1482 – § 1. Unicum sibi quisque potest constituere
procuratorem, qui nequit alium sibimet substituere, nisi expressa
facultas eidem facta fuerit.

§ 2. Quod si tamen, iusta causa suadente, plures ab eodem
constituantur, hi ita designentur, ut detur inter ipsos locus
praeventioni.

§ 3. Advocati autem plures simul constitui queunt.

Can. 1483 – Procurator et advocatus esse debent aetate
maiores et bonae famae; advocatus debet praeterea esse catho-
licus, nisi Episcopus dioecesanus aliter permittat, et doctor in
iure canonico, vel alioquin vere peritus et ab eodem Episcopo
approbatus.

Can. 1484 – § 1. Procurator et advocatus antequam
munus suscipiant, mandatum authenticum apud tribunal
deponere debent.

§ 2. Ad iuris tamen extinctionem impediendam iudex potest
procuratorem admittere etiam non exhibito mandato, praestita,
si res ferat, idonea cautione; actus autem qualibet vi caret, si
intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator
mandatum rite non exhibeat.

Can. 1485 – Nisi speciale mandatum habuerit, procura-
tor non potest valide renuntiare actioni, instantiae vel actis
iudi-cialibus, nec transigere, pacisci, compromittere in arbi-
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expres.

Can. 1492 – § 1. Orice acþiune se stinge prin prescripþie
con-form dreptului sau în alt mod legitim, cu excepþia acþi-
unilor privind starea persoanelor, care nu se sting nicio-
datã.

§ 2. Exceptând dispoziþia can. 1462, excepþia este întotdea-
una posibilã ºi prin natura sa perpetuã.

Can. 1493 – Reclamantul poate sã cheme pe cineva la
jude-catã în acelaºi timp prin mai multe acþiuni, care totuºi nu
trebuie sã se contrazicã între ele, fie pentru acelaºi lucru, fie
pentru lucruri diferite, cu condiþia ca ele sã nu depãºeascã
limitele de competenþã ale tribunalului la care se recurge.

Can. 1494 – § 1. Pârâtul poate sã întreprindã o acþiune
reconvenþionalã împotriva reclamantului la acelaºi judecãtor
ºi în cadrul aceluiaºi proces, atât ca urmare a conexiunii cauzei
cu acþiunea principalã, cât ºi pentru a respinge sau pentru a
restrânge cererea reclamantului.

§ 2. Nu este admisã reconvenþiunea împotriva unei recon-
venþiuni.

Can. 1495 – Acþiunea reconvenþionalã trebuie propusã
jude-cãtorului în faþa cãruia a fost prezentatã acþiunea prece-
dentã, chiar dacã el a fost delegat numai pentru o singurã
cauzã sau, pe de altã parte, este relativ incompetent.

CAPITOLUL II
Acþiunile ºi excepþiile în speþã

Can. 1496 – § 1. Cine dovedeºte cu argumente cel puþin
plau-zibile cã are dreptul asupra unui lucru care se aflã în
posesia altcuiva ºi care poate risca o alterare dacã nu este dat
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tros et generatim ea agere pro quibus ius requirit mandatum
speciale.

Can. 1486 – § 1. Ut procuratoris vel advocati remotio effectum
sortiatur, necesse est ipsis intimetur, et, si lis iam contestata
fuerit, iudex et adversa pars certiores facti sint de remotione.

§ 2. Lata definitiva sententia, ius et officium appellandi, si
mandans non renuat, procuratori manet.

Can. 1487 – Tum procurator tum advocatus possunt a iudi-
ce, dato decreto, repelli sive ex officio sive ad instantiam par-
tis, gravi tamen de causa.

Can. 1488 – § 1. Vetatur uterque emere litem, aut sibi de
immodico emolumento vel rei litigiosae parte vindicata pacisci.
Quae si fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecu-
niaria mulctari. Advocatus praeterea tum ab officio suspendi,
tum etiam si recidivus sit, ab Episcopo, qui tribunali praeest,
ex albo advocatorum expungi potest.

§ 2. Eodem modo puniri possunt advocati et procuratores
qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudem legis,
subtrahunt ut ab aliis favorabilius definiantur.

Can. 1489 – Advocati ac procuratores qui ob dona aut
polli-citationes aut quamlibet aliam rationem suum officium
prodi-derint, a patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta pecu-
niaria aliisve congruis poenis plectantur.

Can. 1490 – In unoquoque tribunali, quatenus fieri pos-
sit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipen-
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pentru a fi pãzit, are dreptul de a cere de la judecãtor
sechestrarea acelui lucru.

§ 2. În circumstanþe asemãnãtoare, poate obþine ca sã se
interzicã cuiva exercitarea unui drept.

Can. 1497 – § 1. Sechestrarea unui lucru este admisã ºi pen-
tru asigurarea unui credit, numai sã fie dovedit suficient
dreptul creditorului.

§ 2. Sechestrarea poate fi admisã ºi faþã de bunurile debi-
torului, care, dintr-un motiv sau altul, sunt în stãpânirea altor
persoane, precum ºi faþã de creditele debitorului.

Can. 1498 – Sechestrarea unui lucru ºi interzicerea exer-
ci-tãrii unui drept nu pot fi în nici un fel hotãrâte, dacã pagu-
ba, de care cineva se teme, poate fi reparatã în alt mod ºi se
oferã o cauþiune suficientã pentru repararea ei.

Can. 1499 – Persoanei cãreia îi acordã sechestrarea unui
lucru sau interzicerea exercitãrii unui drept, judecãtorul îi poate
impune o cauþiune preventivã pentru repararea daunelor, în
cazul cã nu va putea sã-ºi dovedeascã propriul drept.

Can. 1500 – În ce priveºte natura ºi eficacitatea acþiunii
pentru garantarea drepturilor de posesie, sã se respecte dispozi-
þiile dreptului civil din locul unde se aflã lucrul despre a cãrui
posesie este vorba.

PARTEA A II-A
Judecata contencioasã

SECÞIUNEA I
Judecata contencioasã ordinarã

PARTEA II: JUDECATA CONTENCIOASÃ 901



dium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in cau-
sis prae-sertim matrimonialibus pro partibus quae eos selige-
re malint, exerceant.

TITULUS V
De actionibus et exceptionibus

CAPUT I
De actionibus et exceptionibus in genere

Can. 1491 – Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi
aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione.

Can. 1492 – § 1. Quaevis actio extinguitur praescriptione
ad normam iuris aliove legitimo modo, exceptis actionibus de
statu personarum, quae numquam extinguuntur.

§ 2. Exceptio, salvo praescripto can. 1462, semper competit
et est suapte natura perpetua.

Can. 1493 – Actor pluribus simul actionibus, quae tamen
inter se non confligant, sive de eadem re sive de diversis, ali-
quem convenire potest, si aditi tribunalis competentiam non
egrediantur.

Can. 1494 – § 1. Pars conventa potest coram eodem iudi-
ce in eodem iudicio contra actorem vel propter causae nexum
cum actione principali vel ad submovendam vel ad minuen-
dam actoris petitionem, actionem reconventionalem insti-
tuere.

§ 2. Reconventio reconventionis non admittitur.
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TITLUL I
Introducerea cauzei

CAPITOLUL I
Cererea de chemare în judecatã

Can. 1501 – Judecãtorul nu poate judeca nici o cauzã
dacã nu a fost prezentatã o cerere, conform canoanelor, din
partea persoanei interesate sau a promotorului de justiþie.

Can. 1502 – Cine vrea sã cheme pe cineva în judecatã tre-
buie sã înainteze judecãtorului competent o cerere, în care
sã fie propus obiectul controversei ºi sã se cearã intervenþia
jude-cãtorului.

Can. 1503 – § 1. Judecãtorul poate admite o cerere ver-
balã ori de câte ori sau reclamantul este împiedicat sã prez-
inte o cerere scrisã, sau cauza este uºor de examinat ºi de
importanþã minorã.

§ 2. Totuºi, în ambele cazuri, judecãtorul sã dea dispoziþie
ca notarul sã întocmeascã un act scris, care trebuie citit recla-
mantului ºi aprobat de acesta, ºi care sã înlocuiascã, pentru
toate efectele juridice, cererea reclamantului.

Can. 1504 – Cererea de chemare în judecatã, prin care se
introduce cauza, trebuie:

1° sã specifice în faþa cãrui judecãtor este introdusã cauza,
ce se cere ºi de la cine se cere;

2° sã indice pe ce drept ºi, cel puþin în mod general, pe ce
fapte ºi dovezi se bazeazã reclamantul pentru a demonstra
cele afirmate;

3° sã fie semnatã de reclamant sau de procuratorul aces-
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Can. 1495 – Actio reconventionalis proponenda est iudi-
ci coram quo actio prior instituta est, licet ad unam causam
dumtaxat delegato vel alioquin relative incompetenti.

CAPUT II
De actionibus et exceptionibus in specie

Can. 1496 – § 1. Qui probabilibus saltem argumentis
ostenderit super aliqua re ab alio detenta ius se habere, sibique
damnum imminere nisi res ipsa custodienda tradatur, ius
habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem.

§ 2. In similibus rerum adiunctis obtinere potest, ut iuris
exercitium alicui inhibeatur.

Can. 1497 – § 1. Ad crediti quoque securitatem sequestra-
tio rei admittitur, dummodo de creditoris iure satis constet.

§ 2. Sequestratio extendi potest etiam ad res debitoris quae
quolibet titulo apud alias personas reperiantur, et ad debitoris
credita.

Can. 1498 – Sequestratio rei et inhibitio exercitii iuris decer-
ni nullatenus possunt, si damnum quod timetur possit aliter
repa-rari et idonea cautio de eo reparando offeratur.

Can. 1499 – Iudex potest ei, cui sequestrationem rei vel
inhibitionem exercitii iuris concedit, praeviam imponere cau-
tionem de damnis, si ius suum non probaverit, resarciendis.
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tuia, indicându-se ziua, luna ºi anul, precum ºi locul unde
reclamantul sau procuratorul sãu locuiesc ori ºi-au ales reºe-
dinþa pentru a primi actele;

4° sã indice domiciliul sau cvasidomiciliul pãrþii pârâte.

Can. 1505 – § 1. Judecãtorul unic ori preºedintele tribu-
nalului colegial, dupã ce au constatat cã sunt competenþi cu
privire la cauza respectivã ºi cã reclamantul are capacitatea
legalã de a acþiona în judecatã, trebuie, în cel mai scurt
timp, sã admitã sau sã respingã cererea printr-un decret.

§ 2. Cererea de chemare în judecatã poate fi respinsã numai:
1° dacã judecãtorul sau tribunalul este incompetent;
2° dacã rezultã cu certitudine cã reclamantul nu are capaci-

tatea legalã de a acþiona în judecatã;
3° dacã nu au fost respectate dispoziþiile can. 1504, nr. 1-3.
4° dacã din însãºi cererea prezentatã rezultã în mod cert cã

ceea ce se cere este lipsit de orice fundament ºi cã este impo-
sibil ca pe parcursul procesului sã aparã vreun fundament.

§ 3. Dacã cererea a fost respinsã din cauza unor deficienþe
care pot fi eliminate, reclamantul poate sã înainteze din nou
aceluiaºi judecãtor o altã cerere întocmitã corect.

§ 4. Împotriva respingerii cererii de chemare în judecatã,
partea are totdeauna dreptul de a interpune un recurs motivat,
în termen util de zece zile, la tribunalul de apel ori la colegiu,
dacã cererea a fost respinsã de preºedinte; chestiunea respin-
gerii, însã, trebuie sã fie rezolvatã cât mai repede posibil.

Can. 1506 – Dacã în decurs de o lunã de la prezentarea
cererii judecãtorul nu a emis decretul prin care admite sau
respinge cererea, conform can. 1505, partea interesatã poate
insista ca judecãtorul sã-ºi îndeplineascã datoria; dacã totuºi
judecãtorul nu se pronunþã în termen de zece zile de la pre-
zentarea acestei instanþe, cererea se considerã a fi admisã.
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Can. 1500 – Ad naturam et vim actionis possessoriae
quod attinet, serventur praescripta iuris civilis loci ubi sita
est res de cuius possessione agitur.

PARS II
De iudicio contentioso

SECTIO I
De iudicio contentioso ordinario

TITULUS I
De causae introductione

CAPUT I
De libello litis introductio

Can. 1501 – Iudex nullam causam cognoscere potest, nisi
petitio, ad normam canonum, proposita sit ab eo cuius interest,
vel a promotore iustitiae.

Can. 1502 – Qui aliquem convenire vult, debet libellum com-
petenti iudici exhibere, in quo controversiae obiectum propo-
natur, et ministerium iudicis expostuletur.

Can. 1503 – § 1. Petitionem oralem iudex admittere pote-
st, quoties vel actor libellum exhibere impediatur vel causa
sit facilis investigationis et minoris momenti.

§ 2. In utroque tamen casu iudex notarium iubeat scriptis
actum redigere qui actori legendus est et ab eo probandus, quique
locum tenet libelli ab actore scripti ad omnes iuris effectus.
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CAPITOLUL II
Citarea ºi notificarea actelor judiciare

Can. 1507 – § 1. În decretul prin care este admisã cer-
erea reclamantului, judecãtorul sau preºedintele trebuie sã
cheme la judecatã sau sã citeze celelalte pãrþi pentru
întâmpinare, stabilind dacã ele trebuie sã rãspundã în scris
sau sã se pre-zinte în faþa lui pentru concordarea dubiilor.
Dacã din rãspun-surile scrise se convinge cã este necesar sã
convoace pãrþile, poate decide aceasta printr-un nou decret.

§ 2. Dacã cererea de chemare în judecatã este admisã conform
can. 1506, decretul de citare în judecatã trebuie fãcut în termen
de douãzeci de zile de la prezentarea cererii despre care este
vorba în acel canon.

§ 3. Dacã pãrþile în cauzã se prezintã de fapt în faþa jude-
cãtorului pentru a discuta cauza, citarea nu mai este necesarã,
dar notarul sã consemneze în acte cã pãrþile au fost prezente
la judecatã.

Can. 1508 – § 1. Decretul de citare în judecatã trebuie sã
fie notificat îndatã pârâtului ºi în acelaºi timp tuturor celor
care trebuie sã comparã.

§ 2. La citaþie trebuie sã se anexeze cererea de chemare în
judecatã, în afarã de cazul când, din motive grave, judecãtorul
considerã cã nu trebuie adusã la cunoºtinþa celeilalte pãrþi
înainte ca aceasta sã facã depoziþie în judecatã.

§ 3. Dacã se intenteazã o cauzã împotriva unei persoane
care nu se bucurã de libera exercitare a drepturilor sale ori de
libera administrare a lucrurilor care constituie obiectul jude-
cãþii, citaþia trebuie notificatã, dupã caz, tutorelui, curatorului,
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Can. 1504 – Libellus, quo lis introducitur, debet:

1° exprimere coram quo iudice causa introducatur, quid
petatur et a quo petatur;

2° indicare quo iure innitatur actor et generatim saltem
quibus factis et probationibus ad evincenda ea quae asseruntur;

3° subscribi ab actore vel eius procuratore, appositis die,
mense et anno, necnon loco in quo actor vel eius procurator
habitant, aut residere se dixerint actorum recipiendorum gratia;

4° indicare domicilium vel quasi-domicilium partis conven-
tae.

Can. 1505 – § 1. Iudex unicus vel tribunalis collegialis prae-
ses, postquam viderint et rem esse suae competentiae et actori
legi-timam personam standi in iudicio non deesse, debent suo
decreto quam primum libellum aut admittere aut reicere.

§ 2. Libellus reici potest tantum:
1° si iudex vel tribunal incompetens sit;
2° si sine dubio constet actori legitimam deesse personam

standi in iudicio;
3° si non servata sint praescripta can. 1504, nn. 1-3;
4° si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere

fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu funda-
mentum appareat.

§ 3. Si libellus reiectus fuerit ob vitia quae emendari possunt,
actor novum libellum rite confectum potest eidem iudici denuo
exhibere.
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procuratorului special sau celui care are obligaþia de a-ºi asuma,
conform dreptului, judecata în numele lui.

Can. 1509 – § 1. Notificarea citaþiilor, a decretelor, a
sentin-þelor ºi a altor acte juridice trebuie fãcutã prin poºtã
sau prin alte mijloace foarte sigure, respectându-se normele
stabilite de legea particularã.

§ 2. Despre faptul notificãrii ºi despre modul cum ea a fost
fãcutã, trebuie sã se constate în acte.

Can. 1510 – Pârâtul care refuzã sã primeascã citaþia sau
împiedicã ajungerea ei la el este considerat citat în mod legal.

Can. 1511 – Dacã citaþia nu a fost notificatã în mod
legal, actele procesului sunt nule, rãmânând în vigoare dis-
poziþia can. 1507, § 3.

Can. 1512 – Când citaþia a fost notificatã în mod legal
sau pãrþile s-au prezentat la judecãtor pentru examinarea
cauzei:

1° chestiunea înceteazã de a fi neatinsã;
2° cauza devine proprie acelui judecãtor sau tribunal, de

altfel, competent, în faþa cãruia a fost deschisã acþiunea;
3° jurisdicþia judecãtorului delegat devine stabilã, neîncetând

prin încetarea dreptului celui care a delegat;
4° se întrerupe prescripþia, dacã nu s-a prevãzut altfel;
5° litigiul este de acum pendinte; de aceea, se aplicã imediat

principiul: lite pendente, nihil innovetur (cât timp litigiul este
pendinte, nu se schimbã nimic).

TITLUL II
Întâmpinarea

Can. 1513 – § 1. Întâmpinarea are loc atunci când,
printr-un decret al judecãtorului, sunt stabiliþi termenii
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§ 4. Adversus libelli reiectionem integrum semper est parti
intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum
interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si
libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis
expeditissime definienda est.

Can. 1506 – Si iudex intra mensem ab exhibito libello de-
cretum non ediderit, quo libellum admittit vel reicit ad normam
can. 1505, pars, cuius interest, instare potest ut iudex suo
munere fungatur; quod si nihilominus iudex sileat, inutiliter
lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admisso
habeatur.

CAPUT II
De citatione et denuntiatione actorum iudicia-

lium

Can. 1507 – § 1. In decreto, quo actoris libellus admitti-
tur, debet iudex vel praeses ceteras partes in iudicium vocare
seu citare ad litem contestandam, statuens utrum eae scripto
res-pondere debeant an coram ipso se sistere ad dubia con-
cor-danda. Quod si ex scriptis responsionibus perspiciat
neces-sitatem partes convocandi, id potest novo decreto sta-
tuere.

§ 2. Si libellus pro admisso habetur ad normam can. 1506,
decretum citationis in iudicium fieri debet intra viginti dies
a facta instantia, de qua in eo canone.

§ 3. Quod si partes litigantes de facto coram iudice se sistant
ad causam agendam, opus non est citatione, sed actuarius
significet in actis partes iudicio adfuisse.
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controversei, luaþi din cererile ºi din rãspunsurile pãrþilor.

§ 2. Cererile ºi rãspunsurile pãrþilor pot fi exprimate nu
numai în cererea de chemare în judecatã, dar ºi în rãspunsul
la citaþie sau în declaraþiile fãcute verbal în faþa judecãtorului;
totuºi, în cauzele mai dificile, pãrþile trebuie convocate de jude-
cãtor pentru a se pune de acord asupra dubiului sau a dubiilor
cãrora trebuie sã li se rãspundã în sentinþã.

§ 3. Decretul judecãtorului trebuie notificat pãrþilor; dacã ele
nu sunt de acord, pot recurge în termen de zece zile la ace-
laºi judecãtor pentru a schimba decretul; chestiunea trebuie
rezol-vatã cât mai repede posibil printr-un decret al aceluiaºi
jude-cãtor.

Can. 1514 – Termenii controversei, o datã stabiliþi, nu pot
fi schimbaþi în mod valid decât printr-un nou decret,
dintr-un motiv grav, la insistenþa pãrþii, fiind ascultate cele-
lalte pãrþi ºi evaluându-se motivele prezentate de ele.

Can. 1515 – Dupã întâmpinare, posesorul unui lucru
strãin înceteazã de a mai fi de bunã-credinþã; de aceea, dacã
este condamnat sã restituie lucrul, trebuie sã restituie ºi
roadele începând din ziua întâmpinãrii ºi sã repare daunele.

Can. 1516 – Dupã întâmpinare, judecãtorul sã sta-
bileascã pãrþilor un spaþiu de timp potrivit pentru a prezenta
ºi a com-pleta dovezile.

TITLUL III
Instanþa judiciarã

Can. 1517 – Instanþa începe odatã cu citarea ºi se ter-
minã nu numai prin pronunþarea sentinþei finale, ci ºi în alte

PARTEA II: JUDECATA CONTENCIOASÃ 911



Can. 1508 – § 1. Decretum citationis in iudicium debet sta-
tim parti conventae notificari, et simul ceteris, qui comparere
debent, notum fieri.

§ 2. Citationi libellus litis introductorius adiungatur, nisi
iudex propter graves causas censeat libellum significandum
non esse parti, antequam haec deposuerit in iudicio.

§ 3. Si lis moveatur adversus eum qui non habet liberum
exercitium suorum iurium, vel liberam administrationem rerum
de quibus disceptatur, citatio denuntianda est, prout casus ferat,
tutori, curatori, procuratori speciali, seu ei qui ipsius nomine
iudicium suscipere tenetur ad normam iuris.

Can. 1509 – § 1. Citationum, decretorum, sententiarum
alio-rumque iudicialium actorum notificatio facienda est per
publicos tabellarios vel alio modo qui tutissimus sit, servatis
normis lege particulari statutis.

§ 2. De facto notificationis et de eius modo constare debet
in actis.

Can. 1510 – Conventus, qui citatoriam schedam recipere
recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legi-
time citatus habeatur.

Can. 1511 – Si citatio non fuerit legitime notificata,
nulla sunt acta processus, salvo praescripto can. 1507, § 3.

Can. 1512 – Cum citatio legitime notificata fuerit aut partes
coram iudice steterint ad causam agendam:

1° res desinit esse integra;
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moduri stabilite de drept.

Can. 1518 – Dacã una dintre pãrþile în cauzã decedeazã,
sau îºi schimbã starea juridicã, sau înceteazã de a exercita
funcþia în virtutea cãreia acþioneazã:

1° dacã nu a avut loc concluzia cauzei, instanþa se suspendã
pânã când moºtenitorul defunctului sau urmaºul sau persoana
interesatã reia procesul;

2° dacã a avut loc concluzia cauzei, judecãtorul trebuie sã
continue, dupã ce a citat procuratorul sau, dacã acesta nu existã,
moºtenitorul sau urmaºul defunctului.

Can. 1519 – § 1. Dacã tutorele, curatorul sau procura-
torul, care sunt necesari conform can. 1481, §§ 1 ºi 3,
înceteazã din funcþie, instanþa rãmâne între timp sus-
pendatã.

§ 2. Judecãtorul sã numeascã în cel mai scurt timp un alt
tutore sau curator; poate sã numeascã ºi un procurator judi-
ciar, dacã partea a neglijat acest lucru în perioada scurtã de
timp stabilitã de judecãtorul însuºi.

Can. 1520 – Dacã pãrþile nu prezintã timp de ºase luni
nici un act procesual, cu toate cã nu existã nici un impedi-
ment sã facã acest lucru, instanþa se stinge; legea particu-
larã poate stabili alte termene pentru perempþiune.

Can. 1521 – Perempþiunea are efect în virtutea dreptu-
lui însuºi (ipso iure) ºi împotriva tuturor, chiar ºi împotriva
mino-rilor sau celor echivalaþi minorilor, ºi trebuie sã fie
declaratã chiar ºi din oficiu, rãmânând neatins dreptul de a
cere o despã-gubire de la tutorii, curatorii, administratorii ºi
procuratorii care nu au dovedit cã au fost nevinovaþi.
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2° causa fit propria iudicis illius aut tribunalis ceteroquin
competentis, coram quo actio instituta est;

3° in iudice delegato firma redditur iurisdictio, ita ut non
expiret resoluto iure delegantis;

4° interrumpitur praescriptio, nisi aliud cautum sit;
5° lis pendere incipit; et ideo statim locum habet principium

„lite pendente, nihil innovetur”.
TITULUS II

De litis contestatione

Can. 1513 – § 1. Contestatio litis habetur cum per iudicis
decretum controversiae termini, ex partium petitionibus et
responsionibus desumpti, definiuntur.

§ 2. Partium petitiones responsionesque, praeterquam in
libello litis introductorio, possunt vel in responsione ad cita-
tionem exprimi vel in declarationibus ore coram iudice factis;
in causis autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudi-
ce ad dubium vel dubia concordanda, quibus in sententia
respon-dendum sit.

§ 3. Decretum iudicis partibus notificandum est; quae nisi
iam consenserint, possunt intra decem dies ad ipsum iudicem
recurrere, ut mutetur; quaestio autem expeditissime ipsius
iudicis decreto dirimenda est.

Can. 1514 – Controversiae termini semel statuti mutari vali-
de nequeunt, nisi novo decreto, ex gravi causa, ad instantiam par-
tis et auditis reliquis partibus earumque rationibus perpen-
sis.

Can. 1515 – Lite contestata, possessor rei alienae desinit
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Can. 1522 – Perempþiunea stinge actele procesuale, însã
nu actele cauzei; mai mult, acestea pot avea valoare într-o altã
instanþã, cu condiþia ca respectiva cauzã sã se desfãºoare între
aceleaºi persoane ºi sã aibã acelaºi obiect; faþã de terþe per-
soane, aceste acte au numai valoare de documente.

Can. 1523 – În caz de perempþiune, fiecare dintre pãrþi
va plãti propriile cheltuieli.

Can. 1524 – § 1. Reclamantul poate renunþa la instanþã
în orice fazã ºi grad al judecãþii; atât reclamantul, cât ºi pârâ-
tul pot, de asemenea, sã renunþe fie la toate actele procesu-
lui, fie numai la unele dintre ele.

§ 2. Tutorii ºi administratorii persoanelor juridice, pentru
a putea renunþa la instanþã, trebuie sã cearã pãrerea ori consim-
þãmântul acelora a cãror intervenþie este necesarã pentru a
îndeplini actele ce depãºesc limitele administraþiei ordinare.

§ 3. Ca sã fie validã, renunþarea trebuie fãcutã în scris ºi
semnatã de cãtre parte sau de cãtre procuratorul sãu, înzestrat
totuºi cu un mandat special; în plus, trebuie notificatã celei-
lalte pãrþi, acceptatã sau cel puþin nerespinsã de acesta ºi
admisã de judecãtor.

Can. 1525 – Renunþarea admisã de judecãtor are, faþã de
actele la care s-a renunþat, aceleaºi efecte ca ºi perempþiunea
instanþei; de asemenea, îl obligã pe cel care a renunþat la plata
cheltuielilor fãcute pentru actele la care s-a renunþat.

TITLUL IV
Dovezile

PARTEA II: JUDECATA CONTENCIOASÃ 915



esse bonae fidei; ideoque, si damnatur ut rem restituat, fructus
quoque a contestationis die reddere debet et damna sarcire.

Can. 1516 – Lite contestata, iudex congruum tempus par-
tibus praestituat probationibus proponendis et explendis.

TITULUS III
De litis instantia

Can. 1517 – Instantiae initium fit citatione; finis autem non
solum pronuntiatione sententiae definitivae, sed etiam aliis
modis iure praefinitis.

Can. 1518 – Si pars litigans moriatur aut statum mutet
aut cesset ab officio cuius ratione agit:

1° causa nondum conclusa, instantia suspenditur donec heres
defuncti aut successor aut is, cuius intersit, litem resumat;

2° causa conclusa, iudex procedere debet ad ulteriora, citato
procuratore, si adsit, secus defuncti herede vel successore.

Can. 1519 – § 1. Si a munere cesset tutor vel curator vel pro-
curator, qui sit ad normam can. 1481, §§ 1 et 3 necessarius,
instantia interim suspenditur.

§ 2. Alium autem tutorem vel curatorem iudex quam primum
constituat; procuratorem vero ad litem constituere potest, si
pars neglexerit intra brevem terminum ab ipso iudice statutum.
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Can. 1526 – § 1. Obligaþia de a dovedi revine celui care
afirmã.

§ 2. Nu au nevoie de dovezi:
1° ceea ce este prezumat de lege;
2° faptele afirmate de una dintre pãrþi ºi admise de cea-

laltã parte, în afarã de cazul când dreptul sau judecãtorul cer
totuºi sã fie dovedite.

Can. 1527 – § 1. Pot fi prezentate orice fel de dovezi care
par utile pentru instruirea cauzei ºi sunt licite.

§ 2. Dacã partea insistã sã fie admisã o dovadã respinsã
de judecãtor, însuºi judecãtorul sã rezolve chestiunea cât mai
repede posibil.

Can. 1528 – Dacã una dintre pãrþi sau un martor refuzã
sã comparã pentru a rãspunde în faþa judecãtorului, este per-
misã audierea lor chiar de cãtre un laic desemnat de judecã-
tor, sau sã se cearã declaraþia lor în faþa unui notar public,
sau sã se gãseascã o altã modalitate legitimã.

Can. 1529 – Judecãtorul sã nu înceapã adunarea
dovezilor înainte de întâmpinare decât dintr-un motiv grav.

CAPITOLUL I
Declaraþiile pãrþilor

Can. 1530 – Pentru a descoperi mai bine adevãrul,
judecã-torul poate întotdeauna sã interogheze pãrþile, ba chiar
trebuie sã facã aceasta la intervenþia pãrþii sau pentru a
dovedi cã asupra unui fapt de interes public nu existã nici
un dubiu.

Can. 1531 – § 1. Partea interogatã în mod legitim tre-
buie sã rãspundã ºi sã spunã tot adevãrul.
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Can. 1520 – Si nullus actus processualis, nullo obstante
impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantia
perimitur. Lex particularis alios peremptionis terminos statuere
potest.

Can. 1521 – Peremptio obtinet ipso iure et adversus omnes,
minores quoque aliosve minoribus aequiparatos, atque etiam
ex officio declarari debet, salvo iure petendi indemnitatem
adversus tutores, curatores, administratores, procuratores,
qui culpa se caruisse non probaverint.

Can. 1522 – Peremptio exstinguit acta processus, non vero
acta causae; immo haec vim habere possunt etiam in alia
instantia, dummodo causa inter easdem personas et super
eadem re intercedat; sed ad extraneos quod attinet, non aliam
vim obtinent nisi documentorum.

Can. 1523 – Perempti iudicii expensas, quas quisque ex liti-
gantibus fecerit, ipse ferat.

Can. 1524 – § 1. In quolibet statu et gradu iudicii potest actor
instantiae renuntiare; item tum actor tum pars conventa possunt
processus actis renuntiare sive omnibus sive nonnullis tantum.

§ 2. Tutores et administratores personarum iuridicarum, ut
renuntiare possint instantiae, egent consilio vel consensu eorum,
quorum concursus requiritur ad ponendos actus, qui ordinariae
administrationis fines excedunt.

§ 3. Renuntiatio, ut valeat, peragenda est scripto, eademque
a parte vel ab eius procuratore, speciali tamen mandato munito,
debet subscribi, cum altera parte communicari, ab eaque accep-
tari vel saltem non impugnari, et a iudice admitti.
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§ 2. Dacã însã refuzã sã rãspundã, e de datoria judecãtorului
sã aprecieze ce concluzii pot fi trase de aici pentru dovedirea
faptelor.

Can. 1532 – În cazurile în care este în joc binele public,
jude-cãtorul sã punã pãrþile sã jure cã spun adevãrul sau cel
puþin cã au spus adevãrul, dacã un motiv grav nu sugereazã
contrariul; în celelalte cazuri, le poate pune sã jure, dacã
crede de cuviinþã.

Can. 1533 – Pãrþile, promotorul de justiþie ºi apãrãtorul
legã-mântului pot prezenta judecãtorului puncte asupra
cãrora sã fie interogatã partea.

Can. 1534 – Cu privire la interogarea pãrþilor, sã se
respecte, cu adecvarea de rigoare, normele stabilite pentru
martori de cann. 1548, § 2, nr. 1, 1552 ºi 1558-1565.

Can. 1535 – Constituie mãrturisire judiciarã
recunoaºterea scrisã sau verbalã a unui fapt în faþa judecã-
torului competent, fãcutã de una dintre pãrþi împotriva sa
însãºi cu privire la însãºi materia judecãþii, fie din proprie
iniþiativã, fie la între barea judecãtorului.

Can. 1536 – § 1. Dacã este vorba de o chestiune de ordin
privat ºi nu e în joc binele public, mãrturisirea judiciarã a unei
pãrþi scuteºte celelalte pãrþi de obligaþia de a dovedi.

§ 2. În schimb, în cauzele care privesc binele public, mãrtu-
risirea judiciarã ºi declaraþiile pãrþilor, care sã nu fie mãrtu-
risiri, pot avea forþã doveditoare, pe care judecãtorul trebuie
sã le evalueze împreunã cu celelalte circumstanþe ale cauzei,
dar nu li se poate atribui forþã doveditoare deplinã dacã nu
se adaugã alte elemente care sã le întãreascã în întregime.
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Can. 1525 – Renuntiatio a iudice admissa, pro actis qui-
bus renuntiatum est, eosdem parit effectus ac peremptio instan-
tiae, itemque obligat renuntiantem ad solvendas expensas acto-
rum, quibus renuntiatum fuit.

TITULUS IV
De probationibus

Can. 1526 – § 1. Onus probandi incumbit ei qui asserit.

§ 2. Non indigent probatione:
1° quae ab ipsa lege praesumuntur;
2° facta ab uno ex contendentibus asserta et ab altero admissa,

nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur.

Can. 1527 – § 1. Probationes cuiuslibet generis, quae ad
causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, addu-
ci possunt.

§ 2. Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur,
ipse iudex rem expeditissime definiat.

Can. 1528 – Si pars vel testis se sistere ad respondendum
coram iudice renuant, licet eos audire etiam per laicum a iudi-
ce designatum aut requirere eorum declarationem coram
publico notario vel quovis alio legitimo modo.

Can. 1529 – Iudex ad probationes colligendas ne proce-
dat ante litis contestationem nisi ob gravem causam.
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Can. 1537 – În ce priveºte mãrturisirea extrajudiciarã,
adusã în proces, e de datoria judecãtorului, luând în consid-
eraþie toate circumstanþele, sã evalueze ce importanþã tre-
buie sã i se atribuie.

Can. 1538 – Mãrturisirea, sau orice altã declaraþie a
pãrþii, nu are nici o valoare dacã se constatã cã a fost fãcutã
dintr-o eroare de fapt sau cã a fost extorcatã cu forþa sau sub
fricã gravã.

CAPITOLUL II
Dovedirea prin înscrisuri

Can. 1539 – În orice fel de judecatã este admisã dovedi-
rea pe bazã de înscrisuri fie publice, fie private.

ART. 1
Natura ºi credibilitatea înscrisurilor

Can. 1540 – § 1. Înscrisurile publice ecleziastice sunt
acele documente pe care le întocmeºte o persoanã publicã în
exer-citarea funcþiei sale în Bisericã, respectând formal-
itãþile sta-bilite de drept.

§ 2. Înscrisurile publice civile sunt documente care, potrivit
legilor fiecãrui loc, sunt considerate ca atare în drept.

§ 3. Toate celelalte înscrisuri sunt private.

Can. 1541 – Dacã prin argumente contrare ºi evidente nu
se deduce altceva, înscrisurile publice fac dovadã oficialã
despre tot ceea ce se afirmã în ele în mod direct ºi în prin-
cipal.
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CAPUT I
De partium declarationibus

Can. 1530 – Iudex ad veritatem aptius eruendam partes
inter-rogare semper potest, immo debet, ad instantiam partis
vel ad probandum factum quod publice interest extra dubium
poni.

Can. 1531 – § 1. Pars legitime interrogata respondere debet
et veritatem integre fateri.

§ 2. Quod si respondere recusaverit, iudicis est aestimare
quid ad factorum probationem exinde erui possit.

Can. 1532 – In casibus, in quibus bonum publicum in
causa est, iudex partibus iusiurandum de veritate dicenda aut
saltem de veritate dictorum deferat, nisi gravis causa aliud
suadeat; in aliis casibus, potest pro sua prudentia.

Can. 1533 – Partes, promotor iustitiae et defensor vincu-
li possunt iudici exhibere articulos, super quibus pars inter-
ro-getur.

Can. 1534 – Circa partium interrogationem cum proportio-
ne serventur, quae in cann. 1548, § 2, n. 1, 1552 et 1558-1565
de testibus statuuntur.

Can. 1535 – Assertio de aliquo facto, scripto vel ore,
coram iudice competenti, ab aliqua parte circa ipsam iudicii
materiam, sive sponte sive iudice interrogante, contra se perac-
ta, est con-fessio iudicialis.
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Can. 1542 – Înscrisul privat, fie cel recunoscut de cãtre
parte, fie cel admis de judecãtor, are aceeaºi forþã doveditoare
împotriva celui care l-a redactat sau semnat ºi împotriva ace-
lora care se sprijinã pe el, ca ºi mãrturisirea fãcutã în afara
judecãþii; împotriva a terþe persoane are aceeaºi eficacitate
ca ºi declaraþiile pãrþilor, care sã nu fie mãrturisiri, conform
can. 1536, § 2.

Can. 1543 – Dacã se dovedeºte cã înscrisurile conþin ºter-
sã-turi, corecturi, interpolãri sau cã sunt afectate de un alt
viciu, e de datoria judecãtorului sã aprecieze dacã ºi în ce
mãsurã trebuie sã se þinã seama de aceste înscrisuri.

ART. 2
Prezentarea înscrisurilor

Can. 1544 – Înscrisurile nu au forþã doveditoare în pro-
ces decât dacã sunt prezentate în original sau în copie aut-
enticã ºi sunt depuse la cancelaria tribunalului, pentru a
putea fi examinate de judecãtor ºi de partea adversã.

Can. 1545 – Judecãtorul poate da dispoziþie ca în proces
sã fie prezentat un înscris comun ambelor pãrþi.

Can. 1546 – § 1. Nimeni nu este obligat sã prezinte
înscri-suri, chiar comune, care nu pot fi arãtate fãrã pericol de
daunã, în conformitate cu can. 1548, § 2, nr. 2, sau fãrã peri-
colul de a viola un secret ce trebuie pãstrat.

§ 2. Cu toate acestea, dacã cel puþin un fragment din înscris
poate fi transcris ºi arãtat fãrã inconvenientele menþionate,
judecãtorul poate da dispoziþie ca el sã fie prezentat.
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Can. 1536 – § 1. Confessio iudicialis unius partis, si aga-
tur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publi-
cum, ceteras relevat ab onere probandi.

§ 2. In causis autem quae respiciunt bonum publicum, con-
fessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confes-
siones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam
una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis
tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino
corroborent.

Can. 1537 – Quoad extraiudicialem confessionem in
iudi-cium deductam, iudicis est, perpensis omnibus adiunctis,
aesti-mare quanti ea sit facienda.

Can. 1538 – Confessio vel alia quaevis partis declaratio
qua-libet vi caret, si constet eam ex errore facti esse prolatam,
aut vi vel metu gravi extortam.

CAPUT II
De probatione per documenta

Can. 1539 – In quolibet iudicii genere admittitur proba-
tio per documenta tum publica tum privata.

ART. 1
De natura et fide documentorum

Can. 1540 – § 1. Documenta publica ecclesiastica ea sunt,
quae persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia con-
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CAPITOLUL III
Martorii ºi mãrturiile

Can. 1547 – În orice fel de cauzã este admisã dovada
testi-monialã, sub conducerea judecãtorului.

Can. 1548 – § 1. Martorii trebuie sã mãrturiseascã ade-
vãrul în faþa judecãtorului care îi interogheazã în mod legit-
im.

§ 2. Rãmânând neatinsã dispoziþia can. 1550, § 2, nr. 2, sunt
scutiþi de obligaþia de a rãspunde:

1° clericii, cu privire la acele chestiuni ce le-au fost revelate
în virtutea slujirii sacre; funcþionarii de stat, medicii, moaºele,
avocaþii, notarii ºi alþii care sunt þinuþi la secretul profesional,
chiar ºi numai datoritã sfatului dat, cu privire la chestiunile
ce sunt supuse acestui secret;

2° cei care se tem cã mãrturia lor ar putea sã le cauzeze
fie lor înºiºi, fie soþului (soþiei), fie consangvinilor apropiaþi sau
afinilor, dezonoare, maltratãri periculoase sau alte rele grave.

ART. 1
Persoanele care pot fi martori

Can. 1549 – Toþi pot fi martori, dacã nu sunt, total sau
par-þial, excluºi în mod expres de cãtre drept.

Can. 1550 – § 1. Sã nu fie admiºi sã depunã mãrturie
minorii sub paisprezece ani ºi persoanele debile mental; aceº-
tia vor putea totuºi fi audiaþi, dacã judecãtorul declarã printr-un
decret cã acest lucru e util.

§ 2. Sunt consideraþi incapabili:
1° cei care sunt parte în cauzã, sau cei care îi reprezintã pe

aceºtia în proces, judecãtorul sau asistenþii lui, avocatul ºi ceilalþi
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fecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis.

§ 2. Documenta publica civilia ea sunt, quae secundum unius-
cuiusque loci leges talia iure censentur.

§ 3. Cetera documenta sunt privata.

Can. 1541 – Nisi contrariis et evidentibus argumentis
aliud evincatur, documenta publica fidem faciunt de omnibus
quae directe et principaliter in iis affirmantur.

Can. 1542 – Documentum privatum, sive agnitum a
parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet
adversus auctorem vel subscriptorem et causam ab iis
habentes, ac confessio extra iudicium facta; adversus extra-
neos eandem vim habet ac partium declarationes quae non sint
confessiones, ad normam can. 1536, § 2.

Can. 1543 – Si abrasa, correcta, interpolata aliove vitio
docu-menta infecta demonstrentur, iudicis est aestimare an et
quanti huiusmodi documenta sint facienda.

ART. 2
De productione documentorum

Can. 1544 – Documenta vim probandi in iudicio non
habent, nisi originalia sint aut in exemplari authentico exhibita
et penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab
adversario examinari possint.

Can. 1545 – Iudex praecipere potest ut documentum utrique
parti commune exhibeatur in processu.
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care asistã sau au asistat pãrþile în aceeaºi cauzã;
2° preoþii, cu privire la acele lucruri pe care le-au aflat din

mãrturisirea sacramentalã, chiar dacã penitentul ar cere dez-
vãluirea lor; mai mult, cele auzite de oricine ºi indiferent în ce
mod cu ocazia spovezii nu pot fi acceptate nici mãcar ca indiciu
de adevãr.

ART. 2
Admiterea ºi excluderea martorilor

Can. 1551 – Partea care a propus un martor poate sã
renunþe la depoziþia lui; dar partea adversã poate totuºi cere
ca el sã fie audiat.

Can. 1552 – § 1. Când se cere dovada prin martori, sã se
indice tribunalului numele ºi domiciliul lor.

§ 2. Sã fie prezentat, în termenul stabilit de judecãtor, ches-
tionarul pentru care este cerutã interogarea martorilor; în caz
contrar, sã se considere cã cererea este abandonatã.

Can. 1553 – Îi revine de drept judecãtorului sã împiedice
prezentarea unui numãr prea mare de martori.

Can. 1554 – Înainte ca martorii sã fie interogaþi, numele
lor sã fie aduse la cunoºtinþa pãrþilor, iar dacã, dupã aprecierea
prudentã a judecãtorului, acest lucru nu este posibil fãrã o
gravã dificultate, sã aibã loc cel puþin înainte de publicarea
mãrturiilor.

Can. 1555 – Rãmânând valabilã dispoziþia can. 1550,
partea poate cere ca un martor sã fie exclus, dacã, înainte de
intero-garea lui, se dovedeºte cã existã un motiv just de
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Can. 1546 – § 1. Nemo exhibere tenetur documenta, etsi com-
munia, quae communicari nequeunt sine periculo damni ad
normam can. 1548, § 2, n. 2 aut sine periculo violationis secre-
ti servandi.

§ 2. Attamen si qua saltem documenti particula describi possit
et in exemplari exhiberi sine memoratis incommodis, iudex
decernere potest ut eadem producatur.

CAPUT III
De testibus et attestationibus

Can. 1547 – Probatio per testes in quibuslibet causis admit-
titur, sub iudicis moderatione.

Can. 1548 – § 1. Testes iudici legitime interroganti veritatem
fateri debent.

§ 2. Salvo praescripto can. 1550, § 2, n. 2, ab obligatione res-
pondendi eximuntur:

1° clerici, quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt
ratione sacri ministerii; civitatum magistratus, medici, obste-
trices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam
ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic
secreto obnoxia;

2° qui ex testificatione sua sibi aut coniugi aut proximis con-
sanguineis vel affinibus infamiam, periculosas vexationes, aliave
mala gravia obventura timent.

ART. 1
Qui testes esse possunt

Can. 1549 – Omnes possunt esse testes, nisi expresse iure
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excludere.

Can. 1556 – Citarea martorului se face prin decret din
partea judecãtorului, notificat martorului în mod legal.

Can. 1557 – Martorul, citat în mod legal, sã comparã sau
sã aducã la cunoºtinþa judecãtorului motivul absenþei.

ART. 3
Audierea martorilor

Can. 1558 – § 1. Martorii trebuie audiaþi în însuºi sedi-
ul tribunalului, dacã judecãtorul nu este de altã pãrere.

§ 2. Cardinalii, Patriarhii, Episcopii ºi cei care, potrivit
dreptului din þara lor, beneficiazã de o favoare asemãnãtoare,
sã fie audiaþi în locul ales de ei înºiºi.

§ 3. Judecãtorul sã decidã unde trebuie audiaþi cei cãrora
le este imposibil sau dificil sã se deplaseze la sediul tribunalului
din cauza distanþei, a bolii sau a altui impediment, rãmânând
valabile dispoziþiile cann. 1418 ºi 1469, § 2.

Can. 1559 – Pãrþile nu pot asista la audierea martorilor,
în afarã de cazul în care judecãtorul, mai ales când e vorba de
un bine privat, considerã cã trebuie admise. În schimb, pot sã
asiste avocaþii sau procuratorii lor, dacã judecãtorul nu a con-
siderat cã, din cauza circumstanþelor faptelor ºi persoanelor,
trebuie sã se procedeze în secret.

Can. 1560 – § 1. Fiecare martor trebuie interogat aparte.

§ 2. Dacã martorii nu sunt de acord între ei sau cu partea
într-o chestiune gravã, judecãtorul poate permite ca cei care
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repellantur vel in totum vel ex parte.

Can. 1550 – § 1. Ne admittantur ad testimonium feren-
dum minores infra decimum quartum aetatis annum et
mente debiles; audiri tamen poterunt ex decreto iudicis, quo id
expedire declaretur.

§ 2. Incapaces habentur:
1° qui partes sunt in causa, aut partium nomine in iudi-

cio consistunt, iudex eiusve assistentes, advocatus aliique
qui partibus in eadem causa assistunt vel astiterunt;

2° sacerdotes, quod attinet ad ea omnia quae ipsis ex con-
fessione sacramentali innotuerunt, etsi poenitens eorum mani-
festationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occa-
sione confessionis, ne ut indicium quidem veritatis recipi possunt.

ART. 2
De inducendis et excludendis testibus

Can. 1551 – Pars, quae testem induxit, potest eius exami-
ni renuntiare; sed adversa pars postulare potest ut nihilomi-
nus testis examinetur.

Can. 1552 – § 1. Cum probatio per testes postulatur, eorum
nomina et domicilium tribunali indicentur.

§ 2. Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum,
articuli argumentorum super quibus petitur testium interro-
gatio; alioquin petitio censeatur deserta.

Can. 1553 – Iudicis est nimiam multitudinem testium refre-
nare.
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sunt în dezacord sã discute între ei sau sã se confrunte, evi-
tându-se, pe cât e posibil, certurile ºi scandalul.

Can. 1561 – Audierea martorului este fãcutã de judecã-
tor sau de un delegat al sãu ori de judecãtorul de instrucþie,
la care trebuie sã asiste un notar; de aceea, dacã pãrþile, pro-
motorul de justiþie, apãrãtorul legãmântului sau avocaþii, care
iau parte la audiere, au alte întrebãri de pus martorului, sã
nu le punã martorului, ci judecãtorului sau celui care îi þine
locul, ca sã le punã el însuºi, dacã legea particularã nu prevede
altfel.

Can. 1562 – § 1. Judecãtorul sã aminteascã martorului
obli-gaþia gravã de a spune tot adevãrul ºi numai adevãrul.

§ 2. Judecãtorul sã-l punã pe martor la jurãmânt, conform
can. 1532, iar dacã martorul refuzã sã-l depunã, sã fie totuºi
audiat, chiar fãrã sã jure.

Can. 1563 – În primul rând, judecãtorul sã verifice iden-
ti-tatea martorului; sã întrebe apoi care este legãtura lui cu
pãrþile ºi, punându-i întrebãri specifice cu privire la cauzã, sã-l
întrebe ºi de la cine ºi când anume a cunoscut lucrurile pe
care le afirmã.

Can. 1564 – Întrebãrile sã fie scurte, adaptate priceperii
celui interogat, sã nu conþinã mai multe chestiuni deodatã, sã
nu fie sofisticate, nici viclene, sã nu sugereze rãspunsul, sã nu
jigneascã pe nimeni ºi sã se refere la cauza despre care este
vorba.

Can. 1565 – § 1. Întrebãrile nu trebuie comunicate
dinainte martorilor.

§ 2. Totuºi, dacã faptele ce trebuie mãrturisite s-au petrecut
cu mult timp în urmã, aºa încât nu pot fi afirmate cu certitu-
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Can. 1554 – Antequam testes examinentur, eorum nomina
cum partibus communicentur; quod si id, prudenti iudicis exis-
timatione, fieri sine gravi difficultate nequeat, saltem ante testi-
moniorum publicationem fiat.

Can. 1555 – Firmo praescripto can. 1550, pars petere pote-
st ut testis excludatur, si iusta exclusionis causa demonstre-
tur ante testis excussionem.

Can. 1556 – Citatio testis fit decreto iudicis testi legitime
notificato.

Can. 1557 – Testis rite citatus pareat aut causam suae
absentiae iudici notam faciat.

ART. 3
De testium examine

Can. 1558 – § 1. Testes sunt examini subiciendi in ipsa
tri-bunalis sede, nisi aliud iudici videatur.

§ 2. Cardinales, Patriarchae, Episcopi et ii qui, suae civitatis
iure, simili favore gaudent, audiantur in loco ab ipsis selecto.

§ 3. Iudex decernat ubi audiendi sint ii, quibus propter dis-
tantiam, morbum aliudve impedimentum impossibile vel diffi-
cile sit tribunalis sedem adire, firmis praescriptis cann. 1418
et 1469, § 2.

Can. 1559 – Examini testium partes assistere nequeunt, nisi
iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas
censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procu-
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dine dacã nu sunt amintite dinainte, judecãtorul va putea sã
îi sugereze martorului unele amãnunte, când considerã cã acest
lucru poate fi fãcut fãrã pericol.

Can. 1566 – Martorii sã dea mãrturie oral, fãrã sã
citeascã adnotãrile scrise, dacã nu este vorba de calcule ºi
sume; în acest caz, vor putea consulta notele scrise pe care
le-au adus cu ei.

Can. 1567 – § 1. Rãspunsul trebuie scris imediat de cãtre
notar ºi sã reproducã înseºi cuvintele mãrturisirii fãcute, cel
puþin pe acelea care privesc direct obiectul judecãþii.

§ 2. Poate fi admisã folosirea benzii magnetice, cu condiþia
ca ulterior rãspunsurile sã fie transcrise ºi, dacã e posibil, sem-
nate de cei care au fãcut depoziþie.

Can. 1568 – Notarul sã menþioneze în acte despre jurãmân-
tul prestat, dispensat sau refuzat, despre prezenþa pãrþilor
ºi a altora, despre întrebãrile puse în oficiu ºi, în general,
despre tot ceea ce s-a întâmplat eventual în timpul audierii
martorilor ºi meritã sã fie amintit.

Can. 1569 – § 1. La sfârºitul audierii trebuie sã i se
citeascã martorului cele scrise de notar privind declaraþiile
fãcute verbal, sau sã i se dea posibilitatea sã asculte declaraþi-
ile înregistrate pe bandã magneticã, acordându-i-se facultatea
de a adãuga, de a elimina, de a corecta sau de a schimba.

§ 2. În sfârºit, depoziþia trebuie semnatã de martor, de jude-
cãtor ºi de notar.

Can. 1570 – Dacã judecãtorul considerã cã este necesar
sau folositor, cu condiþia sã nu existe pericol de coluziune
sau de mituire, martorii, deºi au fost audiaþi, vor putea, la
intervenþia unei pãrþi sau din oficiu, sã fie din nou chemaþi
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ratores, nisi iudex propter rerum et personarum adiuncta cen-
suerit secreto esse procedendum.

Can. 1560 – § 1. Testes seorsim singuli examinandi sunt.

§ 2. Si testes inter se aut cum parte in re gravi dissentiant,
iudex discrepantes inter se conferre seu comparare potest,
remotis, quantum fieri poterit, dissidiis et scandalo.

Can. 1561 – Examen testis fit a iudice, vel ab eius delega-
to aut auditore, cui assistat oportet notarius; quapropter par-
tes, vel promotor iustitiae, vel defensor vinculi, vel advocati
qui examini intersint, si alias interrogationes testi faciendas
habeant, has non testi, sed iudici vel eius locum tenenti pro-
ponant, ut eas ipse deferat, nisi aliter lex particularis caveat.

Can. 1562 – § 1. Iudex testi in mentem revocet gravem obliga-
tionem dicendi totam et solam veritatem.

§ 2. Iudex testi deferat iuramentum iuxta can. 1532; quod
si testis renuat illud emittere, iniuratus audiatur.

Can. 1563 – Iudex imprimis testis identitatem comprobet;
exquirat quaenam sit ipsi cum partibus necessitudo et, cum
ipsi interrogationes specificas circa causam defert, sciscitetur
quoque fontes eius scientiae et quo definito tempore ea, quae
asserit, cognoverit.

Can. 1564 – Interrogationes breves sunto, interrogandi
captui accommodatae, non plura simul complectentes, non cap-
tiosae, non subdolae, non suggerentes responsionem, remotae
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la audiere înainte de publicarea actelor sau a mãrturiilor.

Can. 1571 – Martorilor trebuie sã li se restituie, dupã o
taxare echitabilã stabilitã de judecãtor, atât cheltuielile ce le-au
fãcut, cât ºi câºtigul pe care l-au pierdut pentru cã s-au
deplasat sã dea mãrturie.

ART. 4
Credibilitatea mãrturiilor

Can. 1572 – În aprecierea mãrturiilor, judecãtorul,
cerând, dacã e necesar, scrisori testimoniale, sã examineze:

1° care este condiþia persoanei ºi onestitatea ei;
2° dacã depune mãrturie pe bazã de cunoaºtere personalã,

mai cu seamã pe baza a ceea ce ea însãºi a vãzut sau a auzit,
sau pe bazã de pãrere personalã, pe bazã de zvon sau pe baza
celor auzite de la alþii;

3° dacã martorul este statornic ºi ferm coerent cu el însuºi,
sau este schimbãtor, nesigur ºi ºovãitor;

4° dacã are ºi alþi martori de aceeaºi pãrere ºi dacã cele spuse
de el sunt sau nu confirmate ºi de alte elemente ale dovezii.

Can. 1573 – Depoziþia unui singur martor nu poate consti-
tui o dovadã deplinã, decât dacã este vorba de un martor cal-
ificat, care depune mãrturie despre lucruri sãvârºite din ofi-
ciu, sau dacã circumstanþele lucrurilor ºi persoanelor sug-
ereazã altfel.

CAPITOLUL IV
Experþii

Can. 1574 – Trebuie sã se apeleze la serviciul experþilor
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a cuiusvis offensione et pertinentes ad causam quae agitur.

Can. 1565 – § 1. Interrogationes non sunt cum testibus antea
communicandae.

§ 2. Attamen si ea quae testificanda sunt ita a memoria sint
remota, ut nisi prius recolantur certo affirmari nequeant, poterit
iudex nonnulla testem praemonere, si id sine periculo fieri
posse censeat.

Can. 1566 – Testes ore testimonium dicant, et scriptum ne
legant, nisi de calculo et rationibus agatur; hoc enim in casu,
adnotationes, quas secum attulerint, consulere poterunt.

Can. 1567 – § 1. Responsio statim redigenda est scripto
a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod
attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt.

§ 2. Admitti potest usus machinae magnetophonicae, dum-
modo dein responsiones scripto consignentur et subscribantur,
si fieri potest, a deponentibus.

Can. 1568 – Notarius in actis mentionem faciat de praesti-
to, remisso aut recusato iureiurando, de partium aliorumque
prae-sentia, de interrogationibus ex officio additis et genera-
tim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes
excu-tiebantur.

Can. 1569 – § 1. In fine examinis, testi legi debent quae nota-
rius de eius depositione scripto redegit, vel ipsi audita facere
quae ope magnetophonii de eius depositione incisa sunt, data
eidem testi facultate addendi, supprimendi, corrigendi, variandi.

§ 2. Denique actui subscribere debent testis, iudex et notarius.
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ori de câte ori, din dispoziþia dreptului sau a judecãtorului,
cerce-tarea ºi avizul lor, bazate pe regulile tehnicii sau ale
ºtiinþei, sunt necesare pentru a dovedi cu exactitate un fapt
sau pentru a cunoaºte adevãrata naturã a unui lucru.

Can. 1575 – Îi aparþine de drept judecãtorului sã
numeascã experþii, ascultând pãrerea pãrþilor sau la prop-
unerea lor, ori, dacã e cazul, sã accepte relatãrile fãcute deja
de alþi experþi.

Can. 1576 – Chiar ºi experþii sunt excluºi sau pot fi recu-
zaþi pentru aceleaºi motive ca ºi martorii.

Can. 1577 – § 1. Judecãtorul, þinând seama de even-
tualele alegaþii fãcute de pãrþile în cauzã, sã stabileascã
prin decret toate punctele asupra cãrora trebuie sã se axeze
munca expertului.

§ 2. Expertului trebuie sã-i fie puse la dispoziþie actele cauzei,
precum ºi alte documente ºi mijloace auxiliare de care ar putea
avea nevoie pentru a-ºi îndeplini corect ºi cu fidelitate misiunea.

§ 3. Judecãtorul, ascultând pãrerea expertului, sã stabileascã
spaþiul de timp în care trebuie sãvârºit examenul ºi sã fie
prezentatã relatarea.

Can. 1578 – § 1. Fiecare expert sã-ºi întocmeascã
relatarea în mod separat, dacã judecãtorul nu ordonã sã se
facã una sin-gurã, semnatã de toþi; în acest caz, eventualele
divergenþe de opinie sã fie adnotate cu grijã.

§ 2. Experþii trebuie sã indice în mod clar prin ce documente
sau alte mijloace adecvate s-au convins de identitatea persoa-
nelor, a lucrurilor sau a locurilor, dupã ce metodã sau criteriu
au procedat în îndeplinirea sarcinii încredinþate ºi, mai ales,
pe ce argumente se bazeazã concluziile lor.
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Can. 1570 – Testes, quamvis iam excussi, poterunt parte
postulante aut ex officio, antequam acta seu testificationes pub-
lici iuris fiant, denuo ad examen vocari, si iudex id necessarium
vel utile ducat, dummodo collusionis vel corruptelae quodvis
absit periculum.

Can. 1571 – Testibus, iuxta aequam iudicis taxationem,
refundi debent tum expensae, quas fecerint, tum lucrum, quod
amiserint, testificationis reddendae causa.

ART. 4
De testimoniorum fide

Can. 1572 – In aestimandis testimoniis iudex, requisitis,
si opus sit, testimonialibus litteris, consideret:

1° quae condicio sit personae, quaeve honestas;
2° utrum de scientia propria, praesertim de visu et audi-

tu proprio testificetur, an de sua opinione, de fama, aut de
auditu ab aliis;

3° utrum testis constans sit et firmiter sibi cohaereat, an
varius, incertus vel vacillans;

4° utrum testimonii contestes habeat, aliisve probationis ele-
mentis confirmetur necne.

Can. 1573 – Unius testis depositio plenam fidem facere
non potest, nisi agatur de teste qualificato qui deponat de rebus
ex officio gestis, aut rerum et personarum adiuncta aliud
suadeant.

938 CARTEA VII: PROCESELE



§ 3. Expertul poate fi chemat de judecãtor sã dea ulterioare
explicaþii ce par a fi necesare.

Can. 1579 – § 1. Judecãtorul sã analizeze cu atenþie nu
numai concluziile experþilor, chiar concordante, dar ºi toate
celelalte circumstanþe ale cauzei.

§ 2. Expunând motivele deciziei sale, judecãtorul trebuie sã
arate ce argumente l-au determinat sã admitã sau sã respingã
concluziile experþilor.

Can. 1580 – Experþilor trebuie sã li se plãteascã cheltu-
ielile ºi onorariile, pe care judecãtorul trebuie sã le sta-
bileascã în mod corespunzãtor ºi echitabil, respectând drep-
tul particular.

Can. 1581 – § 1. Pãrþile pot sã desemneze experþi particu-
lari, care trebuie aprobaþi de judecãtori.

§ 2. Aceºtia, dacã judecãtorul le permite, pot sã consulte, în
mãsura în care e necesar, actele cauzei ºi sã asiste la efectuarea
expertizei; pot sã prezinte întotdeauna o relatare proprie.

CAPITOLUL V
Cercetarea la faþa locului

Can. 1582 – Dacã, pentru rezolvarea cauzei, judecãtorul
considerã cã este oportun sã se deplaseze într-un anumit loc
sau sã cerceteze ceva, trebuie sã decidã aceasta printr-un decret
în care, ascultând pãrþile, sã indice pe scurt tot ceea ce trebuie
sã i se arate în cadrul acestei deplasãri.

Can. 1583 – Sã se întocmeascã un proces verbal despre
cercetarea efectuatã.
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CAPUT IV
De peritis

Can. 1574 – Peritorum opera utendum est quoties ex iuris
vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis
vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod compro-
bandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam.

Can. 1575 – Iudicis est peritos nominare, auditis vel
propo-nentibus partibus, aut, si casus ferat, relationes ab aliis
peritis iam factas assumere.

Can. 1576 – Easdem ob causas quibus testis, etiam peri-
ti excluduntur aut recusari possunt.

Can. 1577 – § 1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte
deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae peri-
ti opera versari debeat.

§ 2. Perito remittenda sunt acta causae aliaque documenta
et subsidia quibus egere potest ad suum munus rite et fideliter
exsequendum.

§ 3. Iudex, ipso perito audito, tempus praefiniat intra quod
examen perficiendum est et relatio proferenda.

Can. 1578 – § 1. Periti suam quisque relationem a ceteris
distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscriben-
dam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua
fuerint, diligenter adnotentur.

§ 2. Periti debent indicare perspicue quibus documentis
vel aliis idoneis modis certiores facti sint de personarum vel
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CAPITOLUL VI
Prezumþiile

Can. 1584 – Prezumþia este presupunerea probabilã
despre un lucru incert. Prezumþia dreptului (iuris) este
prezumþia stabilitã de însãºi legea; a omului (hominis) este
prezumþia formulatã de judecãtor.

Can. 1585 – Cine are în favoarea sa o prezumþie a dreptu-
lui este scutit de obligaþia de a dovedi, aceasta cãzând în
sarcina pãrþii adverse.

Can. 1586 – Judecãtorul sã nu admitã prezumþii care nu
sunt stabilite de drept, decât pentru un fapt cert ºi determinat,
legat direct de ceea ce constituie obiectul controversei.

TITLUL V
Cauzele incidentale

Can. 1587 – O cauzã incidentalã are loc în cazul când,
dupã începerea procesului prin citaþie, este propusã o
chestiune care, deºi nu este conþinutã în mod expres în cer-
erea de chemare în judecatã, este totuºi aºa de strâns legatã
de cauzã, încât de cele mai multe ori trebuie soluþionatã
înainte de chestiunea principalã.

Can. 1588 – Cauza incidentalã se propune în scris sau
verbal în faþa judecãtorului competent pentru rezolvarea cauzei
principale, indicându-se legãtura ce existã între ea ºi cauza
principalã.

Can. 1589 – § 1. Dupã ce a primit cererea ºi a ascultat
pãrþile, judecãtorul sã decidã cât mai repede dacã chestiunea
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rerum vel locorum identitate, qua via et ratione processerint
in explendo munere sibi demandato et quibus potissimum argu-
mentis suae conclusiones nitantur.

§ 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae
ulterius necessariae videantur, suppeditet.

Can. 1579 – § 1. Iudex non peritorum tantum conclusiones,
etsi concordes, sed cetera quoque causae adiuncta attente per-
pendat.

§ 2. Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus
motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut
reiecerit.

Can. 1580 – Peritis solvenda sunt expensae et honoraria
a iudice ex bono et aequo determinanda, servato iure particula-
ri.

Can. 1581 – § 1. Partes possunt peritos privatos, a iudice
probandos, designare.

§ 2. Hi, si iudex admittat, possunt acta causae, quatenus
opus sit, inspicere, peritiae exsecutioni interesse; semper autem
possunt suam relationem exhibere.

CAPUT V
De accessu et de recognitione iudicali

Can. 1582 – Si ad definitionem causae iudex opportu-
num duxerit ad aliquem locum accedere vel aliquam rem
inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu prae-
standa sint, auditis partibus, summatim describat.
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incidentalã propusã este întemeiatã ºi are legãturã cu cauza
principalã, sau dacã trebuie respinsã imediat; iar dacã o admite,
sã decidã dacã gravitatea ei este de aºa naturã încât trebuie
rezolvatã printr-o sentinþã interlocutorie sau printr-un decret.

§ 2. Iar dacã apreciazã cã chestiunea incidentalã nu trebuie
soluþionatã înainte de sentinþa definitivã, sã decidã sã se þinã
seama de ea când va fi definitivã cauza principalã.

Can. 1590 – § 1. Dacã chestiunea incidentalã trebuie
rezol-vatã prin sentinþã, sã se respecte normele despre proce-
sul con-tencios oral, dacã judecãtorul, þinând seama de gravi-
tatea ches-tiunii, nu dispune altfel.

§ 2. Dacã trebuie rezolvatã printr-un decret, tribunalul poate
încredinþa chestiunea unui judecãtor de instrucþie ori pre-ºed-
intelui.

Can. 1591 – Înainte de a se încheia cauza principalã,
judecã-torul sau tribunalul poate, dacã intervine un motiv
just, sã revoce sau sã modifice decretul sau sentinþa inter-
locutorie, fie la intervenþia pãrþii, fie din oficiu, ascultând
pãrþile.

CAPITOLUL I
Neprezentarea pãrþilor

Can. 1592 – § 1. Dacã partea pârâtã, citatã, nu a com-
pãrut ºi nici nu ºi-a motivat suficient absenþa, sau nu a
rãspuns con-form can. 1507, § 1, judecãtorul sã o declare
absentã de la jude-catã ºi sã decidã ca respectiva cauzã,
respectându-se tot ceea ce este stabilit, sã continue pânã la
sentinþa definitivã ºi exe-cutarea ei.

§ 2. Înainte de a da decretul despre care vorbeºte § 1, jude-
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Can. 1583 – Peractae recognitionis instrumentum conficiatur.

CAPUT VI
De praesumptionibus

Can. 1584 – Praesumptio est rei incertae probabilis coniec-
tura; eaque alia est iuris, quae ab ipsa lege statuitur; alia
hominis, quae a iudice conicitur.

Can. 1585 – Qui habet pro se iuris praesumptionem, libe-
ratur ab onore probandi, quod recidit in partem adversam.

Can. 1586 – Praesumptiones, quae non statuuntur a
iure, iudex ne coniciat, nisi ex facto certo et determinato,
quod cum eo, de quo controversia est, directe cohaereat.

TITULUS V
De causis incidentibus

Can. 1587 – Causa incidens habetur, quoties, incepto per
citationem iudicio, quaestio proponitur quae, tametsi libello,
quo lis introducitur, non contineatur expresse, nihilominus ita
ad causam pertinet ut resolvi plerumque debeat ante quaes-
tionem principalem.

Can. 1588 – Causa incidens proponitur scripto vel ore,
indi-cato nexu qui intercedit inter ipsam et causam princi-
palem, coram iudice competenti ad causam principalem defi-
niendam.
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cãtorul trebuie sã fie sigur, chiar printr-o nouã citaþie, dacã e
cazul, cã citaþia fãcutã în mod legitim a ajuns la pârât în timp
util.

Can. 1593 – § 1. Dacã ulterior pârâtul se prezintã la pro-
ces sau rãspunde înainte de rezolvarea cauzei, poate aduce con-
cluzii ºi dovezi, rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 1600;
jude-cãtorul sã aibã totuºi grijã ca procesul sã nu se pre-
lungeascã dinadins prin amânãri prea mari ºi care nu sunt
necesare.

§ 2. Chiar dacã nu a compãrut sau nu a rãspuns înainte
de rezolvarea cauzei, pârâtul poate ataca sentinþa; iar dacã se
dovedeºte cã a fost împiedicat în mod legitim ºi cã nu a putut
sã dovedeascã acest lucru, se poate folosi de contestaþia în
anulare.

Can. 1594 – Dacã reclamantul nu a compãrut în ziua ºi
la ora fixate pentru întâmpinare ºi nici nu a adus o justifi-
care adecvatã:

1° judecãtorul sã-l citeze din nou;
2° dacã reclamantul nu se supune noii citãri, se presupune

cã a renunþat la instanþã în conformitate cu cann. 1524-1525.
3° dacã ulterior vrea sã intervinã în proces, sã se respecte

can. 1593.

Can. 1595 – § 1. Partea absentã de la proces, fie reclaman-
tul, fie pârâtul, care nu a dovedit cã a avut un impediment
just, are obligaþia nu numai de a plãti cheltuielile de jude-
catã, ce au fost fãcute din cauza absenþei, dar ºi de a
despãgubi, dacã e necesar, cealaltã parte.

§ 2. Dacã ºi reclamantul ºi pârâtul au lipsit de la proces,
au obligaþia de a plãti în solidar cheltuielile de judecatã.
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Can. 1589 – § 1. Iudex, recepta petitione et auditis partibus,
expeditissime decernat utrum proposita incidens quaestio fun-
damentum habere videatur et nexum cum principali iudicio,
an vero sit in limine reicienda; et, si eam admittat, utrum talis
sit gravitatis, ut solvi debeat per sententiam interlocutoriam
vel per decretum.

§ 2. Si vero iudicet quaestionem incidentem non esse resol-
vendam ante sententiam definitivam, decernat ut eiusdem ratio
habeatur, cum causa principalis definietur.

Can. 1590 – § 1. Si quaestio incidens solvi debeat per sen-
tentiam, serventur normae de processu contentioso orali, nisi,
attenta rei gravitate, aliud iudici videatur.

§ 2. Si vero solvi debeat per decretum, tribunal potest rem
committere auditori vel praesidi.

Can. 1591 – Antequam finiatur causa principalis, iudex
vel tribunal potest decretum vel sententiam interlocutoriam,
iusta intercedente ratione, revocare aut reformare, sive ad
partis instantiam, sive ex officio, auditis partibus.

CAPUT I
De partibus non comparentibus

Can. 1592 – § 1. Si pars conventa citata non comparue-
rit nec idoneam absentiae excusationem attulerit aut non
respon-derit ad normam can. 1507, § 1, iudex eam a iudicio
absentem declaret et decernat ut causa, servatis servandis,
usque ad sen-tentiam definitivam eiusque exsecutionem pro-
cedat.
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CAPITOLUL II
Intervenþia

unei terþe persoane în cauzã

Can. 1596 – § 1. O persoanã care are interes, poate fi
admisã sã intervinã în cauzã în orice instanþã a litigiului, fie
ca parte ce îºi apãrã dreptul propriu, fie în mod secundar pen-
tru a ajuta una dintre pãrþile în cauzã.

§ 2. Dar, ca sã fie admisã, trebuie sã prezinte judecãtorului,
înainte de încheierea cauzei, o cerere în care sã dovedeascã pe
scurt dreptul sãu de a interveni.

§ 3. Cine intervine în cauzã trebuie sã fie admis în faza în
care se aflã cauza, acordându-i-se un termen scurt ºi peremp-
toriu pentru a-ºi prezenta dovezile, dacã respectiva cauzã a
ajuns la faza doveditoare.

Can. 1597 – Judecãtorul, ascultând pãrþile, trebuie sã
cheme la judecatã o terþã persoanã când intervenþia ei este
conside-ratã necesarã.

TITLUL VI
Publicarea actelor,

încheierea cauzei ºi discutarea cauzei

Can. 1598 – § 1. Dupã ce dovezile au fost anexate la
dosar, judecãtorul, printr-un decret, trebuie sã permitã pãrþilor
ºi avo-caþilor lor, sub pedeapsa nulitãþii, sã examineze, în can-
celaria tribunalului, actele pe care încã nu le cunosc; mai
mult, avocaþilor, care cer aceasta, li se poate da o copie a
actelor; în schimb, în cauzele care privesc binele public, judecã-
torul poate, pentru a evita pericole foarte grave, sã decidã ca
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§ 2. Antequam decretum, de quo in § 1, feratur, debet, etiam
per novam citationem si opus fuerit, constare citationem, legi-
time factam, ad partem conventam tempore utili pervenisse.

Can. 1593 – § 1. Si pars conventa dein in iudicio se sistat
aut responsum dederit ante causae definitionem, conclusiones
probationesque afferre potest, firmo praescripto can. 1600;
caveat autem iudex, ne de industria in longiores et non neces-
sarias moras iudicium protrahatur.

§ 2. Etsi non comparuerit aut responsum non dederit ante
causae definitionem, impugnationibus uti potest adversus sen-
tentiam; quod si probet se legitimo impedimento fuisse detentam,
quod sine sua culpa antea demonstrare non potuerit, querela
nullitatis uti potest.

Can. 1594 – Si die et hora ad litis contestationem praestitu-
tis actor neque comparuerit neque idoneam excusationem attule-
rit:

1° iudex eum citet iterum;
2° si actor novae citationi non paruerit, praesumitur instan-

tiae renuntiasse ad normam cann. 1524-1525;
3° quod si postea in processu intervenire velit, servetur can.

1593.

Can. 1595 – § 1. Pars absens a iudicio, sive actor sive
pars conventa, quae iustum impedimentum non comproba-
verit, tenetur obligatione tum solvendi litis expensas, quae ob
ipsius absentiam factae sunt, tum etiam, si opus sit, indem-
nitatem alteri parti praestandi.

§ 2. Si tum actor tum pars conventa fuerint absentes a iudicio,
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un anumit act sã nu fie fãcut cunoscut nimãnui, având totuºi
grijã ca dreptul la apãrare sã rãmânã întotdeauna neºtirbit.

§ 2. Pentru a completa dovezile, pãrþile pot sã prezinte jude-
cãtorului ºi alte dovezi; dupã anexarea acestora la dosar, se
poate emite din nou decretul despre care vorbeºte § 1, dacã
judecãtorul considerã cã acest lucru e necesar.

Can. 1599 – § 1. Terminându-se întreaga procedurã
referi-toare la prezentarea dovezilor, se ajunge la încheierea
cauzei (conclusio in causa).

§ 2. Aceastã încheiere are loc atunci când pãrþile declarã
cã nu mai au nimic de prezentat, sau când a trecut timpul util
stabilit de judecãtor pentru prezentarea dovezilor, sau când
judecãtorul declarã cã el considerã cauza instruitã suficient.

§ 3. Judecãtorul sã dea un decret cu privire la încheierea
cauzei, indiferent în ce moment a avut loc aceasta.

Can. 1600 – § 1. Dupã încheierea cauzei, judecãtorul
poate sã-i mai convoace pe aceiaºi martori sau pe alþii, sau sã
stabi-leascã alte dovezi care nu au fost cerute anterior,
numai:

1° dacã toate pãrþile sunt de acord, în cauzele în care este
vorba exclusiv de binele privat al pãrþilor;

2° în celelalte cauze, dupã ce au fost ascultate pãrþile ºi cu
condiþia sã existe un motiv grav ºi sã se evite orice pericol
de fraudã sau de mituire;

3° în toate cauzele, când existã probabilitatea cã, dacã nu
este admisã o nouã dovadã, sentinþa va fi nedreaptã ca urmare
a motivelor prevãzute în can. 1645, § 2, nr. 1-3.

§ 2. Judecãtorul poate sã ordone sau sã admitã sã fie pre-
zentat un înscris pe care persoana interesatã, poate fãrã vina
ei, nu a putut sã-l prezinte anterior.
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ipsi obligatione expensas litis solvendi tenentur in solidum.

CAPUT II
De interventu tertii in causa

Can. 1596 – § 1. Is cuius interest admitti potest ad inter-
veniendum in causa, in qualibet litis instantia, sive ut pars
quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem liti-
gantem adiuvandum.

§ 2. Sed ut admittatur, debet ante conclusionem in causa
libellum iudici exhibere, in quo breviter suum ius interve-
niendi demonstret.

§ 3. Qui intervenit in causa, admittendus est in eo statu in
quo causa reperitur, assignato eidem brevi ac peremptorio ter-
mino ad probationes suas exhibendas, si causa ad periodum
probatoriam pervenerit.

Can. 1597 – Tertium, cuius interventus videatur neces-
sarius, iudex, auditis partibus, debet in iudicium vocare.

TITULUS VI
De actorum publicatione,

de conclusione in causa et de causae
discussione

Can. 1598 – § 1. Acquisitis probationibus, iudex decreto
partibus et earum advocatis permittere debet, sub poena nulli-
tatis, ut acta nondum eis nota apud tribunalis cancellariam
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§ 3. Noile dovezi sã fie publicate, respectându-se can. 1598,
§ 1.

Can. 1601 – Dupã efectuarea încheierii cauzei, judecã-
torul sã stabileascã un termen potrivit pentru prezentarea
apãrã-rilor sau a observaþiilor.

Can. 1602 – § 1. Apãrãrile ºi observaþiile sã fie scrise, în
afarã de cazul cã judecãtorul, cu consimþãmântul pãrþilor,
considerã cã este suficientã dezbaterea din timpul ºedinþei
tribunalului.

§ 2. Pentru a tipãri apãrãrile împreunã cu principalele docu-
mente, este necesarã permisiunea prealabilã a judecãtorului,
respectându-se obligaþia secretului, dacã e cazul.

§ 3. În ce priveºte amploarea apãrãrilor, numãrul de exem-
plare ºi alte circumstanþe concomitente de acest fel, sã se res-
pecte regulamentul tribunalului.

Can. 1603 – § 1. Dupã ce ºi-au comunicat reciproc
apãrãrile ºi observaþiile, ambele pãrþi pot prezenta replicile
într-un timp scurt stabilit dinainte de judecãtor.

§ 2. Pãrþile sã aibã acest drept numai o singurã datã, în afarã
de cazul când judecãtorul considerã, dintr-un motiv grav, cã
trebuie acordat încã o datã; în acest caz, concesia fãcutã unei
pãrþi se considerã cã este fãcutã ºi celeilalte pãrþi.

§ 3. Promotorul de justiþie ºi apãrãtorul legãmântului au
dreptul sã rãspundã încã o datã la replicile pãrþilor.

Can. 1604 – § 1. Este absolut interzisã neînregistrarea
în actele cauzei a informaþiilor ce sunt oferite judecãtorului
de cãtre pãrþi, de cãtre avocaþi sau de cãtre alþii.
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inspiciant; quin etiam advocatis id petentibus dari potest
actorum exemplar; in causis vero ad bonum publicum spectan-
tibus iudex ad gravissima pericula evitanda aliquod actum
nemini manifestandum esse decernere potest, cauto tamen
ut ius defensionis semper integrum maneat.

§ 2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudi-
ci proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxe-
rit, iterum est locus decreto de quo in § 1.

Can. 1599 – § 1. Expletis omnibus quae ad probationes
produ-cendas pertinent, ad conclusionem in causa devenitur.

§ 2. Haec conclusio habetur quoties aut partes declarent se
nihil aliud adducendum habere, aut utile proponendis proba-
tionibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, aut iudex
declaret se satis instructam causam habere.

§ 3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea
acciderit, iudex decretum ferat.

Can. 1600 – § 1. Post conclusionem in causa iudex pote-
st adhuc eosdem testes vel alios vocare aut alias probationes,
quae antea non fuerint petitae, disponere tantummodo:

1° in causis, in quibus agitur de solo privato partium bono,
si omnes partes consentiant;

2° in ceteris causis, auditis partibus et dummodo gravis
exstet ratio itemque quodlibet fraudis vel subornationis peri-
culum removeatur;

3° in omnibus causis, quoties verisimile est, nisi probatio
nova admittatur, sententiam iniustam futuram esse propter
rationes, de quibus in can. 1645, § 2, nn. 1-3.
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§ 2. Dacã discutarea cauzei este fãcutã în scris, judecãtorul
poate stabili sã aibã loc, în timpul ºedinþei tribunalului, o dez-
batere oralã moderatã, pentru clarificarea unor chestiuni.

Can. 1605 – La dezbaterea oralã, despre care vorbesc
cann. 1602, § 1 ºi 1604, § 2, sã fie prezent un notar, ca sã con-
semneze imediat în scris cele discutate ºi hotãrâte, dacã
judecãtorul porunceºte acest lucru sau îl cere una dintre pãrþi
ºi judecãtorul este de acord.

Can. 1606 – Dacã pãrþile au neglijat sã pregãteascã în
timp util apãrarea sau dacã se încredinþeazã competenþei ºi
conºtiinþei judecãtorului, judecãtorul va putea pronunþa imedi-
at sentinþa dacã, pe baza actelor ºi a ceea ce a fost dovedit,
considerã cã respectiva cauzã a fost examinatã suficient,
dupã ce a cerut totuºi observaþiile promotorului de justiþie ºi
ale apãrãtorului legãmântului, dacã intervin în proces.

TITLUL VII
Deciziile judecãtorului

Can. 1607 – O cauzã examinatã pe cale judiciarã, dacã
este principalã, este decisã de judecãtor prin sentinþã defin-
itivã; dacã este incidentalã, prin sentinþã interlocutorie,
rãmânând neschimbatã dispoziþia can. 1589, § 1.

Can. 1608 – § 1. La pronunþarea oricãrei sentinþe, este
necesar ca judecãtorul sã aibã în conºtiinþã certitudinea moralã
cu privire la ceea ce trebuie sã decidã prin sentinþã.

§ 2. Judecãtorul trebuie sã ajungã la aceastã certitudine pe
baza actelor ºi a ceea ce a fost demonstrat.
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§ 2. Potest autem iudex iubere vel admittere ut exhibeatur
documentum, quod forte antea sine culpa eius cuius interest,
exhiberi non potuit.

§ 3. Novae probationes publicentur, servato can. 1598, § 1.

Can. 1601 – Facta conclusione in causa, iudex congruum
temporis spatium praestituat ad defensiones vel animadver-
siones exhibendas.

Can. 1602 – § 1. Defensiones et animadversiones scriptae
sint, nisi disputationem pro tribunali sedente iudex, consen-
tientibus partibus, satis esse censeat.

§ 2. Si defensiones cum praecipuis documentis typis impri-
mantur, praevia iudicis licentia requiritur, salva secreti obliga-
tione, si qua sit.

§ 3. Quoad extensionem defensionum, numerum exemplarium,
aliaque huiusmodi adiuncta, servetur ordinatio tribunalis.

Can. 1603 – § 1. Communicatis vicissim defensionibus
atque animadversionibus, utrique parti responsiones exhibe-
re licet, intra breve tempus a iudice praestitutum.

§ 2. Hoc ius partibus semel tantum esto, nisi iudici gravi ex
causa iterum videatur concedendum; tunc autem concessio,
uni parti facta, alteri quoque data censeatur.

§ 3. Promotor iustitiae et defensor vinculi ius habent iterum
replicandi partium responsionibus.
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§ 3. Judecãtorul trebuie sã aprecieze dovezile dupã con-
ºtiinþa proprie, rãmânând neatinse dispoziþiile legii despre efi-
cacitatea unor dovezi.

§ 4. Judecãtorul care nu a putut dobândi aceastã certitudine
sã decidã cã dreptul reclamantului nu este dovedit ºi sã-l achite
pe pârât, dacã nu este vorba de o cauzã care se bucurã de ocro-
tirea dreptului, caz în care trebuie sã se pronunþe în avantajul ei.

Can. 1609 – § 1. În tribunalul colegial, preºedintele colegiu-
lui sã stabileascã ziua ºi ora în care judecãtorii trebuie sã se
întruneascã pentru a delibera ºi, dacã un motiv special nu suge-
reazã contrariul, reuniunea sã aibã loc chiar în sediul tribu-
nalului.

§ 2. În ziua stabilitã pentru reuniune, fiecare judecãtor
sã-ºi prezinte concluziile scrise cu privire la esenþa cauzei,
precum ºi motivele, în drept ºi în fapt, pentru care a ajuns la
aceste concluzii; aceste concluzii sã fie anexate la actele cauzei
ºi þinute sub secret.

§ 3. Dupã invocarea Numelui lui Dumnezeu, dupã expu-
nerea concluziilor fiecãruia în ordinea precedenþei, totuºi astfel
încât sã se înceapã întotdeauna cu prezentatorul sau raportorul
cauzei, sã aibã loc dezbaterea sub conducerea preºedintelui
tribunalului, mai ales pentru a delinea ceea ce trebuie stabilit
în partea dispozitivã a sentinþei.

§ 4. Totuºi, în cursul dezbaterii, îi este permis fiecãruia
sã-ºi abandoneze concluzia anterioarã. Judecãtorul care nu vrea
sã se asocieze deciziei celorlalþi judecãtori poate cere ca, în caz
de apel, concluziile sale sã fie trimise tribunalului superior.

§ 5. Dacã însã judecãtorii nu vor sau nu pot sã ajungã la
sentinþã în cadrul primei dezbateri, decizia poate fi amânatã
cu ocazia unei alte întruniri, care trebuie sã aibã loc în termen
de o sãptãmânã, dacã nu trebuie completatã instruirea cauzei,
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Can. 1604 – § 1. Omnino prohibentur partium vel advo-
ca-torum vel etiam aliorum informationes iudici datae,
quae maneant extra acta causae.

§ 2. Si causae discussio scripto facta sit, iudex potest sta-
tuere ut moderata disputatio fiat ore pro tribunali sedente, ad
quaestiones nonnullas illustrandas.

Can. 1605 – Disputationi orali, de qua in cann. 1602, § 1
et 1604, § 2, assistat notarius ad hoc ut, si iudex praecipiat
aut pars postulet et iudex consentiat, de disceptatis et con-
clusis scripto statim referre possit.

Can. 1606 – Si partes parare sibi tempore utili defensionem
neglexerint, aut se remittant iudicis scientiae et conscientiae,
iudex, si ex actis et probatis rem habeat plane perspectam,
poterit statim sententiam pronuntiare, requisitis tamen animad-
versionibus promotoris iustitiae et defensoris vinculi, si iudicio
intersint.

TITULUS VII
De iudicis pronuntiationibus

Can. 1607 – Causa iudiciali modo pertractata, si sit
prin-cipalis, definitur a iudice per sententiam definitivam;
si sit incidens, per sententiam interlocutoriam, firmo prae-
scripto can. 1589, § 1.

Can. 1608 – § 1. Ad pronuntiationem cuiuslibet senten-
tiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem
sen-tentia definiendam.
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conform can. 1600.

Can. 1610 – § 1. Dacã judecãtorul este unic, va redacta
per-sonal sentinþa.

§ 2. În tribunalul colegial, îi revine prezentatorului sau
raportorului obligaþia de a redacta sentinþa, extrãgând moti-
vaþiile din ceea ce fiecare judecãtor a prezentat în cadrul dez-
baterii, în afarã de cazul când majoritatea judecãtorilor au
stabilit deja motivaþiile ce trebuie aduse; în continuare, sen-
tinþa trebuie supusã aprobãrii fiecãrui judecãtor.

§ 3. Sentinþa trebuie publicatã în termen de o lunã de la
data când cauza a fost decisã, dacã, în tribunalul colegial, jude-
cãtorii nu au stabilit, dintr-un motiv grav, un termen mai mare.

Can. 1611 – Sentinþa trebuie:
1° sã rezolve controversa discutatã în tribunal, dând un

rãspuns satisfãcãtor fiecãrui dubiu;
2° sã determine care sunt obligaþiile pãrþilor, provenite din

judecatã, ºi în ce mod trebuie sã fie îndeplinite;
3° sã expunã raþiunile sau motivele, atât în drept, cât ºi în

fapt, pe care se bazeazã partea dispozitivã a sentinþei;
4° sã stabileascã cheltuielile de judecatã.

Can. 1612 – § 1. Dupã invocarea Numelui lui Dumnezeu,
sentinþa trebuie sã menþioneze în ordine cine este judecãtorul
sau care este tribunalul; apoi, numele reclamantului, al pârâ-
tului, al procuratorului, ºi domiciliul lor; numele promotorului
de justiþie ºi al apãrãtorului legãmântului, dacã aceºtia au luat
parte la proces.

§ 2. Apoi trebuie sã expunã pe scurt prezentarea cazului,
împreunã cu concluziile pãrþilor ºi formularea dubiilor.

§ 3. Sã urmeze apoi partea dispozitivã a sentinþei, prece-
datã de motivaþiile pe care se bazeazã.
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§ 2. Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et pro-
batis.

§ 3. Probationes autem aestimare iudex debet ex sua con-
scientia, firmis praescriptis legis de quarundam probatio-
num efficacia.

§ 4. Iudex qui eam certitudinem adipisci non potuit, pro-
nuntiet non constare de iure actoris et conventum absolutum
dimittat, nisi agatur de causa iuris favore fruente, quo in casu
pro ipsa pronuntiandum est.

Can. 1609 – § 1. In tribunali collegiali, qua die et hora iudi-
ces ad deliberandum conveniant, collegii praeses statuat, et
nisi peculiaris causa aliud suadeat, in ipsa tribunalis sede
con-ventus habeatur.

§ 2. Assignata conventui die, singuli iudices scriptas afferant
conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in iure quam
in facto, quibus ad conclusionem suam venerint; quae conclu-
siones actis causae adiungantur, secreto servandae.

§ 3. Post divini Nominis invocationem, prolatis ex ordine
singulorum conclusionibus secundum praecedentiam, ita tamen
ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, habeatur
discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut consta-
biliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae.

§ 4. In discussione autem fas unicuique est a pristina sua
conclusione recedere. Iudex vero qui ad decisionem aliorum
accedere noluit, exigere potest ut, si fiat appellatio, suae conclu-
siones ad tribunal superius transmittantur.

§ 5. Quod si iudices in prima discussione ad sententiam
devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad
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§ 4. Sã se încheie cu indicarea zilei ºi a locului în care a
fost pronunþatã ºi cu semnãtura judecãtorului sau, dacã tribu-
nalul este colegial, a tuturor judecãtorilor ºi a notarilor.

Can. 1613 – Normele de mai sus, referitoare la sentinþa
definitivã, trebuie aplicate ºi în cazul sentinþei interlocutorii.

Can. 1614 – Sentinþa sã fie publicatã cât mai curând posi-
bil, indicându-se modalitãþile în care poate fi atacatã;
înainte de publicare, nu are nici o valoare, chiar dacã partea
dispozitivã a fost notificatã pãrþilor, cu permisiunea judecã-
torului.

Can. 1615 – Publicarea sau intimarea sentinþei poate fi
fãcutã fie înmânând pãrþilor sau procuratorilor lor o copie a
ei, fie trimiþându-le aceeaºi copie în conformitate cu can. 1509.

Can. 1616 – § 1. Dacã în textul sentinþei s-a strecurat fie
o eroare de calcul, fie o eroare materialã în transcrierea pãrþii
dispozitive sau în expunerea faptelor ºi în cererile pãrþilor, fie
au fost omise cele ce sunt stabilite de can. 1612, sentinþa trebuie
corectatã sau completatã, la intervenþia pãrþii sau din oficiu,
de acelaºi tribunal care a pronunþat-o, ascultând, însã, întot-
deauna pãrþile ºi adãugând un decret la sfârºitul sentinþei.

§ 2. Dacã una dintre pãrþi se opune, chestiunea incidentalã
sã fie soluþionatã printr-un decret.

Can. 1617 – Cu excepþia sentinþei, toate celelalte pro-
nun-þãri ale judecãtorului sunt decrete care, dacã nu sunt
adevã-rate ordonanþe, nu au eficacitate, în afarã de cazul când
expun cel puþin în mod sumar motivaþiile sau fac trimitere
la moti-vaþiile expuse într-un alt act.
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novum conventum, non tamen ultra hebdomadam, nisi ad
normam can. 1600 complenda sit causae instructio.

Can. 1610 – § 1. Si iudex sit unicus, ipse sententiam exara-
bit.

§ 2. In tribunali collegiali, ponentis seu relatoris est exara-
re sententiam, desumendo motiva ex iis quae singuli iudices
in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium
praefi-nita fuerint motiva praeferenda; sententia dein singu-
lorum iudicium subicienda est approbationi.

§ 3. Sententia edenda est non ultra mensem a die quo causa
definita est, nisi, in tribunali collegiali, iudices gravi ex ratio-
ne longius tempus praestituerint.

Can. 1611 – Sententia debet:
1° definire controversiam coram tribunali agitatam, data sin-

gulis dubiis congrua responsione;
2° determinare quae sint partium obligationes ex iudicio

ortae et quomodo implendae sint;
3° exponere rationes seu motiva, tam in iure quam in facto,

quibus dispositiva sententiae pars innititur;
4° statuere de litis expensis.

Can. 1612 – § 1. Sententia, post divini Nominis invocatio-
nem, exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal;
qui sit actor, pars conventa, procurator, nominibus et domici-
liis rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si
partem in iudicio habuerint.

§ 2. Referre postea debet breviter facti speciem cum partium
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Can. 1618 – O sentinþã interlocutorie sau un decret au val-
oare de sentinþã definitivã dacã împiedicã judecata sau pun
capãt judecãþii însãºi sau unuia dintre gradele ei, referitor
la cel puþin una dintre pãrþile în cauzã.
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conclusionibus et formula dubiorum.

§ 3. Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, prae-
missis rationibus quibus innititur.

§ 4. Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus prola-
ta est et cum subscriptione iudicis vel, si de tribunali colle-
giali agatur, omnium iudicum et notarii.

Can. 1613 – Regulae superius positae de sententia defi-
ni-tiva, sententiae quoque interlocutoriae aptandae sunt.

Can. 1614 – Sententia quam primum publicetur, indica-
tis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem
vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente,
par-tibus significata sit.

Can. 1615 – Publicatio seu intimatio sententiae fieri pote-
st vel tradendo exemplar sententiae partibus aut earum procu-
ra-toribus, vel eisdem transmittendo idem exemplar ad nor-
mam can. 1509.

Can. 1616 – § 1. Si in sententiae textu vel error irrepserit in
calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte
dispositiva aut in factis vel partium petitionibus referendis,
vel omissa sint quae can. 1612, § 4 requirit, sententia ab ipso
tribunali, quod eam tulit, corrigi vel compleri debet sive ad
partis instantiam sive ex officio, semper tamen auditis partibus
et decreto ad calcem sententiae apposito.

§ 2. Si qua pars refragetur, quaestio incidens decreto defi-
niatur.

Can. 1617 – Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sen-
tentiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim
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TITLUL VIII
Atacarea sentinþei

CAPITOLUL I
Contestaþia în anulare a sentinþei

Can. 1619 – Rãmânând neschimbate dispoziþiile cann.
1622 ºi 1623, nulitãþile actelor stabilite de dreptul pozitiv,
care, deºi au fost cunoscute de partea care prezintã contes-
taþia, nu au fost denunþate judecãtorului înainte de
sentinþã, sunt reme-diate de sentinþa însãºi, când este vorba de
o cauzã care priveºte binele persoanelor private.

Can. 1620 – O sentinþã este atinsã de viciul nulitãþii
ireme-diabile dacã:

1° a fost pronunþatã de un judecãtor a cãrui incompetenþã
este absolutã;

2° a fost pronunþatã de o persoanã lipsitã de puterea de a
judeca în tribunalul în care cauza a fost decisã;

3° judecãtorul a dat sentinþa constrâns prin violenþã sau
teamã gravã;

4° procesul a fost fãcut fãrã cererea judiciarã prevãzutã de
can. 1501, sau nu a fost întreprins împotriva unui pârât;

5° a fost pronunþatã între pãrþi dintre care cel puþin una
nu avea capacitatea de a acþiona în judecatã;

6° o persoanã a acþionat în numele altei persoane fãrã mandat
legitim;

7° i s-a negat uneia dintre pãrþi dreptul de a se apãra;
8° controversa nu a fost soluþionatã nici mãcar parþial.

Can. 1621 – Contestaþia în anulare, prevãzutã de can.
1620, poate fi prezentatã ca excepþie fãrã limite de timp, iar ca
acþiune, în termen de zece ani de la data publicãrii sentinþei,
în faþa judecãtorului care a dat sentinþa.
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non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad
motiva in alio actu expressa remittant.

Can. 1618 – Sententia interlocutoria vel decretum vim sen-
tentiae definitivae habent, si iudicium impediunt vel ipsi
iudicio aut alicui ipsius gradui finem ponunt, quod attinet ad
aliquam saltem partem in causa.
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Can. 1622 – O sentinþã este atinsã de viciul nulitãþii
reme-diabile dacã:

1° a fost pronunþatã de un numãr ilegal de judecãtori, con-
trar prevederilor can. 1425, § 1;

2° nu conþine motivaþiile deciziei;
3° nu are semnãturile stabilite de drept;
4° nu indicã anul, luna, ziua ºi locul unde a fost pronunþatã;
5° se bazeazã pe un act judiciar nul, a cãrui nulitate nu a

fost remediatã în conformitate cu can. 1619;
6° a fost pronunþatã împotriva unei pãrþi absente în mod

legitim în conformitate cu can. 1593, § 2.

Can. 1623 – Contestaþia în anulare, în cazurile despre
care vorbeºte can. 1622, poate fi prezentatã în timp de trei
luni de la data cunoaºterii publicãrii sentinþei.

Can. 1624 – Contestaþia în anulare este examinatã de
însuºi judecãtorul care a pronunþat sentinþa; dar dacã partea
se teme cã judecãtorul care a pronunþat sentinþa atacatã de
contestaþia în anulare este pãrtinitor, ºi de aceea îl considerã
suspect, poate cere sã fie înlocuit cu un alt judecãtor, conform
can. 1450.

Can. 1625 – Contestaþia în anulare poate fi prezentatã
împreunã cu apelul, în termenul stabilit pentru apel.

Can. 1626 – § 1. Nu numai pãrþile care se simt lezate pot
face contestaþia în anulare, ci ºi promotorul de justiþie sau apã-
rãtorul legãmântului, ori de câte ori au dreptul de a interveni.

§ 2. Însuºi judecãtorul poate sã retracteze sentinþa nulã datã
de el sau sã o corecteze în termenul stabilit de can. 1623, dacã
între timp nu s-a înaintat apelul împreunã cu contestaþia în
anulare, ori dacã nulitatea nu a fost remediatã prin expirarea
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TITULUS VIII
De impugnatione sententiae

CAPUT I
De querela nullitatis contra sententiam

Can. 1619 – Firmis cann. 1622 et 1623, nullitates
actuum, positivo iure statutae, quae, cum essent notae parti
querelam proponenti, non sint ante sententiam iudici denun-
tiatae, per ipsam sententiam sanantur, quoties agitur de
causa ad priva-torum bonum attinenti.

Can. 1620 – Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat,
si:

1° lata est a iudice absolute incompetenti;
2° lata est ab eo, qui careat potestate iudicandi in tribunali

in quo causa definita est;

3° iudex vi vel metu gravi coactus sententiam tulit;

4° iudicium factum est sine iudiciali petitione, de qua in
can. 1501, vel non institutum fuit adversus aliquam partem
conventam;

5° lata est inter partes, quarum altera saltem non habeat
personam standi in iudicio;

6° nomine alterius quis egit sine legitimo mandato;
7° ius defensionis alterutri parti denegatum fuit;
8° controversia ne ex parte quidem definita est.

Can. 1621 – Querela nullitatis, de qua in can. 1620, propo-
ni potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum
vero actionis coram iudice qui sententiam tulit intra decem
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termenului prevãzut de can. 1623.
Can. 1627 – Cauzele privind contestaþia în anulare pot fi

tratate dupã normele procesului contencios oral.

CAPITOLUL II
Apelul

Can. 1628 – Partea care se considerã nedreptãþitã de o
sentinþã, de asemenea, promotorul de justiþie ºi apãrãtorul
legãmântului, în cauzele în care este necesarã prezenþa lor,
au dreptul sã facã apel împotriva sentinþei la judecãtorul
superior, rãmânând neatinsã dispoziþia can. 1625.

Can. 1629 – Nu se face apel:
1° împotriva unei sentinþe pronunþate de Suveranul Pontif

sau de Signatura Apostolicã;
2° împotriva unei sentinþe atinse de viciul nulitãþii, în afarã

de cazul când apelul este fãcut împreunã cu contestaþia în anu-
lare, conform can. 1625;

3° împotriva unei sentinþe care a devenit lucru judecat defi-
nitiv;

4° împotriva decretului judecãtorului sau a unei sentinþe
interlocutorii, care nu au valoare de sentinþã definitivã, în afarã
de cazul când apelul este fãcut împreunã cu apelul împotriva
unei sentinþe definitive;

5° împotriva unei sentinþe sau a unui decret într-o cauzã
pentru care dreptul stabileºte ca respectiva chestiune sã fie
soluþionatã cât mai repede posibil.

Can. 1630 – § 1. Apelul trebuie prezentat în faþa judecã-
torului care a pronunþat sentinþa, în termen peremptoriu de
cincisprezece zile utile de la data cunoaºterii publicãrii sentinþei.

§ 2. Dacã apelul este fãcut verbal, notarul sã-l formuleze în
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annos a die publicationis sententiae.
Can. 1622 – Sententia vitio sanabilis nullitatis dumtaxat

laborat, si:
1° lata est a non legitimo numero iudicum, contra prae-

scriptum can. 1425, § 1;
2° motiva seu rationes decidendi non continet;
3° subscriptionibus caret iure praescriptis;
4° non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo

prolata fuit;
5° acta iudiciali nullo innititur, cuius nullitas non sit ad

normam can. 1619 sanata;
6° lata est contra partem legitime absentem, iuxta can. 1593,

§ 2.
Can. 1623 – Querela nullitatis in casibus, de quibus in

can. 1622, proponi potest intra tres menses a notitia publi-
cationis sententiae.

Can. 1624 – De querela nullitatis videt ipse iudex qui
sen-tentiam tulit; quod si pars vereatur ne iudex, qui senten-
tiam querela nullitatis impugnatam tulit, praeoccupatum ani-
mum habeat ideoque eum suspectum existimet, exigere pote-
st ut alius iudex in eius locum subrogetur ad normam can.
1450.

Can. 1625 – Querela nullitatis proponi potest una cum
appel-latione, intra terminum ad appellationem statutum.

Can. 1626 – § 1. Querelam nullitatis interponere possunt
non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor
iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi.

§ 2. Ipse iudex potest ex officio sententiam nullam a se
latam retractare vel emendare intra terminum ad agendum
can. 1623 statutum, nisi interea appellatio una cum quere-
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scris în faþa apelantului.
Can. 1631 – Dacã apare vreo problemã cu privire la drep-

tul de a face apel, ea sã fie rezolvatã cât mai repede posibil
de tribunalul de apel, în conformitate cu normele procesului
con-tencios oral.

Can. 1632 – § 1. Dacã în apel nu se indicã tribunalul la
care este înaintat, se presupune cã este fãcut la tribunalul pre-
vãzut de cann. 1438 ºi 1439.

§ 2. Dacã cealaltã parte recurge la un alt tribunal de apel,
cauza va fi rezolvatã de tribunalul de grad superior, rãmânând
neatins can. 1415.

Can. 1633 – Apelul trebuie continuat în faþa judecãtoru-
lui cãruia (ad quem) îi este prezentat în timp de o lunã de
la data înaintãrii lui, în afarã de cazul când judecãtorul care
a pronunþat sentinþa (a quo) a acordat pãrþii un termen mai
lung pentru a-l continua.

Can. 1634 – § 1. Pentru a continua apelul este necesar, ºi
e suficient, ca partea sã cearã intervenþia judecãtorului supe-
rior pentru îndreptarea sentinþei atacate, anexând o copie a
acestei sentinþe ºi arãtând motivele apelului.

§ 2. Dacã însã partea care face apel nu poate obþine în timp
util copia sentinþei atacate de la tribunalul care a pronunþat-o
(a quo), între timp termenele nu se scurg, iar impedimentul
trebuie adus la cunoºtinþa judecãtorului de apel, care jude-
cãtor îl va obliga printr-un precept pe judecãtorul care a pro-
nunþat sentinþa (a quo) sã-ºi îndeplineascã datoria cât mai
curând.

§ 3. Între timp, judecãtorul care a dat sentinþa (a quo) trebuie
sã trimitã judecãtorului de apel actele, conform can. 1474.
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la nullitatis interposita fuerit, aut nullitas sanata sit per decur-
sum termini de quo in can. 1623.

Can. 1627 – Causae de querela nullitatis secundum nor-
mas de processu contentioso orali tractari possunt.

CAPUT II
De appellatione

Can. 1628 – Pars quae aliqua sententia se gravatam putat,
itemque promotor iustitiae et defensor vinculi in causis in
quibus eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia
appellandi ad iudicem superiorem, salvo praescripto can.
1629.

Can. 1629 – Non est locus appellationi:
1° a sententia ipsius Summi Pontificis vel Signaturae Apos-

tolicae;
2° a sententia vitio nullitatis infecta, nisi cumuletur cum que-

rela nullitatis ad normam can. 1625;

3° a sententia quae in rem iudicatam transiit;

4° a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non
habeant vim sententiae definitivae, nisi cumuletur cum appel-
latione a sententia definitiva;

5° a sententia vel a decreto in causa de qua ius cavet expe-
ditissime rem esse definiendam.

Can. 1630 – § 1. Appellatio interponi debet coram iudice
a quo sententia prolata sit, intra peremptorium terminum
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Can. 1635 – Trecând în mod inutil termenele peremp-
torii pentru apel, fie în faþa judecãtorului care a pronunþat
sen-tinþa, fie în faþa judecãtorului de apel, apelul este consid-
erat abandonat.

Can. 1636 – § 1. Apelantul poate sã renunþe la apel, cu
efec-tele prevãzute de can. 1525.

§ 2. Dacã apelul a fost fãcut de apãrãtorul legãmântului
sau de promotorul de justiþie, renunþarea poate fi fãcutã, dacã
legea nu stabileºte altfel, de apãrãtorul legãmântului sau de
promotorul de justiþie al tribunalului de apel.

Can. 1637 – § 1. Apelul fãcut de reclamant valoreazã ºi
pentru pârât, ºi invers.

§ 2. Dacã sunt mai mulþi pârâþi sau reclamanþi, iar sentinþa
este atacatã de unul dintre ei, sau numai împotriva unuia
dintre ei, atacarea sentinþei se considerã a fi fãcutã de cãtre
toþi ºi împotriva tuturor, când lucrul cerut este indivizibil sau
obligaþia este solidarã.

§ 3. Dacã apelul este fãcut de una dintre pãrþi împotriva
unui punct al sentinþei, partea adversã, chiar dacã termenele
peremptorii pentru apel au trecut, poate prezenta în mod inci-
dental apel împotriva altor puncte în termen peremptoriu
de cincisprezece zile de la data când i-a fost notificat apelul
principal.

§ 4. Dacã nu rezultã altfel, apelul se presupune a fi fãcut
împotriva tuturor punctelor din sentinþã.

Can. 1638 – Apelul suspendã executarea sentinþei.

Can. 1639 – § 1. Rãmânând valabilã dispoziþia can. 1683,
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quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae.
§ 2. Si ore fiat, notarius eam scripto coram ipso appellan-

te redigat.
Can. 1631 – Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea

videat expeditissime tribunal appellationis iuxta normas pro-
cessus contentiosi oralis.

Can. 1632 – § 1. Si in appellatione non indicetur ad quod
tribunal ipsa dirigatur, praesumitur facta tribunali de quo
in cann. 1438 et 1439.

§ 2. Si alia pars ad aliud tribunal appellationis provoca-
verit, de causa videt tribunal quod superioris est gradus, salvo
can. 1415.

Can. 1633 – Appellatio prosequenda est coram iudice ad
quem dirigitur intra mensem ab eius interpositione, nisi iudex
a quo longius tempus ad eam prosequendam parti praesti-
tuerit.

Can. 1634 – § 1. Ad prosequendam appellationem requiri-
tur et sufficit ut pars ministerium invocet iudicis superioris
ad impugnatae sententiae emendationem, adiuncto exemplari
huius sententiae et indicatis appellationis rationibus.

§ 2. Quod si pars exemplar impugnatae sententiae intra utile
tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini
non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici
appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suo
quam primum satisfaciendi.
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în gradul de apel nu poate fi admis un nou motiv de a cere,
nici mãcar sub forma unui cumul util; de aceea, întâmp-
inarea poate viza exclusiv confirmarea sau modificarea, în
întregime sau parþial, a primei sentinþe.

§ 2. În schimb, sunt admise noi dovezi numai în conformi-
tate cu can. 1600.

Can. 1640 – În gradul de apel trebuie sã se procedeze, cu
adaptãrile adecvate, ca ºi în prima instanþã; totuºi, dacã even-
tual dovezile nu trebuie completate, sã se treacã la discutarea
cauzei ºi la sentinþã imediat dupã ce a avut loc întâmpinarea
în conformitate cu can. 1513, § 1 ºi can. 1639, § 1.

TITLUL IX
Lucrul judecat definitiv

ºi repunerea în situaþia anterioarã

CAPITOLUL I
Lucrul judecat definitiv

Can. 1641 – Rãmânând neschimbatã dispoziþia can.
1643, lucrul este judecat definitiv:

1° dacã între aceleaºi pãrþi existã douã sentinþe identice cu
privire la acelaºi obiect ºi pentru acelaºi motiv al cererii;

2° dacã apelul împotriva sentinþei nu a fost prezentat în
timp util;

3° dacã, în gradul de apel, instanþa a încetat sau a renunþat
la ea;

4° dacã a fost datã o sentinþã definitivã împotriva cãreia
nu existã posibilitate de apel conform can. 1629.

Can. 1642 – § 1. Lucrul judecat definitiv beneficiazã de
forþa dreptului ºi nu poate fi direct atacat decât în conformi-
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§ 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam can. 1474
iudici appellationis transmittere.

Can. 1635 – Inutiliter elapsis fatalibus appellatoriis sive
coram iudice a quo sive coram iudice ad quem, deserta censetur
appellatio.

Can. 1636 – § 1. Appellans potest appellationi renuntia-
re cum effectibus, de quibus in can. 1525.

§ 2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a pro-
motore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat,
a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appella-
tionis.

Can. 1637 – § 1. Appellatio facta ab actore prodest etiam
convento, et vicissim.

§ 2. Si plures sunt conventi vel actores et ab uno vel contra
unum tantum ex ipsis sententia impugnetur, impugnatio censetur
ab omnibus et contra omnes facta, quoties res petita est indi-
vidua aut obligatio solidalis.

§ 3. Si interponatur ab una parte super aliquo sententiae
capite, pars adversa, etsi fatalia appellationis fuerint transacta,
potest super aliis capitibus incidenter appellare intra terminum
peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio prin-
cipalis notificata est.

§ 4. Nisi aliud constet, appellatio praesumitur facta contra
omnia sententiae capita.
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tate cu can. 1645, § 1. 
§ 2. Are, de asemenea, forþã de lege între pãrþi ºi permite

acþiunea ºi excepþia de lucru judecat, pe care judecãtorul poate
sã le declare ºi din oficiu, pentru a împiedica o nouã introdu-
cere a aceleiaºi cauze.

Can. 1643 – Cauzele privind starea persoanelor, inclusiv
cauzele de separare a soþilor, nu devin niciodatã lucru judecat
definitiv.

Can. 1644 – § 1. Dacã într-o cauzã privind starea per-
soanelor au fost pronunþate douã sentinþe identice, se poate
recurge în orice moment la tribunalul de apel, aducând
dovezi sau argumente noi ºi grave în termenul peremptoriu
de treizeci de zile de la data propunerii atacãrii. Tribunalul de
apel trebuie ca, în termen de o lunã de la data prezentãrii
noilor dovezi ºi argumente, sã decidã printr-un decret dacã
trebuie sã admitã sau nu noua prezentare a cauzei.

§ 2. Recurgerea la tribunalul superior pentru a obþine o
nouã prezentare a cauzei nu suspendã executarea sentinþei,
în afarã de cazul când legea stabileºte altfel sau când tribunalul
de apel ordonã suspendarea în conformitate cu can. 1650, § 3.

CAPITOLUL II
Repunerea în situaþia anterioarã

Can. 1645 – § 1. Împotriva unei sentinþe devenite lucru
judecat definitiv, cu condiþia sã rezulte în mod evident injus-
teþea ei, se admite repunerea în situaþia anterioarã.

§ 2. Se considerã însã cã injusteþea rezultã în mod evident
numai dacã:

1° sentinþa se bazeazã pe dovezi, recunoscute ulterior ca fiind
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Can. 1638 – Appellatio exsecutionem sententiae suspendit.

Can. 1639 – § 1. Salvo praescripto can. 1683, in gradu appel-
la-tionis non potest admitti nova petendi causa, ne per
modum quidem utilis cumulationis; ideoque litis contesta-
tio in eo tantum versari potest, ut prior sententia vel confir-
metur vel reformetur sive ex toto sive ex parte.

§ 2. Novae autem probationes admittuntur tantum ad
normam can. 1600.

Can. 1640 – In gradu appellationis eodem modo, quo in
prima instantia, congrua congruis referendo, procedendum est;
sed, nisi forte complendae sint probationes, statim post litem
ad normam can. 1513, § 1 et can. 1639, § 1 contestatam, ad
causae discussionem deveniatur et ad sententiam.

TITULUS IX
De re iudicata

et de restitutione in integrum

CAPUT I
De re iudicata

Can. 1641 – Firmo praescripto can. 1643, res iudicata
ha-betur:

1° si duplex intercesserit inter easdem partes sententia con-
formis de eodem petito et ex eadem causa petendi;

2° si appellatio adversus sententiam non fuerit intra tempus
utile proposita;

3° si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem
renuntiatum fuerit;
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false, fãrã de care partea ei dispozitivã ar fi de nesusþinut;
2° ulterior au fost descoperite înscrisuri care demonstreazã

cu certitudine fapte noi care cer o decizie contrarã;
3° sentinþa a fost pronunþatã prin dolul unei pãrþi în dauna

celeilalte pãrþi;
4° în mod evident a fost neglijatã dispoziþia unei legi care

nu e pur ºi simplu proceduralã;
5° sentinþa contrasteazã cu o decizie anterioarã care a devenit

lucru judecat definitiv.

Can. 1646 – § 1. Repunerea în situaþia anterioarã în
baza motivelor prevãzute în can. 1645, § 2, nr. 1-3, trebuie
cerutã judecãtorului care a emis sentinþa, în termen de trei
luni ce trebuie socotite din ziua în care s-a ajuns la
cunoaºterea acelor motive.

§ 2. Repunerea în situaþia anterioarã pentru motivele pre-
vãzute de can. 1645, § 2, nr. 4 ºi 5, trebuie cerutã de la tribu-
nalul de apel, în termen de trei luni de la data cunoaºterii pub-
licãrii sentinþei; dacã în cazul prevãzut de can. 1645, § 2, nr. 5
se ajunge mai târziu la cunoaºterea deciziei precedente, ter-
menul decurge de la data acestei cunoaºteri.

§ 3. Termenele prevãzute mai sus nu decurg atât timp cât
persoana lezatã este de vârstã minorã.

Can. 1647 – § 1. Cererea de repunere în situaþia ante-
rioarã suspendã executarea, încã neînceputã, a sentinþei.

§ 2. Totuºi, dacã, din indicii probabile, existã bãnuiala cã
cererea a fost fãcutã pentru a întârzia executarea, judecãtorul
poate hotãrî ca sentinþa sã fie executatã, dupã ce s-a acordat
însã o garanþie suficientã persoanei care cere repunerea, astfel
încât sã nu suporte daune dacã îi este acordatã repunerea în
situaþia anterioarã.

Can. 1648 – Dupã ce s-a acordat repunerea în situaþia
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4° si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio
ad normam can. 1629.

Can. 1642 – § 1. Res iudicata firmitate iuris gaudet nec
impugnari potest directe, nisi ad normam can. 1645, § 1.

§ 2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati
atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque
declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae intro-
ductionem.

Can. 1643 – Numquam transeunt in rem iudicatam cau-
sae de statu personarum, haud exceptis causis de coniugum
sepa-ratione.

Can. 1644 – § 1. Si duplex sententia conformis in causa
de statu personarum prolata sit, potest quovis tempore ad tribu-
nal appellationis provocari, novis iisque gravibus probatio-
nibus vel argumentis intra peremptorium terminum triginta
dierum a proposita impugnatione allatis. Tribunal autem
appellationis intra mensem ab exhibitis novis probationibus et
argumentis debet decreto statuere utrum nova causae propo-
sitio admitti debeat necne.

§ 2. Provocatio ad superius tribunal ut nova causae propo-
sitio obtineatur, exsecutionem sententiae non suspendit, nisi
aut lex aliter caveat aut tribunal appellationis ad normam
can. 1650, § 3 suspensionem iubeat.

CAPUT II
De restitutione in integrum

Can. 1645 – § 1, Adversus sententiam quae transierit in rem
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ante-rioarã, judecãtorul trebuie sã se pronunþe asupra esenþei
cauzei.

TITLUL X
Cheltuielile de judecatã

ºi asistenþa gratuitã

Can. 1649 – § 1. Episcopul, cãruia îi revine de drept
condu-cerea tribunalului sã stabileascã norme:

1° referitoare la condamnarea pãrþilor de a plãti sau de a
compensa cheltuielile de judecatã;

2° referitoare la onorariile procuratorilor, avocaþilor, exper-
þilor ºi traducãtorilor, precum ºi la despãgubirea martorilor;

3° referitoare la asistenþa gratuitã ºi la reducerea cheltuie-
lilor;

4° referitoare la repararea daunelor la care este obligat cel
care nu numai cã a pierdut procesul, dar l-a ºi tratat cu uºurã-
tate;

5° referitoare la depunerea de bani sau la cauþiunea ce
trebuie datã pentru plãtirea cheltuielilor ºi repararea daunelor.

§ 2. Împotriva deciziei privind cheltuielile, onorariile ºi repa-
rarea daunelor, nu se poate face apel separat, dar partea poate
recurge în termen de cincisprezece zile la acelaºi judecãtor,
care va putea modifica taxa.

TITLUL XI
Executarea sentinþei

Can. 1650 – § 1. Sentinþa devenitã lucru judecat defini-
tiv poate fi datã spre executare, rãmânând neatinsã dispoz-
iþia can. 1647.

§ 2. Judecãtorul care a pronunþat sentinþa ºi, în cazul când
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iudicatam, dummodo de eius iniustitia manifesto constet, datur
restitutio in integrum.

§ 2. De iniustitia autem manifesto constare non censetur, nisi:
1° sententia ita probationibus innitatur, quae postea falsae

deprehensae sint, ut sine illis probationibus pars sententiae
dispositiva non sustineatur;

2° postea detecta fuerint documenta, quae facta nova et
contrariam decisionem exigentia indubitanter probent;

3° sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius;

4° legis non mere processualis praescriptum evidenter neg-
lectum fuerit;

5° sententia adversetur praecedenti decisioni, quae in rem
iudicatam transierit.

Can. 1646 – § 1. Restitutio in integrum propter motiva, de
quibus in can. 1645, § 2, nn. 1- 3, petenda est a iudice qui sen-
tentiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem
motivorum computandos.

§ 2. Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in
can. 1645, § 2, nn. 4 et 5, petenda est a tribunali appellationis,
intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod si in
casu, de quo in can. 1645, § 2, n. 5, notitia praecedentis deci-
sionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit.

§ 3. Termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus
minoris sit aetatis.

Can. 1647 – § 1. Petitio restitutionis in integrum sententiae
exsecutionem nondum inceptam suspendit.

§ 2. Si tamen ex probabilibus indiciis suspicio sit petitionem
factam esse ad moras exsecutioni nectendas, iudex decernere
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a fost prezentat apel, chiar judecãtorul de apel poate porunci,
din oficiu sau la intervenþia pãrþii, executarea provizorie a unei
sentinþe care nu a devenit lucru judecat definitiv, stabilind,
dacã e necesar, cauþiuni adecvate, dacã e vorba de sumele provi-
zorii în contul daunelor provocate sau de prestãrile privind
întreþinerea sau dacã e vorba de un alt motiv just ºi urgent.

§ 3. Dacã însã sentinþa, despre care vorbeºte § 2, este atacatã,
iar judecãtorul care trebuie sã examineze atacarea considerã
cã aceasta este în mod probabil întemeiatã ºi cã executarea
poate sã producã o daunã ireparabilã, poate sã suspende execu-
tarea sau sã o supunã cauþiunii.

Can. 1651 – Executarea nu poate avea loc înainte de a se
avea decretul de executare din partea judecãtorului, prin care
se stabileºte cã sentinþa trebuie executatã; acest decret, în
funcþie de natura diferitã a cauzelor, sã fie introdus în textul
sentinþei sau sã fie publicat aparte.

Can. 1652 – Dacã executarea sentinþei cere în prealabil
o dare de seamã, ia naºtere o chestiune incidentalã, ce tre-
buie decisã de acelaºi judecãtor care a poruncit executarea
sentinþei.

Can. 1653 – § 1. Dacã legea particularã nu stabileºte alt-
fel, trebuie sã punã în aplicare sentinþa Episcopul diecezei
în care sentinþa a fost pronunþatã în primul grad, personal
sau prin alþii.

§ 2. Dacã refuzã sau neglijeazã, executarea îi aparþine, la
intervenþia pãrþii interesate sau chiar din oficiu, autoritãþii de
care depinde tribunalul de apel, conform can. 1439, § 3.

§ 3. În cazul cãlugãrilor, executarea sentinþei îi revine de
drept Superiorului care a emis-o sau judecãtorului pe care el
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potest ut sententia exsecutioni demandetur, assignata tamen
restitutionem petenti idonea cautione ut, si restituatur in inte-
grum, indemnis fiat.

Can. 1648 – Concessa restitutione in integrum, iudex pro-
nun-tiare debet de merito causae.

TITULUS X
De expensis iudicialibus
et de gratuito patrocinio

Can. 1649 – § 1. Episcopus, cuius est tribunal moderari,
sta-tuat normas:

1° de partibus damnandis ad expensas iudiciales solvendas
vel compensandas;

2° de procuratorum, advocatorum, peritorum et interpretum
honorariis deque testium indemnitate;

3° de gratuito patrocinio vel expensarum deminutione conce-
dendis;

4° de damnorum refectione quae debetur ab eo qui non solum
in iudicio succubuit, sed temere litigavit;

5° de pecuniae deposito vel cautione praestanda circa expensas
solvendas et damna reficienda.

§ 2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et damna
reficienda non datur distincta appellatio, sed pars recurrere
potest intra quindecim dies ad eundem iudicem, qui poterit
taxationem emendare.

TITULUS XI
De exsecutione sententiae
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l-a delegat.

Can. 1654 – § 1. Executorul sã o punã în aplicare dupã sen-
sul clar al cuvintelor, dacã în însuºi conþinutul sentinþei nu a
fost lãsat ceva la aprecierea sa.

§ 2. Îi este permis executorului sã analizeze excepþiile privind
modul ºi eficacitatea sentinþei, dar nu esenþa cauzei; dacã însã
descoperã cã sentinþa e nulã sau în mod clar injustã, conform
cann. 1620, 1622 ºi 1645, sã se abþinã de la punerea ei în apli-
care ºi, dupã ce a informat pãrþile, sã înainteze cazul tribuna-
lului care a formulat sentinþa.

Can. 1655 – § 1. În cazul acþiunilor reale, când reclamantu-
lui i s-a atribuit un lucru oarecare, trebuie sã i se înmâneze
acest lucru îndatã ce sentinþa devine lucru judecat definitiv.

§ 2. În cazul acþiunilor personale, când pârâtul a fost con-
damnat sã dea un lucru mobil, sau sã plãteascã o sumã de bani,
sau sã dea sau sã facã altceva, judecãtorul, în însuºi conþinutul
sentinþei, sau executorul, dupã aprecierea sa prudentã, sã stabi-
leascã un termen pentru îndeplinirea obligaþiei, care totuºi
nu trebuie sã fie mai mic de cincisprezece zile ºi nici sã nu
depãºeascã ºase luni.

SECÞIUNEA A II-A
Procesul contencios oral

Can. 1656 – § 1. Prin proces contencios oral, despre care
este vorba în aceastã secþiune, pot fi tratate toate cauzele care
nu sunt excluse de drept, în afarã de cazul când una dintre
pãrþi cere un proces contencios obiºnuit.
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Can. 1650 – § 1. Sententia quae transiit in rem iudica-
tam, exsecutioni mandari potest, salvo praescripto can.
1647.

§ 2. Iudex qui sententiam tulit et, si appellatio proposita sit,
etiam iudex appellationis, sententiae, quae nondum transierit
in rem iudicatam, provisoriam exsecutionem iubere possunt
ex officio vel ad instantiam partis, idoneis, si casus ferat, praes-
titis cautionibus, si agatur de provisionibus seu praestationibus
ad necessariam sustentationem ordinatis, vel alia iusta causa
urgeat.

§ 3. Quod si sententia, de qua in § 2, impugnetur, iudex qui
de impugnatione cognoscere debet, si videt hanc probabiliter
fundatam esse et irreparabile damnum ex exsecutione oriri posse,
potest vel exsecutionem ipsam suspendere vel eam cautioni
subicere.

Can. 1651 – Non antea exsecutioni locus esse poterit, quam
exsecutorium iudicis decretum habeatur, quo edicatur sen-
tentiam ipsam exsecutioni mandari debere; quod decretum
pro diversa causarum natura vel in ipso sententiae tenore inclu-
datur vel separatim edatur.

Can. 1652 – Si sententiae exsecutio praeviam rationum
reddi-tionem exigat, quaestio incidens habetur, ab illo ipso
iudice decidenda, qui tulit sententiam exsecutioni mandan-
dam.

Can. 1653 – § 1. Nisi lex particularis aliud statuat, sen-
tentiam exsecutioni mandare debet per se vel per alium Epis-
copus dioecesis, in qua sententia primi gradus lata est.
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§ 2. Dacã se recurge la procesul contencios oral în cazurile
interzise de drept, toate actele judiciare sunt nule.

Can. 1657 – În primul grad, procesul contencios oral se
des-fãºoarã în faþa unui singur judecãtor, conform can.
1424.

Can. 1658 – § 1. Cererea judiciarã prin care se introduce
procesul, pe lângã cele indicate de can. 1504, trebuie:

1° sã expunã pe scurt, în întregime ºi clar, faptele pe care
se bazeazã petiþiile reclamantului;

2° sã indice dovezile prin care reclamantul intenþioneazã sã
demonstreze faptele, ºi pe care el nu le poate aduce împreunã
cu cererea, aºa încât judecãtorul sã le poatã aduna îndatã.

§ 2. La cererea în judecatã trebuie sã se anexeze, cel puþin
în copie autentificatã, documentele pe care se bazeazã ceea
ce se cere.

Can. 1659 – § 1. Dacã încercarea de reconciliere, prevã-
zutã de can. 1446, § 2, s-a dovedit inutilã, judecãtorul, dacã esti-
meazã cã cererea are un fundament oarecare, sã ordone, în
termen de trei zile, printr-un decret anexat la sfârºitul cererii,
ca un exemplar al cererii sã fie notificat pãrþii adverse, dându-i
acesteia posibilitatea de a trimite la cancelaria tribunalului,
în termen de cincisprezece zile, un rãspuns scris.

§ 2. Aceastã notificare are aceleaºi efecte ca ºi citaþia prevã-
zutã de can. 1512.

Can. 1660 – Dacã excepþiile pârâtului cer acest lucru,
jude-cãtorul sã-i fixeze reclamantului un termen pentru a
rãspunde, astfel încât sã poatã examina cu atenþie obiectul
controversei pe baza elementelor oferite de ambele pãrþi.
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§ 2. Quod si hic renuat vel neglegat, parte cuius interest
instante vel etiam ex officio, exsecutio spectat ad auctoritatem
cui tribunal appellationis ad normam can. 1439, § 3 subicitur.

§ 3. Inter religiosos exsecutio sententiae spectat ad Supe-
riorem qui sententiam exsecutioni mandandam tulit aut iu-
dicem delegavit.

Can. 1654 – § 1. Exsecutor, nisi quid eius arbitrio in ipso
sententiae tenore fuerit permissum, debet sententiam ipsam,
secundum obvium verborum sensum, exsecutioni mandare.

§ 2. Licet ei videre de exceptionibus circa modum et vim exse-
cutionis, non autem de merito causae; quod si habeat aliunde
compertum sententiam esse nullam vel manifeste iniustam ad
normam cann. 1620, 1622, 1645, abstineat ab exsecutione, et
rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat, partibus cer-
tioribus factis.

Can. 1655 – § 1. Quod attinet ad reales actiones, quoties adiu-
dicata actori res aliqua est, haec actori tradenda est statim ac
res iudicata habetur.

§ 2. Quod vero attinet ad actiones personales, cum reus dam-
natus est ad rem mobilem praestandam, vel ad solvendam pecu-
niam, vel ad aliud dandum aut faciendum, iudex in ipso teno-
re sententiae vel exsecutor pro suo arbitrio et prudentia ter-
minum statuat ad implendam obligationem, qui tamen neque
infra quindecim dies coarctetur neque sex menses excedat.

SECTIO II
De processu contentioso orali
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Can. 1661 – § 1. La expirarea termenelor prevãzute de
can. 1659 ºi 1660, judecãtorul, analizând actele, sã determine
formularea dubiului; apoi sã-i citeze pe toþi cei care trebuie
sã fie prezenþi la audienþa ce trebuie sã aibã loc în termen de
cel mult o lunã de zile, adãugându-se pentru pãrþi formula-
rea dubiului.

§ 2. Pãrþile sã fie informate în citaþie cã pot prezenta la
tribunal, cu cel puþin trei zile înainte de audienþã, un scurt
material scris, pentru a-ºi dovedi propriile afirmaþii.

Can. 1662 – În cadrul audienþei sunt tratate mai întâi
ches-tiunile prevãzute de cann. 1459-1464.

Can. 1663 – § 1. Dovezile sunt adunate în timpul audi-
enþei, rãmânând valabilã dispoziþia can. 1418.

§ 2. Partea ºi avocatul ei pot sã asiste la interogatoriul celei-
lalte pãrþi, al martorilor ºi al experþilor.

Can. 1664 – Rãspunsurile pãrþilor, ale martorilor ºi ale
experþilor, cererile ºi excepþiile avocaþilor trebuie formulate în
scris de cãtre notar, însã în mod sumar ºi numai cu privire
la substanþa lucrului controversat, ºi trebuie semnate de cei
care le depun.

Can. 1665 – Dovezile care nu sunt aduse ori cerute în
petiþie sau în rãspuns pot fi admise de judecãtor numai în
conformi-tate cu can. 1452; totuºi, dupã ce a fost audiat chiar ºi
un singur martor, judecãtorul poate stabili prezentarea de
noi dovezi numai în conformitate cu can. 1600.

Can. 1666 – Dacã în cadrul audienþei nu au putut fi
adunate toate dovezile, sã se stabileascã o altã audienþã.
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Can. 1656 – § 1. Processu contentioso orali, de quo in hac
sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae,
nisi pars processum contentiosum ordinarium petat.

§ 2. Si processus oralis adhibeatur extra casus iure permissos,
actus iudiciales sunt nulli.

Can. 1657 – Processus contentiosus oralis fit in primo
gradu coram iudice unico, ad normam can. 1424.

Can. 1658 – § 1. Libellus quo lis introducitur, praeter ea
quae in can. 1504 recensentur, debet:

1° facta quibus actoris petitiones innitantur, breviter, integre
et perspicue exponere;

2° probationes quibus actor facta demonstrare intendit, quas-
que simul afferre nequit, ita indicare ut statim colligi a iudi-
ce possint.

§ 2. Libello adnecti debent, saltem in exemplari authentico,
documenta quibus petitio innititur.

Can. 1659 – § 1. Si conamen conciliationis ad normam
can. 1446, § 2 inutile cesserit, iudex, si aestimet libellum aliquo
fun-damento niti, intra tres dies, decreto ad calcem ipsius
libelli apposito, praecipiat ut exemplar petitionis notificetur
parti conventae, facta huic facultate mittendi, intra quindecim
dies, ad cancellariam tribunalis scriptam responsionem.

§ 2. Haec notificatio effectus habet citationis iudicialis, de
quibus in can. 1512.
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Can. 1667 – Dupã ce au fost adunate dovezile, în cadrul
aceleiaºi audienþe are loc dezbaterea oralã.

Can. 1668 – § 1. Dacã din dezbatere nu reiese cã e nece-
sar un supliment de instrumentare a cauzei sau cã nu existã
ceva care sã împiedice ca sentinþa sã fie corectã, judecãtorul
sã decidã deoparte cauza îndatã dupã terminarea ºedinþei;
partea dispozitivã a sentinþei sã fie cititã imediat pãrþilor
prezente.

§ 2. Totuºi, din cauza dificultãþilor chestiunii sau dintr-un
alt motiv just, judecãtorul poate amâna decizia pânã la a
cincea zi utilã.

§ 3. Textul integral al sentinþei, cu motivaþiile de rigoare,
sã fie notificat pãrþilor cât mai curând posibil, în mod normal
nu mai târziu de cincisprezece zile.

Can. 1669 – Dacã tribunalul de apel constatã cã în
gradul inferior al judecãþii a fost folosit procesul contencios
oral în cauzele excluse de drept, sã declare nulitatea
sentinþei ºi sã trimitã cauza la tribunalul care a pronunþat
sentinþa.

Can. 1670 – În toate celelalte chestiuni referitoare la
procedurã, sã se respecte dispoziþiile canoanelor despre pro-
cesul contencios obiºnuit. Pentru grãbirea mersului procesu-
lui, tri-bunalul, printr-un decret propriu, motivat, poate dero-
ga de la normele procedurale care nu sunt stabilite pentru
validitate, salvgardând totuºi justiþia.
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Can. 1660 – Si exceptiones partis conventae id exigant,
iudex parti actrici praefiniat terminum ad respondendum, ita
ut ex allatis utriusque partis elementis ipse controversiae
obiectum perspectum habeat.

Can. 1661 – § 1. Elapsis terminis, de quibus in cann.
1659 et 1660, iudex, perspectis actis, formulam dubii deter-
minet; dein ad audientiam, non ultra triginta dies celebran-
dam, omnes citet qui in ea interesse debent, addita pro par-
tibus dubii formula.

§ 2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem
ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali exhibere
ad sua asserta comprobanda.

Can. 1662 – In audientia primum tractantur quaestiones de
quibus in cann. 1459-1464.

Can. 1663 – § 1. Probationes colliguntur in audientia,
salvo praescripto can. 1418.

§ 2. Pars eiusque advocatus assistere possunt excussioni
ceterarum partium, testium et peritorum.

Can. 1664 – Responsiones partium, testium, peritorum, peti-
tiones et exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a
notario, sed summatim et in iis tantummodo quae pertinent
ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsig-
nandae.

Can. 1665 – Probationes, quae non sint in petitione vel res-
ponsione allatae aut petitae, potest iudex admittere tantum
ad normam can. 1452; postquam autem vel unus testis auditus
est, iudex potest tantummodo ad normam can. 1600 novas pro-
bationes decernere.
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PARTEA A III-A
Câteva procese speciale

TITLUL I
Procesele matrimoniale

CAPITOLUL I
Cauzele de declarare
a nulitãþii cãsãtoriei

ART. 1
Forul competent

Can. 1671 – Cauzele matrimoniale ale botezaþilor
aparþin prin drept propriu judecãtorului ecleziastic.

Can. 1672 – Cauzele privind efectele exclusiv civile ale cãsã-
toriei aparþin magistratului civil, dacã dreptul particular nu
stabileºte cã ºi aceste cauze, când sunt tratate în mod incidental
ºi accesoriu, pot fi instruite ºi decise de judecãtorul eclezias-
tic.

Can. 1673 – În cauzele de nulitate a cãsãtoriei, care nu
sunt rezervate Scaunului Apostolic, sunt competente:

1° tribunalul locului în care cãsãtoria a fost celebratã;
2° tribunalul locului în care pârâtul îºi are domiciliul sau

cvasidomiciliul;
3° tribunalul locului în care reclamantul îºi are domiciliul,

cu condiþia ca ambele pãrþi sã locuiascã pe teritoriul aceleiaºi
Conferinþe Episcopale, iar Vicarul judecãtoresc al domiciliului
pârâtului, acesta fiind ºi el ascultat, sã fie de acord;

4° tribunalul locului în care, de fapt, trebuie adunatã majori-
tatea dovezilor, cu condiþia sã fie de acord Vicarul judecãtoresc
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Can. 1666 – Si in audientia probationes omnes colligi
non potuerint, altera statuatur audientia.

Can. 1667 – Probationibus collectis, fit in eadem audien-
tia discussio oralis.

Can. 1668 – § 1. Nisi ex discussione aliquid supplendum
in causae instructione comperiatur, vel aliud exsistat quod impe-
diat sententiam rite proferri, iudex illico, expleta audientia, cau-
sam seorsum decidat; dispositiva sententiae pars statim coram
par-tibus praesentibus legatur.

§ 2. Potest autem tribunal propter rei difficultatem vel aliam
iustam causam usque ad quintum utilem diem decisionem
differre.

§ 3. Integer sententiae textus, motivis expressis, quam pri-
mum, ordinarie non ultra quindecim dies, partibus noti-
ficetur.

Can. 1669 – Si tribunal appellationis perspiciat in inferio-
re iudicii gradu processum contentiosum oralem esse adhibi-
tum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae decla-
ret et causam remittat tribunali quod sententiam tulit.

Can. 1670 – In ceteris quae ad rationem procedendi attinent,
serventur praescripta canonum de iudicio contentioso ordinario.
Tribunal autem potest suo decreto, motivis praedito, normis
processualibus, quae non sint ad validitatem statutae, dero-
gare, ut celeritati, salva iustitia, consulat.
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al locului unde pârâtul îºi are domiciliul, iar Vicarul sã-l întrebe
pe pârât dacã nu are ceva de obiectat.

ART. 2
Dreptul de a ataca o cãsãtorie

Can. 1674 – Sunt capabili sã atace cãsãtoria:
1° soþii;
2° promotorul de justiþie, când invaliditatea este deja cunos-

cutã în mod public, dacã nu se poate convalida cãsãtoria sau
nu se meritã.

Can. 1675 – § 1. Cãsãtoria împotriva cãreia, trãind ambii
soþi, nu a fost intentat nici un proces, nu poate fi atacatã dupã
moartea unuia sau a ambilor soþi, în afarã de cazul când ches-
tiunea validitãþii ei prejudiciazã rezolvarea unei alte contro-
verse fie în forul canonic, fie în forul civil.

§ 2. Dacã, însã, unul dintre soþi moare în timpul desfãºurãrii
procesului, sã se respecte can. 1518.

ART. 3
Funcþia judecãtorilor

Can. 1676 – Înainte de a accepta o cauzã ºi ori de câte ori
întrevede vreo speranþã de rezolvare pozitivã, judecãtorul
sã recurgã la mijloace pastorale pentru a-i determina pe soþi,
dacã e posibil, sã-ºi convalideze eventual cãsãtoria ºi sã reia
convieþuirea conjugalã.

Can. 1677 – § 1. Dupã ce a acceptat cererea de chemare
în judecatã, preºedintele sau prezentatorul sã procedeze la
notifi-carea decretului de citare, conform can. 1508.
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PARS III
De quibusdam processibus speciali-

bus

TITULUS I
De processibus matrimonialibus

CAPUT I
De causis ad matrimonii
nullitatem declarandam

ART. 1
De foro competenti

Can. 1671 – Causae matrimoniales baptizatorum iure pro-
prio ad iudicem ecclesiasticum spectant.

Can. 1672 – Causae de effectibus matrimonii mere civili-
bus pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare sta-
tuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a
iudice ecclesiastico cognosci ac definiri.

Can. 1673 – In causis de matrimonii nullitate, quae non
sint Sedi Apostolicae reservatae, competentia sunt:

1° tribunal loci in quo matrimonium celebratum est;
2° tribunal loci in quo pars conventa domicilium vel quasi-

do-micilium habet;
3° tribunal loci in quo pars actrix domicilium habet, dum-

modo utraque pars in territorio eiusdem Episcoporum confe-
rentiae degat et Vicarius iudicialis domicilii partis conventae,
ipsa audita, consentiat;
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§ 2. Trecând termenul de cincisprezece zile de la data noti-
ficãrii, preºedintele sau prezentatorul, dacã una dintre pãrþi nu
a cerut audienþã pentru întâmpinare în decurs de zece zile,
sã stabileascã din oficiu, printr-un decret, formula dubiului
sau a dubiilor ºi sã o notifice pãrþilor.

§ 3. Formula dubiului sã întrebe nu numai dacã în cazul
respectiv este vorba de nulitatea cãsãtoriei, dar trebuie sã
stabileascã ºi datoritã cãrui cap sau cãror capete de nulitate
este atacatã validitatea cãsãtoriei.

§ 4. Dupã zece zile de la data notificãrii decretului, dacã
pãrþile nu au nici o obiecþie, preºedintele sau prezentatorul sã
ordone printr-un decret instrucþia cauzei.

ART. 4
Dovezile

Can. 1678 – § 1. Apãrãtorul legãmântului, avocaþii
pãrþilor ºi, dacã intervine în judecatã, promotorul de justiþie, au
dreptul:

1° sã asiste la interogatoriul pãrþilor, al martorilor ºi al exper-
þilor, rãmânând neatinsã dispoziþia can. 1559;

2° sã vadã actele judiciare, chiar dacã nu au fost încã publi-
cate, ºi sã examineze documentele prezentate de pãrþi.

§ 2. Pãrþile nu pot sã asiste la interogatoriul despre care
este vorba în § 1, nr. 1.

Can. 1679 – Dacã dovezile nu au din altã parte valoare
dove-ditoare deplinã, judecãtorul, pentru a evalua, conform can.
1536, declaraþiile pãrþilor, sã apeleze, dacã e posibil, la martori
cu pri-vire la credibilitatea pãrþilor înseºi, precum ºi la alte
indicii ºi dovezi suplimentare.
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4° tribunal loci in quo de facto colligendae sunt pleraeque pro-
bationes, dummodo accedat consensus Vicarii iudicialis domici-
lii partis conventae, qui prius ipsam interroget, num quid
exci-piendum habeat.

ART. 2
De iure impugnandi matrimonium

Can. 1674 – Habiles sunt ad matrimonium impugnan-
dum:

1° coniuges;
2° promotor iustitiae, cum nullitas iam divulgata est, si matri-

monium convalidari nequeat aut non expediat.

Can. 1675 – § 1. Matrimonium quod, utroque coniuge viven-
te, non fuit accusatum, post mortem alterutrius vel utriu-
sque coniugis accusari non potest, nisi quaestio de validitate sit
prae-iudicialis ad aliam solvendam controversiam sive in foro
canonico sive in foro civili.

§ 2. Si autem coniux moriatur pendente causa, servetur
can. 1518.

ART. 3
De officio iudicum

Can. 1676 – Iudex, antequam causam acceptet et quoties-
cumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeat,
ut coniuges, si fieri potest, ad matrimonium forte convalidandum
et ad coniugalem convictum restaurandum inducantur.
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Can. 1680 – În cauzele referitoare la impotenþã sau la defec-
tul de consimþãmânt cauzat de o boalã mintalã, judecãtorul sã
ape-leze la ajutorul unui expert sau al mai multor experþi, în
afarã de cazul când, ca urmare a circumstanþelor, acest lucru
apare evi-dent inutil; în celelalte cauze, sã se respecte dispoziþia
can. 1574.

ART. 5
Sentinþa ºi apelul

Can. 1681 – Atunci când în timpul instrucþiei cauzei s-ar
ivi dubiul cã foarte probabil cãsãtoria nu a fost consu-matã,
tribunalul, suspendând cu consimþãmântul pãrþilor cauza
de nulitate, poate sã facã instrucþia pentru dispensa super
rato, iar la sfârºit sã trimitã actele la Scaunul Apostolic,
împreunã cu cererea de dispensã a ambilor soþi sau a unuia
dintre ei, cu pãrerea tribunalului ºi a Episcopului.

Can. 1682 – § 1. Sentinþa care a declarat mai întâi nuli-
tatea cãsãtoriei sã fie trimisã din oficiu, în termen de
douãzeci de zile de la data publicãrii ei, la tribunalul de apel,
împreunã cu apelurile, dacã sunt, ºi cu toate celelalte acte
ale procesului.

§ 2. Dacã o sentinþã în favoarea nulitãþii cãsãtoriei a fost
pronunþatã în primul grad, tribunalul de apel, analizând obser-
vaþiile apãrãtorului legãmântului, ºi, dacã sunt, ale pãrþilor,
sã confirme imediat sentinþa printr-un decret propriu ori sã
admitã cauza la examinarea obiºnuitã în gradul al doilea.

Can. 1683 – Dacã în gradul de apel se aduce un nou cap
de nulitate a cãsãtoriei, tribunalul poate sã-l admitã ºi sã-l
judece ca în prima instanþã.
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Can. 1677 – § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens pro-
cedat ad notificationem decreti citationis ad normam can. 1508.

§ 2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione,
praeses vel ponens, nisi alterutra pars sessionem ad litem
contestandam petierit, intra decem dies formulam dubii vel
dubiorum decreto suo statuat ex officio et partibus notificet.

§ 3. Formula dubii non tantum quaerat an constet de nulli-
tate matrimonii in casu, sed determinare etiam debet quo capite
vel quibus capitibus nuptiarum validitas impugnetur.

§ 4. Post decem dies a notificatione decreti, si partes nihil
opposuerint, praeses vel ponens novo decreto causae instruc-
tionem disponat.

ART. 4
De probationibus

Can. 1678 – § 1. Defensori vinculi, partium patronis et,
si in iudicio sit, etiam promotori iustitiae ius est:

1° examini partium, testium et peritorum adesse, salvo prae-
scripto can. 1559;

2° acta iudicialia, etsi nondum publicata, invisere et docu-
menta a partibus producta recognoscere.

§ 2. Examini, de quo in § 1, n. 1, partes assistere nequeunt.

Can. 1679 – Nisi probationes aliunde plenae habeantur,
iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aesti-
mandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest,
adhibeat, praeter alia indicia et adminicula.
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Can. 1684 – § 1. Dupã ce sentinþa care a declarat pentru
prima datã nulitatea cãsãtoriei a fost confirmatã în gradul
al doilea printr-un decret sau printr-o altã sentinþã, persoa-
nele, a cãror cãsãtorie a fost declaratã nulã, pot încheia o nouã
cãsãtorie îndatã ce li s-a notificat decretul sau sentinþa, dacã
acest lucru nu le este interzis chiar de cãtre sentinþã sau decret
sau printr-o dispoziþie a Ordinariului locului.

§ 2. Dispoziþiile can. 1644 trebuie sã fie respectate, chiar
dacã sentinþa care a declarat nulitatea cãsãtoriei a fost confir-
matã nu printr-o altã sentinþã, ci printr-un decret.

Can. 1685 – Îndatã ce sentinþa devine executivã, Vicarul
jude-cãtoresc trebuie sã o notifice Ordinariului locului în care
a fost celebratã cãsãtoria, care, la rândul sãu, trebuie sã aibã
grijã ca declararea de nulitate a cãsãtoriei ºi eventualele
interziceri sã fie menþionate imediat în registrele de cãsãtorii
ºi de botezaþi.

ART. 6
Procesul pe bazã de documente

Can. 1686 – Dupã ce a primit cererea prezentatã con-
form can. 1677, Vicarul judecãtoresc sau judecãtorul dele-
gat de Vicar, omiþând formalitãþile procesului obiºnuit, dar
citând pãrþile ºi intervenind ºi apãrãtorul legãmântului, poate
declara prin sentinþã nulitatea unei cãsãtorii, dacã pe baza
unui docu-ment cãruia nu i se opune nici o obiecþie sau o
excepþie, se con-statã cu certitudine existenþa unui impedi-
ment dirimant sau lipsa formei legitime, numai sã rezulte la
fel de sigur cã nu s-a acordat dispensã, ori cã procurantul nu
avea un mandat valid.

PARTEA V: PROCEDURA PRIVIND RECURSURILE... 999





INDICE ANALITIC

„Ad beneplacitum”
– privilegii, 81.

Abate
– conduce Abaþia teritorialã, 370;
– primat, 620;
– local este judecãtor în prima instanþã, 1427, § 1;
– superior, rezolvã chestiunea contencioasã între douã mãnãstiri,

1427, § 2.

Abaþie
– teritorialã: noþiune, 370; este asimilatã diecezei, 368.

Abrogare
– a legii, 20.

Absenþã
– la alegere, 166, § 2;
– a pãrþilor în proces, 1592; prezentarea ulterioarã a pãrþii pârâ-

te, 1593; procedura, 1594; cheltuielile în absenþa pãrþilor,
1595;

– absenþa nelegitimã a cãlugãrului din propria casã, 665, § 2.

Abstinenþã
– de la carne sau de la altã mâncare: norme ale Conferinþei Epis-

copale, 1251; cine este obligat, 1252.



Abuz
– de puterea ecleziasticã, 1389; de privilegiu, 84; în disciplina ecle-

ziasticã, 392, § 2; de autoritate sau de oficiu, 1326, § 1, n. 2.

Acceptare
– a celui ales, 147, 177, §§ 1 ºi 2; a renunþãrii, 189, § 3.

Acefali
– clerici, 265, v. ÎNSCRIERE ºI ÎNCARDINARE.

Acolitat
– slujire pentru laici, 230, § 1; pentru candidaþii la diaconat, 1035.

Acordare
– pentru acordare oralã de permisiuni ºi haruri sunt valabile nor-

mele pentru rescripte, 59, § 1.

Acte
– administrative particulare, 35;interpretarea, 36; în forul

extern trebuie sã fie date în scris, 37; validitatea condiþiilor
puse, 39; încetarea, 46; revocarea, 47;

– juridice: condiþii ºi prezumþia de validitate, 124; se considerã
nefãcute dacã sunt viciate de violenþã, 125, § 1; pot fi anula-
te dacã sunt viciate de fricã gravã sau dol, 125, § 2; când sunt
invalide, 126;

– pãrerea ºi consimþãmântul în ceea ce priveºte validitatea ac-
telor, 127; daune care derivã dintr-un act ilegitim etc., obligaþia
de a repara, 128;

– colegiale: ale persoanelor juridice, 119, ale Colegiului Episcopilor,
337, § 2;

– ale alegerii, 173, § 4;
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– ale celui ales neconfirmat, sunt nule, 179, § 4;
– ale Conciliilor particulare, 446;
– ale curiei, 474;
– ale Pontifului Roman, 1372;
– ale Scaunului Apostolic (Acta Apostolicae Sedis), 8;
– de administraþie extraordinarã, 1277;
– de administraþie obiºnuitã, 1281, § 2; v. ADMINISTRARE a bunurilor;
– îndeplinite în mod invalid de administratori, 1281, §§ 1 ºi 3;

v. ADMINISTRATORI;
– judiciare, 1472; trebuie sã fie transmise la tribunalul superior;
– în caz de apel, 1474, § 1; traducerea, 1474, § 2; notarii nu pot

sã elibereze copie fãrã mandatul judecãtorului, 1475, § 2;
– ale cauzei, 1472, § 1; 1552;
– ale procesului, 1472, § 1; 1511; 1552;
– ale investigaþiei anterioare în procesul penal, 1719;
– nulitatea actelor, când sunt remediate de sentinþã, 1619.

Acþiuni
– 1491; stingerea, 1492; stingerea prin prescriere, timpurile: acþiu-

ni fie reale fie personale ale Scaunului Apostolic, 1270, acþiu-
nea criminalã, 1362; cumul de acþiuni, 1493;

– reconvenþionale, 1494; termeni pentru validitatea propunerii,
1463;

– pentru garantarea dreptului de posesie, 1500; sechestrarea
lucrului, 1496; interzicerea exercitãrii unui drept, 1498;

– de anulare datoritã fricii, dolului sau erorii în înstrãinarea fãcu-
tã fãrã formalitãþile cerute, 1296;

– pentru executarea pedepsei, 1363; criminale, 1720, 1726;
– de repunere în posesie, 1410;
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– reale, 1655, § 1;
– personale, 1655, § 2;
– pentru repararea daunelor, 1729;
– de lucru judecat, 1642, § 2;
– de nulitate a sentinþei, 1621;
– liturgice, 837, §§ 1 ºi 2; v. LITURGIE.

Acuzare
– cererea de acuzare a promotorului de justiþie, 1721; a cãsãtoriei

nefãcute în timp ce mai trãiesc soþii, 1675 v. ATACARE a cãsã-
toriei; a sfintei hirotoniri: cine are dreptul, 1708.

Adjuncþi
– vicari judecãtoreºti a., 1420, §§ 3-4; numirea ºi înlãturarea, 1422.

Administrare
– a bunurilor materiale ecleziastice, 1274 ss. v. INSTITUTE, MASÃ

COMUNÃ, ACTE de administraþie;
– revine Ordinariului sã vegheze asupra administrãrii, 1276, § 1

ºi sã dea instrucþiuni speciale, 1276, § 2; îndatoririle economului,
494, §§ 3-4, 1278;

– a bunurilor materiale ale institutelor cãlugãreºti, dreptul ºi
limitele, 634, 640; norme, 635; economul, 636; actele de admi-
nistraþie ºi validitatea lor, 638; debitele fãcute de membri ºi per-
misiunea Superiorilor, 639; în institutele seculare, 718; în socie-
tãþile de viaþã apostolicã, 741; cât priveºte fiecare cãlugãr în parte,
668;

– a bunurilor materiale în asociaþiile de credincioºi publice,
319, ºi private, 325;

– a sacramentelor, 844; sub condiþie, 845, § 2; sã se respecte norme-
le conþinute în cãrþile liturgice, 846; oferte cu ocazia administrã-
rii: cine le stabileºte, 1264, atenþia din partea slujitorului faþã de
cei sãraci, 848; pedepse pentru cel care simuleazã administra-
rea sacramentelor, 1379;
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– Administraþie apostolicã, 371, § 2.
Administrator
– suprem al bunurilor, 1273; apostolic, 371, § 2;
– diecezan, 421; sã fie unic ºi sã nu fie în acelaºi timp economul

diecezei, 423; alegerea, 424; calitãþile, 425; puterea, 426-427,
§ 2; obligaþiile, 427, § 1 – 428, § 2 – 429; încetarea, înlãtura-
rea ºi renunþarea, 430; competenþe cu privire la instituirea,
confir-marea ºi numirea parohilor sede vacante, 525; nu poate
acorda încardinarea, excardinarea ºi permisiunea de a trece la
altã die-cezã, 272;

– parohial, 540, § 1.

Administratori
– ai bunurilor ecleziastice, exercitã misiunea lor în numele Bisericii,

1282; facultatea scrisã a Ordinariului pentru validitatea actelor
lor, 1281; obligaþii înainte de asumarea misiunii, 1283; înda-
to-ririle în administraþie, 1284; darea de seamã, 1287; acþiuni la
tri-bunalul civil, 1288; demisiile, 1289; respectarea legilor civi-
le în materie socialã ºi de muncã, 1286, n. 1; retribuirea munci-
torilor, 1286, § 2;

– persoane juridice care nu au administratori, 1279;
– în institutele cãlugãreºti, 636, § 2.

Admitere
– atribuire canonicã pentru admitere în urma unei cereri, 147;
– a cererii, 183;
– în seminarul mare, 241; a seminariºtilor care provin din alte insti-

tute, 241, § 3;
– în institutele de viaþã consacratã, 597; în noviciat, 641, condiþii,

642; sunt admiºi în mod invalid, 643; condiþii pentru a. clerici-
lor seculari, 644; condiþii pentru admitere, 645;

– ritualul liturgic al admiterii la ordinele sacre, 1034;
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– a martorilor la proces: nu sunt admiºi cei debili mintal ºi minorii
sub 14 ani, 1550, § 1;

– a tutorilor ºi curatorilor numiþi de tribunalul civil, 1479;
– a procuratorilor ºi avocaþilor fãrã mandat, 1484, § 2.

Adopþie
– fii adoptivi, 110; dã naºtere la rudenia legalã ºi este impe -

diment la cãsãtorie, 1094.

Adult
– botezul adulþilor, 851, n. 1; aceleaºi norme se aplicã celor care

au uzul raþiunii, 852, § 1; locul botezului, 857, § 2; celebrantul,
863; condiþii, 865; sã fie miruit imediat, 866; naºul, 872.

Adulter
– dã dreptul de întreruperea convieþuirii conjugale, 1152.

Adunare
– a Episcopilor provinciei, competenþe (taxe ºi oferte), 1264.

Afini
– ai Episcopului în ceea ce priveºte consiliul pentru probleme-

le economice, 492, § 3;
– ai administratorilor în ceea ce priveºte vinderea ºi închirirerea

bunurilor, 1298;
– ai judecãtorului etc. în ceea ce priveºte judecarea în cauzele lor,

1448.
Afinitate
– se naºte dintr-o cãsãtorie validã, 109; împiedicã cãsãtoria în toate

gradele liniei drepte, 1092; când ºi cui i se împiedicã sã trate-
ze cauza în judecatã, 1448.

Ajutor spiritual
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– pentru soþul catolic în cãsãtoriile mixte, 1128;
– pentru tinerii universitari, 813.
Alegere
– a Pontifului Roman, revine Cardinalilor, 349;
– pentru atribuirea canonicã a oficiilor, 147;
– canonicã: norme, 164, 165; când trebuie sã fie fãcutã de cei care

au dreptul, 165; convocarea alegãtorilor, neglijenþã în convoca-
re, alegãtori absenþi, 166; dreptul la vot al celor prezenþi ºi al
celor bolnavi care locuiesc în casã, 167, §§ 1 ºi 2; câte voturi se
pot da, 173, § 3, 168; cine nu poate fi admis, 169; libertatea ale-
gerii, 170; posibilitatea de a fi anulatã, 166; admiterea persoa-
nelor inabile, 171, § 2; intimarea alegerii, 177; proclamarea
celui ales, 176; acceptarea alegerii, 178; confirmarea alegerii,
179; v. CONDIÞII.

– pedepse pentru cel care împiedicã libertatea alegerii, terorizea-
zã alegãtorul sau pe cel ales, 1375;

– a Superiorului în institutele cãlugãreºti, 625; îndatoririle supe-
riorilor în alegeri, 626;

– a Episcopilor, 377, § 1; a Administratorului diecezan, 421, §1;
a preºedintelui Conferinþei Episcopale, 452; a consiliului presbi-
teral, 497;

– prin compromis, 164, 175.

Altar
– noþiune, 1235; construcþia, materialul, 1236; dedicarea ºi binecu-

vântarea, 1237; pierderea dedicãrii sau a binecuvântãrii, 1238,
1212; uzul profan, 1239, § 1; cadavrele sub altar, 1239, § 2.

An
– 202, § 2.

Ansamblu
– de persoane ºi de lucruri, 115; personalitate juridicã, 117;

v. PERSOANE, juridice;
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– sunt conduse de statute, 94; v. STATUTE;
– ansamblu de cazuri, 137, § 1.
Anulabilitate
– a actului juridic realizat prin fricã etc., 125, § 2;
– a atribuirii canonice, 149, § 2.

Anulante
– legi, 10; nu obligã în caz de dubiu de drept, pot fi dispensate în

caz de dubiu de fapt, 14;
– efectele ignoranþei ºi ale erorii cu privire la legile anulante, 15.

Apã
– pentru botez, 835, 849.

Apãrãri
– în proces, 1601, 1602, 1603; în cazul în care nu sunt prezenta-

te în timp util, 1606. v. DEZBATERE oralã;
– ale cãlugãrului eliminat, 698;
– ale parohului înlãturat, 1745.

Apãrãtorul legãmântului
– pentru care cauze trebuie sã fie constituit, 1432; nulitatea acte-

lor dacã nu este citat sau nu intervine, 1433; calitãþile, 1435;
înlã-turarea, 1436; observaþii ºi replici, 1601-1603; apelul, 1628,
renun-þarea la apel, 1636; când trebuie sã apeleze în procesul
pe bazã de documente, 1687; trebuie sã intervinã în procesul
super rato, 1701; în cauzele pentru declararea hirotonirii
sacre, 1711.

Apel
– cine are dreptul, 1628; când nu este admis, 1629; interpunerea

apelului, 1630, 1632; continuarea apelului, 1633-1634; renunþarea
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la apel, 1636; suspendã executarea sentinþei, 1638; împreunã cu
contestaþia în anulare, 1625; apel pentru daune, 1729, § 3; în pro-
cesul penal, 1727; suspendã pedeapsa, 1353;

– la Scaunul Apostolic, 1417, § 2;
– împotriva înlãturãrii din oficiu, 143, § 2; v. RECURSURI;
– în cauzele matrimoniale, 1628, 1687.

Aplicare
– a pedepselor: discreþionalitatea Ordinariului ºi a judecãtorului,

1341, 1343-1344; calea administrativã, 1342; în prezenþa unor
cauze care atenueazã imputabilitatea delictului, 1345; în caz de
cumul de pedepse ferendae sententiae, 1346;

– pentru un cleric, 1350;
– a Liturghiei, v. LITURGHIE;
– a indulgenþelor, 994.

Aplicare
– a pedepsei: procedura care trebuie urmatã, 1341; discreþiona-

li-tatea Superiorului, 1342, a judecãtorului, 1343-1346; pen-
tru clerici, 1350; dacã pedeapsa este nedeterminatã, 1349;

– a cenzurilor, nu poate fi impusã în mod valid avertismentul
de a abandona încãpãþânarea, 1347.

Apostazie
– definiþie, 751; cauzã de iregularitate, 1041, n. 2; a cãlugãrului,

694, § 1; pedeapsa pentru delictul de a., 1364, § 1.
Apostolat
– al institutelor cãlugãreºti, 673; supunerea faþã de Episcop, 678,

681; v. INSTITUTE.

Aptitudine
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– a persoanei de a împlini acte juridice, 124; pentru a exercita
puterea de conducere, 129, § 1; de a încheia cãsãtorie, 1057, § 1;
de a contesta validitatea cãsãtoriei, 1674;

– de a da vot în alegere, 171.
Aptitudine
– pentru a dobândi un oficiu ecleziastic, 149; a candidaþilor la epis-

copat, 378; pentru a fi parohi, 521; pentru a fi decani, 554, § 1;
a candidaþilor la noviciat, 643, 645, § 3; pentru profesiunea cãlu-
gãreascã, 657; pentru hirotonirea sacrã, 1026, 1031; pentru a avea
facultatea de a asculta spovezi, 970.

Aptitudine specificã a persoanei (Industria perso-
nae)

– referitor la executarea actelor administrative, 43, 44; referitor
la facultãþile habituale date Ordinariului, 132, § 2; referitor la
subdelegarea puterii executive delegate, 137, § 2.

Arbitri
– pentru evitarea litigiului, 1733;
– pãrerea arbitrilor pentru a evita procesele, 1713; norme care

trebuie urmate, 1714; adaptarea la legea civilã a locului, 1716.

Arhivã
– a curiei diecezane, 486, 487, 488; secretã, 489, 490, 1719; istori-

cã, 491, § 2;
– a persoanei juridice, 1306, § 2;
– a colegiului, 173, § 4;
– parohialã, 535, § 4.
Artã sacrã
– în construirea bisericilor, 1216.

Asesori
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– ai judecãtorului unic, 1424, 1425, § 4.

Asigurãri
– sociale: dreptul laicilor care sunt permanent în slujba Bisericii,

231, § 2; pentru clerici, 281, § 2; institutul diecezan pentru asis-
tenþã socialã, 1274, § 2.

Asistent
– la cãsãtorie: v. CÃSÃTORIE.

Asistenþã
– datã credincioºilor pentru cãsãtorie, mijloace, 1063;
– la celebrarea cãsãtoriei, 1108-1117;
– permisiunea Ordinariului pentru a. la celebrarea cãsãtoriei,

atunci când se cere, 1071.

Asistenþa gratuitã
– 1649.

Asociaþii
– dreptul de asociere a credincioºilor, 215; dreptul credincioºilor

de a constitui în mod liber asociaþii private, 299; clerici secula-
ri, 278, § 1;

– de credincioºi: definiþie, 298; denumirea, 300; împãrþiri priva-
te, 299, publice, 301; clericale, 302; terþiarii, 303; statutele, 304,
vigi-lenþa Sfântului Scaun ºi a Ordinariului, 305; înscrierea ºi
elimi-narea, 307, 308;

– publice: cine le poate înfiinþa, 312, § 1; norme pentru validitatea
înfiinþãrii, 312, § 2; au personalitate juridicã, 313; sunt supuse
autoritãþii ecleziastice, 314-315; cine nu poate sã facã parte
din ele în mod valid, 316; numirea capelanului, 317, §§ 1-3;
desemnarea unui comisar, 318; administrarea bunurilor, v.
ADMINISTRARE; suprimarea, 320;
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– private: pot sã obþinã personalitate juridicã, 322; sunt autonome
sub vigilenþa autoritãþii ecleziastice, 323; moderatorul ºi oficia-
lii sunt desemnaþi în mod liber, 324; alegerea consilierului spiri-
tual, 324, § 2; administrarea bunurilor, v. ADMINISTRARE; stin-
gerea ºi suprimarea, 326;

– de laici: 327; cooperarea cu alte asociaþii, 328; formarea mem-
brilor, 329;

– incompatibile cu starea clericalã, 278, § 3;
– care militeazã împotriva Bisericii: pedepse, 1374;
– sindicale: clericii nu le pot conduce, 287, § 2, v. PARTIDE POLITI-

CE.

Asocierea
– Institutelor de viaþã consacratã, 580.

Atacare
– a sentinþei, 1619-1640; v. CONTESTAÞIE ÎN ANULARE, APEL;
– a decretelor administrative, 1733; v. RECURS;
– a cãsãtoriei, (dreptul de), cine este capabil sã o facã, 1674.

Atentare
– a cãsãtoriei în mod invalid, 1085, 1087, 1088, 1090; v. IMPEDIMEN-

TE;
– clericul care atenteazã chiar ºi numai civil cãsãtoria este sus-

pendat ipso iure din oficiu, 194, ºi cade în suspendare latae sen-
tentiae, 1394; cãlugãrul cu voturi perpetue este ipso facto eli-
minat din institut, 694, ºi cade în interdict latae sententiae, 1394,
§ 2;

– cel care atenteazã acþiunea liturgicã a jertfei euharistice, 1378,
§§ 2 ºi 3;

– cel care atenteazã sã dea dezlegare etc., pedepse, 1378, §§ 2 ºi 3.
Atenþie
– omiterea atenþiei necesare, cât priveºte pedeapsa, 1321, § 2;
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– de tatã bun de familie: calitate a administratorului bunurilor,
1284.

Atribuire
– canonicã: este necesarã pentru oficiile ecleziastice, 146; modu-

ri de atribuire, 147; trebuie sã fie fãcutã în scris, 156; a unui ofi-
ciu care nu este vacant, 153, § 1; a unui oficiu pentru un timp
deter-minat, 153, § 2; a unui oficiu care cere exercitarea ordinu-
lui sacru, nu se prescrie, 199, n. 6; a oficiului de paroh, 523;

– simoniacã, 149, § 3.

Autentic
– interpretarea autenticã a legii, 16;
– exemplar al documentelor, 1544;
– mandat al avocatului, 1484.

Autoritate ecleziasticã competentã
– revocã decretele generale, 33, § 2; revocã actele administrati-

ve, 47; cere informaþii ºi dovezi înainte de a da un decret indivi-
dual, 50; trebuie sã dea în termeni de trei luni decretul individu-
al cerut ºi prevãzut de lege, 57; constituie persoanele juridice,
114, §§ 1 ºi 3; recursul la altã autoritate, chiar superioarã, nu
suspendã puterea executivã a a.e.c., 139; procedeazã la atribu-
irea canonicã a oficiilor ecleziastice, 147, 148; învesteºte pe cel pre-
zentat în oficiul ecleziastic, 163; are grijã în mod liber de oficiul
ecleziastic dupã ce au trecut termenii pentru dreptul de alege-
re, 165; nu poate sã nege confirmarea celui ales apt, 179, § 2;
dã dispensã în cazul cererii, 181; nu este obligatã sã accepte cere-
rea ºi consimte la revo-carea cererii, 182; trebuie sã intimeze
pierderea oficiului, 186; sã nu accepte renunþarea decât pen-
tru o cauzã gravã ºi propor-þionatã, 186; dã decretul pentru
înlãturarea din oficiu, 192;

– modereazã exercitarea drepturilor credincioºilor, 223, § 2; înfiin-
þeazã în mod exclusiv asociaþiile de credincioºi pentru rãspândirea
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doctrinei creºtine, 301; vegheazã asupra asociaþiilor de credincioºi,
305;

– interpreteazã sfaturile evanghelice ºi modereazã practicarea lor,
576;

– permite ºcolilor ºi universitãþilor denumirea de „catolicã”, 803,
808; înfiinþeazã facultãþi sau catedre de teologie în universitãþi-
le catolice, 811; dã mandat profesorilor de discipline teologice
în institutele de studii superioare, 812.

Auxiliari
– v. EPISCOPI

Avertisment
– remediu penal pentru cel care este suspectat în mod grav cã a

comis un delict, 1339, § 1; trebuie sã rezulte dintr-un document,
1339, § 3; pentru clericii care atenteazã cãsãtorie sau concubina-
ri, 1394, 1395; în alte cazuri, 1371;

– al cãlugãrului înainte de a începe procesul de eliminare, 697;
– pentru aplicarea cenzurilor, 1347.

Avocat
– trebuie sã existe mereu în procesul penal, 1481, § 2; când trebu-

ie sã fie numit din oficiu în procesul contencios, 1481, § 3; pot
fi mai mulþi de unul, 1482, § 3; condiþiile, 1483; mandatul: tre-
buie sã fie depozitat la tribunal, 1484, § 1; când este cerut un
mandat special, 1485; înlãturarea, 1486; poate sã fie respins de
judecãtor, 1487; interdicþii ºi sancþiuni, 1488, 1489, 1470, § 2;
poate sã asiste la examinarea martorilor, 1559, sã propunã
întrebãri prin intermediul judecãtorului, 1561; în procesul
super rato, 1701; onorariile, 1649;

– al tribunalului, 1490.

Avort
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– iregularitate pentru hirotonire, 1041, n. 4; pedeapsã pentru cel
care îl procurã, 1398.

Avortaþi
– fetuºi, cu privire la botez, 871.

Bandã magneticã
– folosirea benzii magnetice în interogarea martorilor, 1567, § 2;

1569, § 1.
Beneficii ecleziastice
– 1272.

Beþie
– cât priveºte delictul ºi pedeapsa, 1325; 1324, n. 2.

Bigami
– 1085; iregularitate, 1041, n. 3.

Bilanþ
– venituri ºi cheltuieli, 493; v. ECONOM, ADMINISTRATORI.

Binare
– poate sã o acorde Ordinariul locului, 905, § 2.

Binecuvântare
– v. SACRAMENTALII;
– slujitorul, 1169, când este permisã diaconului, 1169, § 3; subiectul,

1170; lucruri binecuvântate pentru cult, 1171; a locurilor sacre,
1207; pierderea binecuvântãrii, 1212;

– euharisticã, 943;
– a uleiurilor sacre, 999;
– a bisericilor, 1207, 1217;
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– a oratoriilor ºi capelelor private, 1229;
– a altarelor, 1237.

Bisericã
– catolicã;
– personalitate, 113; putere de conducere, 129; societate de insti-

tuire divinã, 204; componenþi, 207; v. COMUNIUNE; dreptul-înda-
torirea de a predica evanghelia, 747, § 1; dreptul propriu ºi exclu-
siv de a-i forma pe slujitorii sacri, 232; dreptul de a constitui
ºi de a conduce ºcoli, 800; dreptul de a dobândi etc. bunuri
materiale, 1254; de a constrânge cu sancþiuni penale, 1311;

– latinã, 1; înscrierea, 111, §§ 1 ºi 2;
– cine este sub acest nume în materie de bunuri materiale, 1258.

Biserici
– edificii, 1214; construirea, 1215, 1216; dedicarea ºi titlul, 1217,

1218; frumuseþea, 1220; intrare liberã ºi gratuitã, 1221; redu-
cerea la uz profan, 1222;

– particulare, 368; înfiinþare ºi personalitate juridicã, 373; împãr-
þirea teritoriului, 374; v. DIECEZÃ, VICARIAT; conducerea Bisericilor
particulare, 391, § 1;

– rituale, 372, § 2; înscrierea, 112; alegerea liberã a bisericii ritua-
le, 111, § 2;

– necatolice, în ceea ce priveºte sacramentelor, 844, §§ 2 ºi 3.

Blasfemie
– pedepse, 1369.

Boalã psihicã
– cel ce suferã de boalã psihicã este iregular  cu privire la primirea

hirotonirilor, 1041, n. 1;
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– datoritã unor cauze de naturã psihicã, sunt incapabili sã înche-
ie cãsãtorie, 1095, n. 3.

Botez
– noþiunea ºi necesitatea, 849; încorporeazã în Bisericã, 96, 204, § 1;

administrarea b., 850; apa stabilitã, 849, 853; pregãtirea celebrã-
rii b.: adultul care trebuie botezat, 851, n. 1; pãrinþii ºi naºii copi-
lului care trebuie botezat, 851, n. 2; ziua ºi locul celebrãrii, 856,
857, 858, 859; izvorul baptismal, 858; celebrantul, 861; cele-
brantul botezului unui adult, 863; naºii, 872; condiþii, 874; tim-
pul în care trebuie sã aibã loc administrarea, 867; condiþii pen-
tru liceitatea celebrãrii, 868; sub condiþie, 869; înregistrarea
botezului, 877, 878; dovedirea administrãrii, 876; v. ADMINISTRARE
a sacramentelor, NAºI, CEI CARE TREBUIE BOTEZAÞI;

– prin scufundare, prin turnare, 854; botezul dorinþei, 849;
– dubiul cu privire la administrarea botezului în ceea ce priveºte

cãsãtoria, 1086, § 3.

Bun
– privat; în litigiu referitor la bunul privat, îndatoririle judecãtorului,

1446, § 3; în probleme de bun privat, când judecãtorul poate sã
procedeze, 1452, § 1; cauze de bun privat, referitor la nulitatea
actelor, 1619;

– public: al Bisericii, 1452, § 1; v. MÂNTUIREA SUFLETELOR; când este
pus în pericol în cauzele contencioase, 1430, 1431, 1481, § 3; când
este în chestiune judecãtorul sã cearã jurãmântul, 1532, 1536,
§ 2; în cauzele de despãrþire a soþilor, 1696.

Bunã
– faimã, lezarea, 220; pedepse, 1390, § 2; condiþie pentru Vicarul

judecãtoresc, 1420, § 4; pentru cancelar, 483, § 2; pentru apãrãtorul
legãmântului ºi promotorul de justiþie, 1435; pentru avocaþi ºi
procuratori, 1483;
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– reputaþie, condiþie pentru Episcopi, 378, § 1, n. 2; pierderea
bunei reputaþii este cauzã de înlãturare a parohilor, 1741, n. 3;

– credinþã este cerutã pentru prescriere, 198; în posesorul lucru-
lui altuia, 1515; în reticenþa de iregularitãþi ºi impedimente cât
pri-veºte dispensa, 1049, § 1.

Bunuri
– materiale ale Bisericii: dreptul Bisericii, 1254, § 1; finalitãþi-

le, 1254, § 2; subiecþii capabili, 1255; stãpânirea, 1256; referi-
tor la cãlugãri în parte, 668;

– ecleziastice: care sunt, 1257; 635, § 1; dreptul Bisericii de a le cere
de la credincioºi, 1260, ºi al credincioºilor de a le da Bisericii, 1261;
dobândirea din partea Bisericii, moduri, 1259; dobândirea prin
prescriere, 1268, 1269, 1270; v. PRESCRIERE; capacitatea institu-
telor cãlugãreºti, 634, § 1; folosirea ºi administrarea, 635, § 2;
administratorul suprem al bunurilor ecleziastice, 1273; organe
de administrare în diecezã, 1274; v. ADMINISTRARE, ÎNSTRÃINARE,
INSTITUTE de administrare, ECONOM;

– ale persoanelor juridice private, 1257, § 2;
– comune divizibile la dezmembrarea ansamblurilor care au perso-

nalitate juridicã publicã, 122;
– fiduciare, 1302;
– ale persoanei juridice reprezentate de Episcop, 1419, § 2.

Cadavru
– mutarea cadavrului, 1177, § 3; pentru înmormântarea în biseri-

ci, 1242; înmormântarea sub altar, 1279, § 2; v. INCINERARE.

Cadouri
– sunt interzise judecãtorilor ºi slujitorilor tribunalului cu ocazia

desfãºurãrii procesului, 1456;
– cât priveºte avocaþii ºi procuratorii, 1490.
Cãlãtori (peregrini)
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– persoane care se aflã în afara propriului domiciliu sau cvasido-
miciliu, 100; cât priveºte respectarea legilor particulare, 13; cât
priveºte dispensa de voturile private, 1196, n. 1; de la forma cano-
nicã a cãsãtoriei în pericol de moarte, 1079, § 1.

Calculare
– a timpului, 200-203.

Calitãþi
– eroare cu privire la calitate, v. EROARE;

– lipsa calitãþilor cerute pentru atribuirea canonicã, 149, § 2;
– cerute în persoane, v. fiecare cuvânt corespunzãtor.

Calomniator
– constrâns sã repare în mod adecvat, 1390, § 3.

Cãlugãri
– regula supremã urmarea lui Cristos, 662; viaþa interioarã, 663;

locuinþa ºi viaþa comunã, 664; folosirea instrumentelor de comu-
nicare, 666; cât priveºte bunurile materiale, sã facã testament
înainte de profesiunea perpetuã, 668, § 1; renunþarea la bunu-
ri ºi pierderea dreptului de a dobândi ºi de a poseda, 668, § 5;
cât priveºte datoriile, 639; sã poarte îmbrãcãminte, 669; sã nu
asume funcþii în afara institutului fãrã permisiunea superioru-
lui, 671; obligaþiile clericilor la care sunt þinuþi ºi ei, 672; apos-
tolatul lor, în ce constã, 673; în ce anume sunt supuºi puterii
Episcopului, 678; interdicþia din partea Episcopului diecezan
sã locuiascã în diecezã, 679; numirea ºi înlãturarea din oficii die-
cezane, 682; când îi poate pedepsi, 1320; cât priveºte trecerea
la alt institut, 684, 685; cât priveºte ieºirea din institut, 686.693;
eliminarea, 694-695; expulzarea, 703.

Cancelar
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– al curiei diecezan, 482; este notar ºi secretar al curiei, 482, § 3;
condiþii, 483, § 2; îndatoriri, 484; înlãturarea, 485; semneazã acte-
le curiei ºi-l informeazã pe moderator, 474; este prezent la pre-
zen-tarea scrisorilor apostolice ale auxiliarului ºi ale coadiuto-
rului, 404, § 3;

– al tribunalului ecleziastic, 1475, § 2; v. NOTAR.

Candidaþi
– la episcopat, numire, 377; condiþii, 378;
– admiterea la noviciat, 645, § 1;
– la diaconatul permanent, vârsta, 1031, § 2.
Candidaþi
– la ordinele sacre: scrisori dimisoriale, 1015, § 1; instruire cu

privire la obligaþii, 1028; calitãþile cerute, 1029; condiþii prealabile,
1033-1039; documentele cerute, 1050-1052.

Canonic penitenþiar
– sã fie numit chiar dacã nu existã capitlu, 508, § 2; facultatea de

a dezlega de cenzuri, 508, § 1.

Canonicat
– cine îl conferã, 509, § 1; cui poate fi conferit, 509, § 2.

Canonici
– v. CAPITLUL canonicilor.

Canonizare
– v. CAUZE de canonizare;
– a legii civile, 22; când este prevãzutã de Cod: 98, § 2; 110 (adop-

þia); 197 (prescrierea); 1290 (contracte); 1500 (acþiuni posesorii);
1714, 1716 (tranzacþie, compromis, judecatã arbitralã, sentin-
þã arbi-tralã, contestarea sentinþei arbitrale).

Cântãreþ
– funcþie a laicilor, 230, § 2.
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Capacitate
– de a da voturi, 1191, § 2;
– de a primi botezul, 864; mirul, 889; sfânta hirotonire;

v. IREGULARITATE;
– de a da un consimþãmânt matrimonial valid, 1095;
– cu privire la bunurile materiale: Biserica universalã etc., 1255;

institutele cãlugãreºti, 634; societãþile de viaþã apostolicã, 741;
– de delict, 1322; v. CAUZE scuzante, agravante, atenuante;
– de a fi în proces, 1476, 1478, 1480;
– de a fi martori la proces, 1550;
– de a dobândi indulgenþe, 996;
– v. ºi APTITUDINE.

Capelani
– definiþie, 564; numirea, 565; înlãturarea, 572; facultatea de a

dezlega de cenzuri pentru capelanii din spitale, închisori ºi de
pe mare, 566, § 2;

– ai caselor institutelor cãlugãreºti laicale, numirea, 567;
– ai emigranþilor, exilaþilor, fugarilor, nomazilor ºi navigatorilor,

568;
– militari, 569.

Capele private
– noþiune, 1226; folosirea ºi binecuvântarea, 1229; permisiunea

Ordinariului locului pentru a celebra în ele, 1228;
– ale Episcopilor, 1227.

Capitlu
– statute, 506; preºedinte, 507; uniune a unei parohii, 510;
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v. CANONICAT;
– al canonicilor: catedralã ºi colegialã, noþiune ºi funcþiuni, 503;

capitlul catedralei: îndatoriri, 503; înfiinþarea, inovarea sau sus-
pendarea revin Scaunului Apostolic, 504; competenþele cole-
giului consultanþilor la capitlul catedralei, 502, § 3;

– al cãlugãrilor, compunerea ºi domeniul de putere, 631, § 2;
autoritatea ºi îndatoririle, 631, § 1; organele de participare ºi de
consultare, 633.

Cardinali
– v. COLEGIU al Cardinalilor, crearea, 351; decanul ºi protodiaconul,

355; obligaþiile, 356, 357;
– în proces, 1405, § 1, n. 2; competenþa cardinalului „legatus a

latere”, 358.

Cãrþi
– liturgice, trebuie sã se urmeze în celebrarea sacramentelor,

846, § 1;
– cât priveºte publicarea cãrþilor liturgice ºi a traducerilor lor, 826,

838; în materie de ºtiinþe sacre ºi de catehezã, 827; pentru tra-
ducerile Sfintei Scripturi în colaborare cu fraþii despãrþiþi, 825;
pentru reeditarea actelor autoritãþii ecleziastice, 828; v. PERMISIUNE,
CENZORI ai cãrþilor.

Casã
– parohialã, trebuie sã o lase parohul înlãturat, 1747, § 1; în caz

de infirmitate, 1747, § 2;
– a cãlugãrilor, 608; înfiinþarea, 609, 610; ce anume comportã

con-simþãmântul de înfiinþare, 611; destinare pentru diferite
opere apostolice, 612; suprimarea, 616;

– a societãþilor de viaþã apostolicã, 740;
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– a canonicilor regulari ºi a monahilor, este autonomã (sui
iuris), 613; v. MÃNÃSTIRI, CLAUZURÃ;

– a noviciatului, 647;
– pentru formarea diaconilor permanenþi, 236, n. 1;
– pentru corectarea clericilor, 1337, § 2.

Cãsãtorie
– definiþie, 1055, § 1; pentru cei botezaþi este întotdeauna sacra-

ment, 1055, § 2; proprietãþile esenþiale, 1056; consumarea cãsã-
toriei, 1061; impedimentele, publice ºi oculte, 1073, 1074; cine
le poate declara sau constitui, 1075; când poate Ordinariul sã
interzicã supuºilor sãi celebrarea cãsãtoriei, 1077, de care impe-
dimente îi poate dispensa, care sunt rezervate Scaunului Apos-
tolic, 1078; v. DISPENSÃ, IMPEDIMENTE; înregistrarea dispensei,
1081, 1082;

– cine este incapabil sã încheie, 1095; vicii ale consimþãmântului:
ignoranþa, 1096; eroarea, 1097; 1099; dolul, 1098; simularea, 1101;
condiþii cu privire la prezent sau la trecut, 1102; violenþa sau frica
gravã, 1103;

– este cerutã prezenþa soþilor pentru validitatea personalã sau
prin procurator, ºi exprimarea consimþãmântului, 1104; chiar
ºi în prezenþa unui impediment sau a unui defect de formã con-
simþãmântul se presupune cã rãmâne, 1107; v. CONSIMÞÃMÂNT;

– forma celebrãrii cãsãtoriei, 1108; forma extraordinarã în pericol
de moarte sau de absenþã timp de o lunã a celui care poate sã
asiste, 1116; trebuie respectatã ºi atunci când numai una din-
tre pãrþi este botezatã în Biserica Catolicã, 1117;

– asistenþa: Ordinariului locului ºi a parohului, 1109, a Ordinariului
ºi a parohului personal în virtutea oficiului, 1110; delegare gene-
ralã ºi specialã datã preoþilor ºi diaconilor, formalitãþile, 1111;
delegarea datã laicilor, condiþii, 1112;

– certitudinea prealabilã a stãrii libere, 1113-1114; locul celebrãrii,
1115, 1118; ritualul, 1119-1120; înregistrarea, 1121-1123;
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– efectele cãsãtoriei: legãmântul, 1134; dreptul-datoria cu privire
la comunitatea de viaþã conjugalã, 1135; datoria foarte gravã ºi
dreptul primar la educarea copiilor, 1136; copiii legitimi ºi presu-
puºi legitimi, 1137, 1138; legitimarea prin cãsãtoria ulterioarã,
1139, cei legitimaþi sunt echivalaþi în toate cu copiii legitimi, 1140;

– desfacerea legãturii, 1141; v. PROCESE pentru dispensa super
ratum; PRIVILEGIU PAULIN, PRIVILEGIU AL CREDINÞEI;

– separarea personalã, 1151; cauze legitime de separare, 1152;
întreþinerea ºi educarea copiilor, 1154; îndemnul fãcut pãrþii
nevinovate, 1155; v. CAUZE de separare;

– convalidarea simplã a cãsãtoriei, 1156; reînnoirea consimþãmân-
tului, 1157, când cãsãtoria este nulã din cauza unui impediment
public sau ocult, 1158, datoritã defectului de consimþãmânt, 1159,
v. CONSIMÞÃMÂNT, datoritã defectului de formã, 1160; v. CONVA-
LI-DARE RADICALÃ;

– grija pastoralã a cãsãtoriei: asistenþa Pãstorilor de suflete, 1063,
1064; primirea prealabilã a sacramentului mirului, pocãinþei ºi
Euharistiei, 1065; examinarea mirilor, 1067; cazuri în care este
necesarã permisiunea Ordinariului pentru celebrare: cãsãtoria
pribegilor, cãsãtorii care nu se pot celebra civil; a celui care are
obligaþii naturale dintr-o unire precedentã; a celui care a pãrã-
sit în mod notoriu credinþa catolicã; a celui care a cãzut într-o
cen-zurã; a minorilor a cãror pãrinþi nu sunt informaþi sau sunt
con-trari; cãsãtoriile prin procurã, 1071; pentru permisiunea
datã celui care a pãrãsit în mod notoriu credinþa catolicã,
Ordinariul sã urmeze condiþiile pentru acordarea permisiunii
de cãsãtorii mixte, 1071, § 2, 1125;

– mixtã, 1124; promisiunile ºi declaraþiilor pãrþii catolice, 1125;
forma canonicã: cãsãtoria cu o parte necatolicã de rit oriental,
1127; dispensa de formã din cauza unor dificultãþi grave, 1127,
§ 2; interdicþia de a proceda la douã celebrãri distincte ºi a asis-
tenþei concomitente a slujitorului catolic ºi a celui necatolic, 1127,
§ 3; normele cu privire la formã sunt valabile ºi pentru cãsãtorii-
le celebrate cu dispensa de impedimentul de disparitate de
cult, 1129;
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– secretã, 1130; domeniul secretului, 1131; când înceteazã obligaþia
secretului, 1132; înregistrarea, 1133;

– prin procurã: pentru validitate se cere un mandat special, desem-
narea procuratorului din partea mandantului, mandatul sã fie
valid, sã nu fie revocat de mandant, 1105;

– prin interpret, trebuie sã rezulte parohului fidelitatea interpre-
tului, 1106.

Cãsãtoriþi
– sunt admiºi în mod invalid la noviciat, 643, § 1, n. 2; sunt împie-

dicaþi sã primeascã ordinele sacre, 1042; asistenþa din partea pãs-
torilor datã celor cãsãtoriþi, 1063, n. 4.

Cãsãtoriþii
– cât priveºte domiciliul, 104; sunt þinuþi sã contribuie la zidirea

poporului lui Dumnezeu, 226, § 1; sã nu lipseascã ajutorul spiri-
tual dat soþului catolic în cãsãtoria mixtã, 1128; întãriþi ºi con-
sacraþi de sacrament, 1134; împãcarea soþilor, îndatorirea jude-
cãtorului, 1676; au dreptul sã cearã dispensa super rato, 1697;
procesul de moarte prezumtivã a soþului, 1707.

Catecumeni
– sunt uniþi cu Biserica, 206, § 1; Biserica are o grijã specialã faþã

de catecumeni, 206, § 2; dupã ce se terminã precatecumena-
tul sã fie admiºi prin ceremonii liturgice, 788, § 1; sã fie iniþia-
þi în viaþa de credinþã, 788, § 2; revine Conferinþei Episcopale
sã dea norme cu privire la catecumenat, 788, § 3;

– sunt echivalaþi credincioºilor pentru funeraliile ecleziastice,
1183, § 1.

Cateheþi
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– parohul trebuie sã caute colaborarea lor, 776; pregãtirea ºi for-
marea cateheþilor, 780.

Catehezã
– datoria proprie ºi gravã a pãstorilor de suflete, 773; grija tuturor

membrilor Bisericii pentru catehezã, 774; oficiu al parohului, 776,
777; îndatoririle superiorilor cãlugãreºti, 778; v. INSTRUIRE cate-
heticã, OFICIU catehetic; instrumente didactice etc. pentru c., 779.

Catehisme
– se poate îngriji de editarea lor Episcopul diecezan, 775, § 1; Con-

ferinþa Episcopalã, 775, § 2.

Cauze
– canonicã, pentru a interzice urcarea diaconului la prezbiterat,

1030;
– de canonizare a slujitorilor lui Dumnezeu, 1403;
– ecleziastice, 1401; 1417; 1418; care cer intervenþia promotorului

de justiþie sau a apãrãtorului legãmântului, 1430, 1432; pentru
care se cere tribunalul colegial, 1425, § 1; cazuri în care este admis
judecãtorul unic cleric în primul grad, 1425, § 4; durata cauze-
lor, 1453; când în ele trebuie sã se þinã secretul, 1455; ordinea
în judecarea lor, 1458; efectele citaþiei în privinþa cauzelor,
1512, n. 2; cauze pe care judecãtorul nu trebuie sã le preia,
1448, § 1; v. INTRODUCERE a cauzei, LITIGIU, CUMUL; când poate
interveni o terþã persoanã în cauze, 1596, 1597.

– incidentale, 1587; admiterea, 1589; decizia prin sentinþã sau prin
decret, 1590; revocarea sau reformarea sentinþei sau a decretului,
1591;

– pentru declararea nulitãþii cãsãtoriei, revin judecãtorului ecle-
ziastic, 1671; competenþa, 1673; aptitudinea de a contesta cãsã-
toria, 1674, 1675; tentativa de împãcare a soþilor, 1676; procedu-
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ra, 1677-1679, 1681-1682; atunci când apare un dubiu cu privi-
re la neconsumarea cãsãtoriei, 1681; v. NOUÃ CÃSÃTORIE, APÃRÃ-
TOR AL LEGÃMÂNTULUI; nu pot fi tratate prin proces contencios
oral, 1690;

– de impotenþã ºi de boalã mintalã, intervenþia experþilor, 1680
(1574);

– de separare a soþilor, 1692; permisiunea de a recurge la tribuna-
lul civil, 1692, §§ 2 ºi 3; v. PROCES ORAL;

– pentru efectele pur civile ale cãsãtoriei, revin magistratului civil,
1672;

– pentru declararea nulitãþii hirotonirii, 1708-1712; v. APÃRÃTORUL
LEGÃMÂNTULUI;

– rezervate Scaunului Apostolic, 1405;
– cu privire la starea persoanelor, 1643, 1644.

Caz întâmplãtor
– motiv scuzant de pedeapsã, 1323, n. 3.

Cei botezaþi
– în Biserica Catolicã, sunt þinuþi la respectarea legilor ecleziastice,

11; de cei nebotezaþi sã aibã grijã Episcopul diecezan, 383, § 4;
în comunitãþile ecleziale necatolice, 869, §§ 2 ºi 3;

– sunt subiecþi capabili sã primeascã Mirul, 889;
– adulþii sã fie miruiþi imediat, 866.

Cei care trebuie botezaþi
– capacitatea, 864; condiþii pentru adult, 865; pregãtirea botezu-

lui adultului, 851, n. 1; numele celor care trebuie botezaþi,
855;

– în pericol de moarte, 865, § 2, 867, § 2.

Celebrare
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– a sacramentelor, 840, 846; a botezului, 851; a euharistiei, 899;
v. CEREMONII, LITURGHIE, OFERTE; timpul ºi locul celebrãrii, 931-933;
a pocãinþei, 960-964; v. POCÃINÞÃ, DEZLEGARE, CONFESIONAL; a
ungerii bolnavilor, 999; comunitarã, 1002; a hirotonirii, 1010;
locul, 1011; a cãsãtoriei, 1063, n. 3; 1066; cât priveºte tinerii care
nu au vârsta, 1072; v. FORMA celebrãrii cãsãtoriei; CÃSÃTORIE MIXTÃ,
CÃSÃTORIE SECRETÃ;

– liturgicã, 2;
– a Legaþilor Pontifului Roman, 366, n. 2.

Celibat
– obligaþie a clericilor, 277, § 1; dispensa de celibat, 291.

Cenzori
– ai cãrþilor, 830; v. CÃRÞI.

Cenzuri
– pedepse medicinale, 1312; care sunt, 1331-1333; v. EXCOMUNICARE,

INTERDICT, SUSPENDARE; suspendarea cenzurii care interzice cele-
brarea sacramentelor sau a sacramentaliilor sau de a îndepli-
ni acte de conducere, 1335; dezlegare, v. DEZLEGARE, IERTARE.

Cercetare
– judiciarã, 1582.

Ceremonii
– liturgice, pentru admiterea la catecumenat, 788, § 1; pentru cele-

brarea Euharistiei, 924-930.

Cerere
– a aspiranþilor la diaconat ºi la preoþie prin ritualul admiterii,

1034.
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Cerere
– introductivã a cauzei, 1502; conþinuturile, 1504; admiterea ºi

respingerea din partea judecãtorului, 1505; admiterea automatã,
1506;

– trebuie sã fie adãugatã la decretul de citare a pãrþii pârâte, 1508,
§ 2;

– pentru intervenþia unei terþe persoane în cauzã, 1596;
– în procesul contencios oral, 1658;
– în procesul de dispensã super rato, 1699;
– în cauzele de nulitate a hirotonirii, 1709;
– de acuzare în procesul penal, 1721.

Cerere
– mod de atribuire a oficiului, 147; noþiunea, 180; voturile ºi for-

mula, 181; timpurile ºi modalitatea, 182; admiterea, 183.

Cheie
– a arhivei diecezane, 487; a arhivei secrete, 490, § 1; a taberna-

colului, 938, § 5.

Cimitir
– 1240-1242; norme particulare, 1243; v. ÎNMORMÂNTARE; alegerea

cimitirului, 1180, § 1.

Circumstanþe
– care scutesc de pedeapsã, 1323; atenuante, 1324; agravante, 1326;

alte circumstanþe stabilite prin lege particularã sau prin precept,
1327.

Citare
– chemare a pãrþilor la judecatã, 1507; notificarea decretului de c.,

1508; nu este necesarã dacã pãrþile se prezintã înaintea judecã-
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torului, 1507, § 3; efecte, 1512; a martorilor, 1556; dã început
instanþei, 1517; repetarea pentru partea absentã, 1594, n. 1.

Clauzurã
– în toate casele cãlugãreºti, 667, § 1; mai strictã în mãnãstiri, 667,

§ 2;
– papalã, 667, § 3; intrarea ºi ieºirea din clauzurã, 667, § 4.

Clerici
– v. SLUJITORI SACRI;
– pedepsele în care cad: pentru delictul de falsitate, 1390; pentru

exercitarea comerþului, 1392; pentru cãsãtorie atentatã, 1394, § 1;
pentru delictul de solicitare, 1387; pentru dezlegarea com -
plicelui, 1378, § 1; v. ATENTARE; pentru concubinaj, 1395, § 1;
pentru alte delicte împotriva poruncii a ºasea a Decalogului,
1395, § 2.

Coadiutori
– v. EPISCOPI.

Cod
– de drept canonic, 1-6;
– fundamental al institutelor de viaþã consacratã, 587; v. CONSTI-

TUÞII.

Colecte
– cui sunt interzise, norme, 1265; în biserici ºi oratorii, 1266.

Colegiu
– al Cardinalilor Sfintei Biserici Romane, competenþe, 349; ordi-

ne, 350; îl prezideazã decanul sau subdecanul, 352; îl ajutã pe
Papa cu acþiune colegialã, 353, v. CONSISTORIU; puterea
Cardinalilor în timpul vacanþei Scaunului Apostolic, 359; v.
CARDINALI;

– al consultanþilor, 502; primeºte scrisorile apostolice pentru luarea
în posesie a auxiliarului ºi a coadiutorului, 404; îndatoririle sale
când scaunul este împiedicat, 413, § 2; când scaunul este vacant,
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419; alege administratorul diecezan, 421; informeazã Scaunul
Apostolic despre moartea Episcopului, 422;

– al Episcopilor, descriere, 336; exercitarea puterii, 337; v. CONCI-
LIU ECUMENIC; ACTE colegiale;

– ecleziastic, 115, §§ 2 ºi 3; alegeri, 165, 166, 173, 174; v. ANSAMBLU-
RI;

– de judecatã, atunci când nu poate fi constituit în primul grad,
1425, § 4.

Comentator
– funcþie a laicilor, 230, § 2.

Comerþ (Mercatura)
– interzis clericilor, 286;
– pot sã îl exercite diaconii permanenþi, 288.
Comisar
– în asociaþiile publice de credincioºi, 318, § 1.

Communicatio in sacris
– interzisã, pedeapsã justã, 1365.

Competenþã
– cât priveºte procesele: a Pontifului Roman, 1442; a Scaunului

Apostolic, 1417; a tribunalului Rota Romana, 1444; a Signaturii
Apostolice, 1445; a judecãtorului, titluri, 1408-1414; conflicte de
competenþã, cine le rezolvã, 1416; rezerva, 1405; cu privire la gra-
dele de judecatã, 1441;

– sancþiuni pentru judecãtor referitor la competenþã, 1457; judecã-
torul trebuie sã examineze propria competenþã, 1505, § 1; v. INCOM-
PETENÞÃ, EXCEPÞIE de incompetenþã;

– în cauzele matrimoniale, 1671-1673; 1692, 1698;
– în cauzele pentru declararea nulitãþii hirotonirii sacre, 1709.
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Complice
– dezlegarea complicelui, 977; pedepse, 1378;
– în delict, 1329.

Compromis
– 1714, 1715; 1733;
– alegere prin compromis, 174; încetarea, 175.

Comunitate
– creºtinã: are datoria de a favoriza vocaþiile, 233, § 1;
– v. CUTUMÃ, PAROHIE;
– de credincioºi, echivalatã diecezei, 381, § 2 ºi 368;
– localã de cãlugãri, 636, § 1;
– de viaþã în cãsãtorie, 1135; permanentã în cãsãtorie, 1096, § 1;
– necatolicã, în ce priveºte sacramentele, 844, §§ 4 ºi 5.

Comuniune
– cu Biserica pentru a dobândi un oficiu ecleziastic, 149; ecleziasticã,

840; condiþii pentru comuniunea deplinã a celor botezaþi, 205;
ne-deplinã a comunitãþilor sau Bisericilor, cât priveºte celebrarea
Euharistiei în ele, 933, ºi concelebrarea, 908;

– a Episcopilor cu Pontiful Roman, 204, § 2;
– fraternã a cãlugãrilor, 602;
– a bunurilor, v. INSTITUTE, MASÃ COMUNÃ.

Concediu
– al clericilor, 285, § 2; al parohului, 533; al vicarilor parohiali,

550.
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Concelebrare
– 902; este interzisã cu slujitori din Biserici care nu sunt în comu-

niune deplinã cu Biserica catolicã, 908.

Conciliu
– ecumenic, 337; convocarea, 338; participanþii, 339; se întrerupe

când Scaunul Apostolic devine vacant, 340; decretele conciliului,
valoarea, confirmarea Pontifului Roman, promulgarea, 341;
pedepse pentru cel care învaþã doctrine condamnate de c.e., 1371,
n. 1; v. INFAILIBILITATE;

– particular: plenar, 439, § 1, 441; provincial, 439, § 2, 440, 442; cine
trebuie sã fie convocat, sau poate sã fie invitat, 443; procurato-
rul, 444, § 2; finalitatea, 445; actele, revizuirea Scaunului
Apostolic ºi promulgarea, 446.

Concordate
– 365, § 1, n. 2.

Concubinaj
– pedepse pentru clericii concubini, 1395, § 1;
– public ºi notoriu dã naºtere impedimentului matrimonial, 1093;

v. ONESTITATE PUBLICÃ.

Condiþie
– sine qua non cât priveºte actele juridice, 126;
– juridicã, 155;
– sub condiþie, v. ADMINISTRARE a sacramentelor.

Condiþii
– puse la cãsãtorie, 1102; în actele administrative, clauze pen-

tru validitate, 39; în alegere, 172, 174, § 3; puse de paroh la
renunþarea sa, 1743.
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Conducere ecleziasticã
– 205; Episcopii slujitori ai conducerii ecleziastice, 375, § 1.

Conferinþã Episcopalã
– noþiune, 447; statute, 451; decrete ºi competenþe, 455; reuniune

plenarã, 453, vot deliberativ sau consultativ, 454;
– consiliul permanent al c.e., 457; secretariatul general, 458;
– convocã conciliul plenar, alege locul, alege preºedintele, determi-

nã procedura ºi chestiunile ce trebuie tratate, 441, nn. 1-4;
– trebuie sã stabileascã printr-un decret vârsta ºi calitãþile candi-

daþilor la slujirile lectoratului ºi acolitatului, 230, § 1; trebuie sã
stabileascã, cu aprobarea Sfântului Scaun, ratio pentru formarea
sacerdotalã, 242; trebuie sã fie ascultatã pentru înfiinþarea
prelaturilor personale, 294, ºi a bisericilor rituale, 372, § 2;
poate sã suprime asociaþiile de credincioºi, 320, § 2; la fieca-
re trei ani trebuie sã pregãteascã lista candidaþilor la episcopat,
377, § 2; trebuie sã se îngrijeascã de întreþinerea Episcopilor
care renunþã, 402, § 2; propune crearea de regiuni ecleziastice,
433, § 1; poate sã stabileascã încredinþarea funcþiunilor cole-
giului consultanþilor capitlului catedralei, 502, § 3; dã norme cu
privire la registrele parohiale, 535, § 1; dã norme cu privire la
admiterea laicilor de a predica în bisericã, 766, ºi pentru
transmisiunile radio-televizate referitoare la doctrina creºti-
nã, 772, § 2 ºi 831, § 2; se îngrijeºte de editarea catehismelor,
775, § 2; poate sã instituie un oficiu catehetic, 775, § 3; dã
norme cu privire la catecumenat, 788, § 3; promoveazã primi-
rea emigranþilor din þãrile de misiune, 792; dã norme cu pri-
vire la instruirea ºi edu-caþia religioasã catolicã, 804, § 1; sã aibã
grijã ca sã existe univer-sitãþi sau facultãþi catolice, 809; sã
vegheze ca în ele sã fie respectate cu fidelitate principiile doc-
trinei catolice, 810, § 2; sã aibã grijã  ca sã fie înfiinþate institu-
te superioare de ºtiinþe reli-gioase, 821; dã permisiunea pentru
traducerile sfintelor Scripturi, chiar ºi în colaborare cu fraþii
despãrþiþi, 825, § 2; trebuie sã facã o listã de cenzori pentru
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cãrþi, 830, § 1; se îngrijeºte de tradu-cerea cãrþilor liturgice, 838,
§ 3; sã dea norme cu privire la pri-mirea ºi administrarea sacra-
mentelor pentru necatolici, 844, § 5; poate sã cearã o vârstã mai
mare pentru prezbiterat ºi pentru diaconatul permanent, 1031,
§ 3; trebuie sã dea norme cu privire la promisiunea de cãsãtorie,
1062, § 1; cu privire la examinarea mirilor, 1057; poate sã fixe-
ze o vârstã mai mare decât cea din Cod pentru celebrarea licitã
a cãsãtoriei, 1083, § 2; poate sã dea votul favorabil pentru dele-
garea laicilor de a asista la cãsãtorie, 1112, § 1; poate sã pregã-
teascã un ritual propriu pentru celebrarea cãsã-toriei, 1120; sta-
bileºte promisiunile ºi declaraþiile pãrþii catolice în cãsãtoriile
mixte, 1126; poate sã desfiinþeze sãrbãtori de poruncã ºi sã trans-
fere celebrarea lor în zi de duminicã, 1246; dã norme cu privi-
re la post ºi abstinenþã, 1251, 1253; stabileºte norme cu privi-
rea la scaunul de spovadã, 964, § 2;

– trebuie sã dea dispoziþii cu privire la formarea spiritualã a dia-
conilor permanenþi ºi la recitarea liturgiei orelor din partea
lor, 236, 276, § 2, n. 3;

– poate sã dea norme cu privire la colecte, 1265, § 2; stabileºte
actele de administraþie extraordinarã, 1277; dã norme cu privi-
re la închirierea bunurilor ecleziastice, 1297; stabileºte suma
maximã ºi minimã pentru înstrãinarea bunurilor, 1292;

– poate permite constituirea judecãtorului laic în tribunalele cole-
giale, 1421, § 2; înlocuirea colegiului cu judecãtorul unic, în prima
instanþã, 1425, § 4; constituie tribunalele de a doua instanþã,
1439; poate stabili constituirea în dieceze a unui consiliu sau
oficiu stabil pentru conciliere, 1733, §§ 2 ºi 3; dã legi cu privi-
re la tranzacþie, compromis ºi judecatã arbitralã, 1714.

Conferire
– liberã, în atribuirea oficiilor, 147; dreptul Episcopului diecezan

în Biserica sa, 157.

Confesional
– caracteristici, cauzã justã pentru a nu fi folosit, 964.
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Confesor
– facultatea, 966, § 1; v. FACULTATE; dezleagã complicele în mod

invalid, 977; judecãtor ºi medic, 978, § 1; trebuie sã respecte
doctrina Magisteriului, 978, § 2; în caz de dubiu cu privire la dis-
poziþiile penitentului, 980; trebuie sã dea penitentului o pocãinþã,
981; condiþii pentru dezlegarea celui care a denunþat în mod fals
de solicitare, 982; este þinut la secret, 983; nu poate fi martor la
proces, 1550, § 2, n. 2; libertate în alegerea confesorului, 991;

– facultatea de a dispensa de impedimentele matrimoniale, 1079,
§ 3;

– facultatea de a ierta cenzurile, 1357;
– cade în excomunicare latae sententiae rezervatã Sfântului Scaun

dacã violeazã sigiliul, 1388, § 1; pedepse pentru delictul de soli-
citare, 1387.

Confesori
– ai seminarului, obiºnuiþi ºi extraordinari, 240;
– obiºnuiþi în mãnãstiri etc., 630, § 3.

Confirmare
– a alegerii, 147; cerere, formalitãþi, intimare, efecte, 179;
– a decretelor Conciliului Ecumenic, 341;
– a Episcopilor aleºi, din partea Pontifului Roman, 377, § 1.

Congregaþii romane
– 360.

Consacrare
– episcopalã: 375, § 2; timpurile, 379; este necesar mandatul pon-

tifical, 1013; episcopii consacranþi, 1014; pedepse pentru cel care
o face sau o primeºte fãrã mandat pontifical, 1382;
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– cine o poate face în mod valid, 1169, § 1;
– a fecioarelor, 604, § 1.

Consacraþi
– credincioºi clerici sau laici, starea juridicã a consacraþilor, 207,

§ 1; v. VIAÞÃ consacratã; cãsãtoriþii sunt consacraþi pentru obli-
gaþiile ºi demnitatea stãrii lor, 1134.

Consangvini
– ai administratorului bunurilor, pentru vindere sau închiriere,

1298;
– ai judecãtorului sã nu-i asume cauza, 1448; la fel pentru promo -

torul de justiþie, asesor ºi judecãtorul de instrucþie, 1448, § 2;
– ai Episcopului în ce priveºte numirea Vicarului general sau epis-

copal, 478, § 2.
Consangvinitate
– cum se calculeazã, 108;
– când constituie impediment dirimant la cãsãtorie, 1091.

Consens
– valoarea actelor juridice când este cerut de cãtre drept, 127;
– când este necesar pentru înstrãinarea bunurilor, 1292, § 4.

Consiliu
– episcopal, 473, § 4;
– al superiorilor cãlugãreºti, 627;
– pastoral diecezan, 511-514; parohial, 536;
– prezbiteral, 495-501;
– pentru probleme economice, 492; trebuie sã-l aibã orice persoa-

nã juridicã, 1280; parohial, 537;
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– stabil pentru conciliere, îl poate constitui Conferinþa Episcopalã
sau Episcopul, 1733, §§ 2 ºi 3;

– pentru problemele publice ale Bisericii, 360;
– permanent al Conferinþei Episcopale, 457;
– al vicariatelor ºi prefecturilor apostolice, 495, § 2; în vicaria-

tul ºi în prefectura apostolicã are îndatoririle colegiului con-
sul-tanþilor, 502, § 4.

Consimþãmânt
– valoarea actelor juridice atunci când este cerut de drept, 127; al

consiliului prezbiteral, atunci este cerut, 500, § 2; al pãrinþi-
lor pentru botez, 868, §1, n. 1; când trebuie dat pentru înstrãi-
narea bunurilor, 1292, § 4;

– matrimonial, 1057; cum se exprimã, 1104, § 2; cum se prezu-
mã, 1101, § 1; care trebuie sã fie pentru ca sã fie validã cãsã-
toria, 1096-1103; v. VICII DE CONSIMÞÃMÂNT; reînnoirea consim-
þãmân-tului pentru convalidarea cãsãtoriei, 1156-1158; defect de
consim-þãmânt în ceea ce priveºte convalidarea, 1159; în con-
validarea radicalã, 1161, § 1.

Consistoriu
– obiºnuit ºi extraordinar, public etc., 353.

Constituire
– a consiliului prezbiteral, 495; a consiliului pastoral, 511;

v. INSTITUTE;
– a tribunalelor, v. TRIBUNALE; a superiorilor cãlugãreºti, 624, 625.

Constituþii
– cãlugãreºti, 587; facultãþile Episcopului cu privire la c., 595.

Constrângere
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– de a îmbrãþiºa credinþa, 748, § 2; la cãsãtorie, 1103; de a primi
ordinele sacre, 1026; la noviciat, 643, § 1, n. 4.

Consumare
– a cãsãtoriei, se presupune odatã cu locuirea împreunã, 1061;

dubiu cu privire la c. în cauzele de nulitate a cãsãtoriei, 1681;
v. PROCES pentru dispensa super rato;

– a delictului, referitor la pedepse, 1328; când trebuie sã se con-
sidere ne-consumare, 1330.

Contestaþie
– în anulare împotriva sentinþei nule de nulitate iremediabilã,

atunci când se poate propune, 1620; ca excepþie pentru totdeau-
na, ca acþiune în termen de zece ani de la publicarea sentinþei,
1621; împotriva sentinþei nule de nulitate remediabilã, atunci
când se poate propune, 1622; în termen de trei luni de la publi-
carea sen-tinþei, 1623; cine o examineazã, se poate cere înlocu-
irea judecã-torului, 1624; cine o propune, 1626, § 1; poate sã fie
tratatã con-form normelor procesului contencios oral, 1627; nu
poate sã fie propusã împreunã cu apelul, 1625.

Contract
– matrimonial, 1055, § 2; 1097, § 2.

Contracte
– 1290; v. ÎNSTRÃINARE.

Contribuþii
– pentru Seminar, cine este obligat, 264;
– ale credincioºilor, 222, 1261, 1262; v. OFERTE.

Contumacie
– referitor la aplicarea cenzurilor, 1347;
– referitor la procese, v. ABSENÞÃ a pãrþilor.
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Convalidare
– a cãsãtoriei: simplã, 1156-1157; v. CONSIMÞÃMÂNT matrimonial;
– prin convalidare radicalã, autoritate competentã, retroactivita-

te a efectelor canonice, 1161, 1165; când se poate acorda, refe-
ritor la consimþãmânt 1162.

Convalidare radicalã
– noþiunea, convalidarea ºi retroactivitatea, când se poate acorda,

1161-1164; autoritatea care o acordã, 1165.
Convenþii
– ale Scaunului Apostolic cu statele, 3, 365, § 1, n. 2;
– scrise cu cãlugãrii pentru încredinþarea parohiei, 520, § 2;
– scrisã cu Episcopul locului pentru transferarea clericilor, 271,

§ 1.

Convieþuire
– a soþilor: datorie, 1151; dificultãþi, 1153; dreptul de a desface în

caz de adulter, 1152; când trebuie sã fie restabilitã, 1153; trebu-
ie sã dureze pentru convalidarea radicalã, 1161, § 3.

Convocare
– pentru alegere, neglijarea în c., 166;
– a consiliului prezbiteral, 500, §1; a consiliului pastoral, 514, § 1.

Copiii
– condiþia canonicã, 97, § 2, 99;
– cei expuºi ºi gãsiþi, în ceea ce priveºte locul de origine, 101; în

ceea ce priveºte botezul, 870;
– sã fie botezaþi în primele sãptãmâni de viaþã, iar în pericol de

moarte imediat, 867; pentru liceitatea botezului, 868; în caz de
dubiu, 869.
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Copii
– în ce priveºte locul de origine, 101;
– adoptaþi conform legii civile, 110; cât priveºte înregistrarea

numelui pãrinþilor ºi a celor care adoptã, 877, §3; v. IMPEDIMEN-
TE, ADOPÞIE;

– legitimi, 1137; paternitatea ºi prezumþia de legitimitate, 1138;
– ilegitimi în ce priveºte legitimarea, 1139;
– legitimaþi în ce priveºte efectele canonice, 1140;
– dintr-o mamã necãsãtoritã în ce priveºte prenumele, 877, § 2.
Copii
– educarea copiilor, este menirea cãsãtoriei, 1055; efect al cãsãtoriei,

1136; în separarea soþilor, 1154.

Corectare
– a decretului administrativ, 1734, 1735, 1739.
Credincioºi
– definiþie, 204; egalitatea în demnitate ºi în acþiune, 208;
– obligaþiile lor: menþinerea comuniunii cu Biserica ºi îndeplinirea

cu sârguinþã a datoriilor lor faþã de ea, 209; ducerea unei vieþi
sfinte, 210; ascultarea faþã de Pãstori, manifestând necesitãþile
lor ºi ideile lor, 212; datoria-dreptul de a colabora la rãspândirea
evangheliei, 211; datoria de a veni în a sprijinul necesitãþilor
Bisericii, de a promova dreptatea socialã ºi de a-i ajuta pe sãra-
ci, 222, 1261; sunt þinuþi sã primeascã  imediat mirul, 890;

– drepturile lor: sã aibã ajutoare spirituale de la Pãstori, 213; cât
priveºte ritul ºi viaþa spiritualã, 214; de a fonda în mod liber aso-
ciaþii, 215; de a promova ºi susþine acþiunea apostolicã, 216; la
educaþia creºtinã, 217; la cercetare ºi la manifestarea opinii-
lor proprii, 218; la libertatea de alegere a stãrii proprii, 219;
de a recurge la tribunalele ecleziastice ºi de a nu fi pedepsiþi
decât conform legii, 221;
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– promoveazã legile civile în domeniul educativ care sã respec-
te conºtiinþa pãrinþilor, 799; sã favorizeze ºcoala catolicã, 800, §
2;

– de rit diferit, Episcopul diecezan sã aibã grijã atentã de ei, 383,
§ 2.

Credinþã catolicã
– adevãrurile care trebuie crezute cu credinþã catolicã, 750; apos-

tatul de la credinþa catolicã, 1364;
– nu se poate constrânge la îmbrãþiºarea credinþei catolice împo-

triva conºtiinþei, 748, § 2.
Crimã
– impedimentul de crimã, 1090; dispensa este rezervatã Scaunului

Apostolic, 1078, § 2, n. 2.

Cult
– public adus lui Dumnezeu, 834, § 2, 836; prin intermediul sacra-

mentelor, 840; culmea cultului, 897;
– al sfinþilor, 1186, 1187; al imaginilor sacre, 1188, 1189; al relicve-

lor, 1190.

Cumul
– de pedepse de aplicat, 1346;
– de acþiuni, 1493.

Curatori
– în procese, reprezintã minorii ºi pe cel care nu are uzul raþiu-

nii, 1478; numiþi de autoritatea civilã, 1479; referitor la citare,
1508, § 3; încetarea din funcþie, 1519.

Curie
– romanã, dicasterele care o compun, 360; este sub numele de

Scaun Apostolic, 361;
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– diecezanã, componente ºi funcþiuni, 469; numirea membrilor,
470; li se cere o promisiune ºi trebuie sã respecte secretul, 471;
normativa, 472; moderatorul curiei, 473, §§ 2 ºi 3; v. CONSILIU
episcopal; ACTE ale curiei.

Cutumã
– când are valoare de lege, 23, 24, 25, 26; revocarea, 28; nemen-

þionatã de lege ºi în vigoare, 5, § 2; dezaprobatã de noul cod, 5,
§ 1; referitor la impedimentelor matrimoniale, 1076.

Cvasidomiciliu
– dobândirea, 102, § 2; pentru cãlugãri, 103; pentru minori, 105;

este comun pentru cei cãsãtoriþi, 104.

Cvasiparohie
– 516, § 1.

Dare de seamã
– anualã a economului diecezan, 494, § 4; cãlugãreascã, 636, § 2;

fãcutã Ordinariului mãnãstirilor sui iuris, 637; a administra-
torilor fãcutã Episcopului diecezan, 1287; a executorilor de voinþe
pioase fãcutã Ordinariului, 1301, § 2.

Debite
– ale persoanei juridice sau ale cãlugãrului, 639.

Decan
– cardinal decan, 355; prezideazã colegiul cardinalilor, 352; titlul,

350, § 4;
– 553, § 1, numirea ºi funcþiunile, 553, § 2, 554; îndatoriri, 555.

Declaraþie
– de nulitate a cãsãtoriei, 1671.1691;
– de nulitate a hirotonirii sacre, 1708-1712;
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– de fapte juridice, a pedepsei: obiect al procesului, 1400;
– delict ce constã într-o declaraþie, 1330;
– a candidaþilor la diaconat ºi la preoþie, 1036.

Declaraþii
– ale unui martor pentru dovedirea conferirii botezului, 876;
– ale Sinodului diecezan, 467;
– ale pãrþii catolice în cãsãtoriile mixte, 1125, n. 1, 1126.
Decret
– formal pentru înfiinþarea de institute de viaþã consacratã, 579.

Decrete
– generale, 29; generale executive, 31; subiecþi, 32; nu derogã de

la legi, 33;
– particulare, 48; emiterea, 50, 51; valoarea, 52; contrare între ele,

53; executarea ºi intimarea, 54-56; recursul pentru a le obþine,
57; revocarea, 58;

– judecãtoreºti, în cauzele incidentale, 1590, §2; pronunþãrile
judecãtorului, 1617; au valoare de sentinþã, 1618; dacã sunt doar
ordonanþe trebuie sã fie motivate, 1617; pentru citare, 1508;
pentru întâmpinare, 1513; pentru încheierea cauzei, 1599; pentru
executarea sentinþei, 1651;

– administrative, 1732, 1733; cererea de revocare sau de corecta-
re înainte de recurs, 1734, 1735, 1736; recursul ierarhic, 1737-
1739;

– ale Pontifului Roman: nu se face apel la ele, 333, § 3;
– ale Conciliului Ecumenic ºi ale Colegiului Episcopilor, 341;
– ale Conferinþei Episcopale, 455;
– ale Sinodului diecezan, 466; 467;
– împotriva cãrora nu este admis apelul, 1629, nn. 4 ºi 5;
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– pentru înlãturarea din oficiu, 192; pentru înlãturarea ºi trans-
ferarea parohului, 1745, 1751.

Dedicare
– a bisericilor, 1217; a locurilor sacre, 1206; pierderea dedicã-

rii, 1212;
– a altarului fix, 1237.

Defãimare
– delictul de fals, 1390, § 2.
– pericol de defãimare, 1048, 1352, § 2; 1548, § 2, n. 2.

Delegare
– a puterii executive ordinare pentru un act sau pentru un ansamblu

de cazuri, 137, § 1; subdelegare, 137, §§ 2, 3 ºi 4;
– a facultãþii de a asista la cãsãtorie, 1111, 1112, 1113; v. PUTE-

RE delegatã, SUPLINIRE a puterii executive de conducere.

Delegaþi
– în mod succesiv, competenþa, 141; în solidar ºi colegial, 140;
– cine afirmã cã este delegat trebuie sã dovedeascã acest lucru,

131, §3;
– care trec de limitele mandatului, 133;
– în Misiunea Pontificalã pe lângã Organizaþii internaþionale, 363,

§ 2; v. LEGAÞI ai Pontifului Roman.

Delict
– pedepsirea delictului, 1311; când este pedepsit, imputabilitatea,

1321, §§ 1 ºi 3; violarea deliberatã a legii sau a preceptului ºi
omiterea atenþiei  necesare referitor la pedeapsã, 1321, § 2; circum-
stanþele delictului care atenueazã pedeapsa, 1324;

– frustrat, 1328;
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– colaborarea la delict, 1329;
– care constã într-o declaraþie sau manifestare a ºtiinþei, învãþãtu-

rii sau voinþei, 1330;
– suspiciune gravã cu privire la executarea delictului, 1339;
– locul delictului în ce priveºte competenþa tribunalului, 1412;

– de fals, 1390; documente false, 1391;
– de solicitare, 982.

Delicte
– împotriva religiei ºi a unitãþii Bisericii, 1364-1369; împotriva

libertãþii Bisericii ºi a autoritãþilor ecleziastice, 1370-1377; uzur-
parea oficiilor ecleziastice ºi delicte în exercitarea lor, 1378-1389;
de falsitate, 1390-1391; împotriva obligaþiilor speciale, 1392-1396;
împotriva vieþii ºi a libertãþii omului, 1397-1398.

Demenþã
– suferind de demenþã, iregular pentru a primi ordinele, 1041, n. 1.

Demitere (Eliminare)
– din seminar, 240, § 2;
– din starea clericalã, pedeapsã expiatoare, 1336, 290, n. 2; nu poate

sã fie latae sententiae, 1336, § 2; asistenþã datã celui care este
demis, 1350; nu poate sã fie constituitã de legea particularã, 1317;

– a cãlugãrilor din institut, 694; cauze ale eliminãrii, 695, 696;
procedura, 697; drepturile celui eliminat, 698; decretul trebu-
ie sã fie confirmat de Scaunul Apostolic sau de Episcop, 700; efec-
tele, 701; asistenþa datã celui care este demis, 702.

Demnitate
– a persoanei, circumstanþã agravantã a delictului, 1326, § 1, n. 2;
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– a stãrii conjugale, 1134.

Denunþare
– a actelor judiciare, 1508;
– a confesorului pentru crima de solicitare, 982, 1390;
– alte denunþãri calomnioase de delict, 1390, § 2.

Desfacere
– a legãmântului conjugal, 1141-1150.

Desfiinþare
– a persoanei juridice, 120; a oficiilor ecleziastice, 148; a asociaþii-

lor de credincioºi, 320; a institutelor de viaþã consacratã, 584,
585.

Destinaþie
– a bunurilor persoanelor juridice stinse, 123.

Dezbatere
– oralã în proces, 1604, § 2; 1605.

Dezlegare
– capelanii din spitale, închisori ºi de pe mare, 566, § 2;
– orice preot în pericol de moarte, 976;
– de cenzuri: v. CENZURI, IERTARE; penitenþiar în forul sacramental,

508;
– a complicelui, este invalidã cu excepþia pericolului de moar-

te, 977; pedeapsa, 1378, § 1;
– sacramentalã: modul obiºnuit al reconcilierii, 960; generalã, când

poate fi datã, 961; validitatea ºi condiþiile în penitent, 962-963;
cât priveºte locul ºi confesionalul, 963-964; v. POCÃINÞA.

INDICE ANALITIC 1047



Dezmembrare
– a persoanelor juridice, 122.

Diaconi
– prin diaconat se devine clerici, 266; v. SLUJITORI SACRI pentru

obligaþii ºi drepturi, încardinare, etc.; vârsta, 1031, § 1; Episcopul
propriu al celui care trebuie hirotonit diacon, 1016, când poate
sã împiedice urcarea la prezbiterat, 1030; formarea, 1032;

– permanenþi: aspiranþi, 236; obligaþia liturgiei orelor, 276, § 2,
n. 3; nu sunt þinuþi la unele obligaþii ale clericilor, 288; cât
priveºte salarul, 281, § 3; vârsta, 1031, § 2; formarea, 1032, § 3;
obligaþia celibatului pentru cei necãsãtoriþi, 1037;

– sunt slujitori obiºnuiþi ai botezului, 861, ai împãrtãºaniei, 910;
– pot sã fie delegaþi sã asiste la cãsãtorie, 1108, § 1;
– binecuvântãri permise diaconilor, 1169, § 3; binecuvântarea euha-

risticã, 943.

Diecezã
– definiþie, 369; sã aibã teritoriu propriu, 372, subîmpãrþit în pa-

rohii, 374; în problemele juridice este reprezentatã de Episcopul
diecezan, 393; trebuie sã aibã grijã de întreþinerea Episcopului
emerit, 402, § 2; o conduce Episcopul diecezan, 381; conducerea
când scaunul este vacant sau împiedicat, 413, 419;

– cele mai bogate trebuie sã aibã grijã de cele mai sãrace, 1274,
§3.

Director spiritual
– în seminarii, 239, § 2, 240; 246, § 4.

Discernãmânt
– vârsta discernãmântului pentru a primi mirul, 891; pentru spo-

vada anualã, 989; defect de discernãmânt de judecatã, face inca-
pabili de a încheia cãsãtorie, 1095, n. 2.
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Disciplinã
– ecleziasticã, trebuie sã o promoveze Episcopul diecezan ºi sã

cearã respectarea ei, 392, § 1; trebuie sã vegheze împotriva abu-
zurilor, 392, § 2;

– cãlugãreascã, obiect al vizitei Episcopului, 628, § 2;
– ce trebuie respectatã în tribunale, 1446-1457.

Discreþionalitate
– a judecãtorului în aplicarea pedepselor, 1343, 1344, 1345.

Discuþie
– a cauzei, 1604, § 2; v. DEZBATERE;
– liberã, la Sinodul diecezan, 465.

Disparitate de cult
– cu privire la cãsãtorie, 1142; v. DESFACERE a legãmântului; impe-

diment dirimant, 1086; condiþii pentru dispensã, 1125, 1126; cât
priveºte forma cãsãtoriei cu dispensa de impedimentul de dispa-
ritate de cult, 1129.

Dispensã
– de la lege, noþiunea, 85; legile care nu sunt supuse dispensei, 86;

cauza justã pentru dispensã, 90; interpretarea dispensei, 92;
încetarea, 93;

– generalã de iregularitãþi ºi de impedimente, validitate: în caz de
reticenþã, cu privire la numãrul delictelor, pentru toate ordine-
le, 1049;

– de impedimente, 1078; în pericol de moarte, 1079; în circum-
stanþe deosebite, 1080; rezervatã, 1047;

– de iregularitãþi, 1047; în cazurile oculte mai urgente, 1048;
– de la cãsãtoria neconsumatã, 1142; procesul, 1697-1706;
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– de la forma cãsãtoriei, 1121, § 3; 1127;
– de celibat, 291;
– de voturi: 1196; cãlugãreºti, 692; de constituþii, 595, § 2;
– de vârsta pentru hirotonire, 1031, § 4;
– de la respectarea zilelor de sãrbãtoare sau de pocãinþã, 1245.

Doctorat
– v. GRADE ACADEMICE;
– este o condiþie: pentru Episcopi, 378, § 1, n. 5; pentru Vicarul

general ºi pentru Vicarii episcopali, 478, § 1; pentru Vicarii
judecãtoreºti, 1420, § 4; pentru judecãtori, 1421, § 3; pentru
promotorul de justiþie ºi apãrãtorul legãmântului, 1435.

Doctrinã
– creºtinã: vestire, mijloace, locuri, 761, 769;
– de credinþã, 752, 754; v. INFAILIBILITATE;
– pedepse pentru cel care refuzã doctrina credinþei sau învaþã una

condamnatã, 1371;
– în universitãþile catolice, 810, § 2.
Documente (Înscrisuri)
– ale curiei: pãstrarea, 486; scoaterea din arhivã, 488, 490, § 3;

491, § 3; care trebuie sã fie distruse în fiecare an, 489, § 2;
– false, pedepse pentru cel care le face sau le foloseºte, 1391;
– publice ºi referitoare la starea persoanelor, drept al celor inte-

resaþi de a le avea, 487, § 2;
– cerute pentru admiterea în seminar, 241, §§ 2 ºi 3; pentru candi-

daþii la noviciat, 645; pentru excardinare ºi încardinare (scrisori),
267; pentru hirotonirea sacrã, 1050; v. SCRISORI dimisoriale;

– cu privire la dedicarea locurilor sacre, 1208;
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– în proces: este admisã dovedirea prin documente în orice fel de
procese, 1539; restituirea, dupã ce s-a terminat procesul, 1475;

– publice ecleziastice ºi civile, valoarea lor, 1540, 1541;
– private, valoarea lor, 1542;
– valoare a documentelor deteriorate sau viciate, 1543;
– trebuie sã fie prezentate în original sau în copie autenticã,

1544; prezentarea unei pãrþi, etc., 1546;
– comune, judecãtorul poate sã porunceascã prezentarea, 1545;

v. PROCESUL pe bazã de documente; v. INSTRUMENT.

Dol
– cât priveºte imputabilitatea delictului, 1321; face invalid votul,

172, 1191; face nul jurãmântul, 1200; cât priveºte validitatea
cãsãtoriei, 1098; când dã loc la acþiune de anulare, 125, § 2.

Domiciliu
– cum se dobândeºte, 102; al cãlugãrilor, 103; al soþilor, 104; al

minorilor, 105; pierderea domiciliului, 106; cât priveºte Ordinariul
ºi parohul propriu, 107; cât priveºte competenþa tribunalului,
1408; pentru celebrarea cãsãtoriei, 1115; cât priveºte determi-
narea Episcopului propriu pentru hirotonirea diaconalã, 1016.

Donaþii
– fãcute de administratorii bunurilor, 1285.

Dotã
– bani sau bunuri mobile încredinþate ca dotã, 1305; a beneficiilor,

1272.

Dovedire
– a delegãrii, 131, § 3; a conferirii botezului, 875, 876; a miru-

lui, 894;
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– obligaþia dovedirii, 1526.

Dovezi
– în judecatã: ceea ce nu are nevoie de dovadã, 1526, § 2; orice

dovadã licitã este admisã, 1527; când trebuie sã le adune jude-
cãtorul, 1529; v. DECLARAÞII ale pãrþilor, DOCUMENTE, MARTORI,
MÃRTURII, EXPERÞI, PREZUMPÞII.

Drept
– orice drept este dotat cu acþiune ºi excepþie, 1491;
– vechi, 6;
– divin, 24, 1075; 1290; 1163, § 2;
– natural, 1163, § 2;
– civil, 98, 231, § 2; 1274, § 5; 1290, 1299, § 2; 1500, 1558, § 2;

v. LEGI CIVILE;
– canonic, 26, 1290, 1299;
– de alegere, 165;
– internaþional, 362, 365, § 1.

Drepturi
– ale Bisericii, v. BISERICÃ;
– dobândite, 4; ale persoanelor juridice, 121, 122, 123;
– cele spirituale nu se prescriu, 199;
– cele patrimoniale ale persoanelor juridice, 122;
– ale tuturor credincioºilor, 208 ss.; ale laicilor, 224 ss.; ale sluji-

torilor sacri, 274 ss.;
– ale institutelor cãlugãreºti ºi ale membrilor lor, 662 ss.

Dubiu
– în dubiu pozitiv ºi probabil fie de drept fie de fapt, 144, § 1;
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– cu privire la lege, 14; cu privire la suficienþa motivului pentru
dispensã, 90, § 2; referitor la cãsãtorie, 1060, la privilegiul credin-
þei, 1150;

– de acord cu privire la dubiu, 1513, § 2; 1507; formularea dubiu-
lui în cauzele pentru declararea nulitãþii cãsãtoriei, 1677, § 3;

– cu privire la administrarea botezului, 869, §§ 1 ºi 3;
– cu privire la capacitatea candidaþilor la preoþie, 1052, § 3;
– cu privire la nulitatea rescriptului, 67, § 3.

Econom
– suprem al bunurilor (Pontiful Roman), 1273;
– al diecezei, 494; îndatoriri, 1278;
– al Seminarului, 239, § 1;
– al institutului cãlugãresc, al provinciei ºi al comunitãþilor loca-

le, 636;
– nu poate fi Administratorul diecezan, 423.

Ecumenism
– 755.
Editare
– a decretelor sau actelor autoritãþii ecleziastice, 828, 829.

Educaþie
– catolicã a copiilor datorie a pãrinþilor, 793; datoria Pãstorilor de

suflete, 794, § 2;
– drept-datorie a Bisericii, 794, § 1;
– în ºcoalã, 796; religioasã catolicã este supusã autoritãþii Bisericii

în orice ºcoalã, 804;
– efect al cãsãtoriei (datorie foarte gravã ºi drept primar), 1136;
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– adevãratã, pentru formarea integralã a persoanei, 795.

Efecte
– ale cãsãtoriei, 1134-1140; v. LEGÃMÂNT, COMUNITATE DE VIAÞÃ,

EDUCAÞIE, COPII;
– civile ale cãsãtoriei: cauzele revin magistratului civil, 1672.

Efectiv (urmat de efect)
– nu se mai poate revoca renunþarea, 189, § 4;
– se cade în excomunicare latae sententiae pentru avort, 1398.

Elevi
– ai seminarului: sã fie formaþi în seminarul mare diecezan,

235, § 1; sau într-un seminar interdiecezan sau al unei alte die-
ceze, 237, § 1;

– care se aflã în mod legitim în afara seminarului, 235, § 2;
– condiþii pentru admiterea în seminarul mare, 241; formarea

spiritualã, pastoralã, liturgicã, 245-246; formarea doctrinalã,
248-252; educaþia pentru celibat, 247, § 1; informarea cu privire
la datoriile ºi îndatoririle slujitorilor sacri, 247, § 2; iubire umilã
ºi filialã faþã de Pontiful Roman, 245, § 2;

– care provin din alt seminar sau institut cãlugãresc, 241, § 3.
Emerit
– titlu pentru cel care lasã oficiul, 185; pentru Episcopi, 402, § 1;
– Episcopul cãlugãr emerit, 707.

Episcop
– auxiliar, 403, §§ 1-2; luarea în posesie, 404, § 2; puterea, 405;

sã fie vicar general sau episcopal, 406, §§ 1-2; reºedinþa ºi conce-
diul, 410; renunþarea, 411; în caz de scaun vacant, 409, § 1,
sau de scaun împiedicat, 413, § 1;
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– coadiutor, 403, § 3; luarea în posesie, 404, § 1; puterea, 405; sã
fie vicar general sau episcopal, 406, § 1; reºedinþa ºi concediul,
410; renunþarea, 411; în caz de scaun vacant, 409, § 1, sau de
scaun împiedicat, 413, § 1;

– diecezan: puterea, 381, § 1; echivalaþi Episcopului diecezan, 368;
promovarea ºi luarea în posesie, 382; slujirea pastoralã faþã de
cei nepracticanþi, nebotezaþi etc., 383; grija faþã de preoþi, 384;
trebuie sã favorizeze vocaþiile, 385; cât priveºte predica, 386;
conduita exemplarã a vieþii, 387; promovarea sfinþeniei credin-
cioºilor ºi celebrarea sacramentelor, 387; trebuie sã promoveze
ºi sã stimuleze respectarea disciplinei ecleziastice, 392; sã favo-
ri-zeze apostolatul, 394; trebuie sã locuiascã în diecezã, 395;
sã viziteze dieceza, 396; sã facã vizita ad limina Apostolorum,
400, §§ 1 ºi 2; renunþarea datoritã limitei de vârstã, 401, § 1;
între-þinerea ºi titlurile, 402; trebuie sã-i consulte pe
Episcopii auxi-liari, 407; este legislatorul unic la Sinodul die-
cezan, 466;

– principalele îndatoriri prevãzute de drept: prorogarea validitãþii
rescriptelor expirate ale Sfântului Scaun, 72; dispensa de legi-
le disciplinare universale ºi particulare date de autoritatea supre-
mã, cu excepþia celor procesuale ºi penale sau rezervate în mod
special Scaunului Apostolic, 87; numirea tutorelui, 98, § 2;
conferirea liberã a oficiilor, 157; instruirea poporului ºi încu-
rajarea vocaþiilor adulte, 233; sã se îngrijeascã de instituirea
seminariilor minore, 234, § 1; sã aprobe regulamentul semina-
rului, 243; sã-i admitã pe candidaþii apþi, sã decidã cu privire la
conducere etc. sã viziteze seminarul, 259; sã se îngrijeascã de
întreþinerea seminariºtilor ºi a profesorilor, 263; impunând o
taxã în diecezã, 264; dã norme cu privire la celibat, 277, § 3; sã
fie atent la încar-dinare, condiþiile, 269; sã nu refuze permisiu-
nea celui care cere sã meargã sã slujeascã în regiuni lipsite de
cler, permisiune temporarã, 271; înfiinþeazã asociaþii dieceza-
ne de credincioºi, dând consimþãmântul scris pentru validita-
te, 312; propune o listã pentru Scaunul Apostolic pentru numi-
rea auxiliarului, 377, § 4; convoacã ºi prezideazã Sinodul die-
cezan, 462; comunicã Scaunului Apostolic ºi Mitropolitului
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deciziile ºi decretele, 467; convoacã ºi dizolvã consiliul prezbi-
teral, 500, 501; consiliul pas-toral, 514; înfiinþeazã, constituie
ºi suprimã parohiile, 515, § 2; încheie convenþii cu cãlugãrii
pentru parohii, 520, § 2; dã norme pentru parohiile lipsite de
paroh, 533, § 3; pentru constituirea consiliului cu probleme
economice parohiale, 537; numirea deca-nului, 553, § 2, a rec-
torilor de biserici, 557; înfiinþeazã prin decret institute de
viaþã consacratã, 579; dispensa de constituþii, 595, § 2; promovea-
zã, modereazã ºi coordoneazã operele misionare, 790; dã consimþã-
mântul pentru înfiinþarea de ºcoli ale institutelor cãlugãreºti, 801;
se îngrijeºte de constituirea ºcolilor catolice, 802; ordoneazã ºi
vegheazã asupra educaþiei religioase în ºcoli ºi în mijloacele de
comunicare socialã, 804; are dreptul-datoria de a veghea asupra
universitãþilor catolice, 810, § 2; modereazã liturgia sacrã, dã
norme liturgice, 838, §§ 1 ºi 4; dã norme cu privire la admi-
nistrarea sacramentelor pentru necatolici, 844, §§ 4-5; se
îngrijeºte de administrarea mirului ºi-l administreazã, 885, §
1, 886; dã norme cu privire la procesiuni, 944, § 2; permite redu-
cerea bisericilor la folosinþã profanã, 1222; stabileºte, ad
modum actus sãrbãtori ºi zile de pocãinþã, 1244, § 2; trebuie
sã-i averti-zeze pe credincioºi cu privire la obligaþiile lor econo-
mice faþã de Bisericã, 1261, § 2; cu privire la administrarea
bunurilor, 1277; la înstrãinare, 1292; la reducerea obligaþiilor
de liturghii, 1308, § 3; cu privire la legile penale, 1316; cu privi-
re la judecãþi, 1419; trebuie sã constituie Vicarul judecãtoresc,
1420, § 1; sã judece dacã este pus în pericol binele public,
1431, § 1; sã desemneze tutori ºi curatori, 1479; competenþa asu-
pra procesului de dispensã super rato, 1699;

– în procesul de înlãturare a parohilor, 1740 ss.

Episcopat
– condiþii pentru aptitudinea la episcopat, 378, § 1; cui revine jude-

cata definitivã cu privire la  aptitudine, 378, § 2; obligaþiile celui
care este promovat la episcopat, 379, 380;

– cãlugãri ridicaþi la episcopat, 705-707.
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Episcopi
– definiþie, 375; numirea, 377, § 1; consacrarea, 379; profesiunea

de credinþã, 380; prezentarea candidaþilor la episcopat, 377, § 2;
aptitudinea, 378; coopereazã cu Pontiful Roman, 334; sunt învã-
þãtori ºi doctori ai credinþei, 753; consacrã crisma, 880, § 2; sunt
slujitori obiºnuiþi ai mirului, 882;

– diecezani ºi titulari, 376;
– sufragani, îndatoririle lor în caz de absenþã a Mitropolitului, 395,

§ 4; sau de impediment al Episcopului diecezan în exercita-
rea slujirii, 415.

Eremit

– 603, §§ 1 ºi 2.

Eretic
– definiþie, 751; pedepse, 1364, § 1.

Eroare
– comunã de fapt sau de drept, 144; v. SUPLINIRE;
– pentru validitatea actelor juridice, 125;
– substanþialã, invalideazã renunþarea la oficiu, 188;
– cât priveºte legea, 15; în executare, 45; în rescripte, 66;
– cât priveºte cãsãtoria: eroare de persoanã ºi cu privire la cali-

tãþile unei persoane, 1097; cu privire la unitate ºi indisolubi-
litate, 1099;

– cât priveºte pedeapsa: 1323, n. 2; 1324, § 1, n. 8;
– în sentinþa judecãtoreascã, 1616; v. CORECTARE.

Estimare
– a bunurilor pentru înstrãinare, 1294, § 1.
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Euharistia
– sacrament, 897; celebrarea, 899; slujitorul, 900; concelebrarea,

902; sã se celebreze frecvent, 904; admiterea la celebrare, 903;
participarea credincioºilor, 906; diaconii ºi laicii sã nu rosteascã
rugãciunea euharisticã, 907; interdicþia de a celebra cu slujitori din
Biserici care nu sunt în comuniune deplinã, 908, pedepse pentru
cel care o face, 1365; pregãtirea ºi mulþumirea, 909; materia
sacramentului, 924; veºmintele sacre, 929; v. ÎMPÃRTÃºANIE,
EXPUNERE, VIATIC.

Evoluþie
– armonioasã a aptitudinilor tinerilor pentru o formare integra-

lã a persoanei, 795.

Examinare
– de conºtiinþã, 988;
– a martorilor, locul, 1558; cine poate asista, 1559; trebuie sã

fie examinaþi individual, pot sã fie puºi faþã în faþã, 1560; este
fãcutã de judecãtor, 1561; recitirea depoziþiei scrise sau înregis-
trate la sfârºitul examinãrii, 1569; nouã examinare, 1570.

Excardinare
– scrisori de excardinare, 267, § 1; efectele, 267, § 2; într-un insti-

tut de viaþã consacratã sau într-o societate de viaþã apostolicã,
268, § 2; trebuie sã rezulte dintr-un document legitim pentru o
încar-dinare succesivã, 269, n. 2; nu o poate acorda
Administratorul diecezan, 272.

Excepþii
– orice drept este înzestrat, 1491; este prin natura sa perpetuã,

1492;
– dilatorii, când trebuie propuse ºi rezolvate, 1459;
– de incompetenþã a judecãtorului, care o judecã, dreptul pãr-

þii nedreptãþite de a face apel, 1460;
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– de lucru judecat ºi litis finitae ºi alte excepþii peremptorii, 1462;
v. CHESTIUNI cu privire la cheltuielile de judecatã;

– de sechestru, 1496, 1497; de interzicerea a exercitãrii unui drept,
1498;

– de suspiciune, v. RECUZARE a judecãtorului; competenþa Signaturii
Apostolice, 1445;

– cu privire la modalitãþile ºi valoarea executãrii sentinþei, 1654,
§ 2.

Exclaustrare
– indult de exclaustrare, 686; scutirea de obligaþii, 687; v. VOCE.

Excomunicare
– pedeapsã, nu o constituie legislatorul inferior decât cu moderaþie

maximã ºi numai împotriva delictelor cele mai grave, 1318; ca
adaos la pedeapsa interdictului sau a suspendãrii, 1378, § 3;
pentru interpret ºi pentru cei care violeazã secretul spovezii,
1388, § 2;

– în cauzele penale, trebuie impusã sau declaratã într-un tribunal
de trei judecãtori, 1425, § 1, n. 2;

– nedeclaratã, poate sã fie iertatã de confesor în forul intern sacra-
mental, 1357, § 1.

Excomunicãri
– latae sententiae, apostatul, ereticul, schismaticul, 1364, § 1; cel

care comite delictul de avort, 1398;
– latae sententiae rezervate Scaunului Apostolic, cel care profa-

neazã speciile euharistice, 1367; cel care foloseºte violenþa fizicã
împotriva Pontifului Roman, 1370, § 1, pânã la omucidere, 1397;
preotul care dezleagã complicele în pãcatul împotriva poruncii
a ºasea, 1378, § 1; Episcopul consacrator ºi Episcopul consacrat
de el fãrã mandat pontifical, 1382; preotul care violeazã în mod
direct sigiliul sacramental, 1388, § 1.
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Excomunicat
– nu este capabil sã obþinã indulgenþe, 996, § 1; dacã este Ordi-

nariul locului sau parohul, nu pot asista în mod valid la cãsã-
torie, 1109; are interdicþiile despre care vorbeºte can. 1331, § 1;

– prin excomunicare impusã sau declaratã, este inapt sã dea vot,
171, § 1, n. 3; nu poate sã fie primit în mod valid în asociaþii-
le publice, 316, § 1; nu poate sã fie admis la sfânta Împãr-
tãºanie, 915; are interdicþiile despre care vorbeºte can. 1331,
§ 2.

Executare

– a actelor administrative particulare: validitatea, 40; execu-
torul nu o poate refuza, excepþii, 41; când este nulã, 42; când
se poate înlocui pe sine executorul, 43; succesorul executorului,
44; v. EROARE;

– a sentinþei, 1650 ss.; când este suspendatã: 1647; 1638; decre-
tul executiv al judecãtorului, 1651; revine Episcopului diece-
zan, 1653, § 1; sau autoritãþii cãreia îi este supus tribunalul de
apel, § 2; sau Superiorului între cãlugãri, § 3; modul de
executare, 1654; cât priveºte acþiunile reale, 1655, § 1; perso-
nale, 1655, § 2; când trebuie sã fie precedatã de o dare de
seamã, 1652.

Exempþiune
– a Institutelor de viaþã consacratã, 591.

Exercitare
– a puterii de conducere, pot sã coopereze laicii, 129, § 2;
– a puterii legislative, judecãtoreºti, executive, 135; norme pentru

exercitare puterii executive, 136-144;
– a ordinului sacerdotal: pentru oficiile ecleziastice, 150; privarea,

1338, § 2; v. SUSPENDARE;
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– a dreptului de alegere, 165;
– delicte în exercitarea oficiilor ecleziastice, pedepse: 1379, 1380,

1382-1389.

Exerciþii
– spirituale: în fiecare an pentru seminariºti, 246, § 5; sunt obli-

gaþi clericii, 276, §2, n. 4; cei care trebuie hirotoniþi, 1039; pentru
cãlugãri, 663, § 5;

– parohii le organizeazã conform dispoziþiilor Episcopului, 770;
– de pietate, pentru cãlugãri, 663, § 3.

Exorcism
– 1172, §1; permisiunea pentru a face, 1172, § 2.
Experþi
– când este necesarã intervenþia lor, 1574; numirea, 1575; îndatori-

ri ºi mijloace, 1577; raportul experþilor, 1588; evaluarea concluzii-
lor lor de cãtre judecãtor, 1579; cheltuieli ºi onorarii, 1580;
cauze pentru excludere ºi înlãturare, 1576;

– privaþi, 1581.

Expulzare
– a cãlugãrului din casã, în caz de scandal grav, 703.

Expunere
– a Euharistiei, 941, 942; slujitor, 943.

Expuºi
– cât priveºte locul de origine, 101, § 2.
Facultãþi
– habituale ale Ordinariului, 132; revin Vicarului general ºi epis-

copal, 479, § 3;
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– de a dezlega de pãcate: este necesarã pentru validitate, 966, §1;
se are din drept sau prin acordarea autoritãþii, 966, § 2; cine
o are, 967, §§ 1 ºi 3: extinderea la toatã lumea, 967, § 2; cine o poate
da preoþilor, 969; examen pentru aptitudine, 970; pe timp
determinat sau nedeterminat, 972, în scris, 973; revocarea ºi
încetarea, 974, 975; în pericol de moarte, 976, 977; v. SPOVADÃ,
CONFESOR;

– de a asista la cãsãtorie, 1071, 1110; delegarea facultãþii, 1111;
v. DELEGARE, ASISTENÞI;

– de a predica, revine preoþilor ºi diaconilor, 764; condiþii pentru
ca sã poatã fi extinsã la laici, 766;

– de a administra mirul, 883;
– de a concelebra, binarea ºi trinarea, 905, § 2;
– ale decanului, 555;
– ale Episcopilor de a constitui tribunale interdiecezane, de primã

instanþã, 1423, ºi ale Conferinþei Episcopale de a constitui tribu-
nale interdiecezane de instanþa a doua, 1439;

– ecleziastice, 815; grade academice, 817; moderatori ºi profesori,
820;

– de teologie în universitãþile catolice, 811; v. UNIVERSITÃÞI;
– datã martorilor de a corecta etc. depoziþia lor, 1569.

Faimã
– v. BUNÃ faimã.

Fatalia
– legis, 1465; ale apelului, 1630, 1633, 1635, 1637, §3; v. TERME-

NI.

Fals
– delictul de fals, 982, 1390; v. DENUNÞARE calomnioasã, DOCUMEN-

TE, CALOMNIATOR, BUNÃ faimã.

Fapt
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– personal sau strãin notoriu, 15, § 2.

Favoare
– refuzarea ºi acordarea din partea diferitelor autoritãþi, 64, 65;

dovedirea în forul extern a favorului obþinut prin viu grai, 74;
v. RESCRIPTE.

Favoarea dreptului
– în ce priveºte validitatea cãsãtoriei, 1060; cât priveºte privilegiul

credinþei în ceva dubios, 1150; cât priveºte pronunþarea judecã-
torului într-o cauzã care se bucurã de favoarea dreptului, 1608,
§ 4.

Fecioare
– ordinul fecioarelor, 604.

Federaþii
– de institute de viaþã consacratã, 582.

Fond
– comun de bunuri, care trebuie constituit în fiecare diecezã, 1274,

§ 3;
– de bunuri ce provin din mai multe dieceze, administrarea, 1275;
– parohial de bunuri, 531.

For
– competent, v. TRIBUNAL, COMPETENÞÃ;
– externe ºi intern: cât priveºte puterea de conducere, 130; supli-

nirea din partea Bisericii, 144; v. SUPLINIRE; cât priveºte dispen-
sa de formã ºi de impedimentele matrimoniale, 1081, 1082; pute-
rea confesorului în pericol de moarte, 1079, § 3; dezlegarea de cen-
zuri ºi de pãcate în forul intern sacramental, 508, 976, 1357; v.
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CANONIC PENITENÞIAR, CONFESOR; cât priveºte pedepsele, 1319,
§ 1;

– alegerea forului, acordatã pãrþii reclamante, 1407, § 3;
– civil, 1675; în cauzele de despãrþire, 1692, §§ 2 ºi 3.

Formã
– a celebrãrii cãsãtoriei, pentru validitate, 1108, 1117, extraordi-

narã, 1116; delegare generalã ºi specialã pentru a asista la cãsã-
torie, 1111-1113; v. DELEGARE, ASISTENÞI, CÃSÃTORIE;

– pentru liceitate, certitudine cu privire la starea liberã ºi permi-
siunea parohului în caz de delegare generalã, 1114; locul cele-
brãrii, 1115, 1118; ritul, 1119, 1120;

– în cãsãtoriile mixte, 1127;
– dispensa de la formã, 1079.

Formalitãþi
– cerute pentru actele juridice, 124, § 1.

Formare
– în seminarii, 244; spiritualã, 245; doctrinalã, 248; la celibat, 247,

§ 1; filozoficã, 251; teologicã, 252; a seminariºtilor, 255-258; a
novicilor, 646, 652; a cãlugãrilor, 659-661; a membrilor insti-
tutelor seculare, 724.

Formularea dubiului
– v. DUBIU.

Fraþi
– care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica Catolicã, compor-

tamentul Episcopului diecezan, 383, § 3; v. ECUMENISM;
– membri ai Bisericilor sau Comunitãþilor ecleziale necatolice pot

fi observatori la Sinodul diecezan, 463, § 3;
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– cât priveºte administrarea sacramentelor pentru necatolici în
pericol de moarte, 844, § 4; pentru orientali, 844, § 3;

– separaþi, cât priveºte editarea împreunã a traducerilor Sfintei
Scripturi, 825, § 2.

Fraudã
– pericol de fraudã sau mituire, 1600, § 1, n. 2.

Fricã gravã
– în actele juridice, 125, § 2;
– face invalide: votul, 172, § 1, n. 1; renunþarea, 188; votul, 1191,

§ 3; cãsãtoria, 1103;
– face nul: jurãmântul, 1200, § 2;
– scuteºte de pedeapsã, 1323, n. 4; face nulã iertarea, 1360.

Funcþie
– a Bisericii de a învãþa, 747;
– a Bisericii de a sfinþi, 834; cum este exercitatã de Episcopi, de

preoþi ºi de ceilalþi credincioºi, 825; mijloacele, 839;
– a Bisericii de a conduce (oficiul Episcopilor), 375, § 2.

Funcþionari
– în asociaþiile credincioºilor, 309;
– ai tribunalului: trebuie sã depunã jurãmânt, 1454; când sunt

þinuþi la secretul de oficiu, 1455; nu pot sã accepte cadouri,
1456; când ºi la care sancþiuni sunt supuºi, 1457, § 2, 1470, § 2.

Fundaþii
– pioase: autonome, 1303, § 1, n. 1; v. ANSAMBLURI de lucruri;

ne-autonome, 1303, § 1, n. 2; acceptarea, 1304; plasarea dotei,
1305; destinaþia bunurilor fundaþiilor ne-autonome la expirarea
timpului, 1303, §2; înregistrarea actelor fundaþiei ºi a obligaþiilor,
1306, 1307.
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Funeralii
– 1176; v. ÎNMORMÂNTARE, INCINERARE.

Fuziuni
– de institute de viaþã consacratã, 582; v. FEDERAÞII.

Garanþi
– interzisã clericilor, dacã nu-l consultã pe Ordinariu, 285, § 4.

Grade academice
– cine le poate conferi, 817; le pot dobândi laicii, 229, § 2;
– nu este admisã privarea de gradele academice, 1338, § 2.

Graniþe
– ale circumscripþiilor ecleziastice, 199, n. 4.

Grefier
– pentru actele alegerii, 173, § 4.

Grijã
– de suflete, legatã de oficiul ecleziastic, 150.

Grijã
– faþã de alte Biserici: pastoralã, 257; economicã, 1274, § 3.

Grup
– de persoane, 127, 166;
– de parohi constituit în mod stabil de consiliul prezbiteral pentru

procedura de înlãturare ºi transferare a parohilor, 1742.
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Hainã
– a clericilor, 284; a cãlugãrilor, 669.

Hirotonire
– timpuri ºi loc, 1010, 1111; celebrantul, 1012, 1016, 1017; subiectul,

1024; v. SCRISORI dimisoriale; validitatea ºi liceitatea hiro-
tonirii, 1024, 1025;

– condiþii pentru candidaþi: libertatea, 1026, aptitudinile, 1029,
vârsta, 1031, studiile, 1032; v. IREGULARITÃÞI ºi IMPEDIMENTE,
DISPENSÃ;

– pre-condiþii pentru hirotonire: conferirea mirului pentru liceitate,
1033; ritualul admiterii, 1034; slujirile lectoratului ºi acolita-
tului, 1035; declaraþia candidatului cu privire la angajamentele
pe care intenþioneazã sã le asume în mod liber, 1036; ritualul
asumãrii celibatului de cãtre diaconii permanenþi celibi, 1037;
exerciþiile spirituale, 1039;

– documentele cerute: cu privire la studii, primirea slujirilor sau
a diaconatului, a botezului ºi a mirului, ºi pentru diaconul per-
manent a cãsãtoriei, atestat al declaraþiilor fãcute ºi pentru
diaconul permanent al consimþãmântului soþiei, 1050;

– scrutinul cu privire la calitãþile celui care trebuie hirotonit, dacã
este util se pot face vestiri, cere scrisori ºi informaþii; trebu-
ie sã dea mãrturie rectorul seminarului, 1051; înregistrarea,
1053, 1054; v. REGISTRE;

– unui supus al altora, 1052, § 2;
– sacerdotalã, cât priveºte atribuirea unui oficiu ecleziastic ce

comportã grija deplinã de suflete, 150.

Ideologii
– ateiste ºi materialiste, cauzã pentru eliminarea cãlugãrului, 696,

§ 1.

Ierarhic
– recurs ierarhic, 1736, § 1; 1737.
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Ierarhie
– starea credincioºilor consacraþi nu aparþine ierarhiei, 207, § 2.

Iertare
– a pedepselor: cine le poate ierta sau sã dea aceastã putere, 1354;

v. REZERVÃ; iertarea pedepselor nerezervate Scaunului Apostolic
de cãtre Ordinariu, Ordinariul locului, orice Episcop, 1335; ier-
tarea pedepselor stabilite prin precept, 1356; puterea confesoru-
lui cu privire la cenzuri în forul intern sacramental, 1357; v. CONFE-
SOR, RECURSURI, CONTUMACIE; capelanul din spitale etc., 566, §
2; valoarea iertãrii atunci când persoanele sunt multe, 1359;
poate sã fie acordatã celor absenþi, sub condiþie, nu trebuie sã fie
divul-gatã ºi datã în scris în forul extern, 1361;

– obþinutã prin fricã gravã, este nulã, 1360;
– în pericol de moarte, 976.

Ignoranþã
– a legii, 15; a iregularitãþilor ºi a impedimentelor, 1045; în îndepli-

nirea actelor juridice, 126; a naturii cãsãtoriei, 1096;
– circumstanþã care scuteºte de pedeapsã, 1323, n. 2; care nu scuzã

dacã este crasã sau supinã sau afectatã, 1325.

Imagini sacre
– referitor la cult, 1188;
– preþioase, referitor la restaurare, 1189.

Împãrtãºanie
– slujitorul obiºnuit ºi extraordinar, 910; distribuirea de cãtre laici,

230, § 3; cine este admis, 912; cine nu trebuie sã fie admis, 915;
condiþii pentru cel care este conºtient de pãcat grav, 916; sub
ambele specii, 925; poate fi repetatã în aceeaºi zi, 917; postul cerut,
919; credincioºii adulþi ºi copiii în pericol de moarte, 913, § 2, 921;
v. VIATIC;
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– pregãtirea copiilor care au uzul raþiunii, 914;
– preceptul pascal, 920; hainele sacre ale slujitorului, 929.

Impedimente
– la ordinele sacre, 1042; obligaþia credincioºilor de a le descope-

ri Ordinariului, 1043; dispensa Sfântului Scaun, 1047, §§ 1 ºi
3; Ordinariul, 1047, § 4;

– dirimant la cãsãtorie, 1073; publice ºi oculte, 1074; autoritatea
care le declarã sau le poate constitui, 1075, 1077; care are puterea
de a dispensa, 1078, în pericol de moarte, 1079, în cazul când
toate sunt pregãtite pentru nuntã, 1080;

– vârsta, 1083; impotenþa, 1084; legãmânt anterior, 1075; dispari-
tate de cult, 1086; cel care a primit hirotonirea sacrã, 1087; cel
care a fãcut vot public perpetuu de castitate, 1088; rãpire, 1089;
crimã, 1090; consangvinitate, 1091; afinitate, 1092; onestita-
te publicã, 1093; rudenie legalã, 1094.

Impotenþã
– copulativã (coeundi) antecedentã ºi perpetuã, 1084; în caz de

dubiu cu privire la impotenþã fie cât priveºte celebrarea cãsã-
toriei fie cât priveºte declaraþia de nulitate, 1084, § 2; v. STERILITA-
TE.

Imputabilitate
– a delictului prin dol sau prin culpã, 1321; v. CIRCUMSTANÞE;
– se presupune odatã fãcutã violarea externã a legii sau a precep-

tului, 1321, § 3;
– în caz de neglijare a atenþiei necesare, 1321, § 2.

Inadvertenþa
– este echivalatã ignoranþei, cu privire la scutirea de pedeapsã,

1323.
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Inapþi
– de a da votul, 171;
– de a celebra în mod valid cãsãtoria, 1073; v. IMPEDIMENTE.

Incapabili
– de act uman, sunt inapþi de a da votul, 171, § 1;
– de a încheia cãsãtoria, 1095;
– de delict, 1322;
– de a fi martori, 1550, § 2.

Incapacitante
– legi, 10; în caz de dubiu de drept nu obligã ºi se poate obþine

dispensã în caz de dubiu de fapt, 14.

Încardinare
– se referã la toþi clericii, 265; are loc cu primirea diaconatului,

266; pentru încardinarea validã într-o altã Bisericã particula-
rã se cer scrisorile de încardinare, 267; v. SCRISORI; condiþii,
269;

– ipso iure, 268, 693; v. PERMISIUNE de a trece la altã Bisericã
particularã;

– nu o poate acorda Administratorul diecezan, 272;
– în societãþile de viaþã apostolicã, 736, § 1; 738, § 3;
– în prelaturile personale, 295, § 1.

Încetare
– a dispensei, 93; a privilegiului, 82, 83; a votului, 1194; a man-

datului legaþilor pontificali, 367; a misiunii administratorului
diecezan, 430; a consiliului prezbiteral, 501, § 1; a consiliului
pastoral, 513, § 1;
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– a pedepselor, 1354-1363; v. IERTARE;
– a compromisului, 175.
Încheierea cauzei
– 1599; decretul de încheiere a cauzei, 1599, § 3; efectele, 1600.

Închiriere
– a bunurilor Bisericii, 1297; interzisã administratorilor ºi rudelor

lor, 1298.
Incinerarea
– când este permisã, 1176, § 3.

Incompetenþã
– a judecãtorului: absolutã, 1406, §2, 1440; relativã, 1497, §2;

v. EXCEPÞIE de incompetenþã;
– sancþiuni pentru judecãtorul incompetent care se declarã

competent ºi judecã, 1457, § 1.

Încorporare
– în Bisericã, 96, în Cristos, 204, § 1;
– în institutul cãlugãresc, 654, v. PROFESIUNE;
– în institutul secular; temporarã ºi perpetuã sau definitivã, 723;

pãrãsirea institutului la terminarea încorporãrii temporare, 726;
dupã încorporarea definitivã este necesar indultul, 727;

– în societatea de viaþã apostolicã, 737; indult pentru pãrãsirea
societãþii, 743; pentru a trece la altã societate, 744; pentru a trãi
temporar în afara societãþii, 745.

Independenþã
– a Bisericii de orice putere umanã, cu privire la predicarea evan-

gheliei la toate neamurile, 747;
– a Bisericii de stat cu privire la bunurile materiale, 1254.
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Indulgenþe
– noþiunea, 992; parþialã ºi plenarã, 993; autoritatea care le acor-

dã, 995; acordarea, 997; condiþii pentru a le obþine, 996.

Indult
– de a ieºi: din institutul cãlugãresc, 691-693; din institutul secu-

lar dupã încorporarea definitivã, 727; efectele, 728; din socie-
tatea de viaþã apostolicã, 743;

– de a trãi în afara societãþii de viaþã apostolicã, 745.

Infailibilitate
– a Pontifului Roman, a Colegiului Episcopilor, despre o doctrinã,

749.

Inferiorul
– sã nu se amestece în cauzele înaintate superiorului, 139, § 2.

Înfiinþare
– de Biserici particulare, revine autoritãþii supreme, 373;
– de Conferinþe Episcopale, 449, § 1;
– a Capitlului catedralei, este rezervatã Scaunului Apostolic, 504;
– de parohii, revine Episcopului diecezan, 515, § 2;
– de case cãlugãreºti, 609-611; a casei de noviciat, 647, § 1; a casei

unei societãþi de viaþã apostolicã, 733;
– de institute de viaþã consacratã, revine Episcopului diecezan în

propriul teritoriu dupã ce a consultat Sfântul Scaun, 579;
– a oficiilor ecleziastice, 148.

Informaþii
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– ale pãrþilor date judecãtorilor, care sunt interzise, 1604, § 1;
– secrete pentru admiterea candidaþilor la noviciat, 645, §4.

Înlãturare
– din oficiu, 192; cauze pentru înlãturare, 193; ipso iure, 194;
– a parohului, 538; procedura administrativã, 1740-1747;
– a Administratorului diecezan, 430, a cancelarului curiei diece-

zane ºi a notarilor, 485; a vicarului parohial, 552; a decanului,
554, § 3; a rectorului bisericii ºi a capelanului, 563, 572.

Înlocuitor
– al Vicarului general sau episcopal, 477, § 2.

Înmormântare
– 1180;
– a credincioºilor rãposaþi, 1180, § 1; în biserici, 1242.

Înregistrare
– a conferirii botezului, 877: copiilor dintr-o mamã necãsãtoritã,

877, § 2; copiilor adoptivi, 877, § 3; alte înregistrãri, 535, § 2;
– a conferirii mirului, 895;
– a conferirii ordinelor sacre, 1053;
– a cãsãtoriei, 1121-1122; a sentinþei de nulitate a cãsãtoriei, 1123,

1685; a convalidãrii cãsãtoriei, 1123; a dispensei de cãsãtorie
încheiatã ºi neconsumatã, 1706;

– a cãsãtoriei secrete, 1133; a dispensei de la forma cãsãtoriei,
1121, § 3;

– a actului de moarte, 1182.

Înscriere
– în Biserica Latinã, 111; în alte biserici rituale, 112;
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– a clericilor, v. ÎNCARDINARE.

Instanþã
– v. TRIBUNALE de prima instanþã, de instanþa a doua, ale Scau-

nului Apostolic;
– judiciarã, începe cu citarea ºi se terminã cu sentinþa, 1517;
– în caz de moarte a pãrþii, schimbare de stare sau încetare din

oficiu, 1518; când înceteazã tutorele, curatorul sau procuratorul
necesar, 1519; când nu sunt fãcute acte judecãtoreºti timp de
ºase luni, v. PEREMPÞIUNE;

– renunþarea la instanþã, 1524, 1525.

Institute
– diecezane pentru administrarea bunurilor: special pentru între-

þinerea clerului, 1274; pentru asigurarea socialã a clerului, 1274,
§ 2; pentru necesitãþile diecezei etc., 1274, §§ 1 ºi 3; sã fie recu-
noscute din punct de vedere civil, 1274, §5;

– diecezane confederate între ele, 1274, § 4;
– de studii superioare, 812;
– de viaþã consacratã, 577; respectarea intenþiei fondatorului, 578;

înfiinþarea, 579; de drept pontifical ºi de drept diecezan, 589,
593, 594; clericale ºi laicale, 588; exempþiunea, 591; admiterea,
597; membrii trebuie sã asculte de Pontiful Roman, 590, § 2;
moderatorii, 592; puterea Superiorilor ºi a capitlurilor, 596;
v. MODERATORI, SUPERIORI, CAPITLURI cãlugãreºti, SFATURI EVAN-
GHELICE;

– cãlugãreºti, noþiunea, 607, § 2; v. CASÃ a cãlugãrilor; conducerea,
617-633; v. SUPERIORI, CONSILIU, CAPITLURI; administrarea bunurilor
materiale, 634-640; v. ADMINISTRARE; 641-645; v. ADMITERE;
noviciat ºi formare, 646-653; v. NOVICIAT; profesiunea cãlu-
gãreascã, 654-658; v. PROFESIUNE; formarea membrilor, 659-66;
drepturile ºi îndatoririle membrilor, 662-672; v. CÃLUGÃRI; trecerea
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la alt institut, 684, 685; ieºirea, 686-693; v. INDULT; eliminarea,
694-704;

– apostolatul institutelor cãlugãreºti: constã în mãrturia vieþii
consacrate, 673; în institutele dedicate contemplaþiei, 674; în
institutele dedicate apostolatului, 675; în institutele cãlugãreºti
laicale, 676; cooperare dintre institute, 680; raporturile cu Epis-
copul diecezan, 678, 681-683;

– seculare: noþiunea, 710; starea membrilor, 711; legãmintele
sacre, 712; viaþa membrilor clerici ºi laici, 713-716; constituþiile,
712 ºi moderatorii, 717; administrarea bunurilor, 718; viaþa inte-
rioarã, 718; admiterea, 720, 721; probarea iniþialã, 722; încorpo-
rarea temporarã ºi definitivã, 723; v. ÎNCORPORARE; formarea, 724;
asociaþii, 725; ieºirea din institut, 727, 728; v. INDULT; eliminarea,
729; trecerea la alte institute, 730.

Înstrãinarea
– bunurile materiale din partea Bisericii, 1254; când se cere per-

misiunea autoritãþii competente, 1291, 638, § 3; revine Conferinþei
Episcopale sã stabileascã suma maximã ºi minimã pentru înstrãi-
nare, 1292, § 3; condiþii pentru înstrãinare care depãºeºte suma
minimã stabilitã, 1293; estimarea pentru înstrãinare, 1294;
investirea banilor obþinuþi, 1294, § 2; în lipsa formalitãþilor cano-
nice corespunzãtoare, dar validã din punct de vedere civil, 1296,
v. ACÞIUNI; din partea administratorilor cãtre propriile rude, 1298,
v. ÎNCHIRIERE, ADMINISTRATORI.

Instrucþie
– v. JUDECÃTOR auditor;
– a cauzei, v. DOVEZI.

Instrucþiuni
– noþiunea, relaþia cu legea, încetarea, 34.
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Instruire
– cateheticã, 773-780; v. CATEHEZÃ;
– a seminariºtilor în ceea ce priveºte slujirea sacrã, 256, §1;
– a clericilor, dupã hirotonirea sacerdotalã, 279.

Instrumente
– de comunicare socialã: Biserica are datoria ºi dreptul de a se

folosi de ele, 747, § 1; ºi declaraþiile publice ale autoritãþii, 761;
ºi instruirea cateheticã, 779; ºi educaþia catolicã, 804, § 1; folo-
sirea de cãtre Pãstori ºi credincioºi, 822; datoria ºi dreptul
Episcopilor de a veghea, 823; ºi asistenþa datã stãrii matrimoniale,
1063, n. 1; ºi pedepsele juste, 1369.

Întâmpinare
– când are loc, 1513; notificarea decretului judecãtorului, 1513,

§ 3; efecte, pentru cel care este în posesia lucrului altuia, 1515;
deschide faza doveditoare a procesului, 1516; excepþiile care trebu-
ie judecate înainte de întâmpinare, 1462; chestiuni referitoare
la cauþiune etc. trebuie sã fie examinate înainte de întâmpina-
re, 1464; datoriile judecãtorului înainte de întâmpinare, 1446,
§ 2.

Interdict
– cenzurã, dacã este impusã sau declaratã, 1331, § 2, n. 1;
– interdicþii pentru cel care a cãzut în interdict, 1331, § 1, nn. 1 ºi 2;
– când este aplicat, 1373, 1374, 1380;
– când se cade în interdict ipso iure, 1370, § 2, 1378, § 2, 1390, 1394,

§ 2, 1397.

Interdicþie
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– de a celebra cãsãtoria, 1077; clauza dirimantã pusã interdicþiei,
1077, § 2; notarea interdicþiilor stabilite în sentinþa de nulitate,
1684, 1685.

Interdicþie
– de a celebra cãsãtorie, din partea Ordinariului, poate sã fie numai

temporarã, 1077, § 1; cu clauza dirimantã numai Sfântul Scaun,
1077, § 2;

– de a exercita puteri, oficii etc., pedeapsã expiatoare, 1336, § 1,
n. 3; interdicþia nu face niciodatã ca actul sã fie nul; interdic-
þii prevãzute în procesul penal, pentru a evita scandaluri,
1722.

Interogare
– a martorilor, v. EXAMINARE; cine este scutit, 1548, § 2;
– cât priveºte întrebãrile, 1564, 1565; modalitãþi, 1566, 1567, 1569;
– a pãrþilor, 1531, 1533, 1534.

Interpelãri
– v. PRIVILEGIU paulin.

Interpret
– în mãrturisirea sacramentalã, 990; este þinut la secret, 983, § 2;

pedepse, 1388, § 2;
– pentru a încheia cãsãtoria, 1106;
– în cauzele judecãtoreºti, 1471.

Interpretare
– a legii, autenticã, 16; strictã, 18; criterii, 17; cea mai bunã, 27;
– a privilegiului, 77; a dispensei, 92; a jurãmântului, 1204.
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Interstiþiu
– interval de ºase luni între diaconat ºi prezbiterat, 1031, §1;

între slujiri ºi diaconat, 1035.

Intervenþie
– a unei terþe persoane în cauzã, 1596; când judecãtorul trebu-

ie sã o cearã, 1597.

Interzicere
– a exercitãrii unui drept, 1496, § 2; 1498; cu posibilã cauþiune

pentru daune, 1499.

Intimare
– a citaþiei, 1508, § 3; v. NOTIFICARE; efectele, 1512;
– a alegerii, 177; a confirmãrii alegerii, 179, § 5; a pierderii oficiului,

186; a transferãrii, 1751; a înlãturãrii, 193, § 4, 1744, § 2; a revo-
cãrii mandatului fãcutã Legaþilor, 367; a sentinþei, 1615.

Întrebuinþare
– profanã a altarelor, 1239, § 1;
– a bunurilor ecleziastice, pedepse prevãzute, 1375.

Întrerupere
– a instanþei, v. PEREMPÞIUNE, RENUNÞARE la cauzã;
– a Conciliului Ecumenic, 340.

Întreþinere
– a clericilor, institut diecezan special, 1274, § 1;
– a celui care este înlãturat din oficiu, 195; dreptul laicilor afla-

þi în slujba Bisericii, 231, § 2; nu este garantatã laicilor lecto-
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ri ºi acoliþi, 230, § 1; întreþinerea diaconilor cãsãtoriþi dedicaþi
exclusiv slujirii, 281, § 3.

Introducere
– a cauzei, v. CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATÃ.

Învãþãtori
– din ºcoli: colaborarea cu pãrinþii, 796, § 2; calitãþile, 803, § 2.

Inventar
– al documentelor curiei diecezane, 486, § 3;
– ce trebuie fãcut de administratori, 1283, nn. 2, 3.

Învestire (Instituire) canonicã
– ca urmare a unei prezentãri, 147;
– divinã, a slujitorilor sacri, 207, § 1.

Iregularitãþi
– pentru hirotonirea sacrã, impediment perpetuu, 1040; enume-

rarea, 1041; ignoranþa nu are efect, 1045;
– pentru exercitarea ordinelor sacre, 1044, § 1;
– cum se multiplicã, 1046;
– dispensa de iregularitãþi, 1047; în cazurile cele mai urgente, 1048;

formalitãþile pentru dispensã, 1049.

Iretroactivitate
– a legii, 99;
– a pedepsei, 1313, § 2.

Izvor baptismal
– în biserica parohialã, în alte biserici, 858.
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Judecat
– lucru judecat, 1641-1642; cauzele privind starea persoanelor

nu devin niciodatã lucru judecat, 1643.
– judecat: când este, 1641; cauze care nu trec niciodatã în lucru

judecat, 1643; noua repropunere a cauzei, 1644; efecte, 1642.
v. JUDECAT

Judecatã
– obiectul judecãþii, 1400; locul judecãþii, 1468, 1469; persoanele

admise la judecatã, 1470;
– contencioasã ordinarã, 1501-1655; contencioasã oralã, 1656-1670;

nu este admisã în cauzele de nulitate a cãsãtoriei, 1690, se poate
urma în cauzele de separare, 1693, în cauzele incidentale, 1590,
în contestaþia în anulare, 1627;

– penalã, v. PROCESE;
– moduri pentru a evita judecãþile, 1713-1715.

Judecãtor
– suprem (Pontiful Roman), 1417;
– competenþa, 1408-1414; incompetenþa absolutã, 1406, §2, 1440,

relativã, 1407, § 2; v. EXCEPÞIE de incompetenþã, INCOMPETENÞÃ;
– în diecezã judecãtorul în prima instanþã este Episcopul, 1419;

v. VICAR judecãtoresc; oficiul de judecãtor, 1446; când trebuie
sã se abþinã sã judece, 1447, 1448; când poate sã fie recuzat,
1449-1451; v. RECUZARE; sancþiuni penale, 1457; înlãturare, 1422;
v. ROTAÞIE pentru a judeca;

– diecezan, numirea ºi calitãþile cerute, 1421, 1422;
– unic, 1424; când nu se poate constitui tribunalul colegial în prima

instanþã, 1425, § 4;
– de instrucþie, 1428; prezentator sau raportor, 1429;
– laic în tribunalul colegial, 1421;
– de prima instanþã, 1419; pentru controversele dintre cãlugã-

ri, 1427;

1080 CODUL DE DREPT CANONIC



– de instanþa a doua, 1438.

Jurãmânt
– noþiunea, 1199; obiectul ºi validitatea jurãmântului, 1200;
– promisoriu, 1201; încetarea obligaþiilor, 1202;
– suspendarea, dispensa, schimbarea, 1203; interpretarea, 1204;
– al pãrþilor în judecatã, 1532; al martorilor, 1562, § 2; nu este

þinut la el acuzatul în procesul penal, 1728, § 2; notarul sã men-
þioneze în acte, 1568.

Jurisdicþie
– v. PUTERE de conducere.

Laici
– noþiunea, 207, §1; au drepturile ºi obligaþiile credincioºilor, 224;

dreptul-datoria de a colabora la vestirea mântuirii, 225, § 1;
dreptul la libertatea tuturor cetãþenilor în lucrurile pãmânteºti,
227; dreptul de a asuma funcþii ºi oficii ecleziastice, 228, § 1;
de a fi experþi ºi consilieri ai Pãstorilor Bisericii, 228, § 2;
dreptul-datoria la instruire, 229;

– dacã sunt într-o slujire permanentã, dreptul la un salar ºi la
asigurãri sociale, 231, § 2;

– datoria de a impregna cu spirit creºtin realitãþile vremelnice,
ºi de a-l mãrturisi pe Cristos, 225, § 2;

– cei de sex masculin pot sã primeascã în mod stabil slujirile
acolitatului ºi lectoratului, 230, § 1; laicii în general pot sã
exercite temporar funcþia de lector, ca ºi pe cea de comentator
ºi de cântãreþ, 230, § 2, sau alte funcþii liturgice, 230, § 3;

– în caz de necesitate: pot sã exercite slujirea cuvântului, sã prezi-
deze rugãciunea liturgicã, sã administreze botezul, sã împar-
tã împãrtãºania, 230, § 3;

INDICE ANALITIC 1081



– acþiunea lor trebuie sã fie recunoscutã ºi promovatã de cleri-
ci, 275, § 2; de parohi, 529, § 2; v. ASOCIAÞII de laici.

Lampã
– a Preasfântului Sacrament, 940.

Lectorat
– slujire pentru laici, 230, § 1; pentru candidaþii la diaconat, 1035.

Legãmânt
– efect al cãsãtoriei, 1134;
– desfacerea legãmântului, v. DESFACERE, PRIVILEGIU paulin, PROCES

pentru dispensa super ratum;
– rãmânerea legãmântului în separarea soþior, v. SEPARARE;
– matrimonial: 1055, § 1; 1057, § 2; 1063, n. 4;
– a pactiza un onorariu exagerat etc. din partea avocatului, 1488,

§ 1.

Legaþii (Legate)
– pioase: cât priveºte competenþa în respectivele cauze, 1413, n. 2;

v. FUNDAÞII pioase, VOINÞE pioase, CAUZE pioase;
– pontificali: a latere, 358; ai Pontifului Roman, 362-364; pe lângã

state, funcþiuni specifice, 365; delegaþi ºi oservatori, 363, § 2.

Legãturi
– de comuniune deplinã, 205;
– sacre ale credincioºilor consacraþi, 207, § 2;
– sacre în institutele seculare, 712.

Lege
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– divinã naturalã ºi pozitivã, drepturile ºi obligaþiile ce derivã
nu se prescriu, 199, n. 1; pot fi însoþite de pedepse, 1315;

– ecleziasticã: instituirea ºi promulgarea, 7; cine este obligat, 11-13;
împãrþiri: universalã ºi particularã, 8; personalã ºi teritorialã, 13;
anulantã ºi incapacitantã, 10; pur ecleziasticã, 11; v. ANULANTE,
INCAPACITANTE; interpretarea, 16, 17; abrogarea, 20;

– dubiu cu privire la lege, 14, 21; ignoranþa ºi eroarea, 15;
v. DISPENSÃ;

– penale etc., trebuie supuse la interpretare strictã, 18; schimbarea
legii, 1313; autorul, 1315; legea particularã în ceea ce priveºte
pedepsele, 1315, § 3; violarea externã a legii, 1321; cât priveºte
judecata, 1401, n. 2;

– constitutive esenþiale ale institutelor ºi actelor juridice, 86; 
– civile, 22; cu privire la adopþie, 110; cu privire la cãsãtorie (când

nu poate fi recunoscutã), 1071, § 1, n. 2; cu privire la muncã, 1286,
n. 1; cu privire la tranzacþie, compromis ºi judecatã arbitra-
lã, 1714, 1716; v. DREPT civil;

– a abstinenþei ºi a postului, 1252;
– speciale, pentru scaunul roman vacant, 335;
– specialã pontificalã, pentru canonizarea Slujitorilor lui Dumnezeu,

1403, § 1.

Legitimare
– a copiilor, v. COPII.

Legitimitate
– v. COPII, PATERNITATE.

Libertate
– în alegere, 169; pentru validitatea votului, 172, § 1, n. 1; în

jurãmânt, 1200, § 1;
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– delicte împotriva libertãþii omului, pedepse, 1397; v. VIOLENÞÃ,
FRICÃ GRAVÃ.

Limbã
– studiul limbii latine ºi a altor limbi din partea seminariºtilor, 249;
– latinã sau altã limbã în celebrarea euharisticã, 928.

Liturghie
– celebrare: 899, celebreazã în mod valid numai preotul valid

hirotonit, 900, § 1; celebreazã în mod licit numai preotul care
nu este împiedicat din punct de vedere canonic, 900, § 2; pen-
tru utilitatea credincioºilor ºi nu în acelaºi timp în aceeaºi bise-
ricã, 902, 941, § 2; preotul sã celebreze frecvent, 904; o singu-
rã datã pe zi, cu excepþia cazurilor de necesitãþi pastorale, 905; v.
BINARE; pregãtirea ºi mulþumirea la liturghie, 909; folosirea lim-
bii latine ºi a veºmintelor stabilite, 928, 929; preoþii bãtrâni ºi
bolnavi cât priveºte celebrarea liturghiei, 930; locul ºi ora,
931, 932; într-o bisericã sau comunitate care nu este în comu-
niune deplinã cu Biserica Catolicã, 933;

– aplicarea: fiecare preot are dreptul sã aplice fie pentru vii fie
pentru rãposaþi, 901; oportunitatea aplicãrii, 946; o liturghie
pentru fiecare intenþie pentru care a fost fãcutã oferta, chiar
dacã aceasta este minimã, 948; preotul care celebreazã mai multe
liturghii pe zi, în ce priveºte aplicarea (în ziua de Crãciun), 951;
numãrul de liturghii de aplicat, 954, 956; transmiterea de liturghii
de aplicat la alþi preoþi, notarea, 955; obligaþiile administra-
torilor de cauze pioase, 956; vigilenþa Episcopului cu privire la
îndeplinirea obligaþiilor de liturghii, 962; câte pot fi accepta-
te ºi unde, 953, 954;

– obligaþia de a participa la liturghie, 1247, 1248;
– de înmormântare, 1185;
– în catedralã, 389;
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– pentru popor: este obligat Episcopul, 388, 429, ºi parohul, 534,
543, § 2, n. 2;

– obligaþiile de liturghii, cât priveºte reducerea, 1308, 1309;
v. REDUCERE.

Liturgie
– liturgia ºi Codul, 2; autoritatea competentã în materie liturgicã,

838; v. CÃRÞI liturgice, ACÞIUNI liturgice;
– liturgia orelor, 1173; este obligatorie pentru clerici, 1174, 276,

§ 2, n. 3; pentru membri institutelor de viaþã consacratã, 1174,
663, § 3; sã se respecte timpurile corespunzãtoare pentru fieca-
re orã, 1175.

Loc
– de origine, 101; al botezului, 857, 859, 860; al mirului, 881; al

Euharistiei, 931; al pocãinþei, 964; al preoþiei, 1011; al cãsãtoriei,
1115;

– al judecãþii, 1468, 1469.

Locuitor (Incola)
– 100.

Locuri sacre
– 1205; puterea asupra locurilor sacre, 1213; v. DEDICARE, BINE-

CUVÂNTARE; cine este admis în ele, 1210; violarea, 1211.

Luare în posesie
– a diecezei, 382, §§ 2-4; a parohiei, 527;
– a oficiului de Episcop coadiutor ºi auxiliar, 404.

Lucru
– locul unde se aflã lucrul: criteriu pentru a stabili competen-

þa tribunalului, 1410.
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Lucruri
– spirituale ºi legate de ele, cauze de competenþa proprie ºi

exclusivã a Bisericii, 1401, n. 1; capacitatea minorilor de a
acþiona în judecatã în cauze spirituale ºi legate de ele, 1478, § 3;

– sacre, destinate cultului, 1171; modalitãþi de dobândire, 1269.

Lunã
– 202, § 1.

Maestru
– al novicilor, 651; funcþiunile, 652; cât priveºte spovedirea novi-

cilor, 985.

Magisteriu
– infailibil, 749; solemn sau obiºnuit, 705; autentic, 752;
– al Bisericii: învãþãtura magisteriului, confesorul trebuie sã fie

fidel faþã de ea, 978, § 2;
– pedepse, 1371.

Magistrat
– civil, judecã cauzele cu privire la efectele pur civile ale cãsãtoriei,

1672.

Majori
– 97, § 1; cât priveºte exercitarea drepturilor, 98, § 1.

Majoritate
– absolutã a celor prezenþi în alegeri, 119; relativã dupã douã scru-

tine, 119;
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– de douã treimi din voturi pentru decretele generale ale Confe-
rinþei Episcopale, 455.

Mãnãstiri
– înfiinþarea, 609; desfiinþarea, 616, § 4;
– asociate cu un institut masculin, cât priveºte conducerea, 614;

sui iuris, supuse vegherii Episcopului diecezan, 615, 628, § 2,
n. 1; cât priveºte confesorii obiºnuiþi, 630, §3; darea de seamã
anualã a administraþiei fãcutã Ordinariului locului, 637; cât
priveºte clauzura, 667, §§ 2 ºi 3.

Mandat
– procurator pentru celebrarea cãsãtoriei, 1105;
– pontifical pentru consacrarea Episcopilor, 1013;
– al procuratorilor ºi avocaþilor pentru cauzele ecleziastice, 1484;

special pentru a putea renunþa la instanþã, 1485; în lipsa man-
datului legitim sentinþa este nulã, 1620, n. 6;

– special al Episcopului pentru Vicarul general ºi episcopal, 479,
§ 1.

Mântuirea sufletelor
– lege supremã, 1752; 747, § 2;
– în cauzele care se referã la mântuirea sufletelor judecãtorul

poate ºi trebuie sã acþioneze din oficiu, 1452, § 1.

Martori
– sunt admiºi în toate cauzele, 1547; trebuie sã spunã adevãrul,

1548, § 1; cine este scutit, 1548, § 2; cine poate fi martor, 1549;
– cine nu trebuie sã fie admis, 1550, § 1; cei incapabili, 1550, § 2;
– când ºi cum trebuie sã fie prezentaþi, 1552; revine judecãtoru-

lui sã limiteze numãrul lor, 1553; pot sã fie retraºi de cãtre
parte, 1551; partea poate sã cearã excluderea lor, 1555;
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– citarea martorilor, 1556; fiind citaþi, trebuie sã se prezinte, 1557;
unde trebuie sã fie interogaþi, Cardinalii, Patriarhii etc., dacã
sunt împiedicaþi, bolnavi etc., 1558; cine poate ºi cine nu este
admis sã asiste la interogatoriu, 1559; examinarea ºi confruntarea
lor, 1560, cine trebuie s-o facã, 1561; cât priveºte jurãmântul,
1562; preliminariile ºi modalitãþile interogatorului, 1563-1566;
folosirea benzii magnetice, 1567, § 2, 1569; v. MÃRTURII;

– pot fi interogaþi din nou, 1570; trebuie sã fie plãtiþi, 1571;
– la cãsãtorie, trebuie sã fie doi pentru validitate, 1108, § 1; în

cãsãtoria dintre un catolic ºi un oriental, 1127, § 1;
– pentru dovedirea conferirii botezului, 876.

Mãrturie
– publicã a cãlugãrilor, 607, § 3;
– certificcat autentic de hirotonire, 1053, § 2.
Mãrturii
– trebuie sã fie scrise de notar, sau înregistrate pe bandã magneti-

cã, 1567; trebuie sã fie citite martorului ºi semnate, 1569;
– consideraþii ale judecãtorului, cât priveºte mãrturiile, 1572; când

mãrturiile unui singur martor constituie dovadã definitivã, 1573;

Mãrturisire
– mãrturisire la proces, 1535; efectele, 1536; când nu are valoare,

1538; extrajudicialã, 1537; a delictului, nu este obligat acuzatul,
1728, § 2.

Meditaþie
– pentru formarea spiritualã a seminariºtilor, 246, § 3;
– pentru sfinþenia vieþii este recomandatã clericilor, 276, § 2, n. 5;
– pentru cãlugãri, 663, § 3.

Mendicanþi
– cãlugãri mendicanþi în ceea ce priveºte ofrandele, 1265, § 1.

1088 CODUL DE DREPT CANONIC



Mijloace
– de comunicare ºi cãlugãri, 666.

Minori
– cine sunt, 97, § 2; exercitarea drepturilor, 98, § 2; cât priveºte

domiciliul, 105, § 1; pot fi naºi, 874; pot fi admiºi la noviciat, 643,
§ 1, n. 1, dar nu la profesiunea cãlugãreascã, 656, n. 1; cât priveºte
celebrarea cãsãtoriei, 1072, 1083; când sunt admiºi sã fie martori,
1550, § 1;

– în judecatã: acþioneazã prin intermediul pãrinþilor, tutorilor
sau curatorilor, 1478, §§ 1 ºi 2; în cauzele spirituale, 1478, § 3;
cât priveºte apãrãtorul, 1481, § 3;

– când sunt scutiþi de pedeapsã, 1323, n. 1.

Mirul
– sacrament al iniþierii creºtine, 879; celebrarea, 880, 881; cele-

brantul, 882-888; cei care trebuie miruiþi, calitãþile, 889; vârsta
candidaþilor, 891; naºii, 892, 893; dovedirea ºi înregistrarea, 894,
895.

Misionari
– definiþie, 784; trimiºi de Bisericã, 786; dialog cu necredincioºii

ºi admiterea la botez, 787; îndatoririle Episcopilor diecezani în
þãrile de misiune, 790, în dieceze, cooperare misionarã, 791.

Misiuni
– iniþiative misionare: conducerea ºi coordonarea, îndatoririle

fiecãrui Episcop, 782; cooperarea misionarã în dieceze, 791; cât
priveºte membri institutelor de viaþã consacratã, 783; Confe-
rinþele Episcopale sã promoveze opere pentru cei care provin
din þãri de misiune din motive de studiu, 792;

– populare, 770.
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Mitropolit
– 432, 435; drepturile ºi obligaþiile, 436; trebuie sã informeze

Scaunul Apostolic cu privire la absenþa Episcopilor sufragani,
395, § 4; cu privire la incapacitatea Episcopilor de a conduce
dieceza, 415; intervine direct dacã nu a fost ales Administratorul
diecezan, 421, § 2; 425, § 3; cât priveºte numirea Episcopilor,
377, § 3; trebuie sã cearã paliul, 437.

Moarte
– prezumtivã a soþului, 1708; v. PERICOL de moarte.
Moderator
– al curiei diecezane, 473, § 2;
– în asociaþiile publice de credincioºi, 318, § 2; trebuie sã fie

ascultaþi pentru desfiinþare, 320, § 3;
– în institutele de viaþã consacratã: raporturile cu Scaunul Apos-

tolic, 592;
– în casele sui iuris, 613;
– suprem, în institutele cãlugãreºti: puterea, 622; alegerea, 625;

poate sã suprime o casã, care sã nu fie unica, 616; cât priveºte
trecerea la alt institut, 684, § 1, indultul de exclaustrare, 699;
cât priveºte noviciatul, 647, § 2;

– în societãþile de viaþã apostolicã, cât priveºte indultul de ieºire,
743, trecerea la alt institut, 744, indultul de a trãi în afara casei,
745; v. SUPERIORI.

Monahi
– casa monahilor, 613, § 1.

Monahii
– cât priveºte indultul de exclaustrare, 686, § 2.

Motive
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– scuzante, atenuante, agravante referitor la pedepse, v. CIRCUM-
STANÞE;

– canonice:
– grav: pentru transferarea din oficiu împotriva voinþei titula-

rului, 190, § 2; pentru înlãturarea economului, 494, § 2; pen-
tru excardinare, 270; pentru dispensa de diaconat, 290, n. 3;
pentru a desfiinþa asociaþii de credincioºi, 320, § 2; pentru
renunþarea la diecezã, 401, § 2; pentru celebrarea botezului în
case private, 860, § 1; pentru a-i asocia pe alþii la administrarea
mirului, 884, § 2; pentru a interzice cãsãtoria, 1077, § 1; pen-
tru convalidarea radicalã, 1164; pentru înlãturarea avocatului,
1487; pentru a scuti de jurãmânt, 1532; pentru intrarea ºi
ieºirea din clauzurã, 667, § 4; pentru exclaustrare, 686; pentru a
permite interpelãri înainte de botez când se acordã privilegiul
paulin, sau pentru a dispensa de la ele, 1144;

– grav ºi urgent: pentru absenþa Episcopului din diecezã în sãr-
bãtorile principale, 395, § 3; pentru a se amesteca în cauzele care
au fost înaintate superiorului, 139, § 2;

– foarte grav: pentru dispensa de prezbiterat, 290, n. 3; pentru
înlocuirea judecãtorilor, 1425, § 5;

– just: pentru înlãturarea dintr-un oficiu conferit la discreþia
autoritãþii, 193, § 3; pentru binare, 905, § 2; pentru a distri-
bui împãrtãºania în afara Liturghiei, 918; pentru a amâna pre-
ceptul pascal pentru alt timp, 920, § 2; pentru a celebra euha-
ristia în Biserici sau comunitãþi care nu sunt în comuniune cu
Biserica catolicã, 933; pentru a asculta spovezi în afara confe-
sionalului, 964, § 3; pentru dispensa super rato, 1142; pentru
dispensa de voturi, 1196;

– just ºi necesar: pentru reducerea obligaþiilor de Liturghii,
1308, § 1;

– just ºi proporþionat: pentru renunþarea la oficiu, 189, § 2;
– just ºi raþional: pentru a celebra fãrã participarea credincioºilor,

906; pentru a scrie în reviste contrare religiei ºi bunelor moravu-
ri, 831, § 1; pentru mir în afara Liturghiei, 881.

INDICE ANALITIC 1091



– trebuie sã fie exprimate în sentinþã, 1611, n. 3, 1612, § 1, n. 3;
în decretele particulare, 51; când sunt cerute pentru validitate
în celelalte pronunþãri ale judecãtorului, 1617; de unde trebu-
ie deduse în sentinþa tribunalului colegial, 1610, § 2; dacã lip-
sesc, sentinþa este nulã, 1622, n. 2; v. CONTESTAÞIE ÎN ANULA-
RE.

Motu proprio
– efectele produse de aceastã clauzã, cât priveºte rescriptele, 63;

pentru actele administrative particulare, 38.

Mustrare
– remediu penal, 1339, § 2.

Mutilare
– pedepse, 1397.

Naº
– la botez, 872; la mir, 892, sã fie acelaºi de la botez, 893, § 2;

condiþii pentru a putea fi naº, 874, sã nu fie tatãl sau mama celui
care trebuie botezat, 874, § 1, n. 5;

– este þinut sã formeze la credinþã ºi la practica vieþii creºtine
pe cei pe care îi þine la botez sau sunt miruiþi, 774, § 2.

Navigatori
– capelanul îi poate dezlega de cenzurile latae sententiae, 566, § 2.

Neascultare
– pedepse pentru neascultare, 1371, n. 2, 1373.

Necatolicã
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– religie, pedeapsã pentru pãrinþii care boteazã sau educã pe copii
în ea, 1366.

Necesitate
– circumstanþã atenuantã a pedepsei, 1324, n. 5;
– în caz de necesitate, laicii pot sã predice, sã distribuie împãr-

tãºania etc., 230, § 3;
– când este o necesitate gravã slujitorii catolici pot sã administreze

sacramentelor ºi celorlalþi creºtini necatolici, în afarã de orienta-
li, 844, § 4;

– în caz de necesitate se poate asista la cãsãtorie unor persoa-
ne determinate fãrã permisiunea Ordinariului, 1071.

Neconsumare
– v. PROCES pentru dispensa la cãsãtoria ratum et non consum-

matum;
– când existã dubiu în cursul cauzei de nulitate a cãsãtoriei, 1681.

Necredincioºi
– dialogul cu necredincioºii, 256, § 1, 787.

Neglijenþã
– în convocarea pentru alegere, 166;
– în a lua mãsuri pentru evitarea evenimentului delictuos, 1326,

§ 1, n. 3;
– a Episcopului sufragan de a face vizita canonicã, 436, § 1, n. 2;
– a parohului cu privire la îndatoririle parohiale, 1741, n. 4;
– vinovatã în exercitarea slujirii ecleziastice, pedepse, 1389, § 2.

Neofiþi
– cât priveºte locul de origine, 101; formarea neofiþilor, 789;
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– cât priveºte hirotonirea, 1042, n. 3.

Notar
– în curia diecezanã, 482, § 3; v. CANCELAR; 483, § 1; îndatoriri, 484;

înlãturarea, 485;
– în tribunale, 1437; v. FUNCÞIONARI ai tribunalului; când poate

sã elibereze copia actelor judecãtoreºti, 1475, § 2.

Notificare
– a citãrii în judecatã, 1509; când este respinsã, 1510; când nu

are loc în mod legitim, actele sunt nule, 1511; efectele, 1512.

Nouã cãsãtorie
– când se poate celebra dupã declararea nulitãþii, 1684;
– când partea botezatã are dreptul în privilegiul paulin, 1146

(1144, 1149).

Nouã cauzã
– condiþii pentru a repropune dupã douã sentinþe conforme o

cauzã care nu trece în lucru judecat definitiv, 1644; când sus-
pendã executarea sentinþei, 1644, § 2.

Noviciat
– noþiunea, 646; condiþiile pentru validitate: reºedinþa, 647, §§ 2

ºi 3; absenþele, 649; durata de 12 luni, 648; conducerea, revi-
ne maestrului, 650, § 2; v. MAESTRU;

– admiterea în noviciat, calitãþile cerute în candidaþi, 641, 642;
când nu este validã, 643; documentele cerute, 645; pentru admi-
terea clericilor admiºi deja în alte institute, 644, 645; sã nu fie
admise persoane împovãrate de datorii pe care nu le pot achita,
644;

– pãrãsirea ºi eliminarea, 653.
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Nulitate
– a actelor remediate de sentinþã, 1619;
– a sentinþei: când datoritã unui viciu iremediabil, 1620, sau dato-

ritã unui viciu remediabil, 1622;
– a cãsãtoriei, a hirotonirii sacre, v. CAUZE pentru declararea…

Nume
– al celui care trebuie botezat, sã nu fie strãin de simþul creºtin,

855.

Numire
– a Episcopului, 377, §§ 1, 3; a Vicarului general ºi episcopal, 477;

a membrilor consiliului pentru probleme economice, 492, § 3;
a membrilor consiliului prezbiteral, 497, n. 3; a membrilor cole-
giului consultanþilor, 502, § 1; a parohului, 523, a membrului
cãlugãr la un oficiu ecleziastic, 682, § 1; a profesorilor de religie, 805;
a decanului, 554; a rectorilor de biserici, 577; a capelanilor, 565,
în asociaþiile publice de credincioºi, 317, § 1.

Obligaþie
– de a veni în ajutor necesitãþilor Bisericii, 222, 1261;
– de a dovedi, revine celui care afirmã, 1526; când este scutire

de obligaþie de a dovedi, 1536.

Obligaþii
– ale credincioºilor, ale laicilor, ale clericilor, ale Episcopilor, ale

cãlugãrilor, vezi cuvintele respective;
– morale ºi civile ale pãrþilor, dupã sentinþa de nulitate a cãsãtoriei,

1689;
– ale persoanelor juridice, 121-123;
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– ale fundaþiilor pioase, registrul pentru notarea obligaþiilor ºi
a îndeplinirii lor, 1307;

– de liturghii, 1308; v. REDUCERE a obligaþiilor.

Observatori
– pe lângã organizaþiile internaþionale, 363, § 2; 
– la Sinodul diecezan, 463, § 3.

Oferte
– cu ocazia celebrãrilor parohiale, 531, 551;
– cu ocazia administrãrii sacramentelor ºi a sacramentaliilor, 1264;
– pentru funeralii, 1181;
– date Superiorilor ºi administratorilor, 1267;
– în bani pentru aplicarea liturghiei, 945; pentru fiecare ofertã chiar

minimã trebuie sã-i corespundã o liturghie, 948; obligaþiile ce
derivã, 949; nu se poate percepe pentru o a doua liturghie conce-
lebratã în aceeaºi zi, 951, § 2; le stabileºte Conciliul provincial
sau adunarea Episcopilor provinciei, 952; sunt þinuþi sã le respec-
te ºi cãlugãrii, 952, § 3; nu se pot lua mai multe oferte decât
câte liturghii se pot celebra într-un an, 953, 956; cui revine drep-
tul-da-toria de a veghea în materie, 957; parohul ºi rectorul
bisericii trebuie sã aibã un registru particular pentru a nota
liturghiile celebrate, pe care Ordinariul trebuie sã-l controleze în
fiecare an, 958; formalitãþile în transmiterea altor preoþi a
liturghiilor de aplicat, 955; nu se prescriu, 199, n. 5; pedepse pen-
tru cel care trage un câºtig nelegitim, 1385.

Oficial
– al tribunalului, v. VICAR judecãtoresc.

Oficii
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– ecleziastice: definiþie, 145, § 1; atribuirea canonicã, 146, 147; auto-
ritatea competentã pentru atribuire, 148; condiþiile destina-
tarului, validitatea ºi anulabilitatea atribuirii, 149, 150, 153, 154;
incompatibile, 152; promiterea, 153, § 3; atribuirea în caz de
neglijenþã sau impediment al celui care trebuie sã o facã, 155;

– pierderea, cum trebuie intimatã, 184-186; renunþarea, 187-189;
v. RENUNÞARE; transferare, 190, 191; v. TRANSFERARE; înlãtura-
re, ipso iure sau prin decret al autoritãþii, 192, cauze ale înlãtu-
rãrii, 193; v. ÎNLÃTURARE; privare, 196; retribuirea titularului
în caz de transferare ºi de înlãturare, 191, § 2, 195;

– pedepse pentru cel care uzurpã oficiul, 1381; v. UZURPARE; pentru
alte delicte referitoare la uzurpare, 1384.

Omilie
– formã de predicã rezervatã preotului sau diaconului, când

trebuie sã fie fãcutã, 767; revine Episcopului diecezan sã punã
în aplicare normele, ca ºi parohului ºi rectorului bisericii, 386,
§ 1, 767.

Omucidere
– pedepse, 1397, 1370.

Onestitate publicã
– impediment dirimant la cãsãtorie, 1093.

Opere misionare pontificale
– 791, n. 2.

Oratorii
– noþiunea, 1223; permisiunea pentru a le constitui, 1224; cele-

brãrile în ele, 1225; binecuvântarea, 1229.
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Ordinariu
– cine se înþelege cu acest nume, 134, §§ 1 ºi 2; îi sunt acorda-

te facultãþi habituale, 132, § 2; se bucurã de putere executivã
obiºnuitã generalã, 134, § 3; de alt rit poate sã fie invitat la
Conferinþa Episcopalã, cu vot consultativ, 450, § 1; dispensa de
la legile ecleziastice, 87; vegheazã ºi dã instrucþiuni cu privire
la administrarea bunurilor, 1276;

– al locului, 134, § 2; dispensa de la legile diecezane, 88; de la
voturile private, 1196, n. 1; vegheazã asupra asociaþiilor de credin-
cioºi, 305, § 2, asupra îndeplinirii obligaþiilor de liturghii, 958,
§ 2; dã permisiuni cu privire la celebrarea Euharistiei, 933, 934;
acordã binarea ºi trinarea, 905, § 2; dã facultatea de a ascul-
ta spovezi, 969; dã permisiuni pentru asistenþa la cãsãtorie ºi pen-
tru cãsãtoriile mixte, 1071, 1125; ordoneazã pregãtirea pentru
cãsã-torie, 1064; numeºte ºi vegheazã asupra profesorilor de
religie, 804, 805.

Organisme
– ale Curiei Romane, 360, 361;
– de participare ºi de consultare în capitlurile cãlugãrilor, 633.

Orientali
– cât priveºte sacramentele Euharistiei, pocãinþei, ungerii bol-

navilor, 844, §§ 3 ºi 5; cât priveºte forma celebrãrii cãsãtoriei,
1127, § 1.

Pãcat
– lucrurile în care existã raþiune de pãcat, obiect al judecãþii

Bisericii, 1401, § 2;
– iertarea pedepsei temporare datoratã pãcatului, 992;

v. INDULGENÞE;
– cât priveºte sacramentul pocãinþei: 959, 960, 963, 966, 977, 981,

988, 989, 991; cât priveºte dezlegarea de cenzuri, 1357;
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– solicitarea la pãcat împotriva poruncii a ºasea a Decalogului,
1387.

Pãcãtoºi
– publici, trebuie sã fie privaþi de funeralii, 1184, § 1, n. 3.

Pâine
– pentru Euharistie, 924; trebuie sã fie azimã, 926;
– de regulã împãrtãºania se dã numai sub specia pâinii, 925.

Paliu
– ce înseamnã, în cât timp trebuie sã-l cearã Mitropolitul, 437;

când îl poate folosi; îl impune cardinalul proto-diacon, 355, § 2.
Pãrãsire
– în mod public a credinþei catolice sau a comuniunii Bisericii,

comportã înlãturarea ipso iure din ofeiciu, 194, § 1, n. 2;
– în mod notoriu a credinþei catolice, comportã eliminarea ipso

facto din institut, 694, § 1, n. 1.

Pãrinþi
– obligaþia foarte gravã ºi dreptul pãrinþilor de a-i educa pe copii,

226, § 2, 793, 1136; cât priveºte cateheza, 774, § 2; cât priveºte
botezul copiilor, 867; cât priveºte mirul copiilor, 890; cât priveºte
Euharistia, 914;

– trebuie sã colaboreze cu învãþãtorii din ºcoli, 796, § 2;
– au dreptul la ajutoarele societãþii civile, 793, § 2;
– au dreptul la libertate în ce priveºte alegerea ºcolii, 797;
– aleg ºcoala unde se dã educaþie catolicã sau se ocupã de aceas-

ta în alt mod, 798;
– nu pot fi naºi pentru botez sau pentru mir, 874, § 1, n. 5, 893;
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– nu ºtiu sau sunt împotriva cãsãtoriei copiilor minori, 1071, §1,
n. 6;

– stau la proces pentru copii minori, 1478, §1;
– trebuie sã educe copiii pentru sensul genuin al pocãinþei, 1252.

Paroh
– definiþie, 519; condiþii, 521; stabilitatea, 522; numirea, 523, 524;

luarea în posesie, 527; îndatoriri pastorale, 528, 529; funcþiu-
ni, 530; ofertele, 531, 551; administrarea bunurilor, 532;
reºedinþa ºi concediul, 533; liturghia pentru popor, 534; înlãtu-
rarea, trans-ferarea, renunþarea, 538; 1740-1752; v. PROCEDURÃ
administrativã;

– cât priveºte vocaþiile, 233, § 1, predica ºi cateheza, 528, vizi-
tarea familiilor ºi a muribunzilor ºi a sãracilor, funcþiile laicilor,
529;

– cât priveºte administrarea sacramentelor, 530, uleiurile sacre,
847, înregistrarea botezului, 877, 878, conferirea mirului, 890,
celebrarea ºi asistenþa la cãsãtorie, 1108, 1109-1111, 1081, 1115;

– cât priveºte puterea de a dispensa, 89, de impedimentele matri-
moniale în pericol de moarte, 1079, § 2, de voturile private, 1196,
n. 1, de zilele de sãrbãtoare sau de pocãinþã, 1245;

– grup de parohi aleºi de consiliul prezbiteral pentru a-l ajuta pe
Episcop în procedura administrativã de transferare ºi înlãtura-
re a parohului, 1742, 1750;

– pedepse: pentru abuz sau neglijenþã în slujire, 1389; pentru
violarea obligaþiei de reºedinþã, 1396.

Parohie
– definiþie, 515; porþiune a teritoriului diecezei, 374, § 1; cât pri-

veºte luarea în posesie ºi vacanþa, 527, § 3, 539; în parohie sã
fie un singur paroh, 526, § 2; v. CVASI-PAROHIE;

– mai multe parohii încredinþate unui singur paroh din cauza lipsei
de preoþi, 526, § 1;
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– încredinþatã diaconului, 517, § 2;
– încredinþatã mai multor preoþi în solidar, 517, §1; v. PREOÞI;
– încredinþatã unui institut cãlugãresc, 520;
– personalã, 518;
– cât priveºte celebrarea cãsãtoriei, 1115, 1118;
– cât priveºte administrarea bunurilor, 532, 540; consiliul pentru

probleme economice, 537;
– în parohie sã existe registrele botezaþilor, al cãsãtoriilor ºi ai

rãposaþilor, sã existe arhivã etc., 535; v. REGISTRE;
– sã aibã consiliu pastoral, 536.

Parte
– dispozitivã a sentinþei, 1611, n. 3;
– pârâtã, v. PÂRÂT.
Pãrþi în cauzã
– care nu se prezintã la judecatã, 1592-1595; v. ABSENÞÃ;
– declaraþii ale pãrþilor, 1530-1538; v. MÃRTURISIRE valoarea, 1538;
– care se considerã obligate de sentinþã, pot sã facã apel, 1628;
– care refuzã sã se prezinte, 1528; care moare, îºi schimbã sta-

rea sau înceteazã din oficiu, cât priveºte instanþa, 1518; care se
pre-zintã în mod spontan în faþa judecãtorului, 1507, § 3; între-
bãrile ºi rãspunsurile pãrþilor, 1513; are mereu dreptul de a
recurge împotriva decretului de respingere a cererii, 1505, § 4,
sau sã face instanþã, 1506.

Participare
– la comiterea delictului, 1327;
– la celebrarea euharisticã, 906;
– a credincioºilor la munera Christi, 201, § 1.

Partide politice
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– parte activã a clericilor, 287, § 2.

Pasiune
– circumstanþã atenuantã a pedepsei, 1324, § 1, n. 3; 1325.

Pãstori de suflete
– cât priveºte cateheza, 773; spovada, 890; cãsãtoria, 1063, 1072.

Pãstrare
– a Preasfintei Euharistii: unde trebuie ºi unde se poate pãstra,

934; condiþii, 934, § 2, 937; în cãlãtorie, 935; în casele cãlugãreºti,
936; v. TABERNACOL.

Paternitate
– 1138, § 1.
Patriarhi
– titlu de onoare, 438; orientali pot sã facã parte din Colegiul Cardi-

nalilor, 350, §§ 1 ºi 3.

Patrimoniu
– al institutelor cãlugãreºti, 578, 631, § 1.

Pedepse
– v. SANCÞIUNI PENALE, CENZURI, LEGE penalã, PRECEPT penal, REME-

DII penale, PENITENÞE;
– medicinale, v. CENZURI;
– expiatoare, enumerarea, 1336; legea poate sã constituie altele,

1312, § 2; domeniul ºi efectele, 1337, 1338;
– aplicarea pedepselor, v. APLICARE;
– atunci când vinovatul este obligat, 1351, v. SUSPENDARE a pedepsei;
– încetarea pedepsei, v. IERTARE;
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– când pot sã fie impuse cãlugãrilor de cãtre Ordinariul locului,
1320.

Penitent
– dispoziþii, 987; care pãcate trebuie sã le spovedeascã, 988;

preceptul anual, 989; poate sã apeleze la un confesor de alt rit,
991.

Penitenþe
– sancþiuni penale, 1312, § 3; în ce constau, 1340, § 1;
– publice, nu se impun pentru o încãlcare ocultã, 1340, § 2;
– Ordinariul poate sã le adauge la remediile avertizãrii ºi ale corec-

tãrii, 1340, § 3.

Pensionare
– Episcopul trebuie sã o dea parohului înlãturat, dacã nu este

capabil pentru un alt oficiu, 1746.

Perempþiune
– a instanþei, termene, 1520; eficacitatea, 1521; efecte asupra actelor

judecãtoreºti, 1523; cât priveºte cheltuielile, 1523.

Pericol
– de daunã gravã sau de infamie, în cazurile oculte mai urgen-

te, cât priveºte exercitarea hirotonirii, obligaþia de a recurge,
1048;

– de moarte, cât priveºte administrarea licitã a pocãinþei, Euha-
ristiei ºi ungerii bolnavilor pentru creºtinii necatolici, 844, § 4;
a botezului pentru copii, 867, § 2; a viaticului, 921; a dezlegã-
rii generale, 961, n. 1; a pocãinþei de cãtre preotul lipsit de facul-
tate, 976; cât priveºte celebrarea cãsãtoriei, 1068, dispensa de
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formã ºi de impedimente, 1079, forma canonicã, 1116; cât
priveºte suspendarea cenzurii, 1335.

Permisiune
– acordarea permisiunii, norme, 59, § 2; v. RESCRIPTE;
– de a trece la altã Bisericã particularã, 271; nu o poate da Admi-

nistratorul diecezan, 272;
– pentru a administra botezul, 862; a Ordinariului pentru a asis-

ta la cãsãtorie în circumstanþe determinate, 1071; a parohului
pentru a asista la cãsãtorie din partea celui care are delegare
generalã, 1114; a parohului propriu pentru a celebra cãsãto-
ria în altã parohie, 1115;

– a Ordinariului pentru cãsãtoriile mixte, 1125;
– a Conferinþei Episcopale pentru a face traduceri ale Sfintei

Scripturi împreunã cu fraþii despãrþiþi, 825, § 2; a Ordinariului
pentru clericii care vor sã scrie în reviste care sunt în mod obiº-
nuit contrare religiei ºi bunelor moravuri, 831, § 1; a Superiorului
major pentru cãlugãrul care scrie în materie religioasã ºi de
moravuri, 832;

– a Scaunului Apostolic pentru trecerea de la un institut secular
sau societate de viaþã apostolicã la un institut cãlugãresc, 684,
§ 5;

– pentru înstrãinarea bunurilor ecleziastice, 638, § 3; 1291; pentru
persoana juridicã sau cãlugãr din partea Superiorului pentru
a face împrumuturi, 639; pentru închirierea bunurilor Bisericii,
1297;

– a judecãtorului pentru tipãrirea apãrãrilor etc., 1602, § 2.

Permisiune
– de a celebra cãsãtoria în secret, ce anume comportã, 1131.

Persoane
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– fizice: condiþia lor canonicã, 96; în funcþie de vârstã sunt majo-
ri sau minori, 97, v. MAJORI, MINORI; dacã sunt lipsite în mod
obiº-nuit de uzul raþiunii sunt echivalate copiilor, 99; denumiri
refe-ritor la domiciliul lor, 100; locul de origine, 101; dobândirea
domi-ciliului ºi a cvasidomiciliului parohial ºi diecezan, 102;
pentru cãlugãri ºi membrii societãþilor de viaþã apostolicã, 103;
pentru cãsãtoriþi, 104; pentru minori, 105; Ordinariul propriu ºi
parohul propriu, 107; raporturi de rudenie, v. CONSAGVINITATE,
AFINITATE; înscrierea în Biserica Latinã sau ritualã, v. ÎNSCRIE-
RE;

– juridice, care sunt în Bisericã, 113, § 2; cum sunt constituite,
finalitãþile, 114; v. ANSAMBLURI de persoane, de lucruri; sunt
publice, cele constituite de autoritate, au personalitate juridicã;
cele private obþin personalitate juridicã numai dupã un decret
special al autoritãþii, 116; statutele, trebuie sã fie aprobate pentru
a obþine personalitate juridicã, 117; de cine sunt reprezenta-
te, 118; actele colegiale: alegerile cu majoritate absolutã etc.,
119; stingerea, destinaþia bunurilor persoanei stinse, 120, 123;
fuziunile, 121; dezmembrãrile, 122;

– cãlugãreºti, cât priveºte debitele ºi obligaþiile contractate, 639
sunt subiecþi capabili sã dobândeascã, sã posede etc. bunuri mate-
riale, 1255; sunt numite „ecleziastice” bunurile persoanelor
juridice publice, 1257; cât priveºte administrarea bunurilor, 1279,
1280; cât priveºte actele invalide sau ilegitime ale administra-
torilor lor, 1281; cât priveºte înstrãinarea, 1291, 1292; cât priveºte
acceptarea validã a unei fundaþii, 1304;

– ecleziastice, a cãror judecatã este rezervatã tribunalului Rota
Romana, 1405, § 3, n. 3.

Personalitate juridicã
– moralã o au Biserica Catolicã ºi Scaunul Apostolic, 113;
– o dobândesc prin înfiinþare, seminariile, 238, § 1; Bisericile par-

ticulare, 373; provinciile ecleziastice, 432, § 2; Conferinþele
Episcopale, 449, § 2; parohiile, 515, § 3; asociaþiile publice de
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credincioºi ºi confederaþiile, 313; institutele, provinciile ºi casele
cãlugãreºti, 634, § 1; societãþile de viaþã apostolicã, 741, § 1;

– o pot avea prin decret formal al autoritãþii: asociaþiile priva-
te de credincioºi, 322.

Pierdere
– a stãrii clericale; are loc prin declararea nulitãþii hirotonirii,

v. CAUZE pentru…, cu pedeapsa demiterii, v. DEMITERE cu rescript
al Scaunului Apostolic, 290; nu comportã dispensa de celibat,
rezervatã Papei, 291; clericul pierde drepturile, nu este þinut la
obligaþii, este privat de oficii, funcþii ºi puteri, 194; i se interzi-
ce sã exercite puterea preoþeascã, în afarã de pericolul de
moarte, 292, 976; pentru a fi reintegrat are nevoie de un res-
cript al Scaunului Apostolic, 293;

– a oficiului ecleziastic, 184, v. RENUNÞARE, TRANSFERARE, ÎNLÃ-
TURARE, PRIVARE; când are efect pierderea prin ajungerea la
limita de vârstã sau prin expirarea timpului stabilit, 186;

– a bunei reputaþii din partea parohului, cauzã de înlãturare, 1741.

Pixidã
– 939; expunerea cu pixidã, 941.

Pocãinþa
– sacrament, 959; celebrarea: unicul mod obiºnuit, 960; condiþii

pentru a da dezlegare generalã fãrã mãrturisire individualã
prealabilã, 961, § 1; poate sã determine cazul de necesitate Epis-
copul diecezan, dupã ce a fãcut acorduri cu Conferinþa Episcopalã,
961, § 2; dispoziþiile credinciosului pentru a primi dezlegarea
generalã, 962, obligaþia de a recurge la mãrturisirea indivi-
dualã imediat ce va fi posibil, 963; slujitorul este numai preotul,
înzestrat cu facultate, pe care o obþine ipso iure sau prin con-
cesiune a autoritãþii, 965, 966; v. FACULTATE, PENITENT.
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Pontiful Roman
– definiþie, 331; puterea, 332, § 1, 333; colaboratorii, 334; renun-

þarea, 332, § 2; cât priveºte Colegiul Episcopilor, 330;
– numeºte în mod liber sau îi confirmã pe Episcopi, 377, § 1; Legaþii

pontificali, 362; nu este judecat de nimeni, 1404; cauze rezerva-
te, 1405, § 1;

– dispenseazã în mod exclusiv de cãsãtoria ratum et non consum-
matum, 1698, § 2; de celibatul ecleziastic, 291.

Poporul lui Dumnezeu
– este constituit de credincioºi, 204, § 1; cei cãsãtoriþi edificã

poporul lui Dumnezeu, 226, § 1; dieceza, porþiune a poporului
lui Dumnezeu, 369; prelatura sau abaþia teritorialã, 370; vica-
riatul apostolic sau prefectura apostolicã, 371, 372.

Posesie
– centenarã duce la prezumþia de privilegiu, 76, § 2;
– ilegitimã a unui oficiu ecleziastic vacant, 154.
Posesor
– al lucrului altuia, odatã cu întâmpinarea înceteazã sã fie în

bunã credinþã, 1515.

Post
– când trebuie respectat, 1251; cine este obligat, 1252; facultatea

de a-l înlocui cu alte fapte, 1253.

Practicã
– religioasã: Episcopul diecezan trebuie sã se intereseze de cel care

a pãrãsit practica religioasã, 383, § 1; îndatorire a naºilor ºi
a pãrinþilor, 774, § 2.
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Precatecumenat
– 788, § 1.

Precept
– particular, definiþie, 49;
– penal, nu poate sã fie folosit pentru a impune pedepse expiatoa-

re perpetue, 1319; norme ce trebuie respectate în a da pre-
cepte penale, 1317, 1318;

Predicã
– a cuvântului lui Dumnezeu, 762; au facultatea preoþii ºi diaconii,

764; permisiunea superiorilor pentru cãlugãri, 765; când pot fi
admiºi laicii, 766;

– forme de predicã, omilia, 767; v. OMILIE; misiuni, exerciþii spiri-
tuale etc. în parohie, 770; conþinuturile, 768, modalitãþi, 769;
celor nepracticanþi ºi necredincioºi, 771; respectarea normelor
date de Episcopul diecezan, 772, § 1; prin radio ºi televiziu-
ne, 772, § 2.

Prefecþi apostolici
– 371; cât priveºte vizita ad limina, 400, § 3.

Pregãtire
– a mirilor pentru cãsãtorie, 1063, n. 2.

Prelat
– conduce prelatura teritorialã, 370; conduce prelatura persona-

lã ca Ordinariu, are seminarul sãu, încardineazã clerici, se îngri-
jeºte de prelaturã, 295.

Prelaturã
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– personalã, cuprinde preoþi ºi diaconi din clerul secular, 294;
laicii se pot dedica operelor apostolice ale prelaturii, 296;
raporturile cu Ordinariul locului, cât priveºte operele apostolice
pe care le desfãºoarã în Biserica particularã, cu consimþãmântul
prealabil al Episcopului diecezan, 297.

Preot
– bolnav sau bãtrân, cât priveºte celebrarea euharisticã, 930,

§§ 1-2; orb, 930, § 2.

Preoþie
– accesul la preoþie, 235;
– a credincioºilor, slujitorii trebuie sã o ilustreze ºi sã o stimule-

ze, 836.

Prezbiteral
– consiliu, v. CONSILII.

Preoþi (Prezbiteri)
– grija Episcopului faþã de preoþi, 384;
– promovarea la preoþie, 1034, 1036, 1037, 1038;
– chemaþi la concilii particulare, 443, § 4;
– cãrora le este încredinþatã în solidar grija pastoralã a uneia

sau a mai multor parohii, 542, au toþi facultãþile parohului, 543;
sunt obligaþi la reºedinþã, unul celebreazã liturghia pentru popor,
unul din ei este moderator ºi reprezintã parohia, 543, § 2; când
unul dintre ei moare sau se mutã, parohia nu rãmâne vacan-
tã, 544; v. SLUJITORI SACRI.

Prescriere
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– este primitã conform legii civile a naþiunii, 197; se cere buna
credinþã, 198; obiectul prescrierii, 199; timpurile pentru pre-
scriere, 1270;

– a acþiunii executive a pedepsei, 1363; a acþiunilor criminale,
1362; a lucrurilor sacre, 1269.

Preºedinte
– al colegiului, trebuie sã convoace membrii, 166, § 1; trebuie sã

semneze actele alegerii, 173, § 4; îl proclamã pe cel ales, 176;
fiind vorba de alte materii, atunci când rezolvã paritatea voturilor
cu votul sãu, 119, n. 2;

– al Conferinþei Episcopale, 452;
– al capitlului canonicilor, 507;
– al tribunalului colegial, 1426, § 2; 1428, 1429; 1449; 1505; 1609.

Prevenþie
– cât priveºte competenþa tribunalelor, 1415; în desemnarea procu-

ratorilor, 1482, § 2.

Prezenþã
– personalã a mirilor pentru celebrarea validã a cãsãtoriei, 1104;
– a pãrþilor în judecatã, 1477, 1507, § 1.
Prezentare
– de documente, 1544-1546.

Prezentare
– pentru atribuirea oficiilor ecleziastice, 147, 158, § 1; din partea

unui colegiu, 158, § 2; a unui subiect contrar, 159; timpul util
pentru prezentare, 158, § 1; reiterarea prezentãrii, 161;

– dreptul de prezentare, 160-162;
– a propriei persoane, 160, § 2.
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Prezumþie
– definiþia, 1584; scuteºte de obligaþia de a dovedi, 1585; cu privi-

re la ce poate judecãtorul sã admitã prezumþii, 1586;
– nu se presupun: personale legile particulare, 13; ignoranþa ºi

eroarea cu privire la lege, 15; cu privire la pedeapsã, 15; revocarea
legii în caz de dubiu, 21; ignorarea naturii cãsãtoriei dupã
pubertate, 1096, § 2;

– se presupun: rãspunsul negativ, 57, § 3; privilegiul, 76, § 2;
perpetuitatea privilegiului, 78, §1; uzul raþiunii dupã împlinirea
vârstei de ºapte ani, 97, § 2; delegatã in solidum puterea
execu-tivã delegatã mai multor persoane, 140, § 3; consuma-
rea cãsã-toriei, 1061, § 2; conform cu cuvintele consimþãmân-
tul intern al sufletului la cãsãtorie, 1107; renunþarea la ins-
tanþã dacã reclamantul nu se prezintã, 1594, § 2; imputabilita-
tea delictului, odatã fãcutã acþiunea externã, 1321, § 3; legiti-
mitatea copiilor nãscuþi cu 180 de zile de la data cãsãtoriei sau
300 de zile de la desfacerea convieþuirii, 1138, § 2; necesarã
intervenþia promo-torului de justiþie, 1431, § 2;

– se presupune validitatea: actului juridic realizat în mod corect,
124, § 2; cãsãtoriei în caz de dubiu cu privire la botezul unei
pãrþi în cãsãtoriile mixte, 1086, § 3.

Pribeag (vagus)
– definiþie, 100; cât priveºte Ordinariul ºi parohul propriu, 107,

§ 2.

Pribegi (Vagi)
– clerici pribegi, 265; v. ACEFALI.

Primat
– al Pontifului Roman, 1417, § 1; 331, 333, 1404, 1372; 1442;

INDICE ANALITIC 1111



– titlu de onoare, 438.

Privare
– pedeapsã expiatoare, 1336, § 1; nu poate sã fie niciodatã latae

sententiae, 1336, § 2; nu este admisã pentru gradele academi-
ce ºi pentru puterea preoþeascã, 1338, § 2;

– de putere, de oficiu, de funcþie, de drept, de privilegiu, de faculta-
te, de favoare, de titlu, de însemne, 1336, § 1, n. 2; v. cuvintele
cores-punzãtoare;

– de funeralii, cine trebuie sã fie privat, 1184;
– de liturghia înmormântãrii, 1185.

Privilegiu
– definiþie, 76; stingerea privilegiului personal ºi local, 78; revo-

carea, 79; renunþarea, 80; încetarea, 82, 83; privarea, 84;
– apostolic, drepturile ºi datoriile ce derivã nu se prescriu, 199,

n. 2;
– de alegere, numire, prezentare a Episcopilor, nu este acordat

autoritãþii civile, 377, § 5;
– paulin: condiþii pentru acordare, 1143; interpelãrile pãrþii nebote-

zate, când trebuie fãcute, dispensa, 1144, modalitãþile interpelã-
rilor, 1145; v. NOUÃ CÃSÃTORIE;

– petrin: 1148, 1149;
– al credinþei, în caz de dubiu se bucurã de ocrotirea dreptului,

1150.

Probaþie
– timpul probaþiei iniþiale în institutele seculare, admiterea, 720,

721; orânduirea, 722; trecerea la încorporare sau pãrãsire, 723.

Procedurã
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– în recursurile administrative, 1732-1739; v. RECURSURI;
– pentru înlãturarea ºi transferarea parohilor, 1740-1752;

v. ÎNLÃTURARE, TRANSFERARE.

Proces
– contencios oral: când este admis, 1656; judecãtor unic, 1657;

cererea ºi acceptarea sa, 1658, 1659; norme de procedurã,
1660-1666;

– pe bazã de documente: când este admis, 1686; apelul apãrãtorului
legãmântului, 1687, 1688;

– pentru dispensa cãsãtoriei ratum et non consummatum: cine
poate sã cearã dispensa ºi cine o acordã, 1697, 1698; competen-
þa Episcopului diecezan, 1699; 1700; apãrãtorul legãmântu-
lui ºi patronul, 1701; fazele instrumentãrii, 1702-1705; res-
criptul Scaunului Apostolic, 1706;

– de moarte prezumtivã a soþului: cum trebuie sã acþioneze Epis-
copul diecezan, 1707;

– penal: când trebuie sã-l promoveze Ordinariul, investigaþia preala-
bilã, 1717, 1718; pãstrarea actelor investigaþiei, 1719; procedu-
ra prin decret, 1720; procedura judiciarã, 1721; impuneri ºi
inter-dicþii ale Ordinariului pentru a evita scandalurile, 1722;
consti-tuirea avocatului, 1723; dreptul la apãrare, 1725;
renunþarea, 1724; iertarea imputatului, 1726; apelul, 1727;
imputatul nu este obligat sã mãrturiseascã delictul nici sã
depunã jurãmântul, 1728, § 2;

– special: v. PROCESE MATRIMONIALE.

Procese matrimoniale
– v. CAUZE pentru declararea nulitãþii.

Procesiuni
– 944, § 2.
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Procurator
– în conciliile particulare, 444, § 2;
– nu este admis pentru membrii Sinodului diecezan, 464;
– pentru celebrarea cãsãtoriei, condiþii pentru validitate, 1105;

v. PROCES pe bazã de documente; pentru vot, 167, § 1;
– în cauzele judecãtoreºti: îl constituie în mod liber partea, 1481,

§ 1; trebuie sã fie unic, 1482; v. PREVENÞIE; calitãþile, 1483;
mandatul, 1484, 1485; înlãturarea, 1486, § 1, 1487; sancþiu-
ni penale; expulzarea din lista de avocaþi, suspendarea, amen-
dã, 1488, 1489; când înceteazã din funcþie instanþa este suspen-
datã ºi judecãtorul trebuie sã numeascã altul, 1519; despãgubi-
re datã pãrþilor în caz de perempþiune, dacã este vinovat,
1521.

Profesiune
– a credinþei, 205;
– de credinþã, cine este þinut sã o facã ºi înaintea cui, 833;
– cãlugãreascã, noþiunea, 654; temporarã, durata, 655, condiþiile,

656; reînnoirea, profesiunea perpetuã, ieºirea din institut, 657;
perpetuã, condiþiile, 658.

Profesori
– din universitãþile catolice, calitãþile, 810; din universitãþile

ecleziastice, 818; de discipline teologice, cât priveºte „mandatul”
autoritãþii ecleziastice, 812.

Profesori
– de religie, calitãþi, 804, § 2; numirea, aprobarea ºi înlãtura-

rea din partea Ordinariului locului, 805;
– în seminar, 253, 254.
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Promisiune
– de cãsãtorie, sã fie reglementatã de dreptul particular, 1062;
– de a îndeplini cu fidelitate îndatorirea proprie pentru cei care

au oficii în curia diecezanã, 471;
– v. VOT;
– a unui oficiu ecleziastic, nu are efect, 158.

Promisiuni
– ale pãrþii catolice în cãsãtoria mixtã, 1125, 1126.

Promotor de justiþie
– constituirea în fiecare diecezã, finalitãþi, 1430; condiþii, 1435;

înlãturarea, 1436, § 2; efectele absenþei sale la judecatã, 1433;
când trebuie sã fie ascultat de judecãtor, valoarea instanþei sale
în judecatã, 1434.

Promovat
– Episcopul promovat, sã nu se amestece înainte de luarea în posesie,

oficii etc., 382.

Promulgare
– a legii universale ºi particulare, 8; a decretelor, 31, § 2; a decre-

telor Conferinþei Episcopale, 455, § 3; a decretelor Conciliului
ecumenic, 341; a actelor conciliilor particulare, 446.

Pronunþãri
– ale judecãtorului, 1607-1618; v. DECRETE, SENTINÞÃ.

Proto-diacon
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– cardinal, impune paliul, 355, § 2.

Provincii
– ecleziastice, finalitãþi ºi teritoriu, 431; autoritate, personalitate,

432;
– cãlugãreºti, 621.

Provocare
– circumstanþã atenuantã a pedepsei, 1324, § 1, n. 7.

Pubertate
– dupã pubertate nu se presupune ignorarea naturii cãsãtoriei,

1096, § 2.

Publicare
– a actelor, 1600, § 3;
– a sentinþei: sã aibã loc cât mai repede, 1614; modalitãþi, 1615.

Putere
– de hirotonire, nu admite privare, 1338, § 2; numai clericii o pot

obþine, 274, § 1; interdicþia de a o exercita, 292, 1333, § 1, n. 1;
– de conducere: aptitudine de a o avea ºi cooperarea, 129; împãrþiri,

135;
– executivã, exercitarea, 136; interpretarea, 138; stingerea 142/143;
– obiºnuitã (ordinarã), 131; poate sã fie delegatã fie pentru un act

fie pentru un ansamblu de cazuri, 137, § 1; v. ORDINARII;
– delegatã: 131; când poate sã fie subdelegatã, 137, §§ 2-4;
– a Pontifului Roman, 331;
– a Episcopului diecezan, 391;
– a Vicarului general ºi episcopal, 475, 476;
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– a Superiorilor ºi capitlurilor institutelor cãlugãreºti, 596;
– de a dispensa, a Episcopului diecezan ºi a Ordinariului, 87; a

Ordinariului locului, 88; a parohului, 89; v. DISPENSÃ;
– de a reduce obligaþiile de liturghii, 1308, 1309; v. REDUCERE;
– de a ierta pedepsele, 1354; v. IERTARE.

Rãpire
– impediment dirimant la cãsãtorie, 1089.

Raport
– al Episcopului diecezan cu privire la starea diecezei, 399;
– al actelor ºi decretelor Conferinþei Episcopale cãtre Scaunul

Apostolic, 456;
– al Moderatorilor supremi cu privire la starea ºi viaþa institutului,

592, § 1;
– al judecãtorului cãtre colegiu, 1429; al experþilor, 1575, 1578; al

judecãtorului care instrumenteazã cãtre Episcop în cauzele de
dispensã super ratum, 1704, § 1.

Raportor
– judecãtor, trebuie sã fie desemnat de preºedintele tribunalu-

lui colegial, 1429, poate sã fie înlocuit dintr-o cauzã justã,
1429.

Readmitere
– în starea clericalã, 293.

Reclamant
– cine poate sã fie, 1476; prezentarea personalã, 1477; urmea-

zã tribunalul pãrþii pârâte, 1406, § 3; minorii, cei care au inter-
dict ºi cei bolnavi de minte cât priveºte acþiunea lor în proces,
1478; împiedicat sã prezinte cerere, 1503, § 1; absenþa la proces,
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1594, 1595; în sentinþã, 1612; apelul fãcut de reclamant,
1637; în acþiunile reale, 1655, § 1; poate sã deschidã mai
multe acþiuni simultan, 1493.

Rector
– al seminarului, 239, § 1; conduce persoana juridicã, 238, § 2;

cei care fac parte din seminar trebuie sã-l asculte, 260; trebu-
ie sã se îngrijeascã de respectarea normelor Planificãrii, 261;
cât priveºte spovedirea seminariºtilor, 985; trebuie sã facã
profe-siunea de credinþã, 833, n. 6; trebuie sã fie convocat la
conciliul particular, 443, § 3, n. 4; la Sinodul diecezan, 463, § 1,
n. 6; este rector al bisericii unite cu seminarul, 557, § 3;

– de biserici: definiþie, 556; numire, 557; cât priveºte funcþiunile
parohiale, 558, celebrãrile liturgice, 559, 560; dã permisiunea
de a celebra Euharistia, de a administra sacramentele etc. în
biserica sa, 561; obligaþii, 562; înlãturarea, 563; cât priveºte
fundaþiile pioase ºi liturghiile, trebuie sã aibã registre, 958, § 1;
1307, § 2;

– al universitãþii ecleziastice sau catolice, cât priveºte profesiunea
de credinþã, 833, n. 7.

Recunoaºtere
– civilã a institutelor pentru administrarea bunurilor, 1274, § 5.

Recursuri
– împotriva înlãturãrii din oficiu, 143, § 2; împotriva neglijenþei

în convocarea pentru alegere, 166, § 2; pentru a obþine decretul
prevãzut de lege, 57;

– la Conciliul ecumenic împotriva unui act al Pontifului Roman,
1372;

– obligaþia de recurs sub pedeapsa recãderii, 1357, §§ 2-3;
– în cauzele judecãtoreºti, v. APEL;
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– împotriva decretelor administrative: v. consilii;  domeniu, 1732;
ce anume trebuie sã-l preceadã, 1734; v. cerere de REVOCARE;

– ierarhic, când suspendã executarea decretului, 1736, 1737, § 3;
de cine ºi cui trebuie prezentat, termenele, 1737; facultatea
Superiorului care examineazã recursul, 1739.

Reducere
– a obligaþiilor de liturghii, 1308; autoritatea competentã, 1308,

1309;
– a obligaþiilor de voinþe pioase, 1310.

Registre
– ale curiei: de hirotoniri, 1503; de cãsãtorii secrete, 1133; de

miruiþi, 895;
– parohiale: de botezaþi, de cãsãtorii, de rãposaþi, 535; sã fie pãstra-

te în arhivã, 535, § 4; sã fie pãstrate cu grijã registrele vechi,
535, § 5; de miruiþi, acolo unde este stabilit de Conferinþa
Episcopalã, 895;

– de liturghii, obligatoriu pentru parohi ºi rectori de biserici,
Ordinariul trebuie sã le vadã în fiecare an, 958;

– de fundaþii pioase, 1307.

Regiuni
– ecleziastice, 433; pot sã aibã personalitate juridicã, 433, § 2.
Regulament
– al seminarului, 243.

Regulamente
– reguli sau norme de întâlniri, celebrãri etc., 95; ale capitlului

general, 631, § 2.

INDICE ANALITIC 1119



Reînnoire
– a profesiunii cãlugãreºti, 657, § 1.

Relicve
– cultul relicvelor, 1190; în altare, 1237, § 2.

Remedii
– penale, 1312, § 3; 1339.

Remuneraþie
– a clericilor ºi a diaconilor, 281; a celui care este transferat din

oficiu, 191, § 2.

Renunþare
– din oficiul ecleziastic, 187; din fricã gravã etc., 188; condiþii pen-

tru validitatea renunþãrii, 189; pierde orice valoare dacã nu
este acceptatã în termen de trei luni, 189, § 3; v. REVOCARE;

– a Pontifului Roman, 332, § 2;
– a Episcopului diecezan, 401, 402; a Episcopului auxiliar ºi coa-

diutor, 411; a Administratorului diecezan, 430; a parohului, 538,
§ 3; a Legaþilor pontificali, 367;

– la instanþã în judecatã, 1524, 1525.

Reparare
– a daunelor datoritã unui act juridic fãcut din dol sau din culpã,

128; datoritã refuzãrii unui decret administrativ particular, 57,
§ 3; datoritã oricãrui act ilegitim, 128;

– acþiunea pentru repararea daunelor ce derivã din delict, 1729;
– a daunelor, indicator al corectãrii, 1347, § 2.
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Reprezentanþi
– ai persoanelor juridice, 118; în judecatã, 1490;
– al seminarului, 238, § 2; al parohiei, 532; al diecezei, 393; în caz

de lipsã sau de neglijenþã a reprezentanþilor, 1480;
– ai Pontifului Roman, 363; v. LEGAÞI.

Rescripte
– noþiunea, 59; cine le poate obþine, 60, 61; validitatea, 63, 64;

dubiu cu privire la validitate, 67, § 3; valoarea rescriptelor con-
trare între ele, 67, §§ 1-2; erori în rescripte, 66; Ordinariul ºi
Vicarul general cât priveºte acordarea rescriptelor, 65; proro-
garea validitãþii rescriptelor de cãtre Episcopul diecezan, 72;
îndatoririle executorului, 69, 70; folosirea rescriptelor în forul
intern ºi în forul extern, 74; v. DISPENSÃ, FAVOARE, PERMISIU-
NE, PRIVILEGIU.

Reºedinþã
– obligaþia reºedinþei, v. EPISCOP, PAROH;
– pedepse pentru violarea obligaþiei reºedinþei, 1396.

Responsabil
– cel care nu este responsabil de actele sale este asimilat copilului,

852, § 1.

Restitutio in integrum (Repunerea în situaþia ante-
rioarã)

– când este admisã, 1645; cui trebuie cerutã ºi când, 1646; cât
priveºte executarea sentinþei, 1647; dupã ce a acordat-o, jude-
cã-torul trebuie sã dea sentinþã cu privire la cauzã, 1648.

Retroactivitate
– a efectelor cãsãtoriei în convalidarea radicalã, 1161.
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Revocare
– a legii, 21; a rescriptului, 73; a actului administrativ, 47; a privi-

legiului, 79; a puterii de conducere, 142, § 1; a instrucþiunilor, 34,
§ 3; a cutumei, 28; a decretelor generale, 33, § 2;

– a mandatului procurator pentru cãsãtorie, 1105, § 4;
– a renunþãrii, 189, § 4.

Rezervare
– Scaunului Apostolic pentru iertarea pedepsei, 1354, § 3;
– a dispensei de celibat, 291; de iregularitãþi, 1047; de impedimente-

le matrimoniale, 1078, § 2; de cãsãtoria ratum et non consum-
matum, 1698, § 2;

– a cauzelor judiciare, 1405;
– a reducerii obligaþiilor de liturghii, 1308.

Ritual
– pentru celebrarea sacramentelor, 846, § 2; a cãsãtoriei, 1119,

1120; cât priveºte participarea la sacrificiul euharistic, 923;
– liturgic de admitere la hirotoniri, 1304; pentru consacrarea fecioa-

relor, 604, § 1; v. BISERICI rituale.

Rota Romanã
– tribunal obiºnuit al Scaunului Apostolic pentru apel, 1443;
– cauze rezervate Rotei Romane, 1405, § 3; competenþa, 1444.

Rozariu
– marian, în seminarii, 246, § 3; în institutele cãlugãreºti, 663, § 4.

Rudenie
– v. CONSANGVINITATE, AFINITATE, IMPEDIMENTE;
– legalã, impediment dirimant la cãsãtorie, 1094; v. ADOPÞIE.
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Sacramentalii
– noþiunea, 1166; constituirea, 1167, § 1; slujitorul, 1168;

v. DEDICARE, BINECUVÂNTARE, EXORCISM.

Sacramente
– definiþie, 840; disciplina, revine Bisericii, 841; sunt cerute pentru

comuniunea deplinã a celor botezaþi, 205; instruire în vederea
sacramentelor, misiune a pãstorilor de suflete ºi a celorlalþi
credincioºi, 843, § 2; cui nu pot sã le refuze slujitorii, 843, § 1;
v. ADMINISTRARE; botezul este indispensabil pentru primirea celor-
lalte sacramente, 842, § 1;

– ale iniþierii creºtine, 842, § 2;
– care sacramente imprimã caracterul ºi nu se pot repeta, 845,

§ 1; v. SLIJITORI, SIMONIE.

Sacrificiu
– euharistic, 897; 923, 924; v. EUHARISTIE, LITURGHIE.

Sacrileg
– scop, în a lua ºi a pãstra speciile consacrate, pedepse, 1367.

Sancþiuni penale
– dreptul Bisericii de a le impune, 1311; care sunt, 1312; cine este

supus lor, 1321, cine este incapabil de delict, 1322; v. PEDEP-
SE, REMEDII PENALE, PENITENÞE.

Sanctuare
– 1230-1234.

Sãptãmânã
– 202, § 1.
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Sãraci
– ajutor dat sãracilor de cãtre credincioºi, 222, § 2; de cãtre Bisericã,

1254, § 2; cât priveºte administrarea sacramentelor, 848; cât
priveºte grija pastoralã a parohului, 529, § 1;

– dieceze sãrace, 1274, § 3.

Sãrbãtori
– de poruncã, v. ZILE de sãrbãtoare.

Scandal
– pericol de scandal: 696, § 1, 703, 1328, § 2, 1352, § 2, 1364, § 2,

1395, § 1, 1560, § 2, 1722.

Scaun (Sediu)
– al legaþiei pontificale, este exempt de conducerea Ordinariului,

366, § 1;
– roman vacant, legi speciale, 335;
– episcopal împiedicat, noþiunea, 412; conducerea diecezei, 413;

cel care este chemat sã conducã dieceza are aceeaºi putere a
Administratorului diecezan, 414;

– episcopal vacant, 416; transferarea Episcopului, 418; numirea
Administratorului diecezan, 419; v. ADMINISTRATOR diecezan.

Scaun Apostolic
– cine este sub aceastã denumire, 361;
– tribunale ale Scaunului Apostolic, v. TRIBUNALE.
Schimbare
– a votului, 1197; a jurãmântului, 1203; a obligaþiei de a respec-

ta zilele de sãrbãtoare ºi de pocãinþã, 1245.

Schismã
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– definiþie, 751; pedepse pentru schismatici, 1364.

ªcoli
– catolice, definiþie, 803, § 1; credincioºii sã le favorizeze ºi sã le

dea ajutoare, 800, § 2; vigilenþa ºi vizita Episcopului, 806; liber-
tatea pãrinþilor în alegerea ºcolilor etc., v. PÃRINÞI;

– dreptul Bisericii de a înfiinþa ºi de a conduce ºcoli de orice tip
ºi grad, 800, § 1;

– instruirea ºi educaþia religioasã catolicã în ºcoli: Conferinþele
Episcopale sã dea norme generale, revine Episcopilor dieceza-
ni sã vegheze ºi sã dispunã, Ordinariul locului trebuie sã se
ocupe de profesorii (învãþãtori) de religie în toate ºcolile, 804; v.
UNIVER-SITÃÞI, FACULTÃÞI ecleziastice, INSTITUTE de studii
superioare.

Scrisori
– apostolice de numire a Auxiliarului ºi a Coadiutorului, 404, 405;
– „celebretul”, 903;
– dimisoriale, 1015, 1018; ale Superiorului cãlugãresc, 1019; norme,

1021-1023;
– de încardinare ºi de excardinare, 267;
– prin scrisoare se poate vota în alegeri, 167.

Scrutin
– pentru hirotonire, 1501.

Sechestru
– acþiunea de sechestru, dreptul de a-l obþine de la judecãtor, 1496,

§ 1; sechestrul unui credit, lucrurile debitorului care se gãsesc
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la terþe persoane, 1497; v. CAUÞIUNE; nu se acordã acþiune de
sechestru dacã se poate proceda altfel, 1498.

Secret
– trebuie sã-l respecte cei care lucreazã în oficiile din curie, 471,

n. 2; Ordinariul, asistentul, martorii ºi pãrþile în cãsãtoria secre-
tã, 1131, n. 2;

– trebuie respectat în judecãþi, 1455;
– al spovezii, v. SIGILIU sacramental; sunt obligaþi interpretul ºi

toþi cei care au ajuns la cunoºtinþa spovezii, 983, § 2; pedep-
se pentru violarea secretului, 1388, § 2.

Secretari
– ai curiei diecezane, 482, § 3.

Secretariat
– de stat, 360;
– general al Sinodului Episcopilor, 348, § 1;
– general al Conferinþei Episcopale, 458.

Secular
– cler, fac parte preoþii ºi diaconii din prelaturile personale, 294.

Seminar
– minor, 234, § 1;
– major, 237, § 1; interdiecezan, 237, § 2; personalitate juridi-

cã, 238, § 1; admiterea în seminar, 241; regulamentul, 243;
este exempt de regimul parohial, 262; necesitãþile economice
ale seminarului, 264, § 1.

Semn distinctiv
– privare, pedeapsã expiatoare, 1336, § 1, n. 2.
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Sentinþã
– a Pontifului Roman nu se poate face apel, 333, § 3;
– judecãtoreascã: definitivã ºi interlocutorie, 1607; certitudinea

moralã cerutã în sufletul judecãtorului pentru a o da, 1608, § 1;
sentinþa în tribunalul colegial, 1609; din partea judecãtorului
unic, 1610, § 1; trebuie sã fie scrisã de raportor, 1610, § 2; nu mai
târziu de o lunã de la decizie, 1610, § 3; partea dispozitivã a sen-
tinþei, 1611; compoziþia, 1612; v. EXECUTARE a sentinþei; v. CON-
TESTAÞIE ÎN ANULARE; erori ale sentinþei, 1616;

– contestarea sentinþei, 1614; v. APEL.

Separare
– a soþilor, cu desfacerea legãmântului, v. PROCES pentru cãsãto-

ria ratum et non consummatum, PRIVILEGIU paulin, PRIVILEGIU
petrin;

– fãrã desfacerea legãmântului, datoriile soþilor de a pãstra convie-
þuirea conjugalã, 1151; dreptul de a desface convieþuirea, cauze,
îndemnuri fãcute soþilor, 1152, 1153; datoriile soþilor separaþi
de a avea grijã de copii, 1154; renunþarea la separare din par-
tea celui nevinovat, 115; v. CAUZE de separare.

Serviciu
– militar, nu se potriveºte cu starea clericalã, 289, § 1.

Sex
– masculin, (laici pentru slujiri), 230, § 1; normele referitoare la

institutele de viaþã consacratã sunt valabile pentru ambele sexe,
606;

– cooperarea sexualã în cãsãtorie, 1096, § 1.

Sfântul Scaun
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– v. SCAUNUL APOSTOLIC.

Sfaturi evanghelice
– noþiune, 575; profesate de cei consacraþi, 207, §2; interpretarea

ºi practica, 576, 598; castitatea, 599, sãrãcia, 600, ascultarea, 601.

Sigiliu sacramental
– 983, § 1; violarea directã ºi indirectã, pedepse, 1388, § 1.

Signatura Apostolicã
– tribunal al Scaunului Apostolic, 1445.

Simonie
– în atribuirea canonicã a oficiilor, 149, § 3;
– în celebrarea sau primirea sacramentelor, pedepse, 1380; 
– face renunþarea invalidã, 188.

Simulare
– în administrarea sacramentelor, pedepse, 1379; v. CONSIMÞÃMÂNT

matrimonial.

Sinod
– al Episcopilor: definiþie ºi finalitate, 342; funcþiuni, 343; înda-

toririle Pontifului Roman, 344; reuniuni: generalã obiºnuitã,
extraordinarã, specialã, 345; participanþi, 346; încheierea ºi
suspendarea, 347; secretariatul general, 348;

– diecezan: definiþie, 460; timpurile, 461; îl convoacã ºi-l prezideazã
Episcopul diecezan, 462; participanþii, 463; autoritatea, 466;
scaunul vacant, 468, § 2; suspendarea ºi închiderea, 468, § 1.

Slabi de minte

1128 CODUL DE DREPT CANONIC



– când pot acþiona în judecatã, 1478, § 4.

Slujiri
– pentru laici, 230, § 1; pentru candidaþii la diaconat, 1035.

Slujitori
– sacri: noþiunea, 207, § 1; formare, dreptul propriu ºi exclusiv

al Bisericii, 232; locul ºi timpurile formãrii pentru aspiranþii
la preoþie, 235, la diaconatul permanent, 236; v. SEMINAR, CASÃ,
ELEVI ai seminarului;

– obligaþii ºi drepturi: reverenþã ºi ascultare faþã de Pontiful
Roman, 273; cât priveºte oficiile, 274; legãturi de fraternita-
te între ei ºi promovarea laicilor, 275; sfinþenia vieþii, mijloace,
276; obligaþia celibatului, 277, § 1; cât priveºte asociaþiile,
dreptul ºi datoria de a nu intra în cele incompatibile cu starea
proprie, 278; studiile, 279; viaþa comunã, 280; salarul ºi asigu-
rãrile, 281; reºedinþa ºi concediul, 283; îmbrãcãmintea, 284; acti-
vitãþi nepotri-vite sau strãine stãrii clericale, 285, 286 (oficii
publice, gestiunea de bunuri materiale, negustoria, comerþul);
partidele politice ºi conducerea asociaþiilor sindicale, 287; servi-
ciul militar ºi diferite scutiri, 289;

– pierderea stãrii clericale, 290-293; v. STARE clericalã;
– ai sacramentelor, atenþie ºi veneraþie, 840; nu le pot refuza celui

care le poate cere, 843; cui le administreazã în mod licit, 844;
slujitorii necatolici, 844, § 2; în pericol de moarte sau altã nece-
sitate gravã pentru necatolici, 844, § 4; în celebrare nu pot adãuga,
scoate sau schimba textul liturgic ºi trebuie sã urmeze propriul
rit, 846; cât priveºte ofertele, 848; pentru fiecare sacrament a
se merge la cuvintele respective;

– pedepse: pentru cel care atenteazã celebrarea Euharistiei ºi a
pocãinþei, 1378, § 2; pentru cel care simuleazã administrarea, 1379;
pentru cel care le celebreazã în mod simoniac, 1380; v. SIMONIE;

– ai sacramentaliilor: a se merge la cuvintele respective.
Societate
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– civilã, reprezentanþa pontificalã pe lângã societatea civilã,
365, § 1; trebuie sã-i ajute pe pãrinþi pentru educaþia copiilor,
793, § 2; trebuie sã ocroteascã libertatea ºcolii, 797;

– de viaþã apostolicã: definiþie, 731, § 1; înfiinþarea de case ºi
comunitãþi locale, 733; conducerea, 734; admiterea, 735, §§ 1-2;
încardinarea ºi norme pentru clerici, 736, § 1; încorporarea, 737;
autoritatea, 738; obligaþiile, 739; viaþa comunã, 740; adminis-
trarea bunurilor, 741; ieºirea ºi eliminarea, 742, 743, 746; tre-
cerea la alt institut, 744; permisiunea de a trãi în afara comu-
nitãþii, 745.

Solicitare
– delictul de solicitare, pedepse, 1387; denunþare falsã, 982, 1390.

Spovadã (Mãrturisire)
– anualã, 989; materia spovezii, 988; sigiliul spovezii, 983; ºtiinþa

dobânditã în spovadã, 984; maestrul de novici ºi rectorul semi-
narului în ceea ce priveºte spovedirea elevilor, 985; prin interpret,
990; trebuie sã preceadã împãrtãºania copiilor, 914; împãr-
tãºania ºi celebrarea Liturghiei pentru cel care este în pãcat grav,
916; obligaþia de a asculta spovezi, 986; locul spovezii, 964;

ªtampilã
– a parohiei, 535, § 3.

Stare
– clericalã: serviciul militar nu se potriveºte cu starea clerica-

lã, 289, § 1; pierderea stãrii clericale, v. PIERDERE;
– de viaþã consacratã, nu aparþine de ierarhie, 207, § 2; nu este

nici clericalã nici laicalã, 588, § 1; trebuie sã fie susþinutã ºi
promovatã, 574, § 1;

– a celor cãsãtoriþi, 1134;
– dreptul laicilor la alegerea liberã a stãrii de viaþã, 219;
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– a diecezei, la fiecare 5 ani Episcopul trebuie sã facã un raport
la Pontiful Roman, 399, § 1;

Statute
– noþiunea, cine este obligat de ele, 94, §§ 1-2; ale persoanelor

juridice, trebuie sã fie aprobate de autoritatea competentã pentru
a obþine personalitate juridicã, 117; ale prelaturilor persona-
le, 296, 297; ale Conferinþelor Episcopale, 451; ale consiliului
presbi-teral, 496; ale capitlului, 505, 506; ale consiliului pasto-
ral, 513, § 1; ale universitãþilor catolice, 810, § 1; ale univer-
sitãþilor ºi facultãþilor ecleziastice, 816, § 2.

Sterilitate
– nici nu interzice nici nu anuleazã cãsãtoria, 1084, § 3.

Stingere
– a persoanelor juridice, 120; a asociaþiilor de credincioºi, 320, 326;

a privilegiului dat ad beneplacitum, 81;
– a acþiunilor, 1492: pentru executarea pedepsei, 1363; criminale,

1362;
– a unui drept, pentru a o evita judecãtorul poate sã admitã procu-

ratorul fãrã mandat, 1484, §2;
– a puterii obiºnuite, 143; delegate, 142.

ªtire
– a delictului comis, 1717;
– a transferãrii Episcopului, 418;
– a publicãrii sentinþei sau a deciziei precedente datoritã trece-

rii termenelor pentru restitutio in integrum, 1646, § 2.

Studenþi
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– Episcopul trebuie sã se îngrijeascã de ei din punct de vedere
pastoral, 813.

Studii
– filozofice ºi teologice în seminar, 250-252.

Sufragani
– Episcopi, obligaþiile Mitropolitului, 436; v. MITROPOLIT.

Superiori
– cãlugãreºti: puterea, 596, § 1; exercitã autoritatea asupra comu-

nitãþii, 608; conform normelor dreptului universal ºi propriu, 617;
modul de exercitare a funcþiunilor lor, 618, 619; v. MODERATO-
RI; numire, 623; sunt constituiþi pentru un anumit timp, pot sã
fie transferaþi ºi înlãturaþi, 624; sã aibã consiliu, 627; sã vizi-
teze casele, 628, § 1; sã locuiascã în propria casã, 629; cât pri-
veºte sacramentul pocãinþei ºi direcþiunea conºtiinþei, 630, §§ 1,
2, 4, 5.;

– majori, cine sunt, 620; conferinþele superiorilor majori, 708,
709.

Suplinire
– a puterii de conducere executive, 144, § 1;
– a facultãþilor, 144, § 2; de a administra mirul, 883; de a dezle-

ga de pãcate, 966; de a asista la cãsãtorie, 1111, § 1.

Suspendare
– cenzurã, se referã numai la clerici, în ce constã, 1333; domeniul,

1334, § 1; numai legea poate sã constituie suspendãri latae
sententiae nedeterminate, 1334, § 2;

– a executãrii decretului, 1736; v. RECURS ierarhic;
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– a executãrii sentinþei: v. APEL, CONTESTAÞIE ÎN ANULARE, RESTITUTIO
IN INTEGRUM, NOUÃ CAUZÃ;

– a pedepsei; când interzice primirea sacramentelor, în pericol de
moarte, 1352, § 1; când pedeapsa latae sententiae nedeclaratã,
nici notorie, nu poate sã fie respectatã fãrã pericolul de scan-
dal sau dezonoare, 1352, § 2; în caz de apel sau recurs...,
1353; la iniþiativa judecãtorului în caz de pedepse expiatoare
în care persoana a cãzut pentru prima oarã, 1344, n. 3;

– a cenzurii care interzice celebrarea sacramentelor sau de a înde-
plini acte de conducere, în pericol de moarte, iar dacã nu a fost
declaratã ori de câte ori credincioºii cer pentru orice motiv just
acele prestaþii, 1335.

Suspendãri
– ale puterii Vicarului general, 481, § 2; ale puterii obiºnuite, 143,

§ 2; ale voturilor, 1198; ale Sinodului Episcopilor, 347, § 2; ale
Sinodului diecezan, 468, § 1;

Tabernacol
– sã fie unic, inamovibil ºi ne-transparent, 938, §§ 1 ºi 3.

Taxe
– pentru actele puterii executive ºi pentru executarea rescriptelor

Scaunului Apostolic, 1264, n. 1;
– dreptul Episcopului diecezan de a le impune, 1263;
– pentru seminar, 264.

Tentativã
– de împãcare, 1446, § 2; 1659, § 1; 1733; v. CONSILII pentru con-

ciliere, TRANZACÞIE, JUDECATÃ ARBITRALÃ; a soþilor care vor sã
se separe, 1695;

– de delict, cât priveºte pedeapsa, 1328.
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Termene
– v. FATALIA; cât priveºte prorogarea, 1465; trebuie sã le stabileas-

cã judecãtorul atunci când legea tace, 1446; caz în care terme-
nul coincide cu ziua de sãrbãtoare, 1467.

Terþiari
– 303; 677, § 2.

Testament
– 1299-1302; v. FUNDAÞII pioase; cãlugãrii trebuie sã-l facã înain-

te de profesiunea perpetuã, 668, §§ 1-2.

Timp
– calcularea timpului, 200, 202; v. AN, LUNÃ, ZI, SÃPTÃMÂNÃ;
– util ºi continuu, 201.

Timpuri
– sacre: zilele de sãrbãtoare ºi de pocãinþã, 1244; v. ZILE;  cons-

ti-tuirea, transferarea ºi abolirea lor revine autoritãþii supre-
me, 1244, § 1; puterea Episcopilor diecezani, 1246, § 2; cât pri-
veºte dispensa: facultãþile parohului, ale superiorului cãlugãresc,
1245; v. PAROH, SUPERIOR, DISPENSÃ.

Titulari
– v. EPISCOPI.

Traduceri
– ale cãrþilor liturgice, 838, § 3; ale Sfintei Scripturi, 825, § 2, 829;
– ale actelor judecãtoreºti, 1474, § 2.
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Transferare
– din oficiu, 190, 191;
– a parohului, 538, §§ 1-2; procedura, 1748-1752;
– a Episcopului, 418;
– a sãrbãtorilor, 1244, § 1, 1246, § 2.

Tranzacþie
– pentru a evita litigiile judiciare, 1713; norme care trebuie urma-

te, 1714; când se poate face, 1715, § 2; nu se poate face, 1715,
§ 1.

Trecere
– de la un institut cãlugãresc la un altul: a unui membru cu

voturi perpetue, permisiunea Moderatorului suprem ºi consim-
þãmântul consiliului, 684, § 1; se cer trei ani de probã înain-
te de profesiunea perpetuã, 684, § 2;

– de la o mãnãstire sui iuris la o alta: consimþãmântul superio-
rului major al celor douã mãnãstiri ºi al capitlului mãnãstirii
care îl primeºte, 684, § 3;

– de la un institut secular sau societate de viaþã apostolicã, se cere
permisiunea Sfântului Scaun, 684, § 5;

– cât priveºte voturile, drepturile ºi datoriile membrului etc., 685;
– pentru un membru al unui institut secular, 730;
– pentru un membru al unei societãþi de viaþã apostolicã, 744.

Tribunal
– al domiciliului sau al cvasidomiciliului, 1408; al locului este

situat lucrul, 1410, al contractului, 1411; al delictului, 1412;
al administrãrii, al moºtenirii sau al legatului pios, 1413;
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– cât priveºte conexiunea cauzelor, 1414; cât priveºte prevenþia,
1415; cât priveºte conflictele de competenþã, 1416;

– are dreptul de a chema în ajutor alte tribunale, 1418;
– colegial: când se cere, 145; excepþie în caz de imposibilitate pentru

primul grad de judecatã, 1425, § 4; procedura ºi preºedintele,
1426;

– disciplina care trebuie respectatã în tribunal, 1446-1457;
– sediul, 1468;
– pentru cauzele de nulitate a cãsãtoriei, 1673; a hirotonirii sacre,

1709, § 1; pentru cauzele de separare, 1692, § 2;
– pentru procesul penal, 1721;
– administrativ, 1400, § 2.

Tribunale
– ale Bisericii, norme, 1402; ale Pontifului Roman, 1442, 1443;

1417;
– ale Scaunului Apostolic, norme speciale, 1402; sunt Rota Romanã,

1444, Signatura Apostolicã, 1445;
– de primã instanþã: al diecezei, 1419, § 1; trebuie sã se judece

cu privire la drepturile ºi bunurile materiale ale unei persoane
juridice reprezentate de Episcop, 1419, § 2; interdiecezan, 1423;
v. JUDECÃTOR;

– de instanþa a doua: cât priveºte apelul, 1438; interdiecezan,
1439; procedura, 1441.

Trinare
– o poate acorda Ordinariul pentru zilele de sãrbãtoare, 905, § 2.

Tutore
– persoana cãreia îi este încredinþatã persoana minorã pentru

exercitarea drepturilor sale, 98, § 2; cât priveºte reprezentarea
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în judecatã a minorilor, 1478, constituiþi de autoritatea civi-
lã, 1479; retribuirea pãrþii în caz de perempþiune a instanþei,
1521;

– al persoanelor juridice cât priveºte renunþarea, 1524, § 2.
Ucidere a soþului / soþiei
– creeazã impediment pentru cãsãtorie, 1090; v. CRIMÃ.

Uleiuri
– pentru administrarea sacramentelor, 847.

Ungere
– a bolnavilor: sacrament, 998; slujitorul, 1003, § 1; celebrarea,

999-1002; cât priveºte subiecþii: cui poate fi conferitã sau repe-
tatã, 1004, nu ºi celui persevereazã cu încãpãþânare în pãcat,
1007; când nu mai sunt în stare sã înþeleagã, 1006; în caz de
dubiu cu privire la uzul raþiunii, 1005; v. ULEIURI.

Uniformitate
– a legilor penale în acelaºi oraº sau regiune, 1316.

Universitãþi
– dreptul Bisericii de a le înfiinþa ºi a le conduce, 807; grija Confe-

rinþelor Episcopale, 809;
– catolice: denumirea, 808; profesorii, calitãþile, 810, § 1; man-

datul pentru predarea disciplinelor teologice, 812; facultatea
de teologie, predarea, 811; asistenþa spiritualã, 813;

– ecleziastice: proprietatea, înfiinþarea, gradele academice, 815-817;
datoria Episcopilor diecezani ºi a Superiorilor institutelor sã
trimitã studenþi, 819; obligaþiile moderatorilor ºi ale profe-
sorilor, 820; v. INSTITUTE.

Utilitate
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– spiritualã adevãratã, pentru administrarea sacramentelor pentru
necatolici, 844, § 2; consultarea respectivelor comunitãþi din
partea Episcopilor diecezani sau a Conferinþei Episcopale înain-
te de a da norme în acest sens, 844, § 5.

Uzul raþiunii
– lipsa habitualã a uzului raþiunii, 99; incapabili de delict, 1322;
– cât priveºte primirea sacramentelor: mirul, 889, § 2; Euharistia,

914; ungerea bolnavilor, 1004-1007; cãsãtoria, 1095, n. 1;
– cât priveºte scutirea sau atenuarea pedepsei, 1323, n. 6; 1324,

§ 2;
– imperfect: atenuare a pedepsei, 1324; cât priveºte aplicarea

pedepsei, 1345;
– cât priveºte posibilitatea de a sta la judecatã, 1478, § 2.

Uzurpare
– a oficiului, pedepse, 1381.

Vacanþã
– a legilor, 8; a decretelor, 31, § 2.

Validitate
– a rescriptului, 62-63; a actului juridic, 124;
– a alegerii, 169, 170; a renunþãrii, 188;
– a sacramentelor, 841; v. cuvintele corespunzãtoare pentru fieca-

re sacrament;
– a mandatului procurator, v. MANDAT;
– a noviciatului, 648, § 1; a profesiunii cãlugãreºti, 656.

Vânzare
– interdicþia de a vinde bunurile ecleziastice propriilor adminis-

tratori ºi consangvinilor lor, 1298.
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Vârstã
– majorã, 97; pentru alegerea Bisericii rituale, 111; pentru a fi

þinuþi la legile ecleziastice, 11;
– pentru numirea: Episcopilor, 378; Administratorului diecezan,

425; Vicarului general ºi episcopal, 478; Vicarului judecãtoresc
ºi a judecãtorilor, 1420, §4;

– pentru renunþarea: Episcopilor, 401; parohului, 538;
– pentru a primi sacramentul mirului, 891; pentru celebrarea cãsã-

toriei, 1072; pentru a primi Euharistia, 913; pentru prezbiterat
ºi pentru diaconat, 1031, § 1; pentru diaconatul permanent, 1031,
§ 2; vârstã mai avansatã, 1031, § 3; pentru sacramentul pocãinþei,
989;

– pentru noviciat, 643; pentru profesiunea cãlugãreascã, 656, n. 1;
– pentru a fi martori la proces, 1550, n. 1;
– pentru a fi supuºi pedepselor, 1323, n. 1;
– impediment dirimant la cãsãtorie, 1083.

Venituri
– ale beneficiilor, 1272.

Vestire
– a Evangheliei: revine Pontifului Roman ºi Colegiului Episcopilor,

756, § 1; este încredinþatã fiecãrui Episcop, 756, § 2; preoþilor ºi
diaconilor, 757; membrilor institutelor de viaþã consacratã, 758;

– coopereazã credincioºii laici, 759;
– celor care nu cred, 771, § 2.

Vestiri
– pentru hirotonirea sacrã, dacã sunt utile pentru scrutin, 1051,

n. 2;
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– pentru investigaþia prematrimonialã, dã norme Conferinþa Epis-
copalã, 1067.

Viaþã
– apostolicã, v. SOCIETÃÞI de viaþã apostolicã;
– comunã: formarea în seminarii pentru viaþa comunã, 245, § 2;

recomandatã clericilor, 280; în parohie, 550, § 2;
– conjugalã, 1135; 1063, n. 4;
– consacratã: institute de viaþã consacratã, 573, § 2; v. INSTITU-

TE, STARE de viaþã consacratã; noi forme, 605;
– eremiticã, 603;
– fraternã: în institutele de viaþã consacratã, 602;
– cãlugãreascã: 607, § 1; v. INSTITUTE cãlugãreºti;
– spiritualã: drepturile ºi datoriile inerente vieþii spirituale nu

sunt supuse prescrierii, 199, n. 3;
– delicte împotriva vieþii omului, pedepse, 1397, 1398.

Viatic
– vigilenþa pãstorilor de suflete ca sã fie administrat la timp, 921,

922; slujitorii obiºnuiþi ºi extraordinari, 911.

Vicari
– apostolicii, 371, § 1; cât priveºte vizita ad limina, 400, § 3;
– general: sã fie constituit în fiecare diecezã ºi de regulã sã fie

unul singur, 475; puterea, facultãþile habituale, 479, § 1, 481;
condiþiile, 478; face parte din consiliul episcopal, 473, § 4; sã fie
distinct de Vicarul judecãtoresc, 1420, § 1;

– episcopali: noþiunea, 476; puterea, 479, § 2, 481; condiþiile, 478;
fac parte din consiliul episcopal, 473, § 4;
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– judecãtoreºti: numirea, calitãþile, în caz de scaun vacant, 1420;
înlãturarea, 1422; stabileºte ordinea colegiilor de judecãtori,
1425, § 3;

– parohiali: 545; conduc ad interim parohia vacantã, 541 ºi 549;
numirea, 546, 547; drepturile ºi datoriile, 548; reºedinþa ºi con-
cediul, 550; cât priveºte ofertele, 551; înlãturarea, 552.

Vicariat
– apostolic, 371, § 1.

Vice-cancelar
– al curiei diecezane, 482, § 3.

Vicii
– ale sentinþei: iremediabile, 1620; remediabile, 1622.

Vigilenþã
– asupra asociaþiilor de credincioºi, 305;
– a Scaunului Apostolic cu privire la respectarea orânduielilor

liturgice, 838, § 2;
– a Ordinariului cu privire la îndeplinirea voinþelor pioase, 1301;

v. EPISCOP diecezan.

Vin
– pentru celebrarea euharisticã, 924, § 3.

Vinovat
– în judecãþi, v. PÂRÂT;
– când este absolvit de acuzã, 1348; în caz de schimbare a legii etc.

vinovatului i se aplicã legea cea mai favorabilã, 1313; pentru
prima oarã ºi recidivist, 1344, n. 3; când este þinut la respec-
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tarea pedepsei, 1351; în pericol de moarte sau când nu poate
sã respecte pedeapsa fãrã pericol de scandal grav sau dezonoare,
1352; v. SUSPENDARE a pedepsei;

– anterior executãrii sentinþei, 1652.

Violare
– a dreptului la ocrotire a propriei intimitãþi ºi a bunei reputaþii, 220;
– a legii sau a preceptului, când se presupune, 1321; v. PEDEP-

SE;
– directã ºi indirectã a sigiliului sacramental, 1388.

Violenþã
– în actele juridice, 125, § 1;
– face jurãmântul nul, 1200, § 2.

Vizitã
– ad limina Apostolorum, 395, § 2;
– a diecezei, 396-398; supuºi vizitei, 397;
– drept-datorie a Episcopului diecezan faþã de mãnãstirile sui

iuris ºi de casele institutelor de drept diecezan, 628, § 2;
– a Ordinariului cu privire la îndeplinirea voinþelor pioase, 1301.

Vocaþii
– la diferite slujiri ºi la viaþa consacratã: trebuie sã le favorize-

ze Episcopul diecezan, 385; datoria întregii comunitãþi creºti-
ne, 233, § 1;

– misionare, 791.

Voinþã



– act pozitiv de voinþã în simularea consimþãmântului matri-
monial, 1101, § 2;

– a fondatorului: trebuie sã fie apãratã, 121-123;
– voinþe pioase: sã se respecte formalitãþile dreptului civil, 1299,

§ 2.

Voturi
– ale persoanelor consacrate: 207, § 2; 573, § 2;
– promisiunea deliberatã ºi liberã fãcutã lui Dumnezeu etc., 1191,

§ 1; împãrþiri, 1192; cine este obligat de ele, 1193; încetarea,
1194; suspendarea, 1195, 1198; dispensa, 1196; schimbarea, 1197;

– în alegerile persoanelor juridice colegiale, 119; condiþii pentru
validitatea votului, 172; v. ALEGERE, PREºEDINTE.

Zile
– cum se calculeazã, 202, § 1;
– de sãrbãtoare, 1246; abolirea ºi transferarea, 1246, § 2;
– de pocãinþã, 1249-1251; v. ABSTINENÞÃ, POST.
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MIC DICÞIONAR
JURIDICO - CANONIC

A atenta (Attentare): a îndeplini cu ºtiinþã ºi voinþã în mod
invalid sau ineficace un act juridic.

Abate (Abbas): Superior al unei mãnãstiri sau al unei congrega-
þii monastice.

Abrogare (Abrogatio): revocare a unei legi de cãtre autoritatea
competentã.

Acta Apostolicae Sedis: Acte ale Scaunului Apostolic (buletin ofi-
cial).

Acþiune (Actio): cauzã promovatã în judecatã pentru ocrotirea
unui drept.

Ad beneplacitum nostrum: dupã buna noastrã plãcere (spus
despre o putere sau despre o facultate care depinde de cel care
acordã).

Ad limina (Apostolorum): la mormintele apostolilor (spus des-
pre vizita Pãstorilor Bisericilor particulare la Roma, sediu al
memo-riilor apostolilor Petru ºi Paul).

Adopþie (Adoptio): procedeu legal prin care se atribuie poziþia
de fiu celui care a fost procreat de alþii.
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Advocatio: actul de a rezerva autoritãþii superioare o chestiune
sau o cauzã a unui oficial sau a unui tribunal inferior.

Afinitate (Affinitas): legãturã de rudenie legalã care apare din
cãsã-toria încheiatã valid, chiar dacã nu a fost consumatã, ºi
care uneºte un soþ cu consangvinii celuilalt.

Agregare (Aggregatio): mod special de unire, recunoscutã din
punct de vedere juridic, între institutele de viaþã consacratã.

Alter ego: un alt eu (spus despre persoana de încredere deplinã
a autoritãþii care o trimite sau care îi þine locul).

Anulabilitate (Rescindibilitas): posibilitate de a cere judecãto-
rului sau superiorului competent sã anuleze o sentinþã sau
un act sau un contract în sine valid din punct de vedere juri-
dic, însã viciat de fricã, dol, eroare sau ignoranþã.

Apel (Appellatio): cerere de judecatã ulterioarã fãcutã tribuna-
lului superior sau direct Papei.

Aptitudine (Habilitas): cf. CAPACITATE.

Atribuire (Provisio): procedurã de conferire a oficiului eclezias-
tic.

Avort (Abortum): întrerupere voluntarã a sarcinii.

Beneficiu (Beneficium): venit anexat unui oficiu sacru.

Binecuvântare (Benedictio): rit instituit de Bisericã prin care,
în mod mai puþin solemn ºi ne-definitiv, sunt destinate cultu-
lui divin persoane, lucruri, locuri.

Biserica latinã (Ecclesia latina): ansamblu de Biserici parti-
culare a cãror limbã oficialã, dintr-o tradiþie foarte veche, este
latina; ea se deosebeºte ºi printr-o unitate fundamentalã de
rit, de conducere ºi de disciplinã.
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Biserici rituale (Ecclesiae rituales): Biserici speciale care au un
deter-minat rit cu autonomii proprii de conducere ºi discipli-
nare de tradiþie foarte veche.

Bunã credinþã (Bona fides): convingerea de a nu face act contrar
legii (chiar bazatã pe ignorarea legii).

Capacitate (Capacitas): aptitudine de a poseda ºi de a exercita
prero-gativele propriei personalitãþi juridice în orânduirea
canonicã.

Capitlu (Capitulum): organism colegial care reuneºte reprezen-
tanþii membrilor unui institut cãlugãresc la diferite nivele.

Cãsãtorie (Matrimonium): canonicã: celebratã înaintea
Bisericii; civilã: celebratã înaintea statului; mixtã: celebratã
între un botezat catolic ºi un botezat necatolic; naturalã: cele-
bratã între doi nebotezaþi; atentatã: se spune despre o cãsãto-
rie invalidã încheiatã în rea credinþã cel puþin de una din cele
douã pãrþi.

Cenzurã (Censura): pedeapsã medicinalã stabilitã de Bisericã.

Cerere (Libellum): scurtã scriere prezentatã judecãtorului compe-
tent în care se propune obiectul unei controverse ºi se cere inter-
venþia judecãtorului pentru a-i urmãri propriile drepturi.

Cerere (Postulatio): mod special de a atribui oficiile ecleziastice,
prin care se propune Superiorului competent o persoanã aptã,
însã þinutã de un impediment canonic de la care de obicei se
dã dispensã.

Citare (Citatio): actul de a chema un imputat sau un martor
înaintea judecãtorului.

Cleric (Clericus): cel care a primit unul din cele trei grade ale
sacra-mentului preoþiei.
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Colegiu (Collegium): ansamblu de persoane care au sau n-au ace-
leaºi prerogative, a cãror acþiune coopereazã la luarea de
decizii comune.

Competenþã (Competentia): capacitate juridicã de a exercita o
putere sau o facultate ºi de a judeca în raport cu un determi-
nat grup de persoane.

Compromis (Compromissum): în general: act prin care pãrþile
încre-dinþeazã unui arbitru controversa care îi dezbinã; pentru
alegeri: încredinþarea unanimã unor persoane determinate
din partea unui colegiu alegãtor în vederea alegerii unei per-
soane.

Condiþie (Condicio): eveniment viitor nesigur ºi posibil, de a
cãrui îndeplinire, prin voinþa celui care acþioneazã, depinde efica-
citatea unui act juridic; suspensivã, dacã este de aºa naturã
încât actul va avea valoare numai dupã ce se va verifica; rezoluti-
vã, dacã este de aºa naturã încât actul are valoare iniþial, dar
se dizolvã odatã cu verificarea sa.

(Condicio) sine qua non: condiþie fãrã de care actul nu este
valid.

Consacrare (Consecratio): ritual instituit de Cristos ºi de Bisericã
prin care se destineazã în mod permanent în slujba lui
Dumnezeu ºi a cultului o persoanã, un lucru, un loc (se spune
ºi „dedicare”).

Consiliu (Consilium): ansamblu de persoane care au datoria de
a examina ºi rezolva chestiuni încredinþate lor prin lege sau
prin statute particulare; pãrerea cerutã conform dreptului
unui ansamblu calificat de persoane.
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Consimþãmânt (Consensus): întâlnire dintre diferite voinþe în
vederea aceluiaºi obiect. Prin natura sa, presupune cunoaºterea
obiectului ºi asentimentul voinþei.

Contestaþie în anulare (Querela nullitatis): remediu împotri-
va sen-tinþei judecãtoreºti prin care se cere ca o sentinþã
invalidã sã fie declaratã nulã.

Contract (Contractus): act consensual între douã sau mai
multe persoane pentru a constitui, reglementa sau desface o
legãturã juridicã privatã sau publicã.

Convalidare (Convalidatio): declarare a validitãþii unui act
juridic îndeplinit în mod invalid.

Curator (Curator): persoana stabilitã pentru administrarea bunu-
rilor sau pentru reprezentarea unei alte persoane care nu este în
stare sã se îngrijeascã de la sine (deoarece este minorã sau
parþial incapabilã).

Dedicare (Dedicatio): cf. CONSACRARE.

Delict (Delictum): violare gravã, externã ºi imputabilã din
punct de vedere moral a unei legi cãreia îi este anexatã o
sancþiune canonicã cel puþin nedeterminatã.

Derogare (Derogatio): revocare a unei pãrþi din legea datã ante-
rior.

Dezlegare (Absolutio): în dreptul penal: iertarea acuzei; în
sacra-mentul pocãinþei: iertarea pãcatelor.

Diacon (Diaconus): slujitor al Bisericii care a primit primul
grad al ordinului sacru (cu primul grad al sacramentului pre-
oþiei sluji-torii hirotoniþi sunt denumiþi „clerici”); permanent:
cel care este hirotonit pentru a exercita în mod stabil numai
ordinul diaco-natului; tranzitoriu: cel care este hirotonit cu
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intenþia de a fi promovat la ordinul succesiv al prezbiteratu-
lui.

Dol (Dolus): inducere a unei persoane, prin înºelãciune, sã înde-
plineascã un act juridic; în dreptul penal: previziune ºi voin-
þã de a îndeplini faptul ilicit din partea celui care acþioneazã.

Dubiu (Dubium): suspendare a judecãþii; de drept (dubium
iuris): când dubiul se referã la existenþa, sensul ºi extinderea
sau înce-tarea legii; de fapt (dubium facti): când dubiul se refe-
rã la exis-tenþa, natura sau circumstanþele unui fapt determinat,
cu referire la lege.

Echitate (Aequitas): aplicare a normei juridice în favoarea în spe-
cial a imputatului, þinând cont de circumstanþe chiar nepre-
vãzute de lege.

Eficace (Efficax): capacitatea unui fapt sau a unui act de a pro-
duce efectele juridice prevãzute.

Eliminare (Demissio): destituire de cãtre autoritatea compe-
tentã din condiþia juridicã de membru al unui institut de
viaþã con-sacratã avutã anterior.

Eroare (Error): judecatã falsã cu privire la realitate, care pro-
duce determinate consecinþe juridice; eroare comunã: eroare
în care cade sau poate sã cadã o comunitate de persoane; eroare
comunã de fapt: când datoritã unui fapt realizat, toþi sau cea
mai mare parte a persoanelor prezente greºesc în a atribui o
putere sau o facultate (de exemplu de jurisdicþie) pentru a
îndeplini acte determinate; eroare comunã de drept: când
datoritã unui fapt realizat, persoanele prezente pot sã fie indu-
se în eroare în atri-buirea unei puteri sau a unei facultãþi.

Excardinare (Excardinatio): trecerea de la o Bisericã particula-
rã sau de la o Prelaturã personalã la o alta, conform modalitã-
þilor pre-vãzute de drept.
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Excepþie (Exceptio): în dreptul procesual: motivul care poate fi
adoptat înaintea judecãtorului, pentru a ocroti propriul
drept, pentru a schimba orientarea dezbaterii.

Excomunicare (Excommunicatio): sancþiune penalã medicinalã
sau cenzurã ecleziasticã prin care un credincios este exclus din
comu-niunea cu Biserica ºi este privat de bunurile spirituale,
conform dreptului.

Executare (Executio): îndeplinirea unui act administrativ sau
a unei sentinþe conform modalitãþilor prevãzute de drept.

Exempþiune (Exemptio): scoatere a unor institute de viaþã
consa-cratã de sub puterea de conducere a Ordinariului locu-
lui prin autoritatea Pontifului Roman ºi pentru binele comun al
Bisericii.

Exorcism (Exorcismus): ritual instituit de Bisericã pentru a
înde-pãrta de la o persoanã, lucru sau loc influenþa diavolu-
lui.

Favor (Gratia): acordare particularã în favoarea persoanelor
fizice sau juridice, sau mãsura prin care autoritatea graþiazã
sau schimbã o pedeapsã impusã vinovatului prin sentinþã irevo-
cabilã.

For (Forum): domeniu în care se exercitã o putere sau o faculta-
te; în sens judecãtoresc: locul unde se celebreazã procesele; în
sens tradus: tribunalul care exercitã puterea judecãtoreascã,
ºi însãºi puterea judecãtoreascã (forul civil ºi forul eclezias-
tic); for competent: tribunalul care are puterea judecãtoreas-
cã fie asupra unei determinate cauze fie asupra vinovatului
care s-a prezentat în acel tribunal, cf. COMPETENÞÃ; for extern:
domeniul relaþiilor sociale ºi al binelui comun în care se exer-
citã în mod public o putere sau o facultate; for intern: dome-
niul privat al credincioºilor ºi al binelui particular în care, fie
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în cursul cele-brãrii sacramentului pocãinþei (for intern
sacramental) fie în afara sacramentului pocãinþei (for intern
extrasacramental), confesorul sau, respectiv, superiorul exer-
citã o putere sau o facultate.

Formã (Forma): modalitãþile cerute de drept sau de cãtre pãrþi pen-
tru eficacitatea unui act juridic; acelaºi lucru se poate spune
despre FORMALITÃÞI (Sollemnitates); formã sacramentalã: formu-
lã verbalã rostitã de slujitor la celebrarea sacramentului;
formã comisorie: când pentru executarea unui act administra-
tiv sau a unei sentinþe este desemnatã o persoanã de cãtre
drept sau de cãtre autoritatea competentã.

Fraudã (Fraus): escrocherie menitã sã înºele pe cineva, profi-
tând de buna sa credinþã.

Fricã (Timor): trepidare a minþii din cauza unui pericol prezent
sau viitor.

Fundaþii pioase (Piae fundationes): patrimoniu destinat unui
scop „pios” prevãzut de drept.

Hirotonire (Ordinatio): ritual al conferirii unui ordin sacru.
Se împarte în trei grade succesive: diaconat, prezbiterat ºi episco-
pat.

Ierarhie (Hierarchia): ansamblu de persoane care sunt titulare
ale puterii sacre deoarece au primit sacramentul preoþiei.

Iertare (Remissio): iertare a pedepsei.

Ignoranþã (Ignorantia): lipsa de cunoºtinþe într-un subiect, cu
con secinþe determinate de drept.

Impediment (Impedimentum): în sens larg este orice circum-
stanþã care se opune încheierii valide sau licite a unui act
juridic; în sens strict ( = impediment dirimant) este orice cir-
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cumstanþã inerentã persoanei care o face inaptã de a încheia
în mod valid cãsãtoria.

Imputabilitate (Imputabilitas): proprietate prin care acþiunea
poate sã fie atribuitã celui care acþioneazã ca autorului pro-
priu.

In pectore: þinut secret (spus despre numirea unui Cardinal care
încã nu a fost fãcutã publicã de Papa).

În solidar (In solidum): spus despre persoane care sunt cores-
pon-sabile în totalitate de o obligaþie în faþa dreptului.

Încardinarea (Incardinatio): încorporarea unui cleric într-o
Bisericã particularã sau într-o altã entitate sau institut care are
facultatea prin drept sau prin concesiune a autoritãþii compe-
tente.

Indult (Indultum): favoarea acordatã în general pentru un
timp determinat de autoritatea competentã.

Înfiinþare (Erectio): constituirea de cãtre autoritatea compe-
tentã a unui institut sau a unei persoane juridice.

Interdict (Interdictum): sancþiune penalã medicinalã sau cen-
zurã ecleziasticã ce comportã determinate privãri fãrã a
ajunge la gravitatea excomunicãrii.

Iregularitate (Irregularitas): impediment perpetuu care
interzice primirea sau exercitarea ordinului sacru.

Judecatã (Iudicium): proces pentru definirea unei controverse
care se desfãºoarã conform unui complex de formalitãþi
înaintea tribunalului ecleziastic competent.

Jurisdicþie (Iurisdictio): cf. PUTERE DE CONDUCERE (potestas regimi-
nis).
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Legat (Legatum): slujitor sacru, trimis în numele ºi prin man-
datul Pontifului Roman ca reprezentant pe lângã state, orga-
nizaþii internaþionale sau comunitãþi catolice.

Legatus a latere: Legat papal cu funcþii de reprezentare destul
de delicate, ca un alter ego al Papei.

Licit (Licitum): se spune despre realizarea unui act care este
fãcutã conform dreptului, în afarã de condiþiile de validitate.

Lite pendente nihil innovetur: în timp ce litigiul este în discu-
þie sã nu se facã inovaþii în materie.

Litigiu (Lis): controversã care este obiect al unui proces pe cale de
desfã-ºurare între douã pãrþi opozante.

Litis finitae: de litigiu încheiat (spus despre unele excepþii pro-
puse în judecatã cu forþã peremptorie).

Logodnã (Sponsalia): promisiune bilateralã de a încheia cãsã-
toria, fãcutã conform dreptului.

Mandat (Mandatum): autoritate sau facultate de a desfãºura o
înda-torire juridicã în numele sau în interesul unei alte per-
soane.

Martor (Testis): persoanã aptã chematã în mod legitim în jude-
catã pentru a da mãrturie despre vreun fapt vãzut sau auzit
sau povestit de alþii.

Mitropolit (Metropolita): Arhiepiscop care are o oarecare juris-
dicþie asupra Episcopilor din provincia sa ecleziasticã, care sunt
numiþi sufragani.

Moderator (Moderator): superior al unui institut sau al unui
grup de persoane calificate în Bisericã; moderator suprem:
superior general al unui institut de viaþã consacratã.

1154 CODUL DE DREPT CANONIC



Motu proprio: din proprie iniþiativã (spus despre un document
pontifical).

Naº (Patrinus): cel care prezintã un candidat la sacramentele
bote-zului ºi mirului cu îndatoriri precise stabilite de drept.

Necatolic (Acatholicus): botezat într-o Bisericã sau o comunitate
ecle-zialã care nu sunt în comuniune deplinã cu Biserica cato-
licã (Non catholicus).

Notar (Actuarius): cel care are misiunea în mod oficial de a înre-
gistra ºi de a avea grijã de actele publice.

Noviciat (Novitiatus): perioadã determinatã de probã pentru cei
care aspirã sã  intre într-un institut cãlugãresc înainte de îns-
crierea definitivã prin profesiunea cãlugãreascã.

Nul (Nullus): act juridic invalid datoritã lipsei elementelor esenþia-
le sau a condiþiilor stabilite de drept pentru validitatea sa.

Opoziþie (Oppositio): act mai mult judecãtoresc prin care un sub-
iect manifestã rezistenþã faþã de un act sau drept al altuia cu
intenþia de a-i împiedica eficacitatea.

Orientali (Orientales): Biserici orientale: denumirea acelor
Biserici particulare catolice sau chiar necatolice care urmea-
zã riturile orientale cu autonomii priprii de conducere ºi dis-
ciplinare de tradiþie foarte veche.

Patriarh (Patriarcha): Episcop care, în special în Bisericile orien-
tale, din cauza sediului, se bucurã de facultãþi ºi prerogative
speciale asupra unei Biserici rituale cu drept propriu.

Pedeapsã (Poena): privare de un bine, spiritual sau temporar,
impusã de autoritatea legitimã, cu scopul de a-l corecta pe
delincvent ºi de a pedepsi delictul comis; pedepse medicinale
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sau cenzuri: care tind îndeosebi la corectarea delincventului
(excomunicare, interdict ºi suspendare, v.); pedepse expiatoare:
care tind îndeosebi la pedepsirea delictului, (alte privãri determi-
nate de drept, tem-porare sau perpetue).

Posesie (Possessio): luarea în posesie: actul de a începe, conform
moda-litãþilor determinate de drept, exercitarea unui oficiu ecle-
ziastic.

Prelaturã personalã (Praelatura personalis): structurã juridi-
cã secu-larã, cu caracter personal, adicã ne-circumscrisã criteriu-
lui terito-rialitãþii, constituitã pentru finalitãþi pastorale speciale;
prelatura teritorialã: Bisericã particularã în fruntea cãreia se aflã
un Prelat ca Ordinariu local propriu.

Preot (Presbyter): slujitor al Bisericii care a primit al doilea grad
al ordinului sacru.

Prezentare (Praesentatio): mod de a atribui un oficiu ecleziastic
prin intermediul desemnãrii unei persoane apte Superiorului
com-petent pentru conferirea oficiului; acesteia trebuie sã-i
urmeze instituirea de cãtre autoritatea competentã. Dreptul de
prezen-tare poate sã revinã fie unei singure persoane fie unui
colegiu sau grup de persoane care vor trebui sã acþioneze con-
form dreptului.

Primat (Primas): Episcop care în regiunea sediului se bucurã
de prerogative de onoare faþã de alþi Episcopi din regiunea sa;
acest titlu nu comportã nici o jurisdicþie specialã, afarã de cazul
când, prin drept particular, rezultã altfel. Abate primat: supe-
rior al unei confederaþii monastice.

Primus inter pares: primul între persoanele cu demnitate
egalã.

Procedurã (Ratio procedendi): ansamblu de formalitãþi care
trebuie respectate în desfãºurarea proceselor sau în procedu-
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